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H et tijdvak van elf maanden , van

21 April 1830

ntitteloos werd ; van bet stelsel Nan den Veer de la Custe

tot 19 Februarij 1831, gedurende hetwelk dit tweede

dat Holland aan Belgic en de Grondwet aan de muit-

deel der Nederlandsche Gedachien opgesteld is , bevat

zucht onderwierp ; van de onbe2orgdheid na de gebeur-

een overvloed van gebeurtenissen , merkwaardig en treu-

tenissen te Parijs ; van het onderhandelen net rebellen ,

rig te gelijk. Wel hebben zij , helaas ! ter bevestiging

waardoor de welgezinde bevolking afgescheiden werd

van onze beginsels gediend. Europa , door wanbegrip-

van het Gouvernement ; van het in overweging brengen

pen verleid , is _aan tweedragt wanorde , gedeeltelijk

der scheiding , waardoor de opstand is genationaliseerd ;

aan ellende en verwoesting ten prooi. Wat bet Rijk

van de zending naar Antwerpen ; van bet nu veranderen

der Nederlanden betreft , reeds vd6r de omwentc-

der Grondwet ; van het achterblijven der bervorniingen

ling te Parijs was de Regering magteloos door toegeven

die de aard. van dke regering vereischt ; vooral ook van

aan eene factie wier vorig gedrag het verderfelijke van

het geheim houden of besluiteloos zijn , waarvan wan-

concessien bewees ; en , daar men nooit regtstreeks het

trouwen , ongerustheid , misnoegen , inoedeloosheid en

liberalisnms bestreed , was het niet te verwonderen dat

bij het naderen van gevaar, ge ► rek aan veerkracht bet

een oproer te Brussel , door buitenlandsche woelingen

betreurenswaardig gevolg wezen nioet.

gestookt , door den afval van Belgic en eene alsnog

Rondborstig en ,

ZOQ

wij hopen , met bescheidenheid

voortdurende onzekerheid omtrent de dierbaarste en hei-

hebben wij over doze en andere punten ons gevoelen

ligste belangen van bet Vaderland werd gevolgd.

toen die mededeeling nog baton ken opengelegd. Zoo

De Nederlandsche Gedaclilen waren nooit een Cott-

de uitkomst de juistheid van vruchtelooze raadgeving heeft

vernementsblad en zouden tbans ten onregte een oppe-

getoond , niemand is nicer dan de redactie overtuigd , dat

sitie-blad worden genoemd. Zij verdedigen beginsels

milks toegeschreven worden moet enrol aan de dengie-

met en , waar het noodig is , ook tegen het Gouvernement.

liikheid van den leiddraad dien zij Nolgt, aan het on-

Die beginselen bragten mee of keuring • van bet wer-

bedriegelijke van den toetsteen dien zij bij het waardee-

keloos blijven, waardoor de Boodschap van 11 December

ren van gebeurtenissen en haudelingen gebruikt.
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i. 24 April 183o. Christendom, Monarchic en Nationaliteit.
2.

N°. i i.

12.

van buitenlandsche en inwendige aangelegenhcden wen-

26 Mei. Nadeelen der koffij-wet. — Redevoering van den

schelijk is. — Volksbeweging te Frussel.

hoop en las-

13.

punt. — Wenschelijkheid van een Bededag.

9 Junij. Beteekenis der woorden factie en revolutionair. —

held van groote en spoedige veranderingen in den worm en

Aan-

spraak van den Minister van Binnenlandsche Laken tot

13*. 31 Aug. Aanmerkingen over den opstand en de middelen
tot herstel van de rust.

19 Junij. titval van de Gazette- des Pays-Bus tegen de

14.

Nederlandsche Gedachten. — Betoog dat gehechtheid aan de

Ir. 8 Sept. Middelen tegen den opstand en onraadzaamheid

Grondwet enkel volgens ooze beginsels mogelijk is. —

van concessien aan de rebellen. — Verwijdering van den

29 Junij. Aard van der welgezinden oppositie.

Beoor-

15.

9. Sept. Toestand van Frankrijk. — Aanmerijngen over

15*. 11 Sept. Noodzakelijkheid eener staudvastige bonding en

Raad te 's liege. — Gevaren uit Frankrijk.
5 Julij. Over de ongegrondheid van het roemen op

aard van den opstand. — De worming van bet Itijk gees

une

meesterstuk van veruitziende Staatkunde.

heureuse harmonic en un accord constitutional. — Benoembaarheid van arnbtenaren in de tweede Earner. — De Staten-.

16.

13 Sept. Eerst worde aan beteugeling

an

den opstand,

Generaal geene mandataires. —Neodzakelijkbeid van goede

naderhand van scheiding gedacht.

verkiez!ngen.

14 Sept. De scheiding is eene Europische vraag.

17 Julij. Over de plaatsing van den Hoogen Raad. —
derwijR. — Beoordeeling

9.

Sept. Fehoefte aan een ministerie en aan een vast plan.

den opstand in Belgie.

Hooge

deeling van het stelsel van den Hr. de la Coste.

8.

2

Hr. van Maanen.

Besluiten omtrent onderwijs en taal.

7.

Noodzake4jk-

de handelwijs van bet Bestuur.

sluiting der zitting.

6.

3o Aug. Oproer in Belgie. — De Grondwet vereenigings-

ter.

Christelijk Nederland. — Souvereiniteit des Konings.

5.

28 Aug. Hoofdtrekken der Staatkunde die ten aanzien

Ontwerp van wet ter beteugeling van Noon en luster.

Hr. van Tets. — Aanneming der wet tegen

4.

Be

is er tot behoud van het Eiji( der Nederlanden te doen?

der Frunsche taal, enz. — Ontwerpen 'ran wet over de Al-

3.

Aug. Hernieuwde strijd tegen elk wettig gezag.

-otnwenteling van 1830 aan die van 1688 ongelijk. — Wat

14 NIei. Discussie in de tweede Kamer over het gebruik

gemeene Rekenkamer en de vermindering der renten. —

12

onderscheidene geschriften.

29 Julii. Toestand van Frankrijk. — Afloop der Vergaderingen van de rrolinciale Staten. — Aanspraak van den
Koning van Engeland ter sluiting van bet Parlement.

ro 6 Aug. Omwenteling te Parijs. — HetRijk een
8c1ie Staat. — Bcsluit op het Ondtrw us.

etlerland-

17.

15 Sept. Aanspraak van den Koning ter orening at de
buitengewone zitting.

Ontijdigheid der vraag omtrent de

scheiding.
p;*. 17 Sept. Aileen herstel van de rust mocst aan de orde
van den dab zijn. — Verdenking tegen sommige leden der
Staten-Generaal.
18 18 Sept. Nadecl an het weifelen en ternpnriseren,

N'. 18*. 10 Sept. "Wat behooren de Staten-Generaal te doen?

N. 29.

19

22

Sept. De strijd bestaat niet tussehen Holland en Belgie.

19*

29

Sept. IIandelingen der Staten-Generaal.

20.

21.

Oorlog of omwenteling-.

Oct. Wat wordt in het belang van Holland vereischt?

2 Oct.

xo Dec. Voortduring van het Rijk ook na Belgies afval.

3o. 13 Dec. Het bedenkelijke eener herziening der Grondwet. —

behoud van IIolland ?
20*. 2

Dec. Voorstel van den IIeer d'Escury c. a. betrekkehjk

de scheiding.
29*.

3o Sept. Ontruiming van Brussel: wat nu te doen tot

4

31.

Noodlottigheid der beraadslaging over de schei-

16 Dec. Toepassing en niet herziening der Grondwet wordt
vereischt. — Beoordeeling van de Gemeenzame brieven.

ding. — Gesteldheid van Belgie.
20".

9 Oct. Noodzakelijkheid eener

de Vrede
Nerkl ari

n g van de zelfstan-

digheid der Vereeni3cle Nederlanden.
22.

27 Dee, Grootheid der gevaren en middelen tot behoud.

33.

3o Dec. Noodzakeltjkheid van hervormingen.
tussehen Staat en Kerk.

Prins van Oranje.

ling. — Zedehjke verant woordelijkheid der Ministers.

Oct. Gevolgen der feitelijke scheuring,. — Pogingen

34.

Aard der Fransche omwente-

x3 Jan. Erkentenis van Belgie door de Mogendheden

van den Prins van Oranje ter bevrediging van Belgie.

Wat is er ten aanzien van Belgie en van Holland te doen ? —

IS Oet. Be zeifstandiglieid der

Gemeenschappelijk belang van Protestanten en Catholij-

V ereenigde-Nederlanden

meet worden erkend.

ken.

23'. as Oct. Handelingen van den Prins van Oranje. —

Ope-

35, 18 Jan. Over den toestand van het Rijk. — Beoordeeling

ning der gewone zitting van de Staten-Generaal.
21.

Verband

I I Oct. Hetzelfde , in verband net de Proclamatie van den

22 * . I4

23.

—Beo rde lingvan

door Lipman.

32.

Oct. Meer dan administratieve

21

eerier brochure

scheiding wordt ver-

eischt. — Proclamatie van den Prins van Oranje.

van Belgie.
35.

9*. 3 Nov. Miskenning van de Godsdienst, als van de bron

voordeel dor Jaeobijnsche partij.

Vereenigde Nederlanden

meet worden verklaard (Fransch opstel).

37.

Nov. Gesteldheid der tweede Kamer, naar aanleiding

ergste ramp. — Adres der Staten-Generaal aan den Koning
ten gevolge der mededeeling door den Minister van

Nov. Algemeenheid derliberale beginsels ook bier.— Aan-

Buitenlandsehe Zaken.

merkingen op eene brochure van den Graaf v. Iloyendorp
(Fransch opstel. j)

38.

2

theorie. — Aanmerkingen over eenige geschriften_ o:ntrent
de scheiding.

Januarij, na

Belgie.

en Maastricht

Dec. Het onbestaanbare der Grondwet met de liberale

20

Iiitzigten van het Fransche Ministerie ten aanzien van

liboralismus binnen vier maanden heeft gehad.

aan het revolutionaire Staats- en Volkerenregt getoetst.

2 Feb. Zitting der Tweede Kamer van

die mededeeling. — Proclamatie van den Prins van Oranje. —

27. 21 Nov. Overzigt der gevolgen die de zegepraal van het

27*. 27 Nov. De regten op Luxemburg , Venlo

29 Jan. De afval van Belgie geen toevallig gevolg van
hetgeen in andere landen is gebeurd. — Oorlog niet de

der zitting van 13 Nov.

over de scheiding.

Jan. Mededeeling omtrent de buitenlandsche .aangele-

Toestand van Belgie ; uitstel van den krijg is in het

25. x o Nov. re zelfstandigheid der

26 * . 20.

24

genheden aan de Staten-Generaal. — Aan de Catholijken. —

van refit en geluk,

2G. 18

Over de erkentenis der onafhankelykheid

39.

9 Feb. Het weinig beteekenende van vredelievende onderhandeling,en met Frankr g ks Gouvernement.

Commissie

voor de Grondwet.
4o. 59 Feb. Gemaskeerde inluving van Belgie in Frankrijk. —
Geen oorlog , zoolang Frankrijk vrede verlangt. — Toort- ,

ons toeg-eschenen mint Het gebruik maven van Let Fransch
der noodig te zijn , na de aankondiging van to Journal de la page,
dat het nu en dan onze artikels overnemen zou.

durenstijlbaonderzichsgvl
op het Staatsregt toegepaste ongodisterij.
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Zaturday den 248'ea
thans , nu het Bestuur
eenen geregelden loop behoudt , veler gemoed gelijk
natuurlijk is , wederom ingenomen heeft zou waarschijnlijk door meer regtmatige bekommernis worden
vervangen , indien men , van den waren aard der heerDe onbezorgdheid welke

schende begrippen bewust, indachtig was dat 'shun ontwikkeling , vooral wanneer deze aan hartstogten voed-

die hun onmisbaarheid gevoelt althans door rondborstige en nadrukkelijke erkentenis, worden beschermd.
Als Christen , als onderdaan , als Nederlander is men
daartoe verpligt ; al zou die verdediging vruchteloos
zijn.
GOD 9 DE KONING EN HET VADERLAND

!

Van de GODS-

sel verschaft , geenszins , na eene aanmerkelijke hoogte
te hebben bereikt , door menschen of omstandigheden

DIENST zij ons begin. Nederland moet Christelijk zijn.
Het Christendom , zegt men , is in de Nederlandsche

tegengehouden word t.
Die dwaalbegrippen onder welker heerschappij de beschaafde wereld na korte verademing op nieuw worth
gebragt , zijn dezelfde waarmede in de laatste halve
eeuw het Christendom aangetast , het wettig gezag vernietigd en Nederland aan het harde juk der vreemdelingen overgeleverd is. Noch Godsdienstigheid , noch
gehoorzaamheid , noch vaderlandsliefde kan met de al-

Staatsregeling onbekend. Welnu ! at ware dit z66 , de
Staat behoort Godsdienstig te zijn : de Godsdienst invloed te hebben op wetgeving en bestuur. Vorst en
onderdaan is gehouden haar dien invloed welke de
maatschappij met een Godsdienstigen geest bezielt , ook

gemeenheid van die meeningen bestaan.
De kunstige wijs waarop men door gedwongene vereeniging met edele gevoelens , den eigenlijken aard en de
vreesselijke gevolgen dier beginsels onder behagelijke
voorstellingen verbloemt , is vooral ook in Nederland
het middel geweest om vele weldenkenden die anders
zouden gruwen van dezelfde leer , waarmede zij nu ingenomen zijn te verblinden en te verleiden. Zoodat,
terwijl het Christendom bijna zonder vverking is op den
Staat , terwijl de Troon van meer dan een Rijk in Europa waggelt en de Fransche geest meer en meer onze
instellingen doordringt of bedreigt ; evenwel de overgroote meerderheid van het beschaafde en zelfs van het
geleerde Publiek in het denkbeeld verkeert dat verdediging van Godsdienst, Monarchie of Nationaliteit floodwendig uit dweepzucht vleijerij of bekrompene en
baatzuchtige denkwijs ontstaat.
Nieuwe omwentelingen zijn te nabij om stilzwijgen of

to rug houding te vergunnen. De grondslagen waarop elke
maatichappeliike vereeniging rust , moeten door iedereen

onder de tegenwoordige Staatsregeling te verschaffen.
De Grondwet heeft niet het onmogelijke en misdadige
gewild. Zoodanige invloed zou op den duur niet kunnen worden geweerd , dan door de Godsdienst geheel te
verbannen en eene Inquisitie daar te stellen ten behoeve der Ongodisterij. Godsdienst toch is alles of
niets ; buiten den mensch of eenzelvig met hem geworden. Erken dat seder mensch Godsdienstig wezen
moet : de Staat uit menschen zamengesteld zal in
alles waarop de Godsdienst kracht uitoefenen kan ,
Godsdienstig , en dus een Rijk waar de bevolking bijna
geheel uit Christenen bestaat , van zelve Christelijk zijn.
Doch , is het Christendom in de Staatsregeling onbekend ? Is het inderdaad de Godsdienst van den Staat
niet meer ? Sedert veertien eeuwen was het in het
Christelijk Europa de grondsiag en het levensbeginsel
van elke Staatsregeling en Maatschappij ; en het zou
even overtollig en ongepast zijn geweest de voortduring
van dit verbindende gezag te vermelden , als eene
drukkelijke afkondiging der beginsels van regtvaardig-

te doen. Wanneer
stond Nederland , door het zuivere Christendom gevormd ,
den naam van Christelijk of ? De gelijkstelling ten aanheld , billijkheid en zedelijkheid

2
zien van ambten en bedieningen , zoo die afstand daarmede was bedoeld , ware zelfs niet in 1795 geschied
en althans niet in 1813 en 1815 bevestigd.
Menigeen zegt het de een den anderen na dat de
Staat , als zoodanig , niet Godsdienstig behoeft te zijn
en zelfs , zonder verwarring van begrippen , niet Godsdienstig wezen kan ; dat zijn volmaaktheid in juiste
afdeeling en tegenstelling van onafhankelijke magten
bestaat ; en dat , aan de Godsdienst werking op Staatsbeheer en wetgeving te verleenen , eene alleen in de
middeleenwen t' huis behoorende vernienging van geheel
ongelijksoortige onderwerpen is Wit men dan het
ongeloof als Godsdienst van Staat , of den Staat als
werktuig zonder ziel ? De ontwikkeling Ian beide
denkbeelden zou van zelve doen zien dat men , in
leder geval zou worden geleid naar anarchie bedwongen alleen door geweld en eigenbelang.
Het gevoel van het Nederlandsche yolk , waarvan de
Grondwet in deze de uitdrukking bevat heeft Godsdienstvrijheid en verdraagzaamheid onder de bescherming van Godsdienstigheid gesteld. Bragt de geest
der Constitutie ; misschien in den waan Godsdiensthaat
door bevordering van onverschilligheid te vermijden ;
inderdaad mee dat het Christendom , zoo al niet tegengewerkt , ten minste, zooveel mogelijk , op den achtergrond moest worden geplaatst , een Christen zou in dergelijke maatschappij niet veel meer dan lijdelijk kunnen zijn.
De hoogste wet is de Goddelijke Wet. Haar gezag
is in elke huisselijke of maatschappelijke betrekking
waarborg tegen ongehoorzaamheid of verdrukking. On.
gelukkig de Staat , waar men de Godsdienst als dienares
der staatkunde gebruikt ; ongelukkiger nog , waar men
de staatkunde aan den invloed van de Godsdienst onttrekt.
Nederland is eene Monarchie.
a Dit wordt niet ontkend. Iedereen wil een Monarch ;
wederzijdsche overdrevenheid brengt geschillen te weeg;

DE KONING

!

D de regten des Konings worden te veel uitgebreid of te
D veel beperkt : de waarheid ligt ook bier weder in het
3) midden." — Deze voorstelling , die door zeer velen ter
goeder trouw aangenomen wordt , is desniettemin valsch.

Welke is , volgens het revolutionnaire staatsregt , de
bron waar tilt het gezag altijd moet worden ontleend ?
De oppermagt van het yolk. De vrije en gelijke bewoners der aarde hebben zich , naar toeval en belang
medebragt , in maatschappijen verdeeld ; waarvan het
beheer , op voorwaarden en onder verantwoordelijkheid ,
aan zaakgelastigden Regeringen genaamd opgedragen
is. De volks-souvereiniteit is of behoort te wezen de
grondslag van elke maatschappij ; en het staatsregt
moet overal de ontwikkeling van deze hoofdgedachte
zijn. Overal heeft ieder mensch deel aan deze oorspronkelijke souvereiniteit ; en de staatsregelingen
zijn onderscheidene , in dit opzigt gelijksoortige vormen , waarin hetzelfde beginsel zich ontwikkelen moet.
In elken Staat is het Gouvernement ; in eene monarchie
de Koning lasthebber , ambtenaar, dienaar der bevo!king : de onschendbaarheid eene fictie die de verantwoordelijkheid der hooge ambtenaren noodzakelijk maakt ;
de openbare meening het hoogste gebod en de opstand,
zoodra de wraakneming niet te duur door rustverstooring wordt gekocht , even 'natuurlijk a1s de wegzending van den rentmeester die , naar het oordeel van
den eigenaar , de belangen van dezen niet behoorlijk
waargenomen heeft. Dit is de wezenlOke , echte theorie
want de onderstelling dat het yolk zijn souverein gezag inderdaad , of als 't ware bij maatschappelijk verdrag , voor altijd afgestaan en overgedragen heeft , is
een denkbeeld der verlegenheid hetwelk , met de overige leer en met de blijkbare waarheid in strijd , de
regtvaardiging van alle soorten van despotismus en
geen behoedmiddel tegen regeringloosheid bevat. Vrotiger kende men die hoogste souvereiniteit niet , waarvan de willekeur de maatschappijen ontbindt , of liever
men geloofde dat zij bij de Voorzienigheid was , en van
daar dat de gehoorzaamheid aan God het beginsel , het
rigtsnoer en tevens de grenspaal der gehoorzaamheid
ook aan de overheden was. Zoolang dit geloof niet is
wedergekeerd , kan noch aan duurzaam gezag noch aan
duurzame welvaart worden gedacht. Overal is een souverein gezag , eene hooge overheid ; onschendbaar

Er is tweederlei verschil. Ook wel bij gevolgtrek-

onafhankelijk , voor geen onderdaan ter verantwoording
geroepen, verantwoordelijk voor God. Dit souverein gezag is altijd een wat het wezen betreft ; schoon het

king , over de meerdere of mindere magt van den Mo.
narch ; maar vooraf en bovenal eerst over den oorsprong

eenhoofdig of veelhoofdig kan zijn. Verdeel het tusschen gelijke en onafhankelijke magten morgen houdt

en de natuur van het wettig gezag en dan , met be-

het evenwigt op en het gezag heeft het overwigt gevolgd.

trekking op dezen Staat , over de eenhoofdigheid van

Dit geldt evenzeer omtrent Koningrijk en Gemeenebest.

dat gezag.

Zoo de tweede

•

Kamer Nederland regeert, dan moet

ook zij onafhankelijk wezen van den - wil van het sou- Grondwet maar de geheele Grondwet maar de Grond.
vereine yolk ; die zich overeenkomstig de regten van wet overeenkomstig den zin waarmede zij ontworpen
den mensch , eigendunkelijk boven alle wetten en werd , voor oogen te hebben.
staatsregelingen verheft. Maar het souverein gezag is
Moet het Monarchaal gezag alleen door de Grondin dit Rijk bij den Vorst. Daarom leven wij in eene wet worden beperkt Geenszins : ook door die algeMonarchie. Onderwerp het aan de tweede Kamer , aan meene regelen van Godsdienst billijkheid en regt
den IIoogen Ilaad , aan de Staten Generaal: de sou- welke de staatkundige wijsbegeerte thans aan een alvereiniteit is bij hem dien gij hover' . den Koning hebt gemeen belang of zoogenaamd doel van den Staat ; uitgesteld ; de Monarchie houdt op ; de Republiek begint. drukkingen die zoo ligt een dekmantel van willekeur
De vraag , of wij burgers of onderdanen zijn , beant- zijn ; ten behoeve van iederen magthebber onderwerpt.
woorde men niet naar willekeur of verkiezing. De Ko- De Staat , gelijk hij volgens de nieuwere begrippen voorning is Souverein ; de Monarchie bestaat ; de gehoor- gesteld wordt , is eene verzameling van menschen
zaamheid is pligt. De Prins van Oranje was , toen de aan wier hoofd de Regering is geplaatst met het
omwenteling van 1813 ontstond ; noch Stadhouder , noch regt om , behoudens in achtneming van den constiook .despoot ; hij was - , door de aloude betrekking van zijn tutionelen vorm , zonder uitzondering over alles en ,
Huis met de veranderde omstandigheden in verband , zoodra men de anarchic voorkomen wil , ook zonder
wettig Souverein van het eensgezinde yolk. Htiiverig eenig hooger beroep te beschikken. Het regt en de
bij de opneming b zijner taak , verlangde hij zelf , zooveel wil der bijzondere personen lost zich in den algemeedoenlijk na overleg met de ingezetenen , zich regels tot nen wil en in het algemeen belang geheel op. Zoodanige
l eiddraad te stellen. De 'ron wet was de voorwaarde , Staat, let ideaal der nieuwere Theoristen , brengt algid
niet der erkentenis van de souvereiniteit door het yolk, omwenteling en onderdrakkingte weeg. Dat was Napoleon
maar der aanvaarding door den Prins. Zamengesteldr: geene 1 Ionarchie; eene Republiek met een dwtntot reaelin der uitoefenina van de souvereiniteit, ware eland aan het hoofd. Misschien hield men dit na de
zij in tegenspraak met Naar oorsprong en doel , indien herstelling der wettige Dijnastien niet genoeg in het
zij den Souverein in lasthebber der onderdanen her-. oog veel misschien werd behouden dat Deter ware ver_
schlep. nietigd ; en ook van daar dat hetgeen thans aan MonarDe Koning, geen hoofd eener Uitvoerende Magt, regeert chale beginselen te Taste worth gelegd , meestendeels
als Souverein overeenkomstig de W etten van het Rijk ; veeleer uit de misvorming van het Monarchaal beginsel
doch , ten einde aan verscheidenheid van inzigten ontspruit. Centralisatie ; veranderlijkkeid ; zucht oto
den wenschelijken invloed te verleenen , heeft bij ook datgene , van welks bloei vrijheid de voorwaarde is
de Staten - Generaal gewild om ten aanzien van al door wetten en reglementen in het gareel eener krachthetgeen de Grondwet hun bepaaldelijk opgedragen voile administratie te dwingen ; dit alles gaat met
heeft en verder niet , de vertegenwoordigers te zijn overhelling naar Liberale beginselen gepaard. Wat is
van het Nederlandsche Volk. Hun openhartig oor- het dat menig welgezinde tegenwoordig voornanielijk
deel ook waar het hevicre te enstand wordt moet als wenscht Een vorm van bestuur met meer zedehet binnen de perken der staatsregeling blijft , in het lijke waarborgen ook voor den Vorst ; eerbiediging van
belang eener veelzijdige beschouwing door de Regering bijzondere regten ; vrije ontwikkeling der Natie door
zelve op hoogen prijs worden gesteld. Beschikking geene overtollige bepalingen gestremd ; zelfstandigheid ,
der Staten en Besturen over vat gewestelijk of plaat- eigenaardige rigting van ieder deel , in stedo eener
selijk is ; ware onafhankelaheid in de uits raak van eenvormi held die meestal zonder nut en veelti'ds schahet regt; vrijmoedige openbaarmaking van gevoelens ; delijk is. Wenschen van dien aard zijn niet vatbaar
deze en soortgelijke voorregten ruitn verwezenlijkt en
eensklaps bevredigd te worden ; doch het words te
verzekerd te zien , is ook onze wensch. Zonder on- weinig erkend dat , naarmate zij wierden vervuld , het
voorwaardelijke bewonderaars der Grondwet te wezen ; merkteeken der omwenteling uitgewischt worden en de
vertneenende zelfs dat in rustiger tijd behoudens des gezuiverde Monarchie in krachten toenemen zou..
Koning souvereiniteit , veranderingen op eene ConstiGevaarlijk is het wanneer onkunde- van hetgeen
tutionele wijs wenschelijk kunnen zijn; houden wij ons men bezit
zich vereenigt met halve kennis vans

overtuie dat men zich niet te veel bOyeren kan de hetgeen bij vreeinden aangetroffen worth. De Staatsrc-

geling behoort noch naar Meilen , noch naar verklaringen der regten van den mensch noch naar de
voorbeelden van andere volken maar nit zich zelve te
worden verklaard ; te meer daar zij in naauw verband
met Nederlands vroegere inrigtingen is. Hetgeen de
Graven , die ook naar bezworene bepalingen regeerden ,
zijn geweest; hetgeen in Belgie dat men ten onregte
als in slavernij gedompeld beschrUft , de Koning van
Spanje of de Keizer van Oostenrijk was ; hetgeen , zonder de tegenwerking van ondankbaarheid en kleingeestige heerschzucht , de Stadhouders zoudeti geweest zijn;
dat is in 1813 de Prins van Oranje geworden : en zoo
de historic der Nederlanden met naauwkeurigheid wierd
bestudeerd , daarmede zou meer voordeel voor ware
staatkunde dan met de lezing van Frausche wijsgeeren
worden gedaan.
HET VADERLAND Het vermaarde Gemeenebest, na
omwenteling en overheersching herrees als Souvereiniteit en ; zelfstandige Staat , met Belgie vergroot ; werd
ook in naam wat het reeds met de daad was , eene
Monarchie. Waarom kon het als voormuur tegen Frankrijk worden gesteld ? Owdat het een eigen karakter
had , hetwelk in Belgie bewaard , in Holland ontwikkeld en opgeluisterd was. De Regering eerbiedige taal
en volkswezen in Luik , in Luxemburg, -overal ; zij
verwaarlooze dit eigenaardige evenmin wanneer het
haar zelfstandig aanzijn betreft. Zonder vrees voor hetgeen men Provincialismus noemt , wekke men wat voor
ieder gewest , voor iedere plaats Vaderlandsch is ,
overal op. Dit zal de proef zijn , of in het Rijk der
Nederlanden de bevolking Nederlandsch is. Bovendien
vergete men niet dat toen Holland der Franschen juk
afgeworpen had , Nederland niet vernictigd maar hersteld en krachtiger is gemaakt.
!

Zijn de beginselen die wij ontwikkeld of aangeduid
hebben en waaromtrent , wat de hoofdzaak betreft , in
vroegeren tijd weinig verschil van denkbeelden bestond;
Ain die beginselen afgesleten en valsch , laat ze ter
zijde worden gelegd. Doch is men van de waarheid
met ons overtuigd , dan moeten Zij op gansch andere
wijs in werking worden gebragt. Waarlijk voor een
onzekeren gang is het niet meer de tijd. (peen geringe storm hangt ons over het hoofd. Dit Rijk welks
gevaarvollen toestand naauwkeuriger te schetsen plaatsgebrek ons hier belet ; door uiteenloopende gevoelens en belangen verdeeld , ten speelveld geworden
,

eener partij wier invloed ook wanneer zij afvalligen telt of in afwachting van gunstiger oogenblik in
slaap schijnt gewiegd , uit den aard der zaak dagelijks groeit ; Frankrijk , waar de revolutie herleeft ;
Engeland waar het gansche staatsgebouw aan het wankelen is ; de Deinocratie , of 'lever de opgeruide massas
geplaatst tegenover den eenzamen Troon ; de banden
van geloof , gehoorzaamheid en gewoonte geslaakt;
geld- en eerzucht tot algemeene drijfveeren gesteld ;
deze zijn eenige weinige niet overdrevene trekken van
den toestand waarin elk die het oog openen wil , Europa aanschouwt. Geene halve maatregelen ; geen stetsel van schikking en toenadering hetwelk de overgang
naar een nieuw stelsel van toegeeflijkheid is ; Beene kunstgrepen eener Staatkunde , voor gewone omstandigheden
berekend , zijn evenredig aan hetgeen de naderende
crisis vereischt. Ontwikkeling der geheele kracht die
de Souverein in de Grondwet bezit , met eenheid van
maatregelen en plan ; met voortstreving door alle middelen naar hetzelfde doel ; met aanwending der onberekenbare hulp die men in waarheid en regt en daardoor in de gevoelens der Nederlandsche bevolking alsnog overgehouden heeft ; ziedaar hetgeen misschien nog
redding aanbrengen kan.
Wanneer de Regering in oogenblikkelijk: gevaar
wordt gebragt , zal zij altijd toevlugt zoeken bij de
beginsels die haar in November en December hebben gered : en zuiks omdat er , ook tegen de gruwzaamste gevolgen der revolutionaire leer , geen ander hulpmiddel is. Maar ook dit hulpmiddel zal krachteloos
zijn , als het alleen in tijden van flood aangewend wordt.
Eene bedriegelijke wijsbegeerte , nit de boekvertrekken in de gezellige kringen , in de raadzalen en paleizen overgebragt heeft het verband tusschen Hemel
en aarde weggeredeneerd. De heerschappij der Rede
en de oppermagt van het Volk , werd gesteld in de plaats
van het geloof aan de Openbaring en van de gehoorzaamheid aan God. Toen bleek het dat Godsdienst de
bron is van geestelijk en wereldlijk heil. Zonder
Godsdienst gaan Rijken en Troonen te grond ; in het
Christendom alleen is voor alien , inzonderheid voor
Nederland en Oranje , eene hoop die niet bedriegt.
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Prijilag den f4 den
Men heeft ons berigt tat de Heeren de Secus en
de Stassart ons hebben aangevallen , waar de verdediging niet mogelijk is : in de tweede Kamer der StatenGeneraal.
De eerste heeft gezegd dat , naar

vember heeft verkiaard : quel que soil le jugement que

je porte sur le budget , je ne pourral pas y donner
mon assentiment , si nous n'obtenons pas preliminairement satisfaction sur les points suivans
dat hij dus

vernomen heeft,

art. 121 , waarbij , ter verkrijging van goede financiele

het laatste nummer der Nederlandsche Gedachten strekt
dat hij
l'ane'antissement de la loi fondamentale ;

wetten en om de bevolking voor te zware lasten te
behoeden , de inwilliging der Staten Generaal op de

a la recherche van hetzelve was et se le ferait traduire,
en de ander heeft ons genoemci forgone pregqu'avoue

Begrootingl wordt vereischt , zooveel van hem af bankelijk was , heeft misbruikt ; en dat hij heeft getracht ,
door weigering van elke Begrooting , den honing en
de eerste Kamer aan de willekeur en aan het a!ver-

d'un ministre.
Die vermelding hadden wij verwacht. Dus schrijft

de Courier de la .41euse van 7 Mei : Le devoir de nos
de'pute's nous semble etre de fietrir et d'anemathiser
les doctrines que les journaux de M. van illaanen
commencent a precher sans pudeur. Il est temps que
la tribune oppose a ces principes the despotisme les
•rais principes constitutionnels. L'occasion , nous dire
t' on, ne se presentera pent etre pas de trailer ces ma.
tires. Nous repondons que dans ce cas it faudrait
lu cre'er.
De Heer de Secus kan lezen in het nummer , waar
hij de vernietiging van de Grondwet zoekt: wij hotly den ons overtuigd dat men zich niet te veel beijveren

mogen van de meerderheid der tweede Kamer te on
derwerpen.
De Nederlandsche Gedachten

zijn het blad noch van
het Gouvernement noch van eenig Minister. Was de
opinie van dit blad die van de Regering geweest, de
Boodschap van 11 December zou niet van het algemeen
afgekeurde ontwerp van wet vergezeld en voorzeker
door andere zeer Constitutionele maatregelen althans
door ontslag van elken verraderlijken of flaauwhartigen
atnbtenaar,, zijn achtervolgd. Was de opinie van dit
blad die an den Heer van Maunen geweest , zou het,

sr kan de Grondwet , niaar de geheele Grondwet , mar zich dan tegen de ontwerpen op het onderwijs en op
3. de Grondwet overeenkomstig den zin waarin zij ont- de beteugeling van hoon en laster hebben verklaard?
worpen werd , voor oogen te hebben." Handhaving Aan geenerlei invioed dan aan dien der beginsels die
der Grondwet was altijd onze lens ; handhaving door wij gekozen hebben getrouw , hopen wij eene ontkentenis
iedereen en door den Koning bovenal. Door den honing die wij nu reeds zoo dikwijls hebben herhaald , eindelijk
die ze verdedigen moet ook tegen den muiter wie ook eens door de Gouvernementsbladen of , kon het
hij ook zij , en at is het dat hij zich tot omkeering zijn , door den Heer van Maanen zelven bevestigd te zien.
van den Staat van de vormen der Staatsregeling bedient.
- De Heer de Secus maakt van vernietiging der GrondWet gewag. Zoodanige beschuldiging door then Heer

De zitting der tweede Kamer op den 10den Mei is

gedaan is op dit oogenblik vooral vreemd. Belangriik

zeer belangrijk geweest vooreerst door eene hevige

zal het zijn de gedragingen van den Heer de Secus in
verband met art. 84 en art. 177 der Grondwet te be.

ten anderen door de insgelijks zeer levendige discussie

-

-

.

%voordenwisseling over het gebruik der beide talen

schouwen. • Voorloopig merken wij op dat hij in No- I eener petitie van inwoneren der stad

Luih , volkouten

6
gelijk aan. die welke op den 26sten Fehrunrij , wegens
beleedigende uitdrukkingen tegen den Koning , is ter
zijne gelegd.
:,k,Wederom de Heer de Brouchere heeft aanleiding
gegeven tot het eerste geschil. Namelijk hij verweet
aan den Heer van Genechten dat deze , afgevaardigde
eener zuidelijke Provincie , het rapport op eene petitie
alleen in het Hollandsch voorgelezen had.
De Heer de Brouchere had ongelijk in de zaak. Het
is in deze gansche zitting de vaste gewoonte der _cornmissie tot de verzoekschriften geweest , de rapporten
over Fransche petitien in het Fransch , die over ilollandsche in het Hollandsch te doen. Overigens zoodra
het werd verlangd , las - men de rapporten ook in de
andere taal , en de Heer van Genechten zou dit ook
thans niet hebben geweigerd. Verwijt kwam niet te
pas : de onderhavige petitie was in het Hollandsch
gesteld.
De Heer de Brouchere had nog meer ongelijk in den
Loon. Al ineent men aan een tnedelid een verwijt te
moeten doen is men evenwel tot inachtneining van
die uiterlijke welvoegelijkheid gehouden , wier verwaarlooxing , verschoonlijk bij de heffe des yolks , bij
een lid der tweede Kamer geen verschooning verdient.
Geschreeuw brengt niet overtuiging te weeg. Vooral
ook de Heer Trenteseaux herinnere zich dit. Eerie
stem die , gelijk de zijne in deze discussie , de wanden
daveren doet , kan indruk maken op een gevoelig
zenuwgestel , maar daarom niet altijd op het gezond
verstand.
De Heer de Brouchere had dubbel ongelijk , omdat
zijn toon thans meer dan ooit lager moet worden gestemd.
De Heer van Darn heeft daarop geweigerd zijne
rapporten te lezen in het Fransch. In hoe ver dit al
of niet streed met de afspraak der Cominissie of met
let aangenomene gebruik ,onderzoeken wij niet , maar
betuigen hem onzen dank dat .hij openlijk heeft herinnerd dat de lezing in het Fransch is une complaisance
et non pas une obligation. De beide talen staan niet
gelijk. Uit inschikkeltjkheid kan ten dien opzigte
eene usancie ontstaan : een eigenlijk regt op de lezing
in het Fransch bestaat gelukkig niet. Het Nederlandsch
is , terwijI het Fransch alleen toegelaten wordt , ook voor
En
7de tweede Kamer de nationale en officiele taal.
waarom Omdat het Rijk der Nederlanden een Ne 7
. derlandsche Staat en de Vergadering eene Nederlandsche Vergadering is. Dit beginsel , door, de Itegering
. en door de Staten-Generaal in vele opzigten miskend ,
-behoort te rug te worden geroepen , zoodra men uit tijdelijke vriendelijkheid duu.rzame verpligting ontleent.
Het komt ons voor dat de Heer van Dam wel eenig'zins krachtiger had mogen worden ondersteund. Waarom
Waarom zweeg de
toch zweeg de Heer de Jonge
aan wien eene brochure algemeen
Heer d'Escury ,
toegeschreven wordt , in welke men zich juist over dit
misbruiken van der Hollanderen voorkoinende beleefdheid beklaagt , en waarin te regt aangenrerkt wordt dat

landsche toe te hennen hetzelfde is als het Rift tot
een half. Nederlandfchen , half- Franschen Staat te
verhlaren , om het weldra in een gelled i!ranschen
staat te herscheppen.
Wat het verzoekschrift van Luik betreft , het schijnt ,
volgens de verzekering van den Heer van Dam , dat
men in de Commissie overeengekomeri was de discussie over den inhoud te vermijden. Desniettemin vond
de Heer Veranneman goed te beweeren dat bij - de
vroegere discussie de Vergadering door de afzonderlijke
voordragt van enkele zinsneden , gelijk men zegt , otn
den tuin was geleid. Hij verdedigde het voorstel der
meerderheid van de Commissie , namelijk nederlegging
ter Griffie en las de gansche petitie voor. Die voorle 7

zingmste alhdo.1)ekunstigzamenstelling van het op zachten toon voorgelezene stuk
was slechts een nieuw bewijs dat het mogelijk is
uitdrukkingen die , volgens den [leer van Dam, ins
seas coupable bevatten , • zoo te plaatsen en te schikken
dat de zin duidelijk en evenwel de bewoording voor
sofistische redenaars verdedigbaar is.
Zeer juist was de aanrnerking van den Heer van
Dam dat de Boodschap van 11 December als toespraak
DES K ()SINGS woet worden beschouwd. Ieders gevoelen
over den inhoud is vrij ; maar wie haar beschrijft als
het werk d'une faction qui s'est emparee des conseill
du Roi, zoekt een uitvlugt om den Vorst, dien hij
nog• niet regtstreeks aanvallen durft , zijdelings te ver,
guizen. I)eze beschouwing zegt de Heer de Gerlache ,
is verloochening van le Gouvernement representa4f
namelijk van het Gouvernement representatif,
zoo
als een mede-inleveraar der November-notas het daarstellen zou ; niet van hetgeen de Grondwet daargesteld
heeft. De Staten-Generaal vertegenwoordigen het Volk
in alles wat hun bepaaldelijk opgedragen is door die
Constitutie waarvan de Koning , en als Souverein en
krachtens art. 53 , geenerlei afwijking gedoogt ; ook
niet al wierd zij door de gansche tweede Kamer begaan.
De Heer van Dam wenscht dat in de tweede Kamer
altijd eene oppositie zij , die met bescheidenheid , wet
is waar , doch met vrijmoedigheid en kracht zich verzette tegen ieder ontwerp dat haar .strijdig voorkoint
met het belang en de vrijheden van het Volk. flit
wenschen ook wij ; en doet de Heer van Dam ons de
eer nu en dan een oog in deze bladeren te staan , wij
gelooven dat, at komen zijne denkbeelden over Staatsregt met onze beginsels niet altijd overseen hij niet
zal ontkennen dat de zucht naar wezenlijke vrijheid
van onze gemoederen althans niet buitengesloten is. Doch
vrijheid erkennen wij niet , dan vereenigd met eerbied
voor wettig gezag en verkregen regt. Vrilheid erkennen wij niet die het uitvloeisel is eener theorie ,
welke wettig gezag en verkregen regt aan de willekeur van elk die de magt in handen heeft , onderwerpt.
Orde kan niet uit vrijheid vrijheid kan alleen nit
orde ontstaan.
Zeventien zeden hebben zich vereenigd met het vooreene vreemde spraah het voertuig van vreemde zeden
en eenmaal van vreemde legerbenden is ; dat de Ne- stel der Conimissie en dus gelijk uit den card der beraad-

derlandscie taal behoort onder de dierbaarste panden,
-welhe de Hollanders , warsch van Fransche overheersching , aan de vertegenwoordigers der Natie hebben vertrouwd ; en dat geen voorrang aan het Neder-

slagingen blijkt , ook met den inhoud van bet request.
Eene -aanzienlijke meerderheid heeft zich in de tweede
Kamer vereenigd met de ontwerpen van wet betreffen•

de vermindering van
renten.
.Len kleiner getal Ieden komt bij den tegenwoordi-

de de Algenteme Rehenhainer en

de

gen aard en oinvang der werkzaamheden van de Rekenka.mer - , wenschelijk voor: Het kan wezen hetgeen
wij ons echter niet aanrnatigen te beslissen : dat de
net van 21 Juni) 1820 herziening behoeft en dat het
onherroepelijke van het anibt tot de waardigheid en
den nittigen - invloed van het Ligchaain bijdragen zou.
Zeker is het dat soortgeliijke veranderingen niet raadmain kunnen worden geacht in een tijd waarin veelverm ► geride . invloed gedurig" nieuwe middelen zoekt om
het Gouvernement in verlegenheid te brengen ; en daarenboven was thans alleen de vraag of, bij de bestaande
inrigting , 16 leden worden vereischt , en , zoo Diet ,
of de schatkist met nuttelooze uitgaven moet worden
bezwaard.
De uitgebreide redevoering van den Heer de Brouchere kwam vrij wel overeen met een artikel , onlangs ,
evenwel niet meet onder den titel van correspondence
de . la Haye geplaatst in den Courier des Pays - Bas en
waarbij eene geheele reorganisatie der Rekenkamei
werd verlangd. De geheele redevoering kwam volstrekt
Diet te pas. Had de Minister zich bij deze afdoende
aanmerking bepaald , hij zou geene aanleiding gegeven
hebben tot de thans niet ongegronde repliek :

Je ne demande qu'un coral-Ole direct et &medial; je
qui a devefife trouve done d'accord avec le ministre
loppe longuement ce que dit • en pen de mots.
In alien gevalle was het niet volstrekt noodzakelijk gewrest de verzekering omtrent de bezigheden van zes
ambtenaren aan het Ministerie met een beroep op den
afgelegden eed te versterken. Een middeI dat , om
heilzaani te zijn , spaarzaam aangewend worden moet ,
dient bewaard voor gelegenheden van eenigzins meerder
belting.
Z911 het goed zijn dat de wet op de renten aangenomen is? Het is een aangenaam denkbeeld , waarvan de
Minister de verwezenlijking betooft zonder onregtvaardigheid of onbillijkheid voor de renteniers de schulden
N an den Staat en de lasten der ingezetenen verniinderd
te zien. Evenwel de bedenkingen die door onderscheidene _sprekers , vooral door de Heeren van Alphen ,
Luzac , G. G. Cli fford en de Jonge bijgebragt zijn
beletten ons voor alsnog volkomene overtuiging aangaande de mogelijkheid dier verwezenlijking te bezitten.
Hieraan twijfelen wij niet , dat het vooral thans raadzaain is met zorgvuldigheid te vermijden wat ontevre`denheid verwekt bij hen , wier welgezindheid een belangrijk steunsel is van het Gouvernement.
• De redevoering van den Heer van Alphen bevat meer
dan eke opmerking die behartiging verdient. Na een
zoo uitgewerkt en ongetwijfeld in sommige opzigten
belangrijk advies had de Vergadering waarschijnlijk
niet verwacht dat de Minister , na zich te hebben gevraagd : wat zal ih van die uitgebreide redevoering ,

teethe ,U .Edel-Alogenden zoo even aangehoord hebben,
aldus zou ,hebben vervolgd han men dezelve
zeggen
gelijk ten minste de Staatsniet vergelithen een
Courant opgeteekend heeft — fraaijen Engelschen tuin,
met hronhelpaden doorsneden, bij weds bewandeling
wen eene , ja vele geurige bloemen , maar ooh eenige
ellidere ontmoet , welhe men min gaarne zich tang voor

het - agligezigt zoude gtellen. - Missehien duet de pleitbezorger wet wanneer hij als de voordragt der tegenpartij bijzonderen indruk heeft gemaakt , de voortwerking van hetgeen aangevoerd is , door scherpe aanmerkingen belet : doch het mag in het oog worden
gehouden dat de welsprekendheid van den pleitbezorger niet in alles die van den Minister behoort te
zijn : en dat , zoo de Advocaat meent genoeg te hebben gedaan als hij het geding heeft gewonnen , de
Minister nog voor meer en voor gewigtiger belangen
dan voor de aanneming der Ontwerpen zorg dragen
moet. De Heer van Alphen is een om eerlijkheid ,
zelfstandig karakter en speciale kundigheden hooggeacht
lid ; die de voorgedragene wetten en niet den Koning
en de Grondwet bestrijdt; en voor wien , hij de overige onaangenaauiheden zijner betrekking , de hooge toon
desgenen die den Koning vertegenwoordigt , niet behoeft te worden gevoegd. De vrijmoedige beoordeeling
moet , ook door veneering van die pligtrnatige vrijmoedigheid , op prijs worden gesteld ; en hoewel de denkwijs van den Heer van Alphen aaninerkelijk van de
onze verschilt en hi) wenigt wat te veel eene Engelsche kleur op de Nederlandsche instellingen werpt , zijn
wij evenwel overtuigd dat de Koning bij wezenlijk gevaar meer steun aantreffen zou in iaenschen aan hem_
gelijk dan in die koningsgezinden wier roijalismus , bij
velen misschien ter goeder trouw , altijd eenstemmig
met de denkbeelden van den Vorst , de bedriegelijke
zinspreuk aangenonten heeft
ne faut pas etre plus

royaliste pie le Roi.
Eene aanmerking nog die beide wetten betreft. De
behartiging der finantiele en administrative aangelegenheden is zeker wenschelijk en de zorg daaraan besteed
moet met dankbaarheid worden erkend. Thans evenwel
poet er voor maatregelen van dien aard geen tijd overig zijn. In Europa en vooral ook in dit Rijk wordt
een geschil gevoerd dat Godsdienst , wettig gezag , vaderIand en dus te gelijk alle , ook de best zatnengestelde financiele en administrative plannen ottivat. Eerst
zij die groote strijd tusschen orde en wanorde beslist :
kortstondig en vruchteloos is anders het geheele werk.
Men arbeidt niet rustig voort aan de inrigting en vetsfraaijing van het gebouw wanneer de vlam zich aan
alle zijden vertoont. De Heer van Alphen vreest dat
bij de verwarring der finantien , de gematigde Monarchien geen 25 jaren zullen bestaan. Zoo de beginsels
die overal doordringen , niet door spoedige en krachtige
handhaving der aloud(' en grondwettige regten en vrij heden worden gestuit , dan zal met den ondergang van
wettige Dijnastien de verwarring en het Despotismus
spoediger te rug zijn gekeerd.
De gewijzigde redactie van het ontwerp ter' beteugeling van hoon en taster komt zeer aannetnelijk voor.
De consideranten zijn verkort : de vorige waren ook
niet in alle opzigten juist.
Art. 1 der vroegere redactie valt weg. Onder de gebreken van dit Artikel , hetwelk men evenwel te weinig in verband met Art. 4 der wet van 16 Mei heeft
beoordeeld , behoort misschien ook dat daardoor de
grondwettige beteugeling der Dagbladen moeijelijker
w erd.

De bepaiing omtrent

betoon van minackting der be-

gittiten of verordeningen door den Koning onmiddellijk
witgevaardigd is , zeer te regt niet opgenomen in het
gewijzigde ontwerp. Behalve dat minachting manque
wel verre van gelijk
de consideration , pen d'estime
te - staan met verachting , mdpris , zelfs op bescheidene
misprijzing toepasselijk schijnt ; zoo behoort men in een
Land , waar geene verantwoordelijkheid der Ministers,
wat daden der Regering betreft , en tot nu toe zelfs
geen Minisierie bestaat , vooral geen aanleiding te geven tot het verkeerde begrip dat de onschendbaarheid
van den Koning zijne Besluiten altijd en geheel aan de
openbare beoordeeling onttrekt.
Het schijnt wenschelijk dat het ontwerp aangenomen
worde , zonder verdere verandering aithans zonder
meerdere -verzachting te ondergaan.
Desniettemin doet het ons leed dat de Wet van 16
Mei niet geheel heeft kunnen worden vernietigd. Haar
gedachtenis zelfs moest uitgewischt kunnen worden.
Blip die Wet nu in stand , Art. 4 evenwel mag ,
naar ons inzien , niet langer bestaan.
n De bepalingen van art. 2 en 3 dezer wet zullen het
regt om over de handelingen der openbare magten
n zijne gedachten te kunnen uiten en die te beoordee)3 len , geenszins kunnen krenken."
Zoo dit Artikel herhaling en bevestiging is van de
vrijheid die in Art. 227 der Grondwet , behoudens verantwoordelijkheid , is verleend , dan kan tegen het intrekken eenen geheel overbodige 'hepaling geene bedenking bestaan.
De volgende uitlegging , medegedeeld in eenen leer'liken brief, dien wij var geruimen tijd met dankbare
belangstelling ontvingen , schijnt met des Wetgevers
bedoelingen sneer overeenkomstig te zijn.
Dit Artikel moest eene uitzondering zijn op de
ibepaling der twee voorgaande Artikelen. Hoon en
waren strafbare
3) taster van openbare autoriteiten
n daden , dit Wilde men nog wel toegeven , maar slechts
» in zoo verre als bet niet de regeringsduden betrof:
n want zoodra deze tot onderwerp van beschouwing
n werden genomen , had het Souvereine Volk het on
Ji vervreemdbaar regt out door zijne tolken , de dagblaD. den „ die daden te hekelen , te beschimpen of te
doemen , en wanneer hieruit al eens mogt volgen dat
n de eigenliefde van ambtenaren waaronder men ook,
n let wel , den Koning telde gekwetst of de achting
en gehoorzaamheid hunner medeburgeren door hen
n werd verzwakt of vernietigd, dan is dit een gering
3) kwaad , hetwelk men moet dulden tot handhaving van
n het regt des Yolks out de daden zyjner agenten en
n inandatarissen met een scherpziend oog gade te slaan.
Aan die verfoeijelijke leer welke , men onbewimpeld ,
n zoo bij de beraadslagingen over de Wet van 16 Mei ,
als bij verschillende gelegenheden in de tweede Kam er der Staten-Generaai heeft gepredikt . zijn wiji het
aanzijn van Art. 4 en van het ongehoord wettigen
» van indirecte opruijing tot het begaan van niisdaden
D verschuldigd."
Is dit de zin van het Artikel , en hieromtrent zal
wel geene twijfeling bestaan , dan is bet behouden
daarvan de erkentenis der Souvereiniteit van het Volk :
dat is van leeringen ‘velke de Koning heeft verklaard te
ziin even sevaarlith voor het bestaan van alle swat-

schappelffhe instellingen , welhe ooh derzelver vormen
van bestuur zijn molten , als te eenen _ male strifydig met
de Regering der Nederlanden door de grondwet gem
vestigd en met de regten van z-ijn Huis.
Zou het gewaagd zijn to onderstellen dat dezer
dagen nog een afzonflerifjh Ontwerp van Wet ter intrekking bepaaldelijk van dit Artikel aangeboden zal
word en I
Die intrekking behoort niet , opgenomen in de on
der/tavige Concept-wet , een voorwendsel ter verwer.
ping te zijn.
De aanneming van dusdanig afzonderlijk Ontwerp
is vrij onverschillig. Het komt er insgelijks weinig
op aan of de kamer gesloten words voor dat de beraadslaging plaats heeft gehad. Maar voortdurende erkentenis van een regt van beoordeeling buiten dat hetwelk
de Grondwet toegestaan heeft , zou allernadeeligst zijn
voor de zedelijke kracht van het Gouvernentent en het
in dat opzigt weder plaatsen op datzelfde valsche terrein , waarvan de Boodschap van 11 December het of-,
gerukt keeft.
Overigens is ook het onderhavige Ontwerp volstrekt
ongenoegzaam om het wettig gezag tegen de toeneinende
lawn der Dagbladen te bescherznen.
Hoe kan het zijn dat de Heer van Vets , na hetgeen
hij in 1829 zelf heeft gezegd en bij de kennis die hij
draagt aan den tegenwoordigen toestand van het Rijk
de verdediging der belasting op de kofftj op zich genomen heeft
Het Associatie-plan van den Heer de Potter c. s._
zou een staat vormen buiten en boven de grondwet en
den tegenwoordigen staat: een gezag boven het bestaande Souverein gezag. Hun plan werpt de Monarchie
omver; hunne beginsels elke Maatschappij.
De veroordeelden zijn de meest schuldigen niet.
Dit is aan de Regering behead. Zij handhave waar
zulks aan regtbanken niet mogelijk is , de zedelijkheid
en het regt.
In ons -laatste nummer staat - s vermeenende dat in
rustiger tijd , behoudens des Konings Souvereiniteit ,
s veranderingen op eene constitutionele wijs wenschelijk,
s kunnen zijn ; houden • wij ons overtuigd dat inen zich
sniet te veel beijveren kan de Grondwet voor oogen te
s hebben."
Dug veranderingen kunnen wenschelijk zijn ; het is _
niet zeker dat de Grondwet onverbeterliik is. /a rug. :
thans ware het oogenblik weinig geschikt. tigerjd;
Op constitutionele u4s; die is in art. 229-232 bee
paald. Nu evenwel moet niet op verandering, maar op
handhaving worden gedacht.
De Courier de la Meuse van 30 April laat kunnen
weg : ill. van
rustiger 19'd en constitutionele toffs
.

Maanen n'admet la loi fondamentale que pour la forSAUF LA
me. Son r_xcellence dtt ouvertement que ,
SERA.IT d DESIRER QUE LA -CON..
SOUVERAINETE DU
STITUTION SUBIT QUELQUES CH ANGEMENS.

Dit is hetzelfde Blad hetwelk als wij het ongeloof
bestrijden , ongeloof vertaalt door superstition en ons
dan onverdraagzaapaheid tegen de Roomsch Catholijken
verwijt.
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Woensdag den 268tha Mei.
De aanval tegen het ontwerp van wet waarbij eene
consumtieve belasting op de holy voorgedragen werd ,
was hevig wat de redeneringen en gematigd wat de
uitdrukkingen betreft.
Eene gansche reeks van bezwaren werd in het midflen gebragt. Zij vereenigden zich alien op een punt :
dat namelijk door de formaliteiten welke van iederen
accijnswet onafscheidelijk zijn , de eenige handel die in
Nederland nog bloeit naar vreemde markten zal worden verplaatst.
Misschien dat deze bedenkingen opgelost kunnen worden ; doch na aandachtige lezing van het weinige dat
ter verdediging bijgebragt is , erkennen wij dat ze ,
al-thane voor ons , niet opgelost zijn.
Dit is zeker dat de belasting die in 1819 op de
koffij werd gelegd , reeds in 1821 op voorstel der Regering zelve te rug genomen werd. Neemt de daarstelling der regele entrepots de zwarigheden thans weg?
Het wordt door den handel ontkend en er is niemand
die het bewijst.
Door sommigen wordt beweerd dat de zwarigheden
eigenlijk uit onverstandige gehechtheid aan het oude ,
nit Provincialismus , uit eigenbelang , nit overdrijving
itt een woord uit vooroordeel ontstaan.
Laat bier vooroordeel zijn. n Al was ook het denkbeeld dat eene consumtieve belasting op de koffij
zoude wezen , ten eenemale verkeerd en ongen grond , zou hetzelve echter" dus sprak in 1821 de
Beer Appelius n genoegzaam zijn om een nog vrij ben langrijken tak van handel te verbannen."
Het is vooroordeel. Dit is zeer gemakkelijk gezegd ;
mar wie beslist dit en op welken grond ? De Regering moet zich sorntijds boven de openbare meening verheffen ; vooral in dezen tijd. Het is wanneer die meening tegen het oordeel van deskundigen tegen de ervaring en tegen erkende beginselen strijdt. Is dit hier
het geval ?

Het ware wenschelijk dat de Regering deze wet niet
voorgedragen had.
De veranderlijkheid die in de grondslagen der belastingen opgemerkt worth legt het gemis aan een vast
stelsel aan den dag : en dit wordt evenwel ook in deze
vereischt ; of er is geen verband in de maatregelen ,
geen kracht bij het Bestuur geen vertrouwen bij het
algemeen.
De wet geeft voedsel aan de verdeeldheid tusschen Noord en Zuid. BO de Noordelijken moet wel
het denkbeeld opgekomen zijn dat de aanneming eener
wet , die zij als verderfelijk voor den handel beschouwen , bij sommigen het middel is geweest om wrevel
en hatelijkheid te voldoen.
Die wet heeft bij de meeste Noordelijke leden zeer
veel ontevredenheid verwekt. Hoe ; dus wordt er geklaagd ; eene belasting die alleen door verkeerde toepassing en opzettelijke aanhitsing hatelijk was , is door ons
aan den wensch naar eensgezindheid ten offer gebragt :
wij zijn het wier eenstemmigheid aan de Regering in
bedenkelijke dagen kracht heeft verleend , en worden wij
op die vvijs voor edelmoedigheid en getrouwheid be.
loond ! Bovendien het is een oude wond die weder opengereten wordt : en , al is iemand overtuigd van het
onschadelijke der belasting, niemand zal in twijfel kunnen trekken dat zoodanig misnoegen bij hen , wier bereidvaardige hulp men meermalen ondervond en %yaw..
schijnlijk weldra in dubbele mate noodig zal hebben , de
meestmogelijke opmerkzaamheid verdient. Bedaardheid ,
of keen van overdrijving , is mede een eigenschap waardoor het Nederlandsche karakter zich van den Franschen
geest onderscheidt ; en het is een verschijnsel van
zeer ernstigen aard , wanneer geachte en achtingwaardige mannen gewag maken van n raad die uitstekend
zoude zijn , als men ten doel konde hebben den beaten
n der Koningen van de liefde zijner onderdanen te ben rooven", en van n eene belasting die welligt ook in
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het Noorden , even ale het gemaal in het 4aiden

n den van tweedragt tegen de Regering zou kunnen
doen kiemen.1

Brouchere weinig qchting heeft voor la fronc-maronnerie dm haut commerce ; blijft het wan dat het oordeel

van deskundigen meer gelden moet dan eene redevoeHoe is de tweede Kamer zamengesteld ; en hangt de ring van hem , die alleen op in der haast verzamelde

beslissing der gewigtigste aangelegenheden niet door- renseignemens de ses amis et de ses collegues. vergaans van die Noordelijke leden ar; die met liberale trouwt. Dit is te meer opmerkelijk omdat hier de
denkbeelden ingenomen zijn ? Het is niet raadzaam die- vraag niet was , - of de handel zich schade behoort te
genen ontevreden te maken , wier liefde te meer moet getroosten ten voordeele van het Rijk maar of eene
worden gewaardeerd , naarmate de strekking hunner accijnswet op de Koffij, niettegenstaande de Entrepots
beginsels bedenkelijker is. voor den grooten Handel schadelijk is. De Hollanders
Het Zuiden is aan de aanneming dezer wet vrij on- konden hier in zekeren zin als experts worden beverschillig ; maar de vreugde der kwaadwilligen moet schouwd ; en deze zijn eenstemrnig geweest.
groot zijn wanneer zij zien dat het Gouvernement dieDe petitie uit Antwerpen was door vele voorname
genen van zich afstoot , door welke het op dit oogen- handelhuizen geteekend en in de sterkste bewoordingen
blik nog somtijds het over\vigt behoudt.

vervat. De Heer de Moor heeft zich ook met nadruk
verklaard tegen de Wet, en de Heer Reyphins het
Het komt ons bij de overweging van dit alles hoogst- woord voerende voor de Wet , heeft evenwel verlangd
waarschijnlijk voor dat de wet , al wierd zij door de dat zi] ingetrokken mogt worden , zoo er niet was Tine
eerste Kamer aangenomen , niet zonder nader overleg en respectable majorite.
rijp beraad door de aanneming en afkondiging des KoMoet bij het beoordeelen dier meerderheid alleen op
nings zal worden bekrachtigd.
Eene aanzienlijke meerderheid , 60 tegen 36 , heeft
zich vereenigd met het ontwerp. Dit is zoo ; maar
daarbij houde men het volgende in het oog.

het getal en niet op het bovenstaande worden gelet?
Misschien brengt men de volgende bedenkingen bij.

De noodzahelghheid der belasting.
In de behoeften
van het Rijk is in afwachting van nadere schikkingen
Behalve de Heer Luyben , die welligt alles durft , voorzien. Men vleije zich dat nader onderzoek wel
heeft geen Noordelijk lid , hetgeen inderdaad zeer op- eenig middel tot vinding van de benoodigde som aanwijmerkelijk is , een woord ten voordeele der wet in het zen zal , dat ten minste niet zoo algemeen ongenoegen
midden gebragt. te weeg brengen zou.
Zonder de spanning tusschen de onderscheidene deelen
De schgn van partijdigheid voor het Noorden.
Heeft
des Rijks, zouden waarschijnlijk de belangen van Belgie's het Noorden gelijk , dan is die vermeende partijdigheid
handel ten minste op sommige Belgen meer indruk pligt. Doch deze Wet brengt nadeel toe aan het Noorhebben gemaakt.
den en geen voordeel aan het Zuiden. Hetgeen het
Bij enkelen , althans te oordeelen naar den meer Noorden. verliest , is niet voor het Zuiden , maar voor
dan onbetamelijken toon van den Heer Barthelein# , den vreemdeling winst.
was wel eenig welgevallen in hunner landgenooten verDe waardigheid van het Gouvernement.
Deze wordt
driet.
in geenen deele in de waagschaal gesteld.
De overige Zuidelijke leden stelden in de wet geen De wet van 1819 was naauwelijks ten uitvoer gebijzonder belang : zoodat ook , hetgeen zelden gebeurt , legd of er moest eene commissie tot onderzoek worweinigen het woord hebben gevoerd. den benoemd. Zou het niet beter zijn geweest, indien
De zes en dertig waren personen voor wie het an- dit vroeger was geschied?
ders een genoegen is tot ondersteuning der Regering
Het nader overleg is geheel vrijwillig; en , zoo men
suede te werken. Vreenid tnoet het voor den Minister het toeschreef aan den indruk dien het betoog der
zijn geweest bij het verdedigen der Wet , bijna alleen minderheid heeft gemaakt , dan zou dit vooral omdat
de Heeren de Brouchere Luyben en Barthelemy

tot de meerderheid aanmerkelijk is geweest , tot aanmedestanders te hebben. spooring strekken om den Koning niet door intrigues
De zes en dertig waren de zulken welke worden te dwingen , maar door krachtige bewijzen te overtuiondersteld door stand en betrekking bijzondere kennis gen.
van het onderwerp te hebben ; en , schoon de Heer de

Het komt met de waardigheid der Regering overeen
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gebruik te maken van het licht hetgeen door de be,
raadslaging opgegaan is : en de toetsing der redeno=
ringen is eene taak die , meer dan het tellers der
semtnen , de Regering betaamt.
Het Gouvernement zou doen zien dat het , schoon
iterpligt zich tegen eene ongrondwettige oppositie met
nadruk staande te houden', de voordeelen van een
grondwettigen tegenstand kent en waardeert,
Dit mag
De eerste Kamer zal de wet verwerpen.
in twijfel worden getrokken ; en er is eene belangiijke reden , welke die verwerping misschien minder
wenschelijk maakt. Liefst toch 'zij aan den Koning
geheel en onverdeeld de -eer van een maatregel welke
in Holland met hartelijken dank , in Belgie zonder
weerzin vernomen , eene groote te leurstelling wezen
zou voor hen die met welgevallen en niisdadige hoop
eene verkoeling tusschen Vorst en onderdanen te geinDet hebben gezien.

Reeds door het voordragen van eene Wet tot vermindering der renten , maar vooral door de beraadslagingen over de koiTtj-belasting is eene aanrnerkelijke verwijdering tusschen den Minister van Finantien en verscheidene der meent hooggeachtte Noordelijke leden ontstaan.
Zij hebben aan den Heer van Tets ongelijkheid
met zich zelven te laste gelegd. De Minister heeft
doen zien dat hij in 1829 het onraadzame der belasting , namelijk Coen ter tijd, heeft beweerd : doch het
blijft evenwel waar dat in het belangrijke advies van
den Heer G. G. Clifford de Wet bijna alleen aangevailen
wordt met gronden die de Minister in 1820 bij,
georagt heeft.
In de antwoorden van het Gouvernement was te kennen gegeven dat de Kamers van koophandel genoegen
hadden genotnen met het ontwerp. Intusschen blijkt
het dat de Kamers niet over de belastbaarheid, maar
alleen over de wijs van heffing zijn ondervraagd. Men
heeft , volgens de aanmerking van den [leer Luzac ,
tot de afgevaardigden gezegd ; gij zult gest•ift worden
geslagen wordt gij; dat staat vast ; maar het werk, tuig der kastijding laat ik in uwe keus."
Waarom werden die Kamers Diet insgeNks over de
belastbaarheid gehoord , en waartoe eene dubbelzitinig.
held die de ware meening van den Ha'ndel voor niewand verbergen kon en natuurlijkerwijs spijt en achterdocht veroorzaken moest?
Het beweeren dat het Gouvernement bij de afschaffing
van het gemaal geheel nit eigene overtuiging te week
is gegaan , moet niet aangenaam voor de Noordelijke
leden zijn geweest. Zoo was dan vooroordeel en ongelijk bij hen die deze belasting gaarne behouden hadden gezien.
De aanvang der redevoering heeft velen tegen den
Heer van Tets in het harnas gejaagd. Niet geheel ten
onregte. Vertrouwen , op de Regering moet nooit aan
vrijmoedige beoordeding van voorgedragene wetten hinderlijk zijn.
Ook was het verwijt tot diegenen gerigt, wier vertrouwen , op gepaste wijze betoond , tot verijdeling van

de. pogingen der kwaadwilligheid heeft medegewerkt.
Dergelijke berisping worde bespaard voor eene oppo.
side die mistrouwen tusschen Regering en Volk als
een 'vereischte der Staatsregeling verlangt.
Misschien evenwel zal men bij bedaarde overweging
ingezien• hebben dat de bedoeling minder beleedigend
dan de nitdrukking was. Het itnproviseren toch , hoe-.
wel het in somnuge opzigten veiliger is , heeft ook
een gevaarvollen kant. Maar hetgeen waarschijnlijk
meer duurzaatn ongenoegen heeft verwekt , is de verdenking als of de Minister niet refit door zee was
gegaan. De Nederlander verlangt rondheid en opregtheid ; en zoo het gernakkelijk valt hem te verschalken,
omdat hij anderen beoordeelt naar zijn eigen karakter ,
hij gevoelt de beleediging diep , zijn vertrouwen is
weg, en het wantrouwen duurt lang. Het voeden van
verdeeldheid is het middel niet om rust en eensgezindheid te herstellen ; en zoo het wel eens gebenrt
dat eene factie een gedienstigen Staatsman ondersteunt ,
zij eischt gehoorzaamheid voor die hulp en verbreekt
haar werktuig, zoodra het nutteloos wordt.
De Heer van Tets heeft , bij gelegenheid eener petitie nit Antwerpen tegen de belasting op de koffij ,
gezegd dat hij zich aan geene petitien bekreunt.
Dit verzoekschrift betrof individuele belangen ; was
door deskundigen en met bescheidenheid gesteld.
Het komt ons voor dat zoodanige petitie , welke
ook de beteekenis zij van Art. 161 , uit den aard der
zaak en ook op het voorbeeld van onzen Vorst , door
den Minister en door de Staten-Generaal met welwillendheid en belangstelling behoort te worden onderzocht.
Beginselen aan omstandigheden te onderwerpenis
de handelwijs niet van een braaf man. Maar wie ,
zelfs in de manier waarop hij voor gevoelens en meeningen ijvert , nooit acht op omstandigheden slaat ,
brengt wel eens nadeel te weeg , dat met den besten
wil niet weggenomen wordt.
De invloed van den Heer G. G. Clifford en de stem
van den Heer Turin zijn op d en 19den December oor
zaak van de verwerping der ontvangsten geweest : en
de uitmuntende redevoering van den Heer Clifford
heeft nu het aannernen der koffijwet niet gekeerd.
Dit stuk hetwelk met zoo veel kennis van zaken is
gesteld , behelst eene uitdrukking die het ontsiert. De
Heer G. G. Clifford meent dat , na de circulaires van
den lien December, weinig waarde aan de opinie der
ambtenaren van de belastingen kan worden gehecht.
Het is waar dat aan de ambtenaren voorgeschrev o ri
is het naleven der beginsels, welke in de boodschap
van den ilen December worden veeineld.
Derhalve, zoo de circulaires altijd ten uitvoer wierden gelegd , zou een ambtenaar ontslagen moeten worden
wanneer hij beweert bijvoorbeeld , dat het Koningrijk der
Nederlanden is eene Repuhliek , met dien verstande
nogtans dat de eerste ambtenaar onschendbaar en erfelijk is.
Zijn de ambtenaren tot huichelende goedkeuring van
alle rnaatregelen verpligt, omdat de Regering eerbiediging eischt van hetgeen zij als grondslag der Staatsregeling beschouwt
-
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Een anibtenaar zol s!aaf moeten wezen , omdat hij
niet straffeloos verrader kan zijn ?

De wet tegen bon en taster , door gedurige gedaantewisseling verzwakt , is eindelijk door 93 tegen 12
stemmen bij de tweede Kanter goedgekeurd. Zoodanige
meerderheid is in de tegenwoordige omstandigheden het
bewijs van de ongenoegzaamheid der Wet.
Het ontwerp brengt evenwel aanmerkelijke verbeteringen tot stand. Majesteit-schennis blijft niet langer
vrij ; de verbindende kracht der wetten kan niet meer
worden aangerand , en de Staat wordt weder ook in de
anibtenaren beschermd. De tegen-rnaatschappelijke
grondslagen eener vroegere wet zijn getleeltelijk ter
zijde gesteld.
In hoe ver het raadzaam ware geweest de wet , die met
52 tegen 52 stemmen noch verworpen noch aangenomen was , krachtens Art. 162 der Grondwet aan-eene
nieuwe stemming te onderwerpen , is eene vraag vatbaar misschien voor verschillende beschouwing. Zeker
is het dat • belangrijke redenen voor de handelwijs der
Regering bijgebragt kunnen worden ; en de Missive
van den Secretaris van Staat waarbij , van wege den
honing , de tegenstanders der wet voor de gevolgen
verantwoordelijk zijn gesteld , doet ten minste zien dat
het beginsel door het Gouvernement bij voortduring
erkend en vastgehouden wordt.
Zou het niet opgeinerkt mogen worden , dat vijf leden
nit het Noorden afwezig zijn geweest , waarvan slechts
twee ernstig ongesteld schijnen te zijn. Zoodanig pligtverzuim ; want waarlijk het verdient geen anderen naam ;
heeft reeds meermalen groot nadeel berokkend : onder anderen ook de Wet van 16 Mei 1829 zou nooit
voorgesteld zijn , zoo niet meer dan een Noordelijk lid
ook toen achtergebleven was.
Ike onbedachtzaamheid van den Heer van Dam is
oorzaak dat de Wet op den 21en Mei niet aangenomen
werd. Wij houden ons overtuigd dat de zwarigheid
waardoor hij van het geven van zijne toestemming te rug
gehouden werd , ook in zijn oog niet groot genoeg
was om hem op dit oogenblik het wegvallen van bepalingen te doen wenschen die tegen het gestadige
stoken van verdeeldheid tusschen Vorst en Volk , Protestant en Catholijk , Hollander en Belg , ten minste
eenigen waarborg zouden hebben verleend. — Door yelen wordt de schuld geschoven op den Minister. Men
zou tegenwoordig hebben moeten zijn om met genoegzamen grond als zeker te stellen , dat deze door een
min voorzigtig gekozen woord , door houding of toon
in dat moeijelijke en beslissende oogenblik iets
to veel heeft gedaan ; maar , indien men bedoelt dat
hij door eene kunstige wending de weifelende leden
in slaap had . behooren te wiegen dan vergeet men dat
de voorname kracht van den Staatsman op den duur
in de achtingwaardigheid van zijn karakter bestaat ;
en, dat dergelijke handgrepen , hoe verachtelijk ook ,
in gewone omstandigheden eenig tijdelijk nut kunnen
hebben , maar thans voor de Regering verderfelijk zijn.
Verbazend is de schaamteloosheid waarmede het Gott.
vernement of laat ons liever conduit zeggen , de Koning
aangevallen is. Zonder dubbelzinnigheid en bijna zon-

der omweg wordt Hem verkrachting der Grondwet door
die genen te laste gelegd , tegen wie hij de Grondwet
op den lien December heeft beschermd. Daarentegen
is de flaauwhartigheid bedroevend waarmede , op weinige uitzonderingen na , orde en regt en ware Nederlandsche vrijheid voorgestaan wordt. Dat er sommige
fraaije redevoeringen uitgesproken zijn , 'nag voorzeker
niet worden ontkend ; doch men ging elk teeder punt
door de tegenpartij met ergerlijke stouttnoedigheid behandeld met ergerlijke schroomvalligheid voorbij ,
diezelfde vredelievendheid misschien , welke sedert
October 1828 de scheuring vergroot en de zegepraal
aan de factie verleend heeft. De plegtige Verklaring
van den Vorst wordt droeviger gedachtenisse genoemd;

Si on voulait ertablir en principe et comme regle do
conduite les doctrines contenues dans le Message , on
ne le pourrait sans violer la loi fondamentale et son
esprit. Dit hoort eene Vergadering aan , krachtens
Art. 54 der Grondwet gehouden den Koning in de bescherming van zijne koninklijke waardigheid getrouw
en gedienstig te zijn : niet een lid die zich tegen der.
gelijke beleedigingen verheft. De Minister van Matt.
nen alleen heeft zich op de hoogte der omstandigheden
geplaatst.
Bovendien had men toch ook eene gansch andere
behandeling van het onderwerp der vrijheid van drukpers mogen verwachten. Het was als of de bestrijders der
Wet volkomen gelijk hadden in hunne theorie en
nieinand heeft , hetgeen toch niet moeijelijk was , go.
toond dat de vrijheid van drukpers gelijk zij door de
oppositie als een regt buiten de Staatsregeling voor.
gesteld werd , in zich zelf verderfelijk is , ongrond.
wettig , onvereenigbaar ook met de zachtstmogelijke
Wet , en , zelve van zeer korten duur , alle andere
vrijheden vernietigen moet. Die voorzigtigheid van
welgezinden , welke zeer naar vreesachtigheid gelijkt
is bejammerenswaardiger nog dan de niet onbelang•
rijke triumf der oppositie , die haar ofschoon zij nog
meer had verlangd , des te aangenamer moet zijn ,
omdat zij er geene rekening op had gemaakt.
Het schijnt dat de oppositie omtrent den inhoud
eener briefwisseling , tegen wier openbaarinaking voorai
wat de wijze der uitgave betreft , gewigtige bedenkingen kunnen worden gemaakt , het stelsel van eenvoudige
ontkentenis aangenomen heeft.
Daar nieinand de echtheid der brieven in twijfel gotrokken heeft , de schrijvers wel onderrigt hebben kun..
nen zijn en elkander niet opzettelijk bedrogen zullen
hebben ; zoo is die kunstgreep wat al te grof om de
verachting der •eldenkenden of de gevolgen van bet
ongenoegen des Konings te doen ontgaan.
De verandering in het Ministerie Polignac zou noodlottig kunnen zijn , indien zij het voorteeken was dat
maatregelen buiten het Charter of zonder volstrekte
noodzakelijkheid , of niet uitsluitend tot bescherming en
beyestiging van den bestaanden regeringsvorm in bet
werk zullen worden gesteld.
Opregte , beleidvolle en inoedige handhaving van het
Charter , gelijk het in 1814 werd verleend , is , gelijk
handhaving der Grondwet bij ons , beter plegtanker dan
list
of geweld.
t
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Woenstlag den

9den

De woorden facile en revolutionair zijn door de
Nederlandsche Gedachten meerinalen gebruikt ; evenwel

De stelling dat Nederland Christel0 moet wezen
zou waarschijnlijk minder tegen gesproken zijn indien

geenszins uit onbedachtzaamheid of overdrijving.
Geene Staatsregeling welke niet op grondslagen rust ,
waarmede het Staatsgebouw behouden wordt of valt. Elke
vereeniging tegen die grondslagen is eenefactie , welke ,
als zij haar doel bereikt eene omwenteling bewerkt.

men niet eigendunkelijk onderstellingen aangenomen

De Koning is in het Rijk der Nederlanden Souverein.
Derhalve noernen wijfactie en revolittionair eene partij ,

en Staat , heeft den triumf zijner eigene gezindheid op

die dit hoofdbeginsel der Staatsregeling aantast of ondermijnt. Willekeurig zijn deze benamingen niet , en
zij worden ten onregte over gebragt op eene grondwettige

had , gclieel strijdig tegen onze bedoeling.
Door Christendom , zegt men , wordt in de Nederlandsche Gedachten de leer der Protestanten verstaan :
ieder die eenigerlei vereeniging wil tusschen Godsdienst
het oog.
Hetgeen wij schreven , hebben wij ook joist z66 gemeend. Nederland moet Christefj/h zijn ; de grondstellingen aan Hervorinden en Catholijken als aan Chris-

oppositie welke de daden der Regering , overeenkotn-

tenen gemeen , moeten als grondslagen ook van den

stig den geest der Staatsregeling , altijd met vrijmoe-

Staat bij voortduring worden erkend.
Het geloof aan CHRISTUS als atm Gods Zoon op aarde

digheid onderzoekt en , waar het noodig is , met nadruk
en met warmte bestrijdt.
Het is niet vreemd dat dezelfde benamingen , door

gekomen om de wereld met God te verzoenen , dit

elk die gelooft of beweert dat de souvereiniteit niet bij

ningen , met in achtneining van hetgeen de Grondwet

den Koning berust , ten aanzien der Nederlandsche Gedachten worden gebruikt ; doch het komt ons wel zonder-

bepaalt , dien invloed behouden welke daaraan , voor het
veldwinnen eener onchristelijke leer , in het Christelijk

ling voor dat de Regering ,na het hoofdbeginsel der Grond-

Europa nooit werd betwist.
De Grondwet heeft ten aanzien der verscbillende gezindheden bepalingen gemaakt , welke de Christelijke

wet op nieuw plegtig in het oogenblik deA gevaars te
hebben erkend , hetzelve desniettemin noch in de vorming van een Ministerie , noch in het voordragen van
wetten , noch in het gebruik der overige iniddelen die
haar ten dienste staan , toegepast heeft.
De Regering zegt men , behoort zich niet te mengen in zoodanigen strijd. Deze raadgeving is merle nit
liberale begrippen ontleend. Hoe ! Een Gouvernement ,
tot handhaving der Staatsregeling verpligt , zou , als dezelve aangevallen wordt , lijdelijk blijven , en de zelfverdediging zijn ontzegd , wanneer de welvaart en het

aanzien van den Staat worden bedreigd !
• Eene Regering die zich waar het den hoeksteen van
het Staatigebouw geldt , onzijdig betoont , is aan den
veldheer gelijk die den strijd welke door hem moet
worden bestuurd , werkeloos aanschouwt.

Christelijk geloof moet ook nog in wetten en verorde-

verdraagzaaiuheid gedeeltelijk voorschrijft , gedeeltelijk
niet misprijst : aan alle deze beloften moet gestand
worden gedaan. Maar de Grondwet heeft niet gewild dat in Wetgeving en Bestuur de Godsdienst van
invloed beroofd of het Christendom op gelijken rang
met Muhammedanismus en ongeloof zou worden gesteld.
De Grondwet van 1814 , Staatsregeling van een Christelijk Land , verloor dit karakter niet door de veranderingen in 1815 ten behoeve der R. Catholiiken gemaakt ;

maar toen de onzijdigheid der Regering een vrijen
loop aan verkeerde denkbeelden liet , keerden ook ten
dezen aanzien gevaarlijke theorien te rug , en het

Christelijk beginsel , waaruit verdraagzaamheid reed in

14
de Grondwet van 1814 voortgevloeid was , werd met

la double inviolabilite du contrat politique et de la

beginsels van onverschilligheid verward.
Geheele afscheiding van Godsdienst en Staat wordt

royaufe.

ook door de ultra-Catholijken verlangd ; maar waarom ?
Dewijl zulks , vooral waar de meerderheid der bevolking uit Catholijken bestaat , schijnt te leiden naar het
groote doel : de zegepraal van de R. Catholijke kerk
door den ondergang van onchristelijke Gouvernementen te bewerken.
Waar hun dit vooruitzigt ontbreekt , zullen zij altijd
meer vertrouwen schenken aan een Christelijk Bestuur
dan aan een Gouvernement , bij hetwelk stelselmatige
onverschilligheid wordt ondersteld.
In openbare belijdenis en opregte handhaving van
het Christelijk geloof , is de meest krachtige steun tegen
elke verderfelijke leer of onverdraagzame kerk.

De leer van een maatschappelijk verdrag , door de
Historie gelogenstraft met betrekking tot dit Rijk , kan
niet tot grondslag van een algemeen Staatsregt worden
gelegd. Aangenomen zelfs zoodanig verdrag , dan bestaat een overvloed van waarborgen aan den eenen en
geen waarborg aan den anderen kant ; en noch de Troon ,
noch het Volk is in zekerheid gesteld , hetzij tegen een
regterlijk ligchaam , dat de Staatsregeling miskent ; hetzij tegen eene tweede Kamer die , bij voorbeeld door weigering van elke begrooting , de Grondwet vernietigen wil.
De Courier spreke niet van een verdrag en zegge
ronduit de lastgever moet voldoende waarborgen bezitten dat zijn wil stiptelijk ten uitvoer zal worden gelegd. Alleen als de Volkssouvereiniteit tot grondslag
aangenomen wordt , zijn de bovenstaande gevolgtrekkingen zeer juist. Dan wordt tot volkomene slooping der

Sedert de artikelen der Nederlandsche Gedac/iten ,
in welke des Konings souvereiniteit staande gehouden
worth en die de Courier des Pays-Bas als incendiaires

en revolutionaires beschouwt , zijn in die Courant een
geaantal stukken over la royaute constitutionnelle
plaatst.
Die breedvoerige redeneringen komen hierop neder
dat de Koning aangenomen is op voorwaarde eener
Grondwet , waarbij de souvereiniteit zou worden ge-

Monarchie alleen de geleidelijke toepassing van het beginsel vereischt.

De ontwerpen van wet op het binnenlandsch gedistilleerd en op de bieren verworpen met 63 tegen 34
en 58 tegen 39 stemmen , het ontwerp op het zout ,
aangenomen met 61 tegen 27 , hebben wederom getoond
dat een deel der %Tergadering altijd den boventoon heb-

deeld , en dat ieder Monarch alleen behoudens verantwoordelijkheid der Ministers onschendbaar kan zijn ,

ben moet , zoolang de parlementaire taktiek welke in

dewijl het maatschappelijk verdrag een waarborg der

welgesloten geheel , aan de andere zijde ten eenemale
on tbreekt.
Eene groote meerderheid heeft zich vereenigd met
het ontwerp op het zout , hoewel de Minister niet

uitvoering vereischt.
De Vorst die het Rijk der Nederlanden regeert ,
in de Noordelijke Gewesten niet opgedrongen , maar

de meeste gevallen de helft der leden vormt tot een

heeft eene Grondwet, waarbij van het beginsel zijner

onduidelijk deed gevoelen dat zij in het vertrouwen op
de aanneming der overige accijnswetten voorgedragen

ongedeelde souvereiniteit uitgegaan werd , uit eigene
beweging verlangd en haar ontwerpen en ingevoerd

was. Sommigen dienen het Gouvernement , niet slechts
waar het niet behoort , maar somtijds ook waar het

krachtens zijn eigen gezag. Als Koning en door de

niet wenscht te worden gediend.
De woordenwisseling over het verzoek of Bever vol-

als 't ware van den Hemel afgesmeekt tot Souverein

verbondene Mogendheden ondersteund , heeft hij in de
Zuidelijke Gewesten , trots de tegenkanting welke hij
&fir ondervon-d hetzelfde gedaan. Zooveel wat de vervalsching der Geschiedenis betreft.
Wat nu aangaat de theorie ; er zijn slechts drie stelgels zegt de Courier : de Koning is onschendbaar
zonder verantwoordelijke Ministers en dan ontbreekt de

gens den Heer de .1 onge , over de aanklagt, denunciatie , van
de Heeren de Potter , c. s. , welk stuk met 51 tegen 35
stemmen is ter zijde gelegd , is minder levendig geweest
dan de schaamteloosheid van ontmaskerde personen had
verdiend. Uitmuntend is hetgeen de Heer de Jonge

Beene Monarchie ; of onschendbaar met verantwoorde-

omtrent het regtmatige eener Gouvernements-uitgave
van de briefwisseling in het midden heeft gebragt ;
en niemand heeft zich aan de wederlegging zijner

lijkheid der Ministers , en dit stelsel alleen consacre

bewijsredenen gewaagd. Doch treurig is het

waarborg geheel ; of verantwoordelijk en dan bestaat er

dat

ook deze kundige welsprekende , door maatschappelijken
stand en karakter onafhankelijke vertegenwoordiger van

door een vergevensgezinden Vorst ook aan dezen Voorzitter is verleend.

het Nederlandsche Volk zich bij verdediging heeft bepaald en dat men wederom eene gelegenheid om sommigen gelijk men zegt te stellen op hunne plaats ,
ten gevolge eener zoogenaamde bescheidenheid die reeds

voldaan. Evenwel kracht is noodig aan een Gouver-

zoo dikwerf voor de goede zaak verderfelijk is geweest

nement ook om toegeeflijk te kunnen zijn.

,

,

Het is wenschelijk dat aan elk billijk verlangen worde

ongebruikt voorbij heeft laten gaan.
De Heeren de Secus en Barthelem# hebben de voorstellen waarbij aan de strafwet eene te rug werkende kracht toegekend en Art. 177 omgekeerd werd ,
voor het tegenwoordige buiten beraadslaging gehouden. Op dit oogenblik toch zouden die branders , brulots , gelijk zij in zekeren kring werden genoemd , zonder nut of doel zijn geweest.
De Heer J!ochema heeft zich schriftelijk beklaagd omdat hij onder de afwezige leden wordt geplaatst. Dit

In de Aanspraak van den Minister van Binnenlandsche Zaken tot sluiting der Staten-Generaal verdient
vooral de volgende zinsnede opgemerkt te worden.
De tegenwoordige zitting gekenmerkt door uitgebreide werkzaamheden en niet zelden door verschil van gevoelens , is bekroond
geworden door de gelukkigste overeenstemming tussehen den Troon
en de Vertegenwoordigers des Yolks wegens die zaken welke
voor beide van het grootste belang waren.

beklag is ongegrond ; en bij het leedwezen over het
verlies dat de Koning en de Vergadering in den regtschapenen , kundigen en werkzamen man ondergaan ,
voegt zich het leedwezen nog over de weinig betamende
wjs waarop hij nu onlangs bij allerbelangrijkste beraadslagingen achter gebleven is. Waarlijk het is ter verontschuldiging niet genoeg ontslag te hebben gevraagd.
De intrekking der concept-wet op het onderwijs was
niet onverwacht. Misschien evenwel hadden velen niet
gemeend , dat de te rugneming aldus en met vrijstelling
van middelbaar en hooger onderwijs plaats hebben zou.
De eerste Kamer, waarin de meerderheid der aanwezigen uit Zuidelijke leden bestond , is de steun geweest van den Troon ; zoo deze door de aanneming
van alle wetten wordt ondersteund.

De zitting is gehenmerht door verschil van gevoelens. Die uitdrukking is te zacht. Verschil van gevoelens , ja , omtrent de grondslagen van den Staat ;
verschil van gevoelens , omdat leeringen werden verbreid even gevaarlijh voor het bestaan van alle maatschappelijhe instellingen, als te eenenmale strijdig
met de Regering der Nederlanden en met de regten der
Dijnastie ; verschil van gevoelens , door hetwelk de
openbare rust , de hrachten van den Staat, de onbelemmerde gang des bestuurs en de pligtbetrachting in
openbare betrehhingen werden aangegrepen en ondermijnd ; verschil van gevoelens , dat den Staat met nabijzijnde ontbinding heeft bedreigd en 9 wel verre van
weggenomen te zijn , dagelijks heviger wordt. Die
uitdrukking zou aanleiding kunnen geven tot het vermoeden dat de Minister of den toestand van het Rijk

Het afkenren der benoeming van den Heer

Corver

niet genoeg heeft overdacht , of zich aan Been onge-

tot Staatsraad in buitengewone dienst schijnt

grond verwijt blootstellen durft , of ook al der gevaar-

niet geheel billijk te zijn. Velen hebben vroeger met
ons gewenscht , dat de gunst eener factie voor den eer-

lijke meening toegedaan is dat men door zachtheid en
ontveinzing verkrijgen kan wat thans alleen door open-

sten Candidaat nutteloos wezen mogt : overhelling , al

hartige en nadrukkelijke verdediging der waarheid kan

ware zij welgemeend of uit kortzigtigheid geschied ,
overhelling naar eene partij wier zegepraal met de

worden bereikt.

Eooft

Monarchie onvereenigbaar is behoort niet de weg naar
Koninklijke gunstbewijzen te zijn. Doch nu de Heer
Corver Hooft eenmaal uit het drietal gekozen is en zich
niet aan opzettelithe benadeeling van het Gouvernement schijnt te hebben schuldig gemaakt , nu misprijze

De zitting is behroond door de gelukkigste overeenstemming tusschen den Troon en de Vertegenwoordigers
des VOW. Inderdaad deze uitdrukking klinkt vreemd.
Waaromtrent ? Orntrent de waardigheid van de Kroon ,
de regten van den Monarch , de wezenlijke vrilheden
van het Volk 1 Naauwelijks verliep eene halve maand

men niet dat eene onderseheiding die als 't ware onder sedert de Heer de Brouchere van een afgrond gesprode vaste voordeelen van het Presideutsehap behoort , ken heeft waarin men verlangt vrijheid en verdedigers

•

der vrijheid te werpen ; sedert de Heer de Gerlach' e ,
door verscheidene inedeleden ondersteund , des Konings
eigene beschouwing van onzen. Staatsvorm als ongrondwettig aangevallen heeft ; sedert de Heer Surlet de
Choquier, na de beginsels , door den Vorst plegtig als
de zijne geopenbaard , voor doctrines subversives de

nos institutions constitutionnelles uitgekreten te hebben er bij gevoegd heeft : si par maMeur noire emancipation ne pest sortir triomphante que the sein tine.
breux des orages et des tempetes, it ne faut pas nous
en effrayer, ni pour cela renoncer a la conuete
toonende te gelijk en vat hij bedoelt en wat hij , tot
bereiking van dat Joel , zich onbezwaard achten zou

de

burgerlffhe Vriiheid;
Onze *den vooral , nu de
bezorgdheid voor die vrijheid wel eene de zekerheid
der ingezetenen op- het spel gezet en de oorspronkelijke bestemrning van zoodanig Wetboek , krachtdadige en Spoedige beteugeling der misdaad , over het
hoofd heeft doen zien. Hoe eene gezonde denAtv0
hoar zegel aan uithomsten heck! ; hoe die uithomsten
goedheuring hunnen tvegdragen, konit niet zeer duide!kik voor; en het is in dergelij - ke redevoering niet genoeg
dat de zin kan opgemaakt worden uit het verband.
De Vorst heeft der burgeren hersteld. — Hiej
heeft de vrijheid der ingezetenen geplaatst onder
bescherniing van orde en Wet. litirger-en staaisburger
is men in een- Gemeenebest. Misschien roept de Heer
Surlet wederoin uit : ne va t' on pas jusqu'a vouloir nous
depouiller de noire humble titre de citoijen pour nous
decorer de celui d'esClaves? en die verontwaardiging is

natuurlijk bij elk die het verschil tuschen orde en slavernij ,
Monarchie en absolutismus niet kent. Maar ieder die
kingen weinig waarde moet worden gehecht ; want het
weet dat een onderdaan onder de Grondwet die %vij bezitis de taal van de hoofden eerier partij die in de tweede ten , vrijer is dan de burger onder de Staatsregeling zelfs
van 1791 Oak heeft kunnen zijn , zal geVoelen dat vooral
Kamer den boventoon heeft.
's Konings Minister zich onthouden moet van uitdrukkinMaar die overeenstemming heeft bestaan wegens die gen welke , strijdig tegen onzen regeringsvorin , algid
zahen welhe voor beide , voor Troon en Volk , van het tot verwarring van begrippen hebben medegewerkt.
Doch , wat gewigtiger is , het aanwezen eerier geluk.
grootste belang waren.
Niets , dit boucle men in het
kige overeenstemming moet worden ontkend. Eene
oog , niets hoegenaarnd is voor Koning en onderdanen factie gewapend met eene leer waarvoor , zoo die niet in
van even groot belang als de handhaving van de be- den wortel aangetast wordt , elke maatschappeltike inginsels op welke alle verdediging tegen wanorde en om- stating bezwijkt , is uit haren aard in openbare vijand,
schap tegen het aanwezen van den Troon; en de Regewenteling rust. Eerst worde voor het aafizijn en dan ring , hetgeen bij dealgemeenheid der dwaalbegrippen
voor het welzijn gezorgd. Zonder bevestiging van den niet te verwonderen is , neemt , uit gebrek aan kennis
of aan vertrouwen eene houding van werkeloasheid en
waggelenden Staat is de wick grondslag voor 's Lands
onzijdigheid aan , door welke haar tegenpartij niet
finantien - zeer los en wordt het uitzigt op bezuinigingen vredigd , maar bemoedigd en aangevuurd wordt. De
en verligting der laslen van het yolk door bittere te Staat kan niet worden gered , indien het Huls van
leurstelling vervangen , misschien ook wel door nutte- Oranje zich niet weldra aan het hoofd weet te stellen
loos berouw.
der verbazende kracht die door verdediging van ChrisVat mag het zijn dat de Minister bedoelt ? Het tendom met , verdraagzaamheid , van orde met vrijheid ,
onderw#: waaromtrent men zelfs de hoop op overeen- *an'Volkseigenaardigheid met inschikkelijkheid jegens
stemming opgegeven heeft?
De druhpers , waarom , alien gepaard , bij de Nederlandsche bevolking — Oranje
tren,adhGouvernmtlksiwevr heeft dit in vroeger dagen gezien -- in beweging kan
zachting afgedwongen was , van wege den Koning in worden gebragt. Het is niet , gelijk kwaadwiiligheid
de Vergadering verklaard is dat er geene overeenstem- ons ligtelijk aantijgen zal , inwendige krijg noch inbreuk
ming beston•d I
op de Grondwet welke bier wordt bedoeld ; maar wel
Het, zijn dies de finantiele wetten waaromtrent datgene waarvoor alleen inwendige krijg en vernietide gelirkkigSte overeenstemming plaats heeft gehad. ging der instellingen die wij met angstvallige naanw 7
Die op' het binnenlandsch gedistilleerd, welke niet aangezthidalspnkrveSta,bhoudn
genomen is ? die op het huitenlandsch gedistilleerd
wenschen te zien , alsnog kan worden belet. Allereerst
welke de Regering te rug genomen heeft? die .op het wordt in de inrigting van het bestuur , welke in vele
tout waarvan de aanneming , blijkens de uitdrukkingen opzigten te gebrekkig is om de naderende schokken to
van den Minister , niet bijzonder wensehelijk scheen ? wederstaan , eene verandering vereischt van zoodanigen
. die op de vermindering der renten , welke bij een aan- aard dat de Koning , die thans op zich zelven geisoleerd,
zienlijk deel der Vergadering hevige tegenkanting heeft en als 't ware buiten eene $tatitsmuckine is geplaatst.,
ontmoet1 die -op de AO/ welligt waaromtrent de over- het I/04M zij van het qouvernement het Hoofd van
eenstemming noch in de tweede Kamer , nuch tusschen den Staat en van het Volk. Dan zal ook op anderen toon
haar en den Vorst zeer groat is geweest ?
tot de Nederlanders gesproken moeten warden.- Dat
De verklaring van den Minister is alleen in zoo trouwhartige Volk behoort opgewekt en niet in slaty
verve Inisschien juist , als zij de eerste Kamer betreft.
te worden •gewiegd ; en de Aanspraak , die thans slechts
Verscheidene aanmerkingen• van minder geWigt kun- eene onbeluidende optelling is van aangenomene wetnen op deze. aanspraak worden. gentaakt.- De voortref- ter] , had ttisschen de Roods -chap- van den 11den Decemfelijkheid van Pen wetboek van • strafyordering kan nog ber en de krachtige taal die sneer en meer noodzakezeer twijtelachtig zijn hoewel het beschermende is voor
lijk wordt , de waardige overgang moeten zijn.
te verrigten. Men zegge niet dat aan deze uitdruk-

,

Gedru'A bij II. P. BE SWART , te

'8

Gravenbage.

II. No. 3.

1830.

NEDERLANDSCHE GEDACHTEN.
■Ni....1.10010=1/1111•■•■■

De uitgave geschictit bij G. VERVLOET, to 'sGravenhage; bij de voornaamste boekhandelaren en op alle postkantoren des RA..
Men abonneert zich voor zo nommers te gelijk , tegen f i. 25 franca per post.

Zaturtlag den

D e Gazette des Pays-Bas , die

tot dus verre nooit
van een enkel onzer Artikels melding had gemaakt ,
bevat den 13den Junij hetgeen volgt :

I9den

Het woordje surtout schijnt de aandacht van de hoofdzaak die wij behandeld hebben , of te moeten leiden.
Een Koning , .nanielijk die Souverein is , kan landgenoot
maar niet medeburger der onderdanen zijn.

Tandis que des journaux et mime des membres de la second°
chambre ont, naguires, voulu rendre le gouvernemeni responsable
de ce qu'il plait et quelques jeunes Bens de publier sous le titre de

et enfin censure hautement la composition du Ministere.

Nederlandsche Gedachten ,

Het schijnt dat er weinig overeenstemming van vermoeden is omtrent het personeel onzer redactie. Terwijl
blad van eenige jonge lieden spreekt , maakt
de Courier des Pays-Bas van un vieux professeur de

runiversite de Leyde gewag en de Courier de la Meuse
en de Catholique schrijven alles of aan den Heer
van Jllaanen toe , of in het algemeen au Gouvernement.
Dit neemt niet weg dat de Gazette eene verregaande
onbescheidenheid ten onzen opzigte begaat , die wij in
een Gouvernements-blad niet hadden verwacht.
voici quo cette feuille apras avoir attaque personnellement
le ministre des finances reproche d celui de l'intOrieur d'avoir
porte , par ordre du Rol , des paroles de bienveillance aux reprosentans de la nation;

Gelijk de Nederlandsche Gedachten het voordragen
.der wetten op de vermindering der renten en op de

hoffij afgekeuril 'hebben , waaromtrent de Minister van
finantien zich ook op hooger bevel heeft kunnen beroepen , zoo hebben zij nu betreurd dat , als de tweedragt zich in alle vortnen vertoont en de zuilen van
de Staatsregeling gestadig ook door volksvertegenwoor-

Niet de zamenstelling van het Ministerie , maar
dat er geen Ministerie bestaat.
Nous esporons que ces icrivains pourront concilier , d'une
manidre satisfaisante pour eux-mimes , des attaques de cette
sorte avec Les principes qu'ils out dofendus avec tant de talent
dans d' autres occasions.

De beginsels die aan de Nederlandsche Gedachten
tot leiddraad verstrekken , brengen niet het goedkeuren
mede van alle handelingen van het Gouvernement maar
wel in alles en tegen alien de verdediging der regten
van de Kroon , gelijk die overeenkomstig de GrondWet
uitgeoefend moeten warden en met Christendom, met
het Huis van Oranje , met vrijheid en net nationaal
karakter in verband zijn geplaatst.
Zoolang; hetgeen naar ons inzien , verderfelijk is;
elke handeling van bet Go.uvernement in zeker opzigt
als daad des Konings kan worden beschouwd moet ,
schoon de drukpers en in 't bijzonder de periodieke
drukpers krachtdadig beteugeld behoort te worden, -iedere
maatregel van het bestuur het voorwerp van vittneedige en bescheidene of ook , waar het noodig is, van
eerbiedige beoordeeling zijn ; en het is daarom vooral

digers aan het wankelen worden gebragt , de Minister

dat wij ons steeds met nadruk -hebben,verzet tegen de

in een stuk waarop iedereen het oog heeft gevestigd ,
van de geluhhigste overeenstemnaing spreekt tusschen
den Troon en de vertegenwoordigers des yolks ;

door den Koning uitgevaardigd werd gestraft.

le bldme surtout d'avoir appele
memo appelle compatriotes

citoyens ceus que le Rol lui

voorgedragene .bepaling waarbij minachting :der besluiten

Nous aimons d croire que leur position est telle qu'ils ant
pu publier sans indiscretion ce qu'ils ont quelquefois publie , et
qu'ils peuvent attaquer sans
inconvenance ce qu'ils attaquent
aujourd'hui.
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Zonder hierdoor uitgelokt te worden am ten aanzien
onzer position

eenige bijzonderheid te inelden , verklaren wij dat niets in de Nederlandsche Gedackten is
geplaatst dan wat door elk ambteloos persoon , met
dagbladen en geruchten niet onbekend , geschreven
heeft kunnen worden ; niets afgekeurd dan wat elk
A tnbtenaar , bij de tegenwoordige inrigting van het be-

stuur , op dien toon afkeuren mogt. De redactie der

Gazette welke na zoodanig zijdelingsch verwijt , verpligt
is te voldoen aan ons ernstige verzoek , geve het
artikel , de zinsnede of de uitdrukking op , welke
haar tot de verdenking van indiscretion aanleiding gaf.
De notre cOto , quoique nous ne puissions approuver l'exaltation
de leurs idOes ,

Waar het de gevolgtrekkingen nit beginselen geldt ,
is het geenszins om gematigheid of overdrijving maar
alleen om leugen of waarheid te doen.
Nous Oviterons autant que possible toute pol4mique avec eux ,
car rien nest plus improfitable a la cause de la monarchie que
les querelles des ocrivains qui en dOfendent le principe et les
droits ; nous nous bornerons a les engager a dOployer sur leer
pupitre la carte du pays tout-entiore et nous finirons par recommander aux personnes qui entendent la langue belyique , la
lecture d'une feuille dont les erreurs ne sont pas d'une nature
contagieuse et ou on rencontre quelquefois des idees justes et
profondes exprimoes dans un style pur et concis.

De vermaning tot het uitspreiden der kaart van het
gansche Land ware zeer gepast , indien ons blad de
zaak uitsluitend van eenig gedeelte des Rijks voorgestaan had : maar handhaving van den Staat gelijk die
op Godsdienst wettig gezag , vrijheid en volkseigenaardigheid rust , is voor alle gewesten van even groot

beim g.
Aan de bedoelingen der Gazette wordt gaarne regt
door ons gedaan ; maar zij verdedigt noch het beginsel
der Monarchie , noch met genoegzamen ijver de regten

het Koninklijk gezag , ten minste eenige medewerking
dezer Guuvernements-Courant hadden verwacht , zij het
stilzwijgen heeft bewaard , totdat de circulaire van den
Minister van Binnenlandsche zaken aangevallen werd.

Op den 1 1 den December ging een lichtstraal voor Nederland op . Waarom ? Omdat de Boodschap aangemerkt
werd als het BEGIN der uitvoering van een plan dat
wederom eenige vastheid aan den reeds zoo geteisterden
Stant zou kunnen geven.
Dat de voortzetting van dat begin geen plants 'weft
gehad ; dat de Boodschap geheel op zich zelve gebleven
is ; dat de vaste mautregelen en goede wetten ,
wier
noodzakelijkheid daarin op den voorgrond werd gezet ,
te vergeefs te gemoet zijn gezien ; dat de factie binnen
korten tijd wederom op haar vorig standpunt is geraakt ; dat in vele opzigten achteruitgang en afwijking
van den weg dien men in December ingeslagen had ,
wordt bespeurd ; dit moet voor elk die Koning en vaderland , die rust en ware vrijheid betnint eene grie.
vende te leurstelling zijn.
_Zes maanden gingen voor de ontwikkeling der beginsels , door welke de Staat werd gered , ongebruikt
voorbij. De tegenwoordige weken of dagen zijn waarschijnlijk de laatste dagen eener bedriegelijke rust. Men
make zich toch de kortstondige verademing die that's
nog te beurt valt , ten nutte ; men overwege nog eens
of het niet volstrekt noodzakelijk is , overeenkomstig
de Grondwet , datgene te doen wat de aard van elken
en in 't bijzonder van onzen regeringsvorm gebiedt ;
men vrage zich af; en het is eene vraag waarvan het
lot van den Swat afhankelijk is ; of er hij de gebeurtenissen die Europa te gemoet gaat , waarborgen zijn
voor den Troon , wanneer de Koning tegen over de gansche Natie wordt geplaatst ; en of niet veeleer het Mouarchaal Gouvernement , met den Souverein aan het
hoofd , het middenpunt en als 't ware de ziel der vrije
bevolking uitmaken moet.
Het stelsel dat men op d en 11 den December scheen
aangenomen te hebben , zou ontzag en dankbaarheid te
weeg hebben gebragt. Gaat men daarvan af , zoodat
men de oppositie die den boventoon heeft , niet Langer
als factie beschouwt en bestrijdt , dan is , dunkt ons ,
elke maatregel verkeerd. Tegenstand verbittert die factie
zonder eenig nut , en door toegeeflijkheid wordt zij
ongeduldiger nog ten aanzien van hetgeen haar onverzadelijkheid verlangt.

en de waardigheid van den Monarch. Niet gewoon aan
iemand lets te verwijten waarvan het bewijs ons ontbreekt , brengen wij tot regtvaardiging onzer meening
voorloopig deze opmerking bij , dat zij den 4den Junij
met kennelijke goedkeuring de volgende stelling overgenomen heeft : Un gouvernement qui ne marche pas

dans le sens national , se trouve en face d'une chambre
qui lui refuse des snbsides. Voila la veritable garantie
d'exe'cution du contrat politique ;
en dat toen wij ,
nog onlangs , bij het verdedigen van den Koning en van

Geene beschuldiging tegen de Nederlandsche Gedachten is meer onverdiend , dan dat zij de Grondwet
gaarne zouden ter zijde geschoven zien. Niet ligt
ware tot het uiten van dien wensch beter gelegenheid
of voorwendsel geweest , dan aan het einde van het
afgeloopen jaar. En evenwel wat werd in ons blad op
den 2den December gezegd ?
De Regerin g bevindt zich nog niet in omstandigheden van
zoodanigen aard , dat zij om de Grondwet to beschermen , zich
boven de Grondwet zou behoeven te verheffen. . . . Er is een
middel om de moeijelijkheid te overwinnen. . . Dit eenige middel is pligtmatig en eenvoudig ; het is : regeren overeenkomstig
den waren geest der constitutie.
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En hoe liken wij ons uit toen eenige dagen daar- eene waarlijk Liberale Grondwet bederft ? Geef het
na , veel van de noodzakelijkheid van buitengewone voor een oogenblik toe : maar hoe is men dan tot
maatregelen gewag went gemaakt ? gehoorzaamheid aan haar bepalingen verpligt ? want ,
zoo de Koning de oppermagt niet onverdeeld bezit ,
Wij hopen nog dat de Grondwet in het gansche Rijk behouden dan heeft de Regering reeds zoo menigwerf verbroken

tal

kunnen worden ; . . . omdat men geen staatsvorm veranderen
kan zonder zich vooral in een toestand gelijk die waarin het
Rijk der _Nederlanden thane verkeert, aan de grootste onheilen
bloot te geven ; en omdat. . . de Nederlandsche Grondwet de
toepassing van beginseleu is, waaraan wij. . . . onvoorwaardelijk
toegedaan zijn : beginsels die wij in de volgende woorden kun-

le pacte social dont in moindre infraction compromettrait la kie'rarchie politique
dat het inderdaad niet

duidelijk is wat de tegenpartij tot nakoming verpligt;
terwij1 bovendien , zoo de Koning lasthebber is van
het yolk , hij het regtmatig ongenoegen zijner lastgevers
nen zamenvatten eerbied voor Godsdienst , orde vrijheid en niet kan ontgaan.
nationaliteit.
Deze aanmerkingen zijn evenzeer toepasselijk op
den ultra-Catholijk , in zoover deze , vooral ook in dit
llandhaving der Grondwet niet gelijk zij verkeerde- Rijk , zich van Liberale grondstellingen in het belang
lijk uitgelegd wordt maar zoo als zij in 1815 zamen- van veelomvattende oogrnerken bedient. Evenwel hij
gesteld is , was van den beginne of onze lens ; en heeft nog andere redenen waarom hij de Grondwet zoo
daarbij zijn wij overtuigd , dat zoo de Koning immer wel wegens haar oorsprong nietig , als Godslasterlijk in
in de volstrekte onmogelijheid was om , door krachten hare bepalingen acht. Aan de oppermagt der R. C. kerk
uit de Grondwet zelve ontleend , haar tegen de aanval- werd geen hulde gedaan ; aan de Geestelijkheid herstellen der factien staande te houden , de buitengewone ling in haar aloude regten , deelgenootschap aan Staatsmiddelen die hij ook op grond van zijn eed , verpligt aangelegenheden ontzegd ; boeken-censuur , noch toezou wezen te gebruiken , niet tot vernietiging , maar zigt op het onderwijs verleend en in een land , vroeger
veeleer tot behoud en bevestiging van hetgeen de bij uitsluiting Catholijk , moest de openbare GodsdienstGrondwet daargesteld heeft , zouden behooren te ver- oefening ook van andere Gezindheden worden geduld.
strekken. Aan zoodanige Constitutie kan wel is waar een ultraZijn die verklaringen niet genoeg ? Welaan ; ook Catholijk uit noodzakelijkheid en eigenbelang gehooreene oppervlakkige besehouwing bewijst dat alleen zaarnheid bewijzen ; uitgemaakt is het dat hij ze als
overeenkonistig onze beginsels ; in tegenstelling van radicalement nulle
als nietig en van onwaarde bedie der Liberalen en ultra-Catholijken ; eerbied , ge- sehouwt.
hechtheid en getrouwheid ten aanzien der Grondwet
Van waar dan dat Liberalen en ultra-Catholijken van
magelijk is.
hunne liefde voor de Grondwet niet uitgesproken zijn
Voor Liberalen is de constitutie een voortbrengsel en zich ook , naar het schiint , van gewelddadigen invan willekeur en dwang. In het Noorden heeft de Prins breuk daarop willen onthouden ? Zij behoeven geen gevan Oranje zelf de Cornmissie tot zamenstelling van het weld. Zij zien in de Grondwet een zeer gebrekkig geontwerp , zelf de bijzondere Commissie tot het verkie- heel ; dat echter de kern bevat waaruit , zoo die slechts
zen van 600 Notabelen benoemd
hij keurde als 't behoorlijk wordt ontwikkeld , de verwezenli eiking hunware zelf het ontwerp goed door hem zelven gernaakt ner wenschen kan ontstaan. De bepalingen waarbij aan
en zou nu de toesternining van nog geen zes honderd de ingezetenen behoorlijke invloed toegekend is , moepersonen die het Gouvernement zelf bijeen heeft ge- ten als erkentenis hunner theorien worden verklaard :
bragt , de hechte grondslag kunnen wezen van een maat- de republikeinsche of revolutionaire geest waar die
schappelijk verdrag , hetwelk aan de Natie haar regt aldus eenmaal binnengeslopen is , overweldigt het getot zelfregering hetzij voor een tijdlang , hezij voor heel en drijft ongelijksoortige bestanddeelen uit. Erken
altijd ontneemt ? En hoe is het in het Zuiden geweest ? De of de oppermagt van het Volk , of het alvermogen der
honing der Nederlanden , sterk door de overeenkomst Vertegenwoordigers van het Volk , of onafhankelijke
die hij met vreemde Mogedheden aangegaan had , dreef magten zonder hooger souverein gezag ; de geheele
zijn geliefkoosde werk tegen het gevoelen der van Grondwet , waar zij , uit zoodanig oogpunt beschouwd ,
zijnentwege gekozene Notabelen door. gebrekkig of onvolledig is , zal krachtens zeer juiste
Wat nu den inhoud betreft, hoe zou iemand die met gevolgtrekkingen , zoo veel verbeteringen en aanvullinLiberale theorien eenigermate ingenomen is , te vreden gen ondergaan , dat er geen zweein van Monarchie overkunnen zijn met eene Grondwet
waarbij de Koning blijven zal. In dien zin zegt de Graaf de Robiano te regt :
bet Souverein gezag bezit niet lasthebber zijner mede- les liberties , die hij ter middelijke vestiging van het gezag
burgeren, maar vorst zijner landgenooten is ; en zelf van Geestelijkheid en Adel verlangt
sont gravdes profon.
Ministers benoemt die voor regeringsdaden aan hem dement dans lollies les nouvelles constitutions d ,e'tats
alleen verantwoordelijk zijn ; eene Grondwet welke zoo
et tres explicilement dans la Loi fondamentale de ce
weinig invloed aan het yolk ook zelfs op de verkiezin- royaume. Dan rijst uit de Grondwet eene geheel andere
gen toegekend heeft en zoo menige instelling niet be- Staatsregeling op. Dan nadert men ongemerkt tot de
vat die evenwel , volgens die leer , ter aanwakkering Constitutie van 1791 , gedenkteeken van menschelijke
van den publieken geest noodzakelijk is ; eene Grondwet wijsheid volgens den Heer Le lion ; tot de verklaring
waarbij verscheidene der zoogenaamde onvervreemdbare d e r regten van den mensch welke de Heer de Broucregten van den mensch worden miskend en die de .here het model ook van onze Staatsregeling noemt ;
schroomelijkste afwijkingen van dat algemeene staatsregt missehien ook wel tot de wet , waarbij
de vrtjgezinde
bevat, waarvan alle wel ingerigte staatsregelingen slechts alleenheerscher Bolivar Beene Godsdienstoefening bede gewijzigde toepassing mogen zijn. Of is het voor- halve die van de Catholijken beschermt.
oordeel welligt en eene te Monarchale uitlegging die
De ingenomenheid met de Grondwet , die de Neder,
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landsche Geduchten steeds aan den dag hebben gelegd ,
is van eene andere soort.
Den oorsprong der "Grondwet achten wij volkomen
wettig. De Souverein kon regelen stellen , naar welke
regeren en de bevolking geboorzamen zou: het geMeen overleg was wenschelijk , doch werd niet ter be,
krachtiging vereischt. .Bovendien hoe zou men zonder
Grondwet of zonder bepaaide vormen van bestuur te werk
het hoo
zij n gegaan ? Hi' is niet Souverein , bij
ste gezag niet berust : maar Nederlandsche Souverein
is men niet , als er geen waarborg voor burgerlijke
vrijheid en voor verkregene regten bestaat.
De inhoud der Groudwet schoon zij blijken van overhaasting en meer dan eene beklagenswaardige bepaling
bevat , is ten aanzien der uteeste hoofdpunten goed.
Niet een gedeelte , niet uitsluitend het regt van • de
kroon maar telkens moet . wat telkens het meest wordt
bedreigd met de meeste inspanning worden beschermd.
Zie daar wederom het onderscheid tusschen de factie en
otis. Wij wenschen des Konings souverein gezag , en
stellen te gelijk op grondwettige tegenspraak en tegenstand zeer hoogen prijs ; terwiji door de leer welke de
faktie aangenomen heeft , ieder regt van de Kroon en
eindelijk de Kroon zelve aangetast en ingezwolgen wordt.
Zoo -.de 'Grondwet eene- wederkeerige-overeenkomst ,
un contrat synallagmatique is , kan ook de Vorst zich
vrij van alle verbindtenis achten , zoodra de Volksverlegenvvoordiging niet voldoet -aan de voorwaarden van
het wederzijdsche beding. Dit kan hij niet , waar het
eene plegtige, heilige belofte geldt-, nit eigene beweging gedaan aan het Nederlandsche yolk. Dan is
de Vorst verpligt tot handhaving van hetgeen hij gaf ,
en vindt in iedere afwij king eene #drangreden te
weer , met tot vernietiging maar tot bevestiging van
zijn werk.
Alsde Vorst , gelijk op den llden December, geene
afwijking van de Grondwet gedoogt , handelt hij overeenkomstig pligt en belang. De regten en, .vrijheden ,
gelijk zij door het Charter in Frankrijk , door de GrondWet bij ons zijn erkend of verleend , maken . in dezen
hagchelijken tijd het ware. steunpunt uit , gelijk voor
de Bourbons', zob ook voor de Nederlandsche Dijnastie.
Geweld zou nutteloos zijn. Onbeperkte alleenheersching
komt gelukkig met den toestand van het westeliik
Europa niet overeen ; en het militair of administratief Des
potistnus , dat nit de: Volks-souvereiniteit ontspruit , kan
niet tegeti omwentelingen behoeden door welke de wereld er -weder toe voorbereid. wordt.
Die den Koning als •Souverein erkent , is aan de
Grondwet getrouw omdat haar oorsprong wettig , haar
inhoud 'goed, haar verbindende kracht sterker dan de
kracht van wederzijdsche overeenkomsten is ; omdat zij
Diet • en thans minder dan ooit kan worden gemist , en
op alle de grondbeginselen rust welke door ons , uit
overtniging alleen aangenotnen zijn.

inhoud en strekking der gewigtige besluiten over
,bet Owlet-ells en de Taal , verdient wel met naauwkenrigheid en omzi Li held te worden onderzocht.
Zonder- dit thans te kunnen doen , gelooven wij dat
het antwoord bij voorbeeld op de volgende vragen bedenkelijk is : Zoo de Koning het onderwijs bij besluit
,

regelen hat) , mag hij het dan regelen bij eene wet?

Heeft men vermindering der centralisatie met invoering
van republikeinsche vormen verward ? Kunnen de Academien in Belgie blijven bestaan ? Is er eenheid in
hetgeen omtrent de onderscheidene deelen van het onderwijs is bepaald ? Moet de ondervinding afgewacht
worden , waar zij reeds lang heeft heslist ? Is het niet
eene gevaarlijke proef, indien waar de proefneming mislukt , het herstel
•
o ziin
ten vele
ommo elck
i1
Het besluit op de Taal moet genoegen bij den nabuur
hebben - verwekt , die den Rijn als Frankrijks regtmatige
grensscheiding beschouwt. Het kan evenwel wezen dat
een maatregel van dien aard , althans voor een gedeelte
van Zuid-Braband , noodzakelijk was. Hoe is die nooda
zakelijkheid ontstaan en wat voorspelt zij ten aanzien
der innige vereeniging van het Rijk ?.
Zoolang een Gouvernenient geene planmatige toepassing van beproefde beginselen toont , is gestrengheid ,
toegeeflijkheid , billijkheid , in een woord alles is bespoediging van eigen verderf ; oindat alles den schijn
van zwakheid of van willekeur verkrijgt.
Heeft men zich met eerbiedige dankbaarheid gevleid?
Il ne s'agit pas ici de concessions , main de reparations ;
n'accorde pas de favours, on reconnait des droits.
Courrier des

on

Pays Bas.
-

Nier un jour la justice de ce qu'on accorde le lendemain, est
une maniere de gouverner qui n'a pas d'exemple.

Journal de Yerviere.
Heeft men gunstigen invloed op de aanstazade

kiezingen verwacht?

ver-

L'arrete du 4 Juin est une oclatante apologie des citoyens
qui avaient reclame la libertg de langage. . . Si l'on vent choisir aux prochaines elections des hommes agroables a r administration, on dolt elire , a coup sitr ces genereux citoyens.

Catholique.

Meent men dat de eppositie ::cans te vrede zal zijn
gesteld ?
Une fois entre dans la vole du redressement le pouvoir ne
pout plus reculer sans se frapper lui memo. . . . Une demiconcession n'aide et rien. . . . L'organisation judiciazre, la reforme des lois penales, l'abolition des conflits, to retablissement
de
l'egalite entre le Nord et le Midi , la reconnaissance du principe de la responsabilite ministerielle , seule garantie efficace de
rinviolabilite royale , sont des besoins pour to pays, de memo
qne la liberte de rinstruction et du language. Ce .sont toutes
parties d'un name systeme . . . it out mieux valu pout-etre
repudier une bonne f ois quo de pas r adopter on entier.

Courrier des Pays-Bas.
Niets behoeft te worden gevoegd bij de waarschuwing die in deze aanhalingen opgesloten Iigt.

Weldra komen de Provinciale 'Staten Wen. ,zijn
zij in het Noorden altijd even gelukkig : in .de verkiezingen geweest is te hopen dat zij thans vooral
nu, er zoo onberekenbaar veel afhangt van hunne kens ,
kedaehtig zullen wezen , dat bespraaktheid geene! welsprekendheid , veelWeterij, • geene grondige kennis ,
ambteloosheid geen waarborg noch vereischte van zelf.
standigheid, bekwaamheid , mar achtin aardi heid
ontbreekt een reden tot uitsluiting is en dat de leder)
der Staten-Generaal in den ganschen zin van het woord
de uitgelezenen der Natie behooren te zijn.

Gedrukt bij H. P. DE SW ART . te 's Gravenhacze.
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Dingsdag den 298ten
Een blad , hetwelk zich door bekwaatnheid en door worden begroet. Dit is de ondersteuning niet , welke
hetgeen men , indien het aan eene goede zaak wierd aan eene Regering die het goede bevorderen wil bebesteed schranderheid noemen zou , onder de tolken hoort te worden verleend. Velen geven van hetgeen
filer factie zeer onderscheidt ; de Courier de la .]{lease in de laatste jaren is gebeurd , alleen aan de Regering
merkte eenigen tijd geleden op gue les organes de M.
van Maanen, waaronder die Courant ook de Xeder-

de schuld. Dit is onbillijk. Indien de welgezinden
altijd , zonder berekening van eigenbelang , op de be.

vordering van waarheid en regt bedacht waren geweest
landsche Gedachten begrijpt allaient a present fake de
l'opposition. Deze verwachting berust op de overtuiging hun invloed zou veel kwaad gekeerd en veel goed tot
dat de handhaving der beginsels die in de Nederlandsche stand hebben gebragt.
Doch deze oppositie, wier regtmatigheid en nut men ,
gedurende eenige maanden voorgedragen zijn , bij ons zoolang de feilbaarheid der regerenden wordt erkend
onafhankelijk is van de beschouwing, welke bij de niet betwijfelen mag , hoedanig behoort die te zijn ?
Alle oppositie , in zoo ver door dit woord tegenspraak
Regering de overhand heeft.

Gedachten , in overeenstemming met het Gouvernement

Hoedanig moet de oppositie der vrienden van Koning en wederstand ten aanzien van het Gouvernement aanen Vaderland zijn ? Eenig onderzoek hieromtrent is thans geduid wordt , is in dit Rijk in zeker opzigt tegen den
Koning gerigt. Dit is een onvermijdelijk kwaad , zooniet zonder belang.
Dit behoort al terstond aangenomen te worden dat er lang de Koning , werkzaam door Ministers zonder overeene oppositie der welgezinden bestaan mag. Het is eenstemming en zonder tnagt , de zedelijke verantwoorhun geoorloofd zich te verklaren en , in zoo ver de Staats- delijkheid voor zich zelven behoult. In andere RijTegeling het duldt , te verzetten tegen at wat naar ken , waar het Souverein gezag ook door representative
hun inzien schadelijk is. Somtijds is iedereen naar vormen wordt getemperd , is bijna alleen het Ministerie
zijn vermogen , tot dergelijke tegenstreving verpligt aan de berisping ten doel. De werkzaamheid van
en in meer dan eene betrekking staat zij met den aard den Koning kan (liar regtstreeksch , kan veelbeteekeder grondwettige instellingen in onafscheidelijk verband. nend of nietsbeteekenend zijn : de inaatregelen komen
Is dit ten aanzien van gewone regeringsmaatregelen voor rekening van het Ministerie alleen. De Koning,
z66 , die waarheid kan nog minder worden ontkend , bij wien het gansche oppergezag en ook al datgene
als het , bij een strijd tusschen oproer en wettig gezag verblijft waardoor de luister van den Troon kan worde naleving en handhaving van grondbeginselen geldt. den verhoogd , laat zich voor zoo ver het bestuur van
Edel, indien zoodanige oppositie buitengesloten wierd , den Staat betreft , slechts in zeer enkele gevallen en
edel en nuttig zon de rol van dengenen zijn , die zich dan met de gansche Koninklijke Majesteit zien ; hetzij
met goede bedoelingen aan de beschouwing d er Staats- wanneer 110 Ministers benoemt , hetzij in oinstandigheaangelegenheden heeft gewijd. Veinzen en ontveinzen den waar de persoonlijke tusschenkomst van den Moware dan zijne kunst ; stilzwijgen en lofgejuich zou narch wordt vereischt ; wanneer , gelijk in Frankrijk 111.1
even verachtelijk zijn. gebeurt , het aanwezen van den troon en de grondslag
Die vernedering eischt de vaderlandsliefde niet. Eene der Staatsregeling wordt bedreigd.
Het gebrek in ons bestuur , waardoor de Vorst zeif
handelwijs van dien aard zou altijd , maar vooral wanneer de Regering in een deel der onderdanen magtige gestadig op den voorgrond wordt gezet , moet, wanneer men
vijanden telt , zeer nadeelig zijn voor Vaderland en zich tot het berispen van regeringsdaden in de verpligGouvernement. De Regering als zij kwaadwilligen met ting gevoelt zooveel doenlijk , door omzigtigheid on-

cooed en standvastigheid wederstond , zou aan de he. schadelijk worden gemaakt. Hetgeen in andere landen
vigste aanvallen bloot zijn gesteld , en in het tegen- aan het Ministerie , dat kan doorgaans alhier aan de
overgestelde geval alleen door uitbundigen. lof en aan- Ministers te laste worden gelegd. Aannemelijk toch
aithans in
m oedigende toezegging van rust en van bevrediging is de onderstelling dat ieder Minister ,

zijn eigen Departement , enigen invloed bezit : ook is
hij niet gebonden aan 7ijne betrekking en , wanneer
hetgeen hij verderfeiiik acht , hem ter verdediging of
uitvoering opgedragen wordt, is er tegen aansprakelijkheid en vervajten een behOedmiddel bij de hand. Een
Minister die verdedigt at hij het vorige jaar onraadzaam beeft geacht ondergaat de beschuldiging van
7 onderlinge veranderlijkheid te regt. Al kon hij be%‘ij
zen geen raadsman te zijn geweest, afgeraden te hebhen , het baat ter regtvaardiging niet. Hij had afstand
van zijne betrekking behooren te doen zoodra hij ,
waar het de voornaamste belangen van het Vaderland
betrof , tegen eigen overtuiging spreken en handelen
west.
Hetgeen van bijzondere maatregelen geldt , is tot op zekere hoogte , insge!ijks waar orntrent den gang van het
hestuur en den geest der verordeningen in het algemeen.
Aan de gezamenlijke Ministers kan , juist omdat hunne
denkwiii over Staatsregt en Staatkunde verschilt , geen
vervkitjt orden gedaan. Maar de invloed van een Minister kan worden herkend. Thans onderstelt men ; onze
ineening evenwel is het niet ; dat in het plan der Ilegering
opzettelieike wijziging is gemaakt. %Vaarop rust die
onderstelling '? Op hetgeen omtrent onderwerpen is
bepaald , wier behartiging sneer bijzonder aan den
Minister van Binnenlandsche zaken opgedragen is , en
op den toon zoowel eener aanspraak door hem gehouden , als eener Courant , aan welke hij toch _ wel ,
evenmin als zijn voorganger , ten eenemaal vreernd
schijnt te kunnen worden geacht. Eerie waarschijnlijke
pissing hieruit af te , valt niet zwaar ; en zou het
dan onbillijk zijn dat, gelijk de Heer van Maanen
vroeger wegens elken narlrukkelijken maatregel aangevallen werd , thans tegen den Heer de la Coste de
aanmerkingen der genen ierden gemaakt , in wier oog
zelfs schijnbare afwijking van hetgeen op den l t December voorgenotnen was, zeer schadelijk is ?
Zoo wenschen dan nu de Nederlandsche Gedachten
hetzelfde te kunnen doen hetgeen in anderen afgekeurd is ! "
Nooit keurden zij af dat zedelijke verantwoordelijkheid der Ministers en , als voorwaarde hiervan , de
vorming van een wezenlijk Ministerie aangeprezen
werd. Nooit keurden zij af dat de Heer van Maanen
wegens regeringsmaatregelen die , overeenkoinstig de
staatsregeling , op onderscheidene wijzen inogen worden
beschouwd , tegenspraak en tegenwerking onderging.
Dit is de inisdaad der factie dat zij ; van de middelen die zij gebruikt heeft , spreken wij thans niet; eene
Ministeriele verantwoordelijkheid buiten de Grondwet
en in verband met ongrondwettige leerstellingen door&Oven wil ; eene verantwoordelijkheid die , na de keus
en de verwijdering der Ministers van de tweede Kamer afhankelijk te hebben gemaakt , den Koning ; wien
overeenkotnstig hetgeen hier boven voorgedragen is ,
de vrije uitoefening van zijn gansche gezag overgelaten
wordt ; tot une sorte d'existence automatique noodzaken zou : de Troon zou wezen au lieu d'une puissance ,

une decoration , an lieu d'un arbitre , un serviteur ,
au lieu d'une autorite fondamentale, une transition c't
quelque autorite nouvelle et qu'on n'ose pas encore
nommer. Dit is de rnisdaad der factie , dat zij gestadig
op den val van eenen Minister aangedrongen heeft ,
omdat hij zonder vrees vasthield aan beginsels , van

welke het aanwezen van den Troon , van de Grondwet
en van den Staat afhankelijk is ; zoodat zij , terwijl in
schijn alleen de Minister werd bedoeld , den Koning
zeiven aangetast heeft. Dit is de inisdaad der factie ,
dat zij een verantwoordelijk Ministerie verlangt , hetwelk , wel verre van den Koning tot schild te kunnen
ztin , als 't ware het kleed worden zou , hetwelk de
heiligschennende hand aangrijpen kon our hem van zijn
hoogen zetel ter aarde of op het inoordschavot te rukken.
Het voorname onderscheid tusschen facile en oppositie ziet men gewoonlijk voorbij. Het ligt niet in
den toon , want deze kan bij de factie gematigd en
beleefd en bij de oppositie sums hevig en ruw zijn ;
maar hierin dat de eene de oniverwerping of misvorming en de andere de bescherming en verbetering der
Staatsregeling bedoelt. Het is zoo ; de Heer de Brortchere , wanneer hij de Sraatsinstellingen met de droornrijen van 1789 in volkontene overeenstemming brengen
wil ; de Heer de Secus als hij een soort van alvermogen of oppergezag aan de Staten-Generaal toeschrijven durft , betuigen ook enkel en alleen de instandhouding der grondwet te bedoelen. Het is zoo ; en hebben zij regt , dan moeten de welgezinden , met den
Koning aan het hoofd , volgens de beruchte petitien
van Brussel en Luik , als factie worden beschouwd.
Voor elk die ter goeder trouw vaste beginsels aangenomen heeft , hangt de beoordeeling van hetgeen
gebeurt , niet sneer van eigene willekeur af. Derhalve
ook in het vervolg zullen welligt aanmerkingen tegen
maatregelen van het Gouvernernent , met bescheidene
vrijmoedigheid , in de Nederlandsche Gedachten worden
geplaatst. Maar de oppositie , indien zij dus kan warden genoemd , van welke zij deelgenooten kunnen
zijn , zal steeds , zooveel doenlijk , tegen de Ministers
zijn gerigt ; geen oogriterk hebben dan het welzijn van
den Staat ; toegewijd zijn aan beginsels en op personen alleen in zooverre letten als de bevordering van
die beginselen het eischt ; zorgvuldig taster en beleediging vermijden ; zich niet veroorloven de driften der
men igtein beweging te brengen ; zoo dikwijls zij
eenigen invloed oetenen kan , de voorstanderes van able
regten en vrijheden zijn en , ook wanneer zij
nit pligtgevoel en niet zonder leedwezen , bedenkingen maakt ,
altijd aan het wettig gezag bewijzen eerbied
gehoor-

zaamheid en trouw.
De Heer de la Coste is ons alleen door den roem
zijner bekwaamheden bekend en , wagen wij het de
juistheid zijner inzigten in twijfel te trekken , wij zullen daarbij door- die bescheidenheid worden geleid ,
welke in het algemeen ten aanzien van elken hoogen
ambtenaar voegt en door ons in 't bijzonder met betrekking tot dezen Minister gaarne in acht genomen wordt.
Veinige dagen nadat zijne Excellentie tot Minister
was benoernd , namen wij de eerste gelegenheid waar
orn voor de verbetering die in de Gazette des PaysBas werd bespeurd , opregten dank te betuigen. Naderhand is er geene aanleiding nicer tot gunstige of ongunstige beoordeeling geweest. Nu wordt de Heer
de la Coste eensklaps op den voorgrond gezien ;
en de strekking van sommige maatregelen van het
aan welke hij deel heeft gehad verGouverneinent

geleken niet den geest van zeer opmerkelijke artikela
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zijn ook door de Gazette daaromtrent gerust te worden gesteld ; dat de Heet de la Coste zich bedrogen
heeft in hetgeen de voorwaarde is der uitvoering
van het gansche plan ; namelijk in de onderstelling
van genoegzatne magt bij het Gouvernetnent. De laatste besluiten , wier innerlijke waarde of onwaarde in
geenen deele tot het onderwerp van onze tegenwoordige beschouwing behoort, zijn niet geheel van eenig
voorkomen eener grootinoedige toegevendheid ontbloot. Zij kunnen in zekeren zin vrijwillig worden
genoernd , vermits er voor het oogenblik geen aandrang
bestond. Doch zoo het den Heer de la Conte welligt
is gelukt zich zelven te overtuigen , is de overtuiging algemeen ? Het antwoord is niet twijfelachAan de eene zijde de voorgedragene wet op het onderwijs, het
tig meer. Elk gtmstbewijs zal , vroeg of laat , onbesluit waarbij aan den Heer Bnignians ontslag is verleend en de der voorwendsel dat het door vrees afgeperst is ,
stellige openbaring dat er ten aanzien der tienjarige Begrooting
aan Beene transitoire wet wordt gedacht i aan den anderen kart tot aaninoediging van ondankbaar oproergeschreeuw worde berm, ming van een Directeur -Generaal voor de zaken der den misbruikt , zoolang , door de bonding en innerlijke
Roomsch Catholijke Eeredienst en de toezegging van waarbor- kracht van het Gouvernement , niet alle denkbeeld van
gen omtrent de handelingen van het Amortisatie-Sijndicaat doen
vrees buitengesloten is.
gelooven wij , duidelijk zien dat de Nederlandsche Regering voorDe algeineene tevredenheid zal waarschijnlijk door
nemens is , zonder omzien , den weg van pligt en eer te vervolgen;
dat de 7oogenaamde concessien alleen betrekking hebben tot hetvelen als een blijk der gepastheid van die verordeningeen , zonder voorbijzage der beginsels , ter voldoening aan de begen bijgebragt worden. Vooreerst die tevredenheid is
tamelijke wenschen an welgezinden kan worden gedaan.
niet algemeen : daargelaten de indruk welken zij in het
Hetzelfde plan is aan de boodschap van 11 Decem- Noorden hebben gentaakt , zoo mag de opinie der we!.
ber tot grondslag gelegd ; daar de Koning , na zich in gezinden in het Zuiden, die tegenwoordig worden overden ganschen zin van het woord Vorst en handhaver schreeuwd , ten ininste wel als onzeker worden beder Grondwet te hebben getoond , een bezwaar nopens schouwd , en de vreugde die in het eerst de factie heeft
de deinissien opgeheven , billijke bepalingen omtrent bezield , inaakt dagelijks meer voor nieuwe vorderinde Fransche taal toegezegd en nabijzijnde vermeerdering gen en klagten inzonderheid omtrent het onderwijs
der betrekkingen tusschen de Ministers en de Statenplaats.
Generaal aangekondigd heeft. Hetzelfde plan is in de
Daarenboven schijnbare tevredenheid is altijd voor
merkwaardige woorden vervat : de Natie heeft regt
eenige oogenblikken het gevolg ook van de meest noodlotti(on van ons te verwachten dat Wij met gelfike vastge concessien geweest. Frankrijks omwenteling geeft meheld onberadene eischen zullen afslaan , als wij bills] /e n igvuldige voorbeelden aan de hand. Zoo dikwerf de Vorst
verlangens wenschen te bevredigen.
En indien dit plan een zijner regten op het altaar eener valsche vaderlandsnaar vaste beginsels , in alle deelen van bestuur en liefde had gebragt, scheen vrede en vreugde eensklaps
wetgeving , zooveel doen!Uk , ten uitvoer was ge- wedergekeerd , de hevigste tegenstanders verzoend en
legd , zou hetgeen in December voorgevallen is , in een nieuw tijdperk van rust en hell geopend te zijn.
plaats van gevaarlijk uitstel eener onvermijdelijke cri- Doch waartoe het oog naar andere Landen gerigt ?
sis te zijn , aan het Vaderland tot duurzamen zegen Het is bekend dat Coen men de gewijzigde redactie
hebbeh gestrekt.
welke vervolgens de Wet van 16 Mei 1829 geworden
Dit evenwel is , naar ons inzien , niet geschied. is , in de tweede Kamer voorgelezen had , eene algefactie kwam weldra van -haar verstagenheid te rug : ineene vreugde , eene soort van verbroedering ontstond ;
de Regering , over de aanneming der tienjarige be- niet ongelijk aan die welke voorheen bij gelegenhegrooting verheugd meenende het gevaar te boven te den van denzelfden aard , in revolutionaire vergaderinwezen en door schijnbare gematigdheid gebragt in den gen waargenomen werd. Het voorstel hetwelk meerdere
waan dat Mies nu van lieverlede tot vorige rust en hoon , ongerustheid, Inistrouwen en oneenigkeid heels'
orde te rug keeren zou , zag naauwelijks vijanden meer. dodn geboren worden, werd door 84 tegen 4 stemmen
De factie , welke niet overwonnen , maar afgeweerd was , bekrachtigd , en teen de waardige Heer Bfileveld de
stak het hoofd met verdubbelde onbeschaamdheid we- voorspelling deed dat door de dagbladen eindelijk eene
derom op en , indien zij bedaard gebleven is , het is scheuring tusschen Noord en Zuid te weeg zou worden
omdat zij volkomen zeker van haar zaak wezen evil ; gebragt voerde hem de Heer Iieelaerts als verontwaarhet is omdat zij openlijk en in 't geheim zich digd te geinoet : Non , it en sera de /'adoption de la
tot een onwederstaanbaren aanval bereidt. Het zou niet nouvelle loi en Belgique comme en Irlande , de l'imanmoeijelijk zijn te doen zien dat zij sedert het begin
cipation des Catholiques : elle appaisera toms les espriie.
van dit jaar boven verwachting in haar oogmerken is
Zoodanige uitgelatenheid kan zonder moeite worden
geslaagd en thans veel magtiger is dan zij in Decem- verklaard. De hevige tegenstanders van het Gouverneber was. Men bedriege zich niet ; de beraadslaging ment zijn over het welgelukken van bedreigingen of
over het tienjarig budjet is eene uitmuntende gelegen- listen verblijd ; zij gevoelen dat vleitaal tot aanmoediheid geweest , mar op overmagt komt het aan , en als ging om nog verder te gaan iioodzakelijk is en dat
die verkregen is , zal de gelegenheid niet lang worden nu vooral de toegang naar den afgrond met bloegezocht.
men moot warden bestrooid. H ,s-t Algetneen , van den
Daum vreezen wij zoo ; en het zal ons aangenaam waren stand der zaken niet bewust , is geheel met bet
hi de Gazette des Pays Bas , legt een hoofddenkbeeld , aan den dag, hetwelk vvij thans ter toetse wenschen te brengen.
Uit zwakheid concessien te doen , koint in het geheel niet overeen met hetgeen ons meernialen ten aanzien van het standvastige karakter van denMinister is
medegedeeld. Dat verinoeden zij geheel ter zijde gesteld.
Hij wenscht billijkheid te vereenigen met kracht : ontzag in te boezemen en tevredenheid te verwekken :
het oproer aan banden te leggen en tevens voldoening
te gev€n aan elken betamelijken wensch.
Het is dit plan hetwelk voor den 1 ien December
in de Nederlandsche Gedackten aangeraden werd.
-
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vaoruit zigt op voortdurende eensgezindheid vervuld. De
welgezinden vleijen zich dat zij de zaak verkeerd ingezien hebben ; dat de wederstand tegen het kwaad de
oorzaak van het kwaad is geweest ; en zelfs diegenen
welke het noodlottige van den tnaatregel doorzien ,
gevoelen dat het noodig is zich leerzaine voorbeelden
in bet geheugen te roepen oin niet door het voorbijgaande
vreugdegetier in bun overtuiging te worden geschokt.
Naar ons inzien , schoon wij wenschen dat onze meening de ware niet zij , heeft de Regering zich door de
bedoelde maatregelen geen voordeel gedaan. Al mogt door
de factie naar waarheid worden uitgebazuind dat de Regering voorbedachtelijk van het ingeslagen spoor afgeweken
is , ook dan zou het altijd beter zijn geweest spaarzaatn
met dergelijke verordeningen te zijn ; oindat , zoodra
Hien de concessien uitgeput heeft , er geen andere koopprijs meer is tot levensverlenging der Monarchie. Doch
zoo men inderdaad ; hetgeen in het bijzonder ook van
den Heer de la Coste mag worden verwacht ; vastheid
en billijkheid vereenigen wil ; dan zij men toch allereerst bedacht op het bevestigen van den troon en van
de instellingen waardoor deze ondersteund behoort te
worden. Het oogenblik is , nu de factie zich een voorkomen van gematigdheid geeft , welligt minder voor die
zoo billijke gestrengheid geschikt , welke te lang achtergebleven is ; maar dit waarlijk mag thans het onderwerp
van ernstige overwegingen zijn , of er geene middelen
konnen worden beraamd , waardoor het bestuur eindeMk eens aan het hoofd der zedelijke krachten van de
bevolking zou worden geplaatst.
Door deze echt nationale magt ondersteund zal men
in de gelegenheid zijn bedaard en onpartijdig te onderzoeken wat ten behoeve der welgezinden kan worden
gedaan. Der welgezinden : want die het bevredigen
eener factie wenschelijk of mogelijk acht toont dat .hij
den aard der factien niet kent.

Wanneer over de plaatsing van den Iloogen Raad verschillende gevoelens in het midden werden gebragt , is

dit Collegie wel eens te uitsluitend als een bron van stedelijke welvaart beschouwd. Dit kon het standpunt niet zijn
van het Gouvernement. Overtuigd dat , om geene andere steden te noemen , Amsterdam — hetwelk geen titel van hoofdsta,d behoeft om aan ware Nederlanders dierbaar te zijn —

op de meestmogelijke opbeuring en begunstiging aanspraak
bezit gelooven wij evenwel dat de keus te regt is bepaald op 's Gravenhage , waar het verlies der hooge reg-

terlijke collegien onoverkomelijk ware geweest ; op de
residentie , mar het voorbeeld van hetgeen altijd in andere
Rijken plaats heeft gehad ; eindelijk op eene stad , die zich
door den uitmuntenden geest eener kundige balie onderscheidt , en waar een ligchaam voor welks uiterlijke achtbaarheid ook moet worden gezorgd , minder dan elders
gevaar loopt in de schaduw te worden geplaatst.
Zoo de Regering meent dienares of tcgenpartij der Na tie ,
of neutre te zijn , dan moet
enkel pouvoir modOrateur
geenerlei invloed ten aanzien der verkiezingen worden
gebruikt.

Daarentegen , indien ook in haar oog die leer van wan.

trouwen en verdeeling geenszins aannemelijk is , dan behoort eene zaak van zoo groot belang niet aan toeval of aan kuiperij overgelaten te worden. In die gewesten
waar factiegeest alien regtmatigen invloed van het Gouvernement nog niet buitengesloten heeft , is het voor de Regering
pligt niet door overreding , maar door overtuiging , niet
zijdelings en in 't geheim , maar openlijk en regtstreeks
bevorderlijk te wezen aan de benoeming van zoodanige
personen als de geest der Staatsregeling , ten nutte beide
van Troon en van Natie , verlangt.

Zoolang het aan zelfstandigheid der bevolking, aan
genoegzame kracht en invloed der Regering ontbreekt
wordt regtmatige bezorgdheid gaande gemaakt bij de
overdenking van den wankelbaren toestand waarin Frankrijk zich bevindt.
Zoo Karel X door de kracht van een Charter , hetwelk de Souvereiniteit van den Monarch tot grondslag
heeft , zegevieren mogt ; zal de toon der ultra-Catholijken hier te lande oneindig hooger worden gestemd.
Wel verre van door tegenstand der Liberalen uit het
Gulden of Noorden te worden beleinmerd, zal die partij ,
vermits zij bier op liberate beginselen steunt , hen , gelijk zij reeds meermalen heeft gedaan dwingen aan haar
oogtnerk dienstbaar te zijn.
Wordt Daarentegen het bestuur aan een liberaal Ministerie vertrouwd , dan zal het werk dat onder het
Ministerie Martignac begonnen en op den 8sten Augustus afgebroken werd , met dubbelen ijver worden
hervat. Van alle de regten der kroon zal achtereenvolgens afstand worden gedaan : de Monarchie zal weldra voor een Gemeenebest , met of zonder Koning plaats
hebben gemaakt. De Liberalen alhier zulten met den
voortgang der Fransche Liberalen ten minste gelijken
tred willen houden; en , zoo al niet de verovering van
Belgie onder de allereerste verrigtingen der liberate
staatslieden behoort , zullen desniettemin daar gematigde
toepassing hunner theorien ook in dit Rijk zeer weinig
tegenstand vindt , de Nederlanden in volkomene verwarring worden gebragt.
Doch het zou ook mogelijk wezen ; en die mogelijkheid is reeds nu en dan waarschijnlijkheid geweest ;
dat de gedaanteverwisseling van Frankrijks Monarchie
minder regelmatig en geleidelijk was. En indien naar
binnen- en buitenlandschen krijg geenerlei omweg
langs Constitutionele vormen wierd gemaakt , indien het
revolutionaire gif, door nieuwe tooverwoorden verzoet g
spoedig voor de Monarchale Staatsregeling doodelijk wierd ;
indien het Liberalismus zich aan het hoofd eener gewelddadige omwenteling stelt ; indien eene Natie , tatrijk en levendig als het Fransche Volk , aldus in
beweging wordt gezet; zal dan de broederhand der
zegevierende partij niet over de grensscheiding van Bel-

gie heen aan den eensdenkenden

gereikt?

Gedrukt bij IL P. DE SWAM' , t o 'a Gravenhage.
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Maandag den 5den Julij.
In de redevoering , den 13den Mei 1829 uitgespro- J le message du 11 1Ncembre et le dimwit*: de cloture
ken door den Heer van Gobbe/schro# en die in meer de nos Etats-Generaux.... On sera convaincu que le
dan een opzigt lezenswaardig gebleven is , treft men Gouvernement est entre dans une autre route.
Ware dit zoo , hoe groot zou de ongerustheid der
ook de volgende verklaring aan :
welgezinden moeten zijn ! hoe duur hun verpligting tot
La defense des actes du gouvernement par la presse periodique
waarschuwing van een Gouvernenient hetwelk , bij de
Lien entendu toutefois qu'elle ait
parait nocessaire et legale
overtuiging dat vastheid de grondregel van maatschaplieu ouvertement et qu'elle puisse dans toes les temps etre avouee
et quant au fond et quant aux formes. C'est d'apres ce principe
pelijh geluk is , desniettemin de verklaring voor zes
gue j'ai fait et que je fais encore defendre des doctrines ou rectifier des faits dans la Gazette des Pays•Bas.

maanden op de meest plegtige wijze gedaan , door woorden en handelingen wedersprak.
Maar ziet : de Gazette houdt vol dat er geene ver-

De Heer van Gobbelschro# had volkomen regt. Naarmate meer vrijheid van drukpers bestaat, moet ook het andering of afv% ijking heeft plaats gehad ; dat de hoodGouvernement zich des te meer van dien krachtigen schap het rigtsnoer gebleven is ; en dat de Regering

hefboom der openbare meening bedienen ; en als leder- het geschikte tijdstip waargenoinen heeft om verbeterineen spreekt , de stem der Regering ten minste ook gen , met ongepaste drift door eene afgedwaalde oppoworden gehoord. Artikels in welke de geest van het side gevraagd. , uit eigene beweging aan de Natie te
Ministerie of , waar dit niet bestaat, van een Minister verleenen.
Nu is in het geschil eenvoudigheid gebragt. Want
duidelijk is , kunnen tot opheldering en wederlegging
groote nuttigheid hebben. Daarom is het , gelooven zoo het oogenblik niet wet gekozen is , zoo de veranwij zeer goed dat terwijl de Staats-Courant dagelijks deringen geene verbeteringen zijn , door het Algemeen
meer een droevig model van onbeduidendheid vertoont , niet werden gewenscht , en tot aanrnoediging eener
nu en dan , op factie verstrekken ; dan zal ook de Gazette erkennen
ten minste de Gazette des Pays-Bas
het voetspoor van den Moniteur , in het niet officiele ge- of althans gevoelen , dat de Heer de la Coste , indien
deelte stn_ kken bevat welke , zonder het Gouvernenient deze Minister te regt wordt genoemd zich min juiste
voor het vervolg to zeer aan banden te leggen , even- denkbeelden omtrent, den toestand des Rijks heeft gewel in gezag Diet geheel met den inhoud van gewone vormd ; denkbeelden welke vooral geen verderen invloed
op zijne beschouwing en op de handelwijs van het
bladen gelijk kunnen worden gesteld.
Thans
beGouvernement
schijnen to moeten hebben.
Het blijkt thans' hoe nuttig dit is on -hoe ligt de
doelingen van het Gouvernement anders worden miskend. onderzoeken wij alleen : Was het voor dergelijke maatBij de overdenking van hetgeen bij en na de sluiting regelen de regte tijd ?
Waarom is het tijdstip zoo bijzonder geschikt? D Het
der zitting plaats heeft gehad , zoude men ligt hebben
ondersteld dat de Regering op nieuw een stelsel van » Gouvernement is nu krachtig genoeg." Reeds merkten
toegeeflijkheid aangenomen had. Die opvatting was al- wij vioeger op ; die reden is goed maar de onderstelgemeen. De Courtier de la Meuse roept uit : Queue li ng is valsch. Waarom het Gouvernement niet sterk

difference entre le discours de cloture et le message kan worden geacht , is meermalen in de Nederlandsche
du 11 Ddcembre . Que la Gazette ait la borate de Gedachten opengelegd w ij gaan enkel na, waaruit de
nowt dire ei ce soot les willies benne* Qui out dicti Gazette dat krachtig zijn der Regering bewijst.
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Indien wij zeiden dat de aanneming der wet tegen
hoots en luster de eenige oorzaak is van haar gerustheid ,
Hoe ! zou ons met regt te gemoet worden gevoerd ;
de aanneming eener wet die , gedurig verzacht , gebrekkig , onvolledig en bijna krachteloos is ? Weten de
schrijvers der Gazette dan niet , dat narnens den Koning is verklaard , dat Art. 3 , hetwelk ingetrokken
werd , van het hoogste gewigt en dienstig was tot be-

teggeling van een hwaad , wake bestaan door Zijne
Majesteit niet als twillelachtig wordt beschouwd en
hetwelh , in het welbegrepen belting der Maatschappy ,
hrachtdadig, -lijk behoort te worden te heer gegaan.
Weten zij niet dat in de beraadslaging de Koning zelf
op de meest onbehoorlij ke wijze aangerand is ? Het is
natuurlijk dat de Gazette een nederlaag der Regering

was. Den 23sten Junij stellig en met die overdrijving
welke doorgaans bij het gedurig herhalen van onwaarheden opgemerkt wordt ;
Les rocentes ameliorations qui nous ont ote si genereusement
accordies par le Rol , a quelle heurcuse circonstance devons
nous de les avoir obtenues? Nous l'avons dit et nous le repotons , c'est ci I'appui que le gouvernement a trouvd dans les

chambres ,

a l'accord constitutionnel, a rheureuse harmonic qui
s'est etablie entre toutes les opinions.

Het zou waarschijnlijk aan niemand zelfs bij de oppositie in de gedachten gekomen zijn uit den steun dien
de Koning in het begin of tegen het einde dezer zitting bij de tweede Kamer aangetroffen heeft , een grond
te ontleenen waarom het Gouvernement zonder schun van

gedwongen te wezen , aan soininige wenschen toegeven
ontveinst dit is , tot op zekere hoogte , de taak van kon. Allerminst zich hiertoe op eene wet te beroepen
dergelijk blad : maar dat zij daarop voortredeneert; dam- . wier discussie meer dan eenige andere door aanvallen
tegen den Koning gekerlinerkt is , en welke de beooruitengrodv haneligot,d
deeling van regeringsdaden , gelijk die tot nu toe plaats
kan niet zijn en , indien het zoo was , het ware voor- gehad heeft , evenzeer als het atinzetten tot verwarring
zeker een blijk dat zij buiten alien invloed van eenigen en oneenigheid slilzwijgend vergunt. Het moet worden
erkend dat de Courrier des Pays-Bas van 7 Junij het
Minister is gesteld.
gebeurde naar waarheid ingezien heeft.
Met betrekking tot dit laatste vergete men niet wie
La session qui vient &etre care nous semble decisive. Quelvan de geluhhigste overeenstemning sprak en over het
ques journaux ministeriels, it est vrai , s'applaudissent de r adoption de la loi sur la presse comme d'une victoire sip t- alk ;
onderwijs werd gehoord. En wat de Gazette betreft ,
hetgeen ongelooflijk schijnt , is evenwel zoo. De aanneming der bedoelde wet is de eenige grond waaruit
zij haar schoone vooruitzigten ontleent.
Den 288ten Mei bevat zij hetgeen volgt
Les partisans de la liberte legale ont sujet de s'applaudir. . .
On voit runion qui rogne entre le tri;ne et la representation
nationals.

De kennisgeving , die van wege den Koning was gedaan omtrent het gebrek aan gemeen overleg en de
ongenoegzaamheid van de wet, had misschien eene
waarschuwing tegen zoodanige juichtoonen moeten zijn.
flit evenwel zou , indien het hierbij gebleven was , op
rekening eener verkeerde opvatting, eener onhandigheid
worden gesteld. Maar den 5den Junij , toen het besluit
op het onderwijs door velen als concessie aangemerkt

les entendre, on dirait que la cause qu'ils defendent , l'emporte
sur tons les points. . . . Cette joie de commande ne sera pas
de longue duree. Soit que l'on considere isolernent ce dernier
acte de notre legislature , soit qu'on le rattache c't d'autres debats, it est impossible de moconnaitre la force toujours croissante de r opposition ... Sans doute zl cut mieux vain
qua les principes de la loi de Mai 1829 restassent intacts et
que la faculte de poursuivre d'office fut refuse aux officiers des
parquets. Mais a part cette concession , qu'on, veuille bien
nous dire quels avantages si marquis la nouvelle loi procurera
au ministere?

En evenwel die joie de commande duurt niet alleen
voort , maar de omstandigheid die er aanleiding toe
gaf , komt in de Gazette voor als grondslag der Staatkunde van het Gouvernement ; de besluiten omtrent
onderwijs en taal hebben genomen kunnen worden ,
omdat de Regering appui dans les chambres bezit;
omdat er is geweest un accord constitutionnel; omdat
er bestaat une h,eureuse harmonie entre toutes les

opinions !

Daar is nog een ander oogpunt nit hetwelk het tijdige der meergemelde maatregelen kan worden betwist:
wanneer namelijk zij in verband tot de naderende zitting
der Provinciale Staten worden geplaatst. Hetgeen hierwerd ;
toe betrekking heeft , zal duidelijker wezen , wanneer
de aard dezer vermeende ameliorations nader aan het
Le Gouvernement fort de la pureto de ses intentions ,
de licht zal worden gebragt.
1' appui qu'il a trouve dans les chambres et de la con fiance de
Hetgeen de Gazette ten aanzien der geschiktheid
toes les Bens s de bien , prendra toutes les mesures dont it auras
van het oogenblik bijgebragt heeft , vervalt ; en daarmede
de son propre mouvement, reconnu rutilite.
vallen de redeneringen die daarop gesteund hebben ,
weg. Het is voor het Gouvernement van belang te
streven naar die kracht welke het ten onregte rneenen
Een appui namelijk van dezelfde soort als toen de I zou te bezitten ; en het is des te meer noodig zulks
wet van 16 Mei met 84 tegen 4 stemmen aangenomen gedurig te doen opmerken indien het waar niogt we-
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zoo als door de Gazette schijnt te worden onzen
dersteld qu'on nous destine d'autres bienfaits, peon
,

prepare d'autres ameliorations.

Jn de Xoordstar werd na het bekende besluit van
8' Januarij beweerd dat het een heilige pligt voor de
Staten der Provincien was geworden om nimrner eenen
ambtenaar tot lid der Staten-Generaal te kiezen
door dit besluit waren alle ambtenaren comptabelgeworden.
Fen buekje gedrukt als Manuscript voor de leden der
Staten van Holland , in hetwelk men zich verheugt
over de algetneene erkenning dat de volken nog niet
verlicht en vooral niet deugdzaarn genoeg zijn voor
eene zuivere volksregering , en de tegenwoordige grondwettige regeringen de zoodanige noemt waarbij
de uitvoering van den wil des volhs aan een persoon
opgedragen is; dit boekje vereenigt zich gelijk natuurlijk is , volgaarne met bovengemelde stelling.
Dat geen ambtenaar in de tweede Kamer zitting
hebben moet kan zeer wel worden betoogd uit de
leer dat een Koning vijand dienaar lasthebber of
mederegent der ingezetenen is. Dergelijke theorien
worden ook hier aan haar vruchten gekend. Art. 92
der Grondwet sluit alleen sommige ambtenaren uit.
Wat gaat zulks die theoristen aan ? Men denke toch
niet dat letter of geest eener Grondwet die naar de
regten van den mensch wordt verklaard, het verwezen10 ken hunner denkbeelden van afscheiding en tegenstel•
ling en verandering en vernietiging verhinderen of uitstellen zal. Het denkbeeld dat de tweede Kamer
uitsluitend uit ainbtelooze personen moet worden zamengesteld , behoeft , zoolang de betrekking tusschen
Honing en Volk niet geheel wordt miskend , ook niet
ernstig te worden wederlegd. Het is van !neer belang
te doen zien dat de ongunstige indruk van het bewuste
besluit alleen door ve•wa•ring van ongelijksoortige zaken te weeg gebragt is.
Een Gouvernement ontneeint vertrouwen en gunst
aan een lid der Staten-Generaal die de Staatsregeling
aanvalt of ondermijnt. Het besluit van 8 Januarij ,
hetwelk alleen wegens onvolledigheid onbillijk en onstaatkundig kan zijn , steunt op dit regtmatige beginsel.
Zoo de Provinciale Staten mede gevoelen dat de invloed
van den Koning en van de eerste Kamer door geene
weigering van elke begrooting mag worden vernietigd ,
dan worth ook in hun oog de vrijheid van spreken door
het besluit in geenen deele beleminerd. Die vrijheid is
binnen de grenzen der Staatsregeling beperkt: daartoe
behoort niet dat iemand ambtenaar blisift en te gelijk
in de vergadering oproer prediken mag.
Een Gouvernement uit ambtenaren zamengesteld , die
in denzelfden geest ter verwezenlijking van een bepaald
plan zelfwerkende zijn , vordert omtrent de voornarne
punten van bestuur eenheid van denkwijs en van bedoeling. Een ambtenaar die zich in Engeland blijkbaar
tegen de strekking van het Ministerie verzet , toont
even daardoor niet langer ambtenaar te kunnen zijn :
hij verwijdert zich, of het Ministerie verwijdert hem.
Dit komt in het Ilijk der Nederlanden niet te pas ;
dewijl wat er ook van zoodanig vast plan moge zijn
in alien gevalle zelfs de hoogste ambtenaar een werktuig is , hetwelk geenerlei zelfstandigheid bezit.

Een Gouvernement hetwelk den geest van een repre-

sentatieven regeringsvorm en zijn eigen belang miskent , laat geene ongunstige beoordeeling en vrijmoedige verwerping van voorgedragene wetten in ambtenaren toe. Had de Xoordstar een voorbeeld getoond
eener destitutie in dien geest dan was haar opwekking
niet ongepast maar alleen overdreven geweest. Dan
toch zou het inderdaad de pligt der Provinciale Staten
zijn geen ambtenaar te kiezen dan met vane overtuiging zijner meer dan gewone onafhankelijkheid van
karakter ; mndat door dergelijke onverstandige handelwijs van het Gouvernement , indien de afgevaardigde
daaraan toegeven kon , het gansche doel der StatenGeneraal, voor zoo ver hem betreft verloren zou gaan.

Niets is meer gewoon dan de leden der tweede Kamer les mandataires de la nation te hooren noemen ;
weinige dagen geleden werd la tfirmete de nos mandataires geprezen in la Gazette des Pays-Bas.
Niets belano.rijker evenwel dan dit denkbeeld te wederleggen. Het kan niet worden ontkend dat in Art.
83 en 140 der Grondwet , ten aanzien van Staten-Generaal en Provinciaal is bepaald dat zij stenmmnen ieder
voor zich zelven , sans mandat en zonder ruggespraak
met de vergadering die hen benoeind heeft. Doch men
beweert dat beide tilt den aard der zaak lasthebbers
der Natie behooren te zijn. Le principe de toute souverainete , volgens Art. 3 der Regten van den Mensch ,

reside essentiellement duns la Nation. JVul corps ,
nul individu ne pent e.rercer d'autorite qui n'en emune expressOment; en zelfs de Koning is ook mandataris van het Volk.
Dit stelsel , uit hetwelk de noodzakelijkheid en de
oppermagt van dagbladen , petitien en associatien voortvloeijen zou , keert den regeringsvorm weder geheel ors.
Staten-Generaal Provinciale Staten , noch kiezers zijn
mandatarissen van het yolk maar personen die tilt
kracht der Grondwet aangesteld zijn om volgens haar
inhoud en geest , hetgeen zij voorgeschreven heeft te
verrigten. Geen regtstreeksche invloed van het yolk :
geen regt om niandatarissen te benoemen , geen kiesregt dat uit vermeende natuurregten afgeleid wordt.
Desniettewin verkiaart de Courier des Pays-Bus van
27 Junij que ?Mire systeme electoral a transforms le droit
du plus grand nombre en privilege accords a quelquesuns. sus de tweede Kamer moet door de meerderheid
der bevolking worden benoemd ; de vormen welke de
Grondwet vastgesteld heeft zijn een wederregtelijk
systeme electoral.
En waarom ? Omdat; zoa door den
Courrier des Pays-Bas , indien hij nu reeds opregt
wezen kon , worden gezegd ; omdat niemand dan nit
vrijen .wil zich aan eene regering onderwerpt ; juister
nog , dewijl de oppermagt berust bij het yolk.

Nooit is de noodzakelijkheid van goede verkiezingen
zoo dringend geweest. Het is te verwachten te hopes
althans dat men zich van kleingeestige beweegredenen
zal ontdoen, dat men nu ten minste niet kiezen of
herkiezen zal omdat iemand veelvermogende betrekkingen heeft ; omdat hij is , hetgeen men in de wandeling noemt , een goed inensch ; omdat hij reeds lang in
de vergadering zitting heeftgehad , en ongaarne de jaar-
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13k:ebn toelage ontheert. Met onversehilligheid of zor- Grondwet gelijk zij op beginsels rust evenzeer Vera
altbans nit gunstbejag , op grond van aan- wijderd van de thans algemeen heerschende liberale
r,ael o
bevelingen wier belangeloosheid , van getuigenissen leer , als vrijheid verwijderd van wanorde is , Godswier gegrondheid men niet had onderzocht , zijn me- dienst van ongodisterij , Vaderlandsliefde van eigenbelang.
nigmaal ; iedereen wee, het , al worden bier geene
Indien in de zitting van 1828-1829 die beginsels ,
voorbeelden genoemd ; de verkiezingen in de Noorde- al ware het door weinigen voorgestaan waren geweest,
Iiike Gewesten geschied. En wat is het gevolg ? Mogen het Gouvernement had niet toegegeven , de welgezinde
over 't algemeen le Noordeitike leden in zeggenskradht
partij niet gewankeld , de factie niet getriuinfeerd.
in toewiping aan hunne betrekking , in bekwaamheid
Waren zij , nadat het Gouvernement ze den Wien
om eene discussie te 'eider) om partij van de omstan- December gedeeltelijk op den voorgrond had gezet , ook in
digheden te trekken , our hun inzigten bij het Gouver- de Kamer verdedigd en aangedrongen geweest, het werk
nement aannernelijk te inaken, met de Zuidelijken ge- zou niet onvoltooid gebleven zijn ; en de verklaring
lijk worden gesteld ? (tea de beraadslagingen na ; over- nu , in het oog van velen althans, tot kunstgreep out
weeg de oorzaken van den beklagenstvaardigen toestand een Budjet te verkrijgen verlaagd , had de grondslag
van het Itijk ; en het antwoord zal ons worden gespaard. kunnen worden eener bestendige rust.
Dit kan zoo niet sneer. Het gevaar is te groot ; geen
Een kern , een steunpunt voor het verdedigen van
gunstbewijs !poet aan den meest begeerigen worden die beginsels , moet in de tweede Kanter worden ge•
verleend ; naar den meest geschikten moet rond worden vormd. Doch zoo gij zelve misschien Kiezers aan wien
gezien.
dit blad in de hand komen mogt , met de overal verHoe is de Kamer verdeeld ? De factie welke Mo- spreide leerstellirigen ingenomen zijt , bedenkt of , bij
narchie , Nederland en elke Protestantsche kerk ten de onmiskenbare overdrijving uwer geliefkoosde theorien
gevalle van revolutionaire begrippen , van Franschen niet eenig tegenwigt door hetgeen gij overdrijving aan
geest of van de bevelen nit het Vaticaan vernietigen den anderen kant noernt , noodzakelijk is : laat ten
wil heeft in de Kamer meer dan dertig aanhangers minste de kracht eener anti-Nederlandsche factie niet
geplaatst welk getal binnen weinige dagen waarschijn- opzettelijk door u worden vergroot kiest althans
Iijk vermeerderen zal. De overage Zuidelijken zijn aan de welbespraakte voorstanders niet van denkbeelden
het Gouvernement toegedaan , of uit pligt, of uit be- welke veel aanlokkelijks ook your u kunnen heb•
lang ; maar de pligt wordt noeijelijker gemaakt , en het ben , maar die reeds talrijke verdedigers in de Kabelting vertoont zich wel eeris aan den tegenovergestel- mer bezitten zn waardoor men , naar het inzien van
den kant. finder de Noordelijken ; waarvan elk , be- velen die met u het welzijn van het vaderland behalve soinmige afgevaardigden uit Noord-Braband , de doelen naar de vrijheid der ornwenteling , tler dweep•
oagmerken der factie , waar die zich onbewimpeld too- zucht en der Fransche overheersching wordt gevoerd.
Tren , verfoeit; is een klein getal hetwelk loffelijke vrijinoedigheid in het beoordeelen van alle voordragten
De Courier des Pays-Bas , in een wijdloopig artikel
bewijst , maar geen volslagen afkeer van die beginsels des elections dans les provinces septentrionales,
raadt
gevoelt , waardoor overeenstemming met de Zuidelijke ook ten dien aanzien juist datgene aan hetgeen in
liberalen ook in bedenkelijke oogenblikken plaats gehad de Nederlandsche Gedachten afgeraden worth. Hp
heeft. De andere leden uit het Noorden , sommigen nit vraagt leden aan diegenen gelijk , dont la Belgique,
onverschilligherd anderen uit oorzaken waarorntrent het gelijk de Courrier zich thans uitdrukt , ne redit les
gissen niet moeijelijk valt , velen ook omdat zij het nom qu'avec amour et veneration.
Wie dit zijn
verschil tusschen muitzuchtigen en pligtmatigen tegen- is bekend : het is dat kleine getal hetwelk hierbostand niet doorzien keuren , behalve wanneer het yen zoo wij gelooven , met bescheidenheid aangefinanciele of handelsbelangen geldt , bijna alles goed wat duid is , en waarover Tielemans reeds in December
door het Gouvernement voorgedragen wordt. En hoe schreef: Les journaux peuvent gagner , s'ils le veulent
gaan de zaken dan nu in eene kamer die uit zulke bien, de quatre a dix Hollandais, sans compter le
bestanddeelen is zamengesteld ? Wanneer de ontbinding Brabant septentrionat. Au moyen de la majorite
le
van den Staat alleen door het afweeren der factie voor- gouvernement est paralyse dans son action.
gekotnen wordt; beven de gematigden uit het Zuiden
Waarheen die gewenschte meerderheid brengen moet,
en de liberalen nit het Noorden voor de nabijzijnde blijkt , zoo het twijfelachtig was , ook weder uit dit
onheilen te rug ; doch bij voortduring wordt de Kamer artikel van den Courrier , daar hij aan la majorit‘
geipureerd ; de gematigden vallen weg of worden ge- hollandaise het niet aanhooren van les plaintes et voeux
dwongen hevig te zijn , en de tijd is welligt niet ver of legitimes des petitionnaires liberaux et catholiques,
dat er eene waste meerderheid zal zijn ook tegen het het verwerpen van de jurff en le funeste systdme
aanwezen der Monarchie. Wanneer het liberale stelsel d' iinpots van 1821 verwijt.
zonder oogenblikkelijk gevaar doorgedreven wordt, geeft
Bien de plus important -, schrtift hij , que ces dlecde factie den toon ; sleept de Zuidelpen en sommige Lions. Grace aux modifications qu'elles peuvent apporNoordellicen 'nee ; schrilt de wet voor aan het Gou- ter dans lepersonnel de la deuxigme chambre, c'est
vernement , en , geeft de Regering toe , dan volgen bijna d'elles peut-etre que doit deAendre l'avenir du pays.
alle de Noordelpke leden terstond ; dan verkrijgt men Voorzeker , en de verantwoordelgk
heid ruste op hen
zeggcn niet , de raadgevingen van welgezinde
84 of 93 stemmen ; dat accord constitutionnel, die die , wij
harmonie des opinions, dat appui des chambres , zoo bladen versmaad, maar de raadgevingen van een Courrier des Pays-Bas gevolgd , of wel uit eigene beweheugelijk volgens de Gazette en dat , naar ons inzien
ging de wenschen
der vijanden
van Kerk en Staat en
verderfelijk
is.
li
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Zaturtlag den
Be gunstige Amp der verkiezingen in de meeste
Zuidelijke Gewesten is het bewijs dat er nog 'vele
welgezinden ook in Belgic zijn , door wie geene concessien aan de factie worden verlangd.
Verbroedering tusschen het Noorden en het Zuiden
is ook onze wensch ; mlar alleen overeenkoinstig de
beginsels , welke aan het itij. k der Nederlanden ten
grondslage ziju gelcgd.
In eene staatsregeling «aarbij aan de openbare meening wettelijke invloed toegekend is , vermindert het
Ministerie geenszins de rnagt van den Monarch , maar
het geniis van Ministerie brengt te weeg dat de honing magteloos worth.
Wanneer veler teleurstelling zal wezen vergeten of
verzacht , dan zal het weldra gereedelijk worden erkend
dat de vestiging van den iloogen Raad in 's Gravenhage alleen door plaatselijk eigenbelang, of overdreven
wantrouwen afgekeurd is.
Wierden , als het ware , de regten der steden in de
weegschaal gesteld , dan zou niet vergeten inoeten worden , dat het Vorstelijk 'sGravenhage sedert eeuwea de
residentie van het Huis van Oranje en de zetel der
Hooge Collegien was , en dat beurtelingsche zitting der
Staten Generaal , in eene Hollandsche en in eene Belgische stad , hierointrent geenerlei verandering heeft
gemaakt. Het is een denkbeeld dat uit verkeerde onderstellingen ontspruit en aanleiding tot verkeerde
gevolgtrekkingen geeft , wanneer men Brussel als
eene tweede met 's Hage gelijkstaande residentie beschouwt. Amsterdam is hoofdstad , maar residentie is
het niet. Amsterdam heeft in 1813 goed en bloed
aan Oranje gewijd ; 's Gravenhage met vele andere
plaatsen evenzeer. Te Amsterdam werd aan den honing,
schrtift de Noordstar, vrywillig een paleis aangebodeu,
hoedanig weinige Vorsten in Europa bezitten
mar
voorzeker was dit de koopprijs niet eener begunstiging
welke men niet op dergelijke wijze verkrijgt. Niet
de redaCtie der Noordstar alleen , ook de honing , gelooven wij , is met Amsterdams verval bekend en begaan , en hij beseft , al herinnert de Noordstar het hem
niet , dat eene stad welke Hollands luister en het middenpunt der handeldrijvende wereld is geweest , niet met
elke stad of met elk stedeken gelijk moet worden gesteld.
Waarom niet ronduit de waarheid gezegd ? De zetel van den Hoogen Raad is aan de residentie verknocht.
Het Gouvernement moet invloed hebben op
den Hoogen Raad en de Hooge Rand op het Gouvernement. Gestadige omgang en gemeenzame betrek-
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king neemt door wederkeerige inlichting die menigvuldige botsingen weg , welke bij eenzjdigheid van beschouwing zoo gemakkelijk ontstaan. De leden van den
Raad Nv ofden met den gang en den Hard der administratieve aangelegenheden bekend en de ainbtenaren worden voorgelicht door de regtskunde van den Raad.
lnstandhowling van het Nederiantkehe karakter zal het
middel zoowel tegen slaafsche alhalikelijkheid als tegen heerschzuchtige onafhankeltikbeil zin. Doordrongen met den Nationalen geest zal dit niagj tige coilegie
noch werktuig , noch vijand der Regering , maar handhaver van de wet , raadsman en stela zijn van het
Gouvern einen t.

De voordragt van Raden en Regters is hij de Clrondwet
toegekend aan Staten-Generaal en Provinciaal. Z.)nlerlinge anomalie , welke , in verband met de 18 Provinelate Hoven , den gewestelijken invloed heerschende
maakt , waar deze met de meeste zorg behaorde te
worden geweerd. Nu is de eerste kepis , welke aan
den honing overgelaten wordt , van dubbel gewigt.
Men oNti,istc-Pe loch niet , dat door het Got' vernetnent
meer naar geboorteplaats en dienstjaren dan naar bekwaamheden en geschiktheid zal worden gevraagd.
Uitstekende regtskennis , onbesproketi gedrag. , vast-

heid van beginsels en een leeftijd die , bij bezadigdheid
en ervaring , ook krachten en werklust voor een aantal
jaren belooft , zijn de voorname vereischten tot een
zoo moeijelijken als vereerenden post. Wordt jets van
het opgenoeinde gemist , dan zal die voortreirelOke
geest niet ontstaan , welke ook ongelijksoortige bestanddeelen net zich vereenzelvigen zon.
Wat tech is het dat in de laatste jaren omtrent het
ploats heeft gehad ? van waar en hoedanig
de ontevredenheid welke ten dien aanzien bestond of
voorgewend werd? wat is de oorzaak der veranderlijkheid en weifeling , die vooral omtrent dit onderwerp
opgetnerkt wordt? \Vat liehoort ook nu het doe' te
wezen van het G_ouvernement ?
Eene Nederlandsche Regering zag in 1813 terstond ,
hetgeen zelfs de Franschen hadden gezien , dat in het
Noorden haar taak over het algemeen bij instandhording en volmaking moest worden bepaald. De inrigtingen van lager onderwijs werden bevestigd en voor
Acadernien en Latijnsche scholen in 1815 een Reglement gemaakt, betwelk meestendeels de uitdrukking der beginselen was , die door alle omstandigheden been in de Nederlanden waren bewaard. In de
Zuidelijke gewesten daarentegen werd eerie gehed
nieuwe regeling van het onderwijs vereischt. Plotseling rezen drie Academien op ; missehien ware bij den
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lagers trap der beschaving eene Hoogeschool voldoende
geweest. Athenaea en Gijmnasien werden voor het
enderwijs in de oude talon gesticht : en men rigtte het
lager onderwijs in , naar hetgeen reeds lang in het
Noorden bestaan en de toejuiching van ingezeten en
vreemdeling weggedragen had. Vooral dit onderwijs
narn in Belgie binnen weinige jaren verwonderlijk toe
en het kan niet wel ter goeder trouw worden ontkend
dat het geenszins opgedrongen , maar met dankbaarhei d aangenomen werd.
Intusschen kwam zulks met de wenschen der Geestelijkheid , welke de uitsluitende leiding van het onderrigt had verlangd , weinig overeen. Na mislukte poging , had zij zich naar de tijelsornstandigheden , in
afwachting van gunstiger oogenblik . gevoegd. Het
uitzigt op een Concordaat en de in vloed der ultraCatholijken in een naburig rijk , wekten haar ijver en
de vroeger zoo te leurgestelde hoop wederorn op. Men
zag weidra vele bijzondere scholen, onder den naam van
kleine Neminarien , ontstaan ; voor de opleiding , zoo het
heette , van toekomende priesters , bestemd ; doch
waarin langzamerhand iedereen opgenomen werd , en
die , bij verdere oogluiking , den ondergang der Colleglen en Athenaea te weeg zouden hebben gebragt.
Dit werd , en te regt , door de besluiten van
1825 belet. Dcch men ging eenigzins te ver. De
geestelijkheid was gekonien op het grondgebied van
het wereldlijk gezag ; het wereldlijk gezag nam ook
de grensscheiding niet met genoegzame behoedzaamheid in acht. De naam en zamenstelling van bet Collegium Philosophicum, de bekende denkwijs van
hen aan wie de maatregel toegeschreven werd , de
wijs waarop de besluiten ten uitvoer werden gelegd ,
de aard der toejuiching waarmede men ze ont% ing ,
deden , zelfs bij weldenkende Catholijken , orntrent de
bedoelingen van het Gouvernement verdenking ontstaan.
Sommige bepalingen , hoewel volkomen in den liberalen
geest zouden onder iederen Vorst hevigen tegenstand
bebben ontnioet hoeveel te meer onder eene Protestantsche Dijnastie !
De Staten-Generaal keurden datzelfde jaar in het adres
van antwoord die besluiten met dankbetuiging goed ;
luide klagten evenwel werden reeds toen ook in de tweede
Kamer gehoord en van then tijd af, zoo daar als buiten
de kamer,, met telkens toenemende hevigheid herhaald.
In 1827 werden , bij de beraadslagingen over de begrooting , aanmerkingen op de inrigting inzonderheid
van het Academisch onderwijs gemaakt. Die bedenkingen kwamen van een gansch anderen kant ; doch werkten desniettemin zeer mee om bij minkundigen veld
te doen winnen aan de onderstelling dat het Gouvernement zich te veel invloed in zaken van onderwijs aangeniatigd had. In April 1828 werd eene commissie tot
herziening der reglementen op het hooger onderwijs bennemd. Aan die herziening was weinig behoefte.
Het reglement van 1815 voldeed , wat de hoofdpunten betreft , en , zoo er regtniatige ontevredenheid
bestond , het was over afwijkingen waardoor het bestuur wel eens de voorkeur van sommigen tot rigtsnoer der ontwikkeling van alien voorgeschreven had.
De zwarigheden in de Kamer te berde gebragt , hadden alleen de oppervlakli igheid en onbevoegdheid der
berispers geopenbaard. Me,n zag dus geene noodzake-

lijkheid voor de aangekondigde herziening ; Teel min-

der nog voor bet opgeven van een aantal punten van
overweging van zoodanigen aard dat niet herziening
of hervorming, maar omkeering en vernietiging te gemoet werd gezien.
Wat deed de ultra Catholijko partij ? Meesterlijk
maakte zij van de opgewekte vermoedens en van het
wantrouwen gebruik , hetwelk het Gouvernement n ii zeif
omtrent zijn eigen werk ingeboezemd had. Zoodanige
toestand van achterdocht aan den eenen , van weifeling
aan den anderen kant , beloofde voor haar oogmerken veel.
Het geschreeuw tegen het zoogenaamde monopolie werd
in de Zuidelijke gewesten algerneen en , zoodra de
vereeniging tusschen liberalen en Hoonisch-Catholijken
was gevormd , werd vrijheid van onderwijs met de
meeste onstuimigheid geeischt. Men herinnert zich het
vervolg : de verzoekschriften ; het rapport van den
Beer van Gobbelschroje van 31 Jannarij , in hetwelk
hij verklaarde dat er voor het oogenblik geene nieuwe
maatregelen werden vereischt ; het besluit van 19 Februarij , waarbij eene Commissie voor het middelbaar
onderwijs aangesteld werd ; de benoeming eener Commissie tot zamenstelling van een ontwerp van wet;
de besluiten van Junij , waarbij het Collegium Philosophicum facultatief werd verklaard ; dat van 2 October ,
hetwelk de regeling: der Serninarien geheel aan de
Bisschoppen liet ; de geruchten omtrent eene wet waar..
bij , met ter zijdestelling der voordragt van de laatste
Commissie , bijna volkomene vrijheid zou worden verleend ; en de verbazing en toorn der factie toen in November een gansch ander , naar het schijnt , ook niet
van de Commissie afkomstig ontwerp ingezonden werd.
Deze was de stand der zaken , toen na den 11 December de Heer de la Coste in het bestuur werd geroepen. Het oogenblik was niet ongunstig. Het besluit van 2 October had alle oorzaken van billijke
klagten ontnomen ; het onderwijs van de geestelijken
was op de Seminarien vrij ; de regten der Catholijke
kerk werden gegerbiedigd ; de aanleiding tot zooveel
geschil bestond 'anger niet ; de Begering had, dolts
haar standvastige houding , wederorn kracht. Het
kwam er nu op aan te zorgen dat niet de geestelijkheld door ongepaste uitbreiding van haar gestichten
zich de worming der aanstaande Priesters geheel en
bovendien het middelbaar onderwijs ook der leeken
toeeigenen zou. Het werd vereischt de regten der
kroon zorgvuldiger dan ooit te behouden ; daar onbeperkte vrijheid vernietiging der instellingen van openbaar gezag en alleenheersching der geestelijkheid veroorzaken moest. Het was noodig het lager onderwijs
te bevestigen ; het middelbaar te verbeteren ; de Academia , met de Latijnsche scholen , staande te houden ; en
dien zin voor kennis en wetenschap aan te moedigen
en te versterken , welke de voornaamste voorwaarde
tot den bloei van het onderwijs is.
[Tit dit standpunt moet het besluit van 27 Mei
worden onderzocht.

In den Courier de la Meuse van den 9 iulij wordt
beweerd dat M. de la Cone croit probablement quo
le Gouvernement ferait bien d'ecouter les voeux de la
raisonnabks,
nation qui con! Ovidemment justes et
Duds de les ecouter scuts avoir ''air de les &outer ; et
cela expliguerait le langage de la Gazette.
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Als men Pollandsche bladen wederlegt , dient men
Hollandsch te verstaan. In no. 7 bragten wij drie
plaatsen bij nit de Gazette des Pays-Bas : de eerste
waarin zij zich over de aanneming der wet van hoon
en faster, als over een blijk der vereeniging tusschen
den Troon en de Nationale vertegenwoordiging, verheugt ; de tweede in welke zij beweert dat het Gouqu'il a trouve dans
vernement sterk is door
les chambres ; de derde waar bovendien gewag wordt
van theurcuse
gemaakt van l'accord constitutionnet,
steunpunt der
harmonie entre routes les opinions ,
staatkunde van de regering voor het vervoig. Ziedaar ,
zelden wij 3, die overdrijving welke doorgaans bij het
gedurig herhalen van onwaarheden opgeriicrkt wordt ;

cette eaageration qui se montre presve tottj.mrs torsDe
qu'on repate ob.rtinement ce qui n est pas vrai.
Gazette verwijt ons , den 11 Jillij , dat wij haar nitl'exage'ration
drukkingen toegeschreven hebben aan
coinpagne ordinaire d'ane fausset d habituelle.
Daarna beschrijft zij de Nederlandsche Gedachten
als een blad
Illtra-doymatique dans ses principes , et exagero dans les
consequences qu'il en tire. Il ne juge pas des interots de la
monarchic d'apros notre loi fondamentale et la situation generale
du pays , mais d'apres de fantastiques preventions.

Het zou moeljelijk wezen de Gazette te overtuigen dat
zij zich in die meening bedriegt. IJit haar besehrijving evenwel volgt dat , wie doorgaande verdediging
der Grondwet en der belangen van het geheele Itijk
in de Nederlandsche Gedachten erkent , even daarom
in de Gazette overhelling naar gevaarlijke beginsels ,
verkeerde opvatting van den geest der Siaatsregeling
en ook wet , behalve wanneer zij welgezinden bestrijdt ,
flaauwheid van uitdrukking vermoedt.
A ses yeux , la nationalite ne reside pas dans la nation
entiere.

Dit voorzeker is een gezegde dat opmerking verdient. Het toont dat ook de Gazette tusschen burgerzin en Nationaliteit , leden van een Staat en leden
van een yolk , publieken geest en volksgeest het onderscheid Diet kent , en deze verwarring evenwel leidt
tot verwaarloozing van het Nederlandsche beginsel in
den Nederlandschen Staat. Daarrnede gnat de kracht
en het aanwezen van dit Rijk , en de waarborg van Europa
tegen Frankrijk te Diet.
Eindelijk , vermits ook de Belqe het accord coati' ttttionnel heeft ontkend , roept de Gazette met ver-

wondering uit ;
D'oit vient aujourd'hui cette coincidence inusitee d'opinions
entre des ecrivains si essentiellement opposes les Via aux autees et par leer but et par les sentimens qu'ils professent ?
D'oic vient surtout que, pour la premiere fois peat-dtre, que
cette concordance se manifeste , ce soit procisoment dans une
occasion ou it s'agit de nier l'evidence?

Oindat juist het Diet aanwezig zijn van accord , harmovie en appni inderdaad l' evidence meme , zonneklaar is.
Waarom de Ledge niet gezwegen heeft , kan alleen
nit gehrek aan taktiek worden verklaard : de Courier

de la Meuse ziet wet in dat de onderstelling waarvan
de Gazette uitgegaan is , geen nadeel aan de factie
toebrengen zal : it nous svifira que le Bien se fitsse ;
nous ne demandons pas an Gouvernement si c'est de
meme qu'il le fait , ou si c'est u la prire de topDaarentegen is het voor de Nederlandsche
position.

Gedachten pligt eene assertie te viederspreken even
aanmoedigend voor de kwalijkgezinde als beleedigend
voor de weldenkende leden der Staten-Generaal , en die ,
zoodra men de gepastheid van andere gevaarlijke maatregelen daaruit afleiden wit , niet minder verderfelijk
is dan de stelling welke de voorzeker niet ultra-dogmatieke Gazette nog niet te rug genomen heeft
un
Gouvernement , qui ne marche pas dans le sens national,
se trouve en face dune ckambre qui lui refuse des subsides. Voila la veritable garantie &execution du contrat polihque.
van 8 Julij verklaart
De Courrier de la Meuse
dat le message du 11 Decembre is geweest sans suite

et sans re'sultat.
De Noordstar , schreven w i j in n°. 7 , heeft beweerd
dat door het besluit van 8 January alle ambtenaren
eomptabel waren geworden , en het zoogenaamde manuscript voor de Staten van Holland , in hetwelh men ...

de grondweitige regeringen de zoodanigen noemt , waarbj de uitvoering van den wit des yolks aan e'en persoon opgedragen is , vereenigt zich, gelijh natuurliih is, volgaurne net bovengemelde stetting.
De niet onduidelijke meening was : het ultra-liberate
Manuscript is het met een gezegde geheel eens dat uit

liberate beginsels vooi'tgevloeid is.
De Noordstar begreep deze meening niet zij schrijft
den 9 Julij :
verzekeren de redactie der Nederlandsche Gedachten dot
geen lid van die der Noordstar de hand heeft gehad in zekere
brochure , die onlangs aan de leden onzer provinciale staten is
rondgedeeld. Zij geeft een vermoeden daaromtrent te kennen;
onze verkla ring zal bij de eerste gelegenheid de beste , wel
willen opnemen.

Voorzeker schoon dit verlangen aanleiding geeft tot
de gedachte dat men overeenstemming vindt tusschen
zich zelve en het Manuscript.
Beter ware de intrekking van het onbedachte gezegde
geweest. Trouwens het heeft bij de verkiezingen gee.n
nadeel gedaan , en in Oost-Vlaanderen heeft men ge toond dat , als de Provinciale Staten zich vereenigen met
de - staatkunde van het Gouvernement, niet slechts ook
een ambtenaar gekozen , maar geen lid , bij het bewuste
besluit gedestitueerd , ingekozen wordt.
Wanneer men geenszins den triumf der waarheid
bedoelt , verbergt men de redeneringen der tegenpartii ;
en van daar dat de oppositie zelden die schriften en
bladen verineldt , in welke zij met de meeste kracht
aangevallen wordt. Het valt desniettemin in het cog
dat sedert eenigen tijd onder de welgezinden meer
Leven wordt bespeurd. Bij de werken over het onderwijs , vroeger in de Nederlandsche Gedachten vermeld ,
moeten worden gevoegd de welgeschrevene stukjes van
den [leer de Raadt , waarin de voortreffelijkheid en het

Nationale van het lager onderwijs aangedrongen wordt ,
en de 7de brief over het Hooger Onderwijs , in welke
het Examen de quelques questions relatives a l'enseignement sitperieur par C. de Brouchere
met welverdiende onbarmhartigheid ten toon is gesteld. Onder de
vlugschriften waarin punten van het Nederlandsche
Staatsregt zijn bewerkt , verdienen het stukje over het

onwettide der petitien
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twee brieven Van den Hoogleeraar van Assen altijd nog
den eersten rang. De uitlegging welke in eerstgenoemde brochure aan Art. 161 der. Grondwet gegeven
wordt , is niet opzettelijk betwist dan alleen in een
stukje;

VOL'
O of achter de winstgevende advertentien ingeruimd
wordt. Van daar dat bijv. zelfs de Noordvtar onbewust

schijnt gebleven van twee artikels ,
bet eene over
de druhpers , van 20 Januarij , het andere over het
maltschappehjh verdrag ,
van 13 Maart , in we!ke
met ongeineene scherpzinnigheid , in een fraaijen stijl
Het petitie-regt der ingezetenen nun de Stat e nen op eene volstrekt niet onbescheidene wijs de gevoeGeneraal gehandhaufit ; Utrecht 1830 ;
lens door de Noordstar onitrent deze twee gewigtige
waarbij misschien niet genoeg op de onderscheidene onderwerpen dikwerf geopenbaard , opzettelijk worden
beteekenissen van het woord /nag/ en te veel op het ge- wederlegd. 'Leer merkwaardig waren ook de artikels
tuigenis van erSn lid der Corninissie voor de Grondwet over het ongerijinde voorstel van den Heer de &cm:,
is gelet ; waarin het niet geheel aan gewaagde stellinover de niiskende verhouding tusschen de Noordelijke
gen ontbreekt , als biv. dat het Fransche Charter niet en Zuidelijke Gewesten , over het geding van de Potter ,
rust op ondergeschiktheid van het Volk aan een hoo- over de oppositie en over andere onderwerpen , op welke
ger beginsel in den Staat; doch hetwelk, in duide- de aandacht in de laatste tijden inzonderheid was bepaald.
lijken sti ,jl , net kunde en over het algenieen met be- In een stuk Parijsche correspondentie , van 20 Februascheidenheid gesteld , bekwaanTheden en gezindheden
rij , komen weinig bekende bijzonderheden voor omtrent
toont , waarvan bij meerdere bekendheid met hetgeen de pogingen die de 11. Catholijke partij in 1815 en
de toestand der zaken verekcht, veel goeds kan worden 1816 tot tegenwerking en vernietiging der Grondwet
verwacht. — In vele opzigten in den geest der Neder- aangewend heeft. In de haiste weken tnerkten wij
landsche Gedachten is het werk
inzonderheid op twee artikelen over het onderwijs ,
van 23 Junij en 7 Julij , waarin de redeneringen der
Nederland , Monarchie en Chrisienstaat ;
Gazette des Pays-Pas. van 16 Junij , in welke het
's Gravenhage , 1830 ;
besluit van 27 Mei op de besttnogelijke wijs verdedigd
want , hoewel eene vlugtige lezing ons menige stelling
is geworden , met schranderheid en nadruk tegengesproheeft getoond , die of niet geheel , of ook wel in het
ken zijn. Voorts , den 1 2den Juq , Een woord over
,
zoo
hebben
ook
geheel niet door ons aangenernen \\Torch
de beruchte briefwisseling , alwaar ten aanzien der waar.vij Christendom , Souvereiniteit des Konings en Valijk te ver gedrevene schrournvalligheid van de Noordederlandschen aard altijd op den voorgrond gezet. De
lijke afgevaardigden , ook aangaande dit onderwerp
schrijver deelt belangrijke opmerkingen en wenken
betoond , worth gevraagd :
onitrent een aantal punten der Nedsrlandsche staatsregeling nice ; herinnert aan de gezindheden en beIs het bescheidenheid ? Peleefdheid . ? Is het grootmoedigdoelingen , die heerschende ‘varen bij de zamenstelling
heid . ? Wellipt is het awl laauwheid te wijten aan ijverloosheid , aan wankelmoedigheid . Het is nu weder als ware de
van het Ilijk , en legt overal ; hetgeen de Noordstar,
ontmaskerende briefwisseling nooit aan het licht gekoinen. Eerbij het opstellen van haar scherpe recensie , niet genoeg
lang zullen de daarin verraadde leden in de openbare denkwijs ,
in het oog schijnt gehouden te hebben ; eerbiedwaardige
dank die zachtaardigheid, slechts als betichte Staatslieden staan
tegen welke, gelijk tegen anderen , de drukpers werd misbruikt.
gevoelens aan den dag. Ook onder de dagbladen zijn
er sommige , die nu en dan belangrijke beschouwingen
Hiertegen moet , zoo veel mogeliik , worden gewaakt.
over de groote Staatsaangelegenheden bevatten. Die lof
De processtukken hadden liever regtstreeks van wege
komt toe aan
het openhaar gezag ; met weglating van hetgeen huisseDE GORINCHEMSCHE COUR INT 9
lijke aangelegenheden betrof ; zonder een Avertissement
in zoo ver deze sedert eenigen tij d artikelen , door hetgeen de vermelding van les immortels ecrits de
zekeren Janus onderteekend , heeft geplaatst ; in welke Voltaire en een schimpscheut op den Heer van de Weffer
sneer dan gewone kennis aangaande den wezenlijken bevat ; vooral ouk zonder eene dikwerf itieer dan hateder cursieve en hapitale letters het licht
aard der Nederlandsche Grondwet duidelijk is. Het lijke
denkbeeld om de Boodschap van 11 December tot grond- behooren te zien. Ook daardoor zou de werking der
slag van verscheidene beschouwingen omtrent de staats- uitgave krachtiger zijn geweest ; tin is de indruk veel
regeling te neinen , is zeer gelukkig. Niet zoo de te gering en moet gedurig worden vernieuwd. Dit is
herhaalde aanval tegen le Journal de Gand : immers met nadruk gedaan in het tweede Nuinruer van
dit Wad , indien het al sointijds overhelling naar FranHET NEDEBLANDSCHE VERBOND y
sehe en liberale begrippen verraadt , verdient desniettemin om de nittnuntende wijs waarop het over 't algeeen blad , hetwelk zich terstond , onder de lens voor
meen de onruststokers tegenspreekt en bespottelijk Christendom , honing en Vaderland , op het regte
inaakt , met de meeste bescheidenheid te worden westandpunt heeft geplaatst. Zoo het bij voortduring eerderlegd. Zeer lezenswaardig is veeltijds
bied met vrijmoedigheid , kracht met vermijding van
al te grievende uitdrukkingen paart , mag het een verDE BREDASCHE COURANT.
bond van edele Nederlanders worden genoemd. En vat
Gesch•even in een voortreffelijken geest door eenel re- de ondersteuning betreft , met welke in te roepen de
dactie die de zeer gepaste verinailing waaht I tot zin- redactie ons vereert , gelijkheid ian beginselen en gespreuk aangenoinen heeft , houdt zi) niet zeiden artike- voelens is de band die ook onbekende welgezinden tot
len in , welke waarlijk meer algeiiieen en duurzaam die eenheid van peogingen en van bedoelingen verbindt,
bekend behoorden te zijn. Het is te verwonderen dat vvelke tot nu toe bij de factie altijd en zelden bij haar
daar tan door de Noordelijke Conran tiers nooit een plaatsje bestrijders aangetroffen werd.
,
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Donderday den 2 98ten Jultj.
De toepassing der Boodschap van 11 December ,
welke de grondslag van wezenlijke en duurzame eensgezindheid had kunnen zijn; de toepassing en ontwikkeling van die in zoo vele opzigten voortreffelijke
Boodschap wenschen wij nog : de voortzetting van hetgeen de Koning , onder de toejuiching der weldenkenden in het gansche Rijk , tot schrik zijner vijanden en
met de goedkeuring ; wie is er niet van overtuigd ?
ook van zijn eigen Vorstelijke hart aangevangen had.
Die voortzetting tracht de factie ; te wet is het haar
tot nu toe gelukt ; nu eens door dreigende houding ,
dan weder door geveinsde zachtmoedigheid te beletten.
En ware het de poging der factie alleen ! Het schijnt
dat ook anderen wier meening , uit den acrd der zaak ,
niet geringen invloed bezit , de verklaring , in welke
een geheel stelsel van regering opgesloten ligt , als een
middel hetgeen nuttig , maar al te hevig is geweest ,
als bron van tweedragt allengskens ter zijde geschoven
wenschen te zien. Dit is ook natuurlijk , zoodra men
bij het afkeuren der handelwijs van de oppositie , geene factie daarin erkent en haar bedoelingen , althans
haar beginselen prijst. Aan dat verlangen zal , vertrouwen wij , niet worden voldaan. Het Ministerie de
Cazes , dat zich aan het hoofd der liberalen had geMeld , is even noodlottig geweest als het Ministerie
Martignac , dat de regten der kroon aan hun voeten

heeft gelegd.

Wordt het nu ten minste geen tijd met bezorgdheld naar .Frankrijk te zien ? nu de Koning zijn regt ,
van welks behoud de rust van Europa afhankelijk is ,
noch door gewone , noch ook , althans op den duur ,
door buitengewone middelen ,handhaven kan. Wat had
men Diet van den indruk eener glansrijke overwinning
verwacht ! Algiets is gevallen : zoo er al geen nieuwe
ongelegenheden uit ontstaan , Frankrijk zal er niet door

worden gered. Wat heeft de aanspraak des Konings ,
wat de Proclamatie aan de kiezers , wat sedert drie
jaren toegeeflijkheid of standvastigheid gebaat ? Het
is als of de heillooze vlam telkens nieuw voedsel
vindt in hetgeen ter blussching aangewend wordt.
De Koning heeft tot nu toe volkomen regt : dit houit
men te weinig in het oog. Wat toch is het dat men aan
Mel en Geestelijkheid ; door welke benamingen evenwel men niet zelden alle wettig bezit , alien invloed
der geopenbaarde Godsdienst bedoelt wat toch is het
dat men aan den Koning en , misschien te regt , aan
sommige koningsgezinden verwijt ? dat zij voorregten ,
strijdig met het Charter , te rug hebben gewenscht ;
dat zij der nieuwe staatsregeling niet opregtelijk toegedaan zijn. Maar hoe beoordeelt men dan de liberate
partij ? waarom juicht men eene handelwijs toe , die
regtstreeks naar omwenteling leidt ? Is de oppositie
voor de onschendbaarheid van het Charter zoo bezorgd ,
waarom vernietigt zij het dan zelf ?
Verwijdering der Ministers is met voorbeeldeloozen
aandrang in de dagbladen en bij het Adres der gedeputeerden gevraagd. Zendt de Koning hen weg , dan
kan morgen dezelfde afkeuring ten aanzien banner opvolgers ontstaan. Dan behoudt hij een regt van voordrag! en verliest het regt van benoeming. De Ministers zijn geene dienaars meer van den Vorst , maar
van de gedeputeerden en van de publieke opinie. Met
dit stelsel klimt men op tot de Souvereiniteit van het
yolk.
Verwerping der begrooting is het waarmede men
voornamelijk dreigt. Die daad , wet verre van in de
Staatsregeling gewettigd te zijn , neemt de gansche
Staatsregeling weg , verheft de gedeputeerden tot atvermogende regenten van het gansche Rijk : zij is de
afschaffing der Monarchie.
Het is niet de verwijdering enkel van deze Ministers , welke men bedoelt. Weg met elk Ministerie ,
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weg met ieder gezag , dat de ontwikkeling der liberate
leerstellingen belet. En wat dan ? Dit weet men nog
niet; dit zal nader , in een burgerkrijg , worden beslist.
Naar Engeland ziet de een ; een ander heeft de
Vereenigde Staten in het oog ; een derde wil een geheel
1)emocratisch Gemeenebest. Natuurlijk , bij de algemeenheld eener leer , die , terwijl zij den oorsprong van
het wettig gezag miskent , geene verkregene regten
of bestaande instellingen ontziet.
De voorname strekking der factie komt in Frankrijk
en in de Nederlanden volkomen overeen. Het is waar ,
de Geestelijkheid speelt in de twee Bijken een tegenovergestelde rot ; de betrekking der Aristocratic tot
den Troon is niet gelijk; de verdeeling tusschen Noorden en Zuiden , het onderscheid van Godsdienst is in
Frankrijk niet , althans niet even merkbaar en noodlottig als bij ons. Deze en andere verscheidenheden
vallen weg ; dewijl de oplossing der vraag , of de valsche wijsbegeerte , die reeds tallooze jammeren voortgebragt heeft , op nieuw zegevieren zal , het lot van de
gansche beschaafde wereld omvat. Het is geene toevalligheid dat er thans zoo vele oneenigheden en partijschappen ontstaan. De Democratische strekking die
zich in de meeste Landen vertoont , kan uit den zonderlingen toestand der maatschappijen worden verklaard ; vooral waar de omwentelingen het onderscheid
der rangen vernietigd en de ligchamen die in vroeger
tijd de heilzame band en overgang tusschen den Troon
en de Natie zijn geweest , geheel weg hebben geruimd. Dieper nog ligt de oorzaak van het kwaad.
Dat tegen - maatschappelijke , telkens terugkeerende
kwaad is onafscheidelijk van de leer welke , uit bederf
van geloof en zeden ontstaan eindelijk op stelselmatige wijs at wat naar Godsdienst en zedelijkheid
gelijkt , aangevallen heeft. leder edel beginsel ieder
wezenlijke steun viel uit de maatschappijen weg; weldra zag men niets dan puinhoopen meer ; gelijksoortige
verwoesting genaakt , dewijl men , bij de wederoprigting
van het gebouw , de grondslagen niet weder heeft gelegd. Donker is dit uitzigt en , voor als nog , de hoop
op betere tij den gering. Maar altijd zal het van belang , vooral ook voor de regeringen, zijn het verwijt
niet te hebben verdiend dat men verderfelijke beginsels
of dwaaslijk bevorderd , of ligtzinnig voorbijgezien , of
zonder genoegzame nadruk en ernst tegen heeft gewerkt.

Gouvernement over den afloop der Provinciale Vergaderingen op. Men onderzoeke waarover men zich verblijdt ; ongegronde vreugd kan , als gevaar nadert ,
doodelijk zijn. Behalve eenige adressen in welke
de vrije keus des Konings te weinig is gegerbiedigd ,
leveren de beraadslagingen , zoo men de Provincie Luik
uitzondert , niet veel bedroevenswaardige verschijnse!en
op ; maar . ziet men dan niet dat de bedaardheid dergenen die vroeger door hevigheid uitgemunt hebben ,
mede behoort tot de welbedachte taktiek om de kracht die
reeds Z90 toegenomen is , alleen op dat oogenblik in beweging te zetten , waarop zij met vrucht kan worden gebruikt
De verkiezingen liepen gunstig in sommige gewesten af.
Evenwel de tweede Kamer blip omtrent gelijk zij
was ; gelijk zij sedert October 1828 af was. En hoe
zijn de verkiezingen geschied ? Oost- en West-Vlaanderen , waar het zoo geheel anders gaat dan in Luik ,
hebben ook nu weder getoond wat bekwaamheid en
ijver aan het hoofd eener Provincie vermag: zelfs daar
evenwel was de Liberate minderheid niet gering ; te
Brugge heeft de Heer Reyphins van de 81 slechts
46 stemmen , te Antwerpen de Heeren de Moor en van
Velsen slechts 33 en 34 van de 60 gehad. En wie
koos men in Limburg , Luxemburg , Namen Henegouwen en Zuid Braband wederom in ? Wie dan de meest
hevige tegenstanders van het Gouvernement ? En beduidt het ook niets dat voor Luik zelfs de Heer FabryLongrde, die zich altijd aan de oppositie vastgesloten hield,
niet heftig genoeg was ? En wanneer men daarbij den
toenemenden Franschen en , vooral in de mindere klassen , ultra-Catholijken invloed aanschouwt ; dan vragen
wij inzonderheid ook bij de omstandigheden in welke
thans Europa verkeert , of de behaalde overwinning
niet is van zoodanigen aard dat zij ; indien wij dus
voort moeten gaan; een onvermijdelijke nederlaag voorspelt ?

Volgens de Gazette des Pays-Bas van 14 iulU , it
serait possible que l'arreter par lequel les administrateurs ont die inanities , subit quelques modifications
ou devint l'objet d'une interpre'tation restrictive.
Misschien hebben de Administrateurs , regtens of alleen
met de daad , eene zelfstandigheid die niet geheel strookt
met de wenschelijke eenheid van bestuur. Doch indien ,
gelijk de Gazette vermoedt , het werk van een Minister nog vermeerderen moet , dan komt die wijziging ,
Iook in verband met Art. 91 der Grondwet , vooral in
Triumfgezang gaat hij sommige vrienden van het de tegenwoordige omstandigheden , eenigermate beden-
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kelijk voor. Minder door persoonlijke bemoeijenissen
dan door keus , leiding en toezigt doet een hooge
Ambtenaar nut en , ook als hij overvloed van geestkracht
in zich gevoelt , overdenke hij , inzonderheid nu , het
veelbeteekenend woord van den schranderen Romein
nunquam , se minus otiosum quam cum otiosus esset ;
dat hij nooit minder ledig was , dan wanneer hij geene
bezighedeni had."

Verscheidene dagbladen worden in Belgic vervolgd.
Begane misdrijven moeten worden gestraft : eere dus
hebbe elk die zonder haat en zonder vrees onaangename pligten vervult. Daarentegen , zoo er geene volstrekte noodzakelijkheid is , zijn die vervolgingen , thans
vooral , zonder eenig nut. Het is , gelijk de Courrier
de la Meuse reeds heeft gemeld , in de huisgezinnen
en ook in uitgebreider kringen dat de magt der factie

Aan het einde van October schreef de neer Tielemans ; IL s'est forme un triumvirat dans la chambre
les noms yous diront le reste ; de Celles , Le Hon et
Reyphins , en hij schreef ook ; decidement le triumMenigeen die dit
virat et l'interieur s'entendent.
laatste met meer dan verwondering las , bedacht niet
dat, bij de bekende denkwijs van den toenmaligen Mi-

nister , de poging om zich met die leden te verstaan ,
het natuurlijk gevolg zijner wenschen naar eensgezindheld kan zijn geweest. Desniettemin was het een
verderfelijk plan ; en , inoest de eenstemmigheid der herkiezing een voorteeken zijn dat dergelisike proeve zal
worden vernieuwd , dan houde men nit de brieven van
Tielemans , in welke men somtijds schrandere aanmerkingen vindt, het volgend gezegde in het oog : Its
peuvent Bien faire des projets de transaction, &attera etre pousse's
moiement , etc. ; its ne tarderont pas
eux-menses hors de leurs projets.

dagelijks groeit. De toon der dagbladen is over het
algemeen bedaard , en zij hebben voor als nog bij die
bedaardheid belang. De wet van 1 Junij , met welke
men alleen onhandigen treft , is evenmin als die van
16 Mei , tot beteugeling van dagbladen in staat.

De Heer de Celles is herkozen : herkozen met 73

van de 75 stemmen. Hetgeen hij te Amsterdam en te

Het is niet te berekenen hoe ver iemand die in de
staatkunde geene vaste beginselen heeft , afdwalen kan.
!Wet eerbied voor den honing , met Vaderlandsliefde
in het hart , schrijft de Noordstar , vooral sedert eenigen tijd , hetgeen ; wij drukken ons gaarne zoo zacht
niogelijk uit ; met die gevoelens niet vereenigbaar is.
Zij neemt hetgeen zij aan het Hoofd van den Staat

Rome heeft gedaan , is misschien in de tegenwoordige
anstandighedep aanbeveling geweest. Maar hij is na

verschuldigd is , niet behoorlijk in acht , en , door afwijzing niet moedeloos gemaakt , reikt zij aan Nederlands

de uitgave der beruchte briefvvisseling benoemd. Hetgeen daarin opgeteekend is , staat niet net aantijgingen
van dagbladen of geruchten gelijk. Zou het laster wezen ? Waartoe ? Zou het onwaarheid zijn ? Wisten
de schrijvers de waarheid dan niet ? — Holland ! nimmer worde uwe vereeniging met - Belgie van dien aard
dat eene keus aan de bijna eenparige herkiezing van
den Heer de Celles gelijk , in uwe Provinciale Staten

vijanden wederom de hand. Het is niet vreemd dat

mogelijk zij.
Die eenparigheid voorzeker is vreemd. Heeft de
Gouverneur van Zuid-Braband geen invloed , of heeft
hij dien invloed niet gebruikt ? leder deelgenoot van
het plan, om de voldoening aan opgeworpene grieyen tot koopprijs van het budjet to maken , had
tegenwerking der Regering en deze kandidaat had die
nog om andere redenen verdiend. Misschien zijn benoemingen van dien aard voor het zedelijk gevoel der
-Natie niet goed ; de eerbiediging van dat gevoel is
ook voor de Regering van eenig belang.

zij in die stemming , welke, dunkt ons niet' langdu
rig kan zijn ons tot stilzwijgen aangemaand heeft.

Zij meent dat alleen tegenspraak het heilzaam werken
van haar leerstellingen belet. De revolutionaire wetgevingen hebben , ook ten aanzien der vrijheid van
drukpers getoond waarheen men door dit denkbeeld
kan worden gebragt.

De Gazette des Pays-Bas welke op nieuw heeft
beweerd que la derna.re session , nous ne pouvons
trop le re'pe -ter , a este signalee principalement par
l'appui que les deputds ont pre'te au Gourernement ;
welke daarbij heeft gevoegd que leer reelection est
lui
done un avertissement peuvent et doivent
continuer cet appui ; hetgeen ten opzigte der Heeren
TainFaber Liedel de Well , Buysman-d'Anecroix
tenier, Trenteseaux , Dumont , van Stochhem , Bar-
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thelemy , de Stassart en de Celle:
nog al zondei ling klinkt : de Gazette
bevat den 18 Julij een
nitgebreid artikel over l'instruction publique , waarin zij zich bij de facie ontschuldigt dat er tot nu
toe niet meer is gedaan , maar geenerlei antwoord
op de bedenkingen geeft die door welgezinden met
bescheidenheid zijrl gemaakt. Het ware misschien
beter het overtuigen te beproeven van hen die
wenschen te worden overtuigd. Wat brengt men

wenschen wij niet , zoo in Belgie de factie triumfeert.
Het blijkt evenwel niet hoe , behoudens de Grondwet
en da Tiactaten , verkregen kan worden hetgeen de
Courrier van 19 Julij beschrijft als un avenir de nature a nous assurer d'amples de'dommagemens..... Le
royaume pourrait bien en definitive n'are plus
qu'une confederation monarchiquement gonverne'e ; mais
ce resultat probable n'a rien d'effrayant aux yeux de
bien du monde. —
Lie hier hetgeen volgt :

door lange redeneringen bij de factie te weeg ? Zij
is over het Besluit van 27 Mei voldaan ; te vreden
is zij daarmede niet. En bovendien ?
Nous aurions tort de nous laisser endormir par les plus beaux
arretes ; it ne taut cesser de demander la loi promise.
Mais faut-il la demander a present ? Faut-il presser le
ministere de proposer incessamment un autre projet de loi
e est ce que nous examinerons un autre jour.

Courrier de la Meuse , 27 Maart 183o.

Dit nader onderzoek is niet gevolgd : maar verder
aangedrongen is er niet. Lou mogelijk de wet die ,
voigens den Courrier van 21 Maart, n'aurait Wet con-

saerer les droits que nous tenons de la nature et de
Dieu , liever te 'Brussel , liever op het einde van 1830
worden gevraagd ?

De Courrier des Pays-Bas van 20 Julij bevat een
artikel onder de volgende rubriek : INSOLENCE DES NEDERLANDSCHE GEDACHTEN.

En waarom ? Omdat wij ge-

Verbroedering tusschen het Noorden
en het Zuiden is ooh onze wensch ; maar alleen overeenhomstig de beginsels , welke aan het Ryh der Nederlanden ten grondslage zifn gelegd.
schreven hebben

L'Europe qui n'a jamais voulu que quatre millions cinq cent
mille Beiges devinssent les vassaux d'une poignee de marchands
destitues depuis longtemps de toutes les gloires , jugera si la
lutte est legale.. .. Nous demanderons si nous n'aurons pas
au moires une seule fois hi permission de dire franchement et
sans reticence tout ce que nous fait oprouver de degoiit l'insolence de ces beitards du peuple genereux qui secoua le joug de
l'Espagne.

Aldus hoont deze Courant een gansch Volk ; en dit ,
naar zij beweert, omdat zij met een tijdschrift in gevoelen verschilt. En dit tijdschrift heeft alleen aan de
grondslagen herinnerd , op welke. het Nederlandsche
Staatsgebouw opgetrokken is. De Regering , die toch
ook eenrnaal ; het zij niet te laat ! die grondslagen hand-

haven zal ,make uit dergelijke uitlatingen op hoedanigen tegenstand langdurig uitstel haar bereidt.

Zoo even ontvangen wij de aanspraak van den Koning
van Engeland ter sinking van het Parlement. Niettegenstaande hetgeen in Frankrijk gebeurt , wenscht men
de vergadering met de algemeene rust van Europa geluk.
Dit is te opmerkelijker omdat die Engelsche couranten
op welke de regering geacht wordt eenigen invloed te
hebben ; terwijl zij den toestand der Nederlanden zonder
genoegzame kennis aan hetgeen alhier voorgevallen is,
uit een ten eenemale verkeerd standpunt beschouwen ;
ten aanzien van Frankrijk sedert eenige weken niet
onduidelijk doen kennen dat Karel X wet zou doen
door zich te voegen naar hetgeen door de gematigde

D'apres les Nederlandsche Gedachten , ces principes sont la
suprematie de la Ilollande sur la Belgique. Dynastie , langage
religion tout reste Hollandais. . Toilet d'apres quels principes
ces protendus depositaires des vrais sentimens de la population liberalen wordt verlangd. De handelwijs van het Midu Arord consentent a la fusion des deux parties de la monar- nisterie Polignac legt , ook naar ons inzien ; indien wij
chie ! Eh bien, a cc prix, nous Beiges, nous n'en voudrons hierover met bescheidenheid eene meenina in het inidden
jamais.

Ons gevoelen is : het Rijk der Nederlanden is
eene Christelijke Monarchie ; in welke vrijheid , verdraagzaamheid , eigenaardigheid van alle gewesten zoowel als van den Staat , moet worden geeerbiedigd en
bevorderd. — De regten en belangen van Belgie behooren aan iederen Nederlander dierbaar te zijn ; de welgezinde Belgen achten wij , vooral in de tegenwoordige
omstandigheden , zeer hoog ; voortdurende vereeniging

mogen brengen , geene buitengemeene bekwaamheden
r'
aan den dag ; maar raadgevingen van dergelijken aard
zijn niet nit de staatkunde van Pitt en Burhe ontleend ; en
die staatkunde evenwel is het welke de omwenteling
in alle haar gedaantewisselingen bestreden en haar eindelijk in Napoleon ten onder heeft gebragt ; deze staatkunde is het die , gezegend door God en standvastig
door twintigjarige oorlogen been , de inwendige test in
Engeland bewaard , den alouden troon in Frankrijk hersteld , het huffs van Oranje in het verheugde Nederland
heeft wedergevoeid , en die de zegepraal van orde en
regt als het heerlijke loon van haar voorbeeldelooze en

navolgenswaardige volharding verkreeg.

Gedrukt bij H. P. DE SWART , te 'sGravenhage.
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Frijday den 6den Augustus.
Vreesselijk zijn de tijdingen uit Parijs; vreesselijk zullen de tijdingen zijn die men weldra uit geheel
Frankrijk ontvangen zal. Doch waarom is men over
the gebeurtenissen verbaasd? Het was onmogelijk dat
hetgeen nu gebeurt , niet binnen kort plaats hebben
zou. De burgeroorlog en hetgeen meer zegt , de triumf
van het Liberalismus over de beschaafde wereld begint.
Hoe is de Koning tot buitengewone maatregelen gebragt ? De ondergang der Monarchic was in Frankrijk bijna onvermijdelijk geworden. De liberate , met
haar echte benaming, revolutionaire partij , die altijd
het Charter overeenkomstig de beginsels der omwenteling uitgelegd heeft , had nu in de kamer der Gedeputeerden het werktuig in de hand , waarinede zij het
Staatsgebouw op nieuw , ter vestiging van haar herssenschimmige leer, vernietigen kon. Aan het hoofd eener
bedorvene publieke meening geplaatst zou zij , met
schijnheiligen eerbied alleen voor de doode letter van
het Charter , den Koning van alle magt en gezag binnen korten tijd hebben beroofd. Een Souverein of , w iI
men , een constitutioneel Monarch , aan wien de handhaving der Grondwet opgedragen is , kan , zonder pligtverzuim hierbij niet lijdelijk zijn. Hij moet zich , gelijk
de Koning der Nederlanden het ook uitgedrukt heeft ,
met alle middelen die de Voorzienigheid hem in
handen gegeven heeft , tegen die omkeering an
regeringsvorm verzetten. De Koning had , indien
er geene uitkomst door gewone middelen was , tot het
nemen van buitengewone maatregelen ter handhaving
van het Charter en van de Monarchie volkomen regt.
Misschien is het gewaagd nu reeds te beslissen dat
bet nemen der ordonnantien van 25 Julij roekeloos ,
voorbarig , en volstrekt onverschoonlijk is geweest. Die
zich onder vijanden bevindt heeft tot zelfverdediging
regt evenwel voorzigtig is het niet wanneer hij hen
door woorden en handelingen tergt. Doch , zoo hij den
dood niet kan ontgaan , is het natuurlijk dat hij het

uiterste beproeft eer men hem zijn laatste wapen afgenomen heeft.
Nu ligt ook het Itijk der Nederlanden aan de
beurt. Waar is de kracht or Frankrijk en , hetgeen
meer zegt , om de beginsels vvaardoor deze tweede
omwenteling in Belgie overgebragt wordt te wederstaan ?
Tot nu toe heeft men an den staat te veel een kunstig
weefsel gemaakt welks uiterste draden in de hand van den
Monarch zijn gelegd.
Nederl. Gedachten van den

2

December.

Allereerst wordt in de inrigting van het bestuur , welke in
vele opzigten te gebrekkig is om de naderende schokken te
wederstaan , eene verandering vereischt van zoodanigen aard dat
de Koning , die thans op zich zelven geisoleerd, en als 't ware
buiten eene staatsmachine is geplaatst , het Iloofd zij van het
Gouvernement het Iloofd van den Staat en van het Volk.
Nederl. Gedachten van den 9 Tun j.

Zes maanden gingen voor de ontwikkeling der beginsels , door
welke de staat in December werd gered , ongebruikt voorbij.
be tegenwoordige weken of dagen zijn waarschijnlijk de laatste
dagen eener bedriegelijke rust. Men make zich toch de kortstondige verademing die thans nog te beurt valt , ten nutte ;
men overwege nog eens of het niet volstrekt noodzakelijk is ,

overeenkomstig de Grondwet , datgene te doen wat de aard van
elken en in 't bijzonder van onzen regeringsvorm gebiedt : men
vrage zich of ; en het is eene vraag waarvan het lot van den
Staat afhankelijk is of er bij de gebeurtenissen die Europa te
gemoet gaat , waarborgen zijn voor den Troon , wanneer de
Koning tegen over de gansche Natie wordt geplaatst ; en of
niet veeleer het Monarchaal Gouvernement met den Souverein
aan het hoofd , het middenpunt en als 't ware de ziel der
vrije bevolking uitmaken moet.
Nederl. Gedachten van den 59 Junti.

De Grondwet , gelijk zij. gegeven werd gehandhaafd
en toegepast door een Vorst die , ten gevolge eener
gansch andere inrigting van het Bestuur , vereenzelvigd
zij met de welgezinde bevolking van het gansche
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Rijk ; dlt is het waardoor de staat tegen de crisis , (zij ons , volgens 1791 of volgens 1815 behoort te worden
waarin men zich nu bevindt , eenigermate bestand had verlilaard , dit is het verschil. Bo% engemelde leus staat
kunnen zijn.

De nieuwe omwenteling zal gemakkelijker dan de
vorige revolutie in andere landen worden verbreid.
De tusschenkomst der Mogendheden net opzigt tot
Frankrijk had , zoowel volgens het nieuwe als naar het
oude Staatsregt van Europa , sedert lang plaats moeten
hebben.
Naauwelijks kan die gewapende tusschenkomst nu te
genioet worden gezien. Verscheidene Vorsten schijnen

' dus met libertd , f;aternite , ou la retort

volkomen gelijk.

De concessien die het Ministerie Martignac , ten aanzien van drukpers en verkiezingen heeft gedaan , mogen als de overlevering van d( n Troon en als de voorbereiding der tegenwoordige omwenteling worden beschouwd.
De fondsen zijn gedaald. Thans kan in de zaak van
Godsdienst , van wettig gezag , van orde en van regt
eenige ware belangstelling worden verwacht.

omtrent den aard van hun eigen gezag en omtrent hun
verpligting orn zich somtijds aan de binnenlandsche
aangelegenheden ook van andere Rijken gelegen te

Belgie moet niet behandeld warden als yolk-

laten liggen niet genoeg overtuigd. Zij gevoelen niet

planting , als wingewest; hoedanige behandeling de
factie lasterlijk aan de Regering verwijt ; de Belgen

dat het regt aan de zijde van den Koning van Frankrijk
is geweest. Sommigen hebben de vijanden in hun ei-

taal , zeden en gebruiken inoeten overal worden geger-

gen land.
Het is mogelijk dat de Mogendheden den oorlog
willen ontwijken ; maar zij kunnen het niet.
Vroeger geraakten de mindere standen in Frankrijk ,
alleen ten gevolge der regeringloosheid , in het spel.
Thans worden ook zij door politieke dweepzucht bezield.
Daarom zal tie woede der partijschappen nu nog gruw elij ker zijn

Zoo Karel X bezwijkt , is het verwijt over de
lafhartightid van Lodetatjh XVI ongegrond." Geenszins. Hun toestand is niet gelijk. Hetgeen in 1789

zou hebben gebaat , kan , nu het gif in alle rangen
en standen doorgedrongen is , geheel nutteloos zijn. Dit
merke men liever op ; dat als men de verkeerde beginselen wortelen laat, noch toegeeflijkheid , noch geweld tegen hun vreesselijke ontwikkeling beveiligen
kan..
Verandering van regeringsvorm is het ergste in detegenwoordige gebeurtenissen niet. Maar die verandering heeft volgens beginselen plaats , met welke geene
duurzame maatschappij vereenigbaar is. Met orde en
vrijheid is het gedaan ; thans komt wederoni de tijd van
regeringloosheid en. geweld.

La- CiAarte onr la mor

dirt was deter dagen de eerste
kreet van het verleidde Yolk. Het Charter roept sedert
1815 iedereen in maar of het Charter , of de Grondwet

moeten niet de vasallen der Hollanders zijn. Eigene
biedigd. Het Fransch waar het landtaal is , kan door
geene besluiten worden geweerd. Ambten en gunsten
inoeten naar evenredigheid van geschiktheid en verdiensten worden verleend. Voor de belangen van Belgie moet ,
evenzeer als voor die van Holland , worden gezorgd.
Geenerlei inbreuk mag worden gemaakt op de regten
der R. Catholijke kerk ; de verordeningen van 1825
zijn in sommige opzigten misschien niet geheel billijk
geweest en een Honing words niet wet gediend door
vie hem het voorbeeld van een liberaal-d-espotieken

Jozefll als navolgenswaardig beschrijft. — Ziedaar wat
telkens in de Nederlandsche Gedachten is herhaald ;
van waar dat men ons verregaande partijdigheid voor het
Noorden verwijt?
Het is omdat wij het Rijk der Nederlanden beschouwen als een Nederlandschen Staat ; die geen nieuw
zamenstel van ongelijksoortige bestanddeelen is, maar
de voortzetting der Republiek onder eenen anderen vorm
en met toevoeging van Gewesten die grootendeels van
de vroegste eeuwen onzer Geschiedenis af, derzelfcle
Nederlandsche Nationaliteit deelaehtig zijn geweest.
Dit is het oogpunt van verfranschte en franschgezinde
faction niet ; maar tot nu- toe was het wel dat van het

Gouvernement. Met verbazing dus lazen wij onlangs in
peen defiers de noire exiede Gazette des Pays-Bas
t`ence politique , telle que la loi fondamentale l'a faite
it n'y aurait plus pour nous de patrie. Hoe ! als de
Grondwet door de factie van kracht werd beroofd wij
Nederlanders wij zowlen geen Vaderland hebben_I
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Holland is met Belgie en de Waalsche Gewesten vereenigd tot een Staat ; doch tevens inaakt het met een
groot deel van Belgie Nederland uit ; en al viel ook
de Staat door de tegenwoordige woelingen of aanstaande
oorlogen uit een , overal waar de Nederlandsche eigenaardigheid words. bewaard , daar zal het Vaderland zijn
welks liefde de landgenooten verbindt.
Een wezenlijk Vaderland bezitten wij nog ; de vraag
is slechts of het bij de vorming van het Rijk , ingezwolgen werd in een willekreurig zarnengesteld geheel
en of zoodanig kunstligchaarn hetzij door Fransche Nationaliteit bezield , hetzij eene gedwongene vereeniging
behoort te zijn , door geenerlei natuurlijke banden zamengehecht.
Dit hebben wij ontkend ; en die ontkentenis sproot
nit geene partijdigheid voort. Het ROI( is een Staat
waarin het Nederlandsche , evenzeer e.ls in Frankrijk het
Fransche , al wordt daarom het Duitsch niet uit den Elzas geweerd , den boventoon heeft. De handhaving van
die eigenaardigheid is niet voor het Noorden alleen ;
is evenzeer voor de Vlaamsche provincien , voor Antwerpen en Limburg ; is zelfs , indien de ware kracht van een
Bijk in Nationaliteit bestaat , voor de Waalsche Gewesten die in dien Staat mede opgenomen zijn , van belang.
Die handhaving is een pligt welke aan de Regering
ten aanzien van Holland , van Belgie en van Europa opgelegd is. Van Holland ; want daartoe strekte de omwenteling van 1813 itnmers niet dat wij , door ineensmelting met een karakterloos deel van Napoleons Rijk
zouden worden verfranscht. Had dit waar moeten zijn ,
dan was de waardigheid niet alleen , maar ook het
aanwezen van het Vaderland verloren gegaan ; dan had
de Gazette regt dan hadden wij eigenlijk geen Vaderland meer doch , namens den Koning , werd door
den Minister van buitenlandsche zaken betuigd:
,

S. M. eut rejete loin de sa pense'e un accroissement
quelconque de territoire , qu'il eut acheter aux
depens de la dignite de mite terre °it reposent les
cendres de ses ayeux. — Van Belgie want zoo men
daar hetgeen Nationaal is , tegen den indringenden
Franschen geest niet langer beschermt , geeft men , met
uitzondering der Waalsche gewesten , de lagere klassen aan de Fransche overheersching der vervreemde
hoogere standen geheel prijs. — Van Europa. Wat
hebben de Verbondene Mogendheden , ter bevestiging van
den algemeenen vrede bedoeld ? Ziej wilden constituer

les Provinces-Unies dans des proportions qui les mettent a meme de soutenir leur inde'pendance par leers
Wordt het Nederlandsche beginsel
propres moyens.
verzwakt , dan worden wij door Franschen invloed en
daarna door Fransche krijgsbenden overheerd ; groot is
het onderscheid niet.

Het schtint dat de vooringenomenheid met het Fransch
onder het Nederlandche Bestuur toegenomen is. Dwang
baat ten dien opzigte niets en brengt veeleer tegenwerking te weeg : doch waarom zoo veel gastvrijheid
aan misdadige en woelzieke vreemdelingen verleend
waarom het herdrukken begunstigd van buitenladdsche ,
grootendeels zedelooze en oproerige geschriften waarom aan twee talen hetgeen bij de uitvoering onmogelijk is , hetzelfde gezag toegekend , waarom , en dit

mag vooral aan de meeste Noord-Nederlandsche leden
der Staten-Generaal worden gevraagd , de Nederlandsche taal in de Kamers bijna in onbruik -gebragt?

Nietop die wijs zal de vereeniging duurzaam of
langdurig kunnen zijn. De Regering zoeke , gelijk zij
in December heeft gedaan , in het Noorden en , is
het nog tijd , in het welgezinde deel der bevolking van
Belgie haar steun. Doet zij het niet roept zij de welgezinden niet om zich been om ook in dit opzigt den
voortgang der factie tegen te gaan , zoo is de onvereenigbaarheid van Holland. en Belgie het naderende
gevolg. Maar dan , hopen wij zal het blijken dat, al
is het Bilk der Nederlanden weg , er een Nederland
blijft. Een Nederland dat noch Roomsch , noch Fransch ,
noch van geloof en zedelijkheid ontbloot , noch aan regeringloosheid ten prooi verkiest te zijn. Het Nederlandsche yolk heeft nog levenskracht genoeg om , indien
Godsdienst , Vaderlandsliefde en pligtgevoel het wederom bezielt , zich uit de nietsbeduidendheid en uit de
vadzigheid te verheffen waarin thans zoo nienigeen
weggezonken is.
Voorzeker overbodig is het niet het besluit van 21
nog eenigzins van naderbij te bezien. Zoowet
dewiji bet ma meer dan eene reden een slechts voorloopige maatregel schijnt , als ook omdat de nadeelen
van een stelsel , hetwelk bevrediging en niet onderwerping der kwaadwilligen beoogt , in deze oogenblikken vooral niet te veel aan het licht kunnen worden
gebragt.
Men geeft een besluit en belooft tevens eene wet.
Dit is ook al om de gemoederen thans , zoo het heet ,
tot bedaren te brengen. Hoe bindt men zich zelven
voor het gevolg ! Bovendien , heeft dan Artikel 226
twee beteekenissen te gelijk ? Zoo de zorg aan den
Koning alleen overgelaten is , waartoe dan eene wet ?
Zoo de Koning ook in deze het getneen overleg der
Staten Generaal behoeft-, hoe neemt men dan een be-

Mei

sluit ?
Doch , zegt men , de Regering behoeft geene wet;
zij roept nit eigene beweging het gemeen overleg in.
Dit kan zij
niet doen. Zoo de regeling van het onderwijs behoort tot de regten van de kroon , dan mag
dit regt door geene wetsbepaling worden verkort.
Regering is of verpligt , of onbevoegd tot het voordragen eener wet.
De uitdrukking openbare onderwtyzers , ecoles publiques , ten aanzien der instellingen van openbaar gezag,
is niet van onvoorzigtigheid. vrij. Daardoor kan zco
ligt Art. 226 tot die instellingen worden beperkt, gelijk
reeds de Courier de la Meuse van den 1 2eT1 Decembcr
heeft beweerd dat instruction publique alleen het onderwijs is dans les dtablissements publics.
Het was
niet zonder grond dat in de voordragt van 26 November alle twijfeling ten dien opzigte buitengesloten werd.
Altijd is , ook in de zuidelijke Gewesten , elk onderwijs als
openbaar beschouwd , hetwelk niet gegeven werd , gelijk de Courrier het uitdrukt, par ce peon appelle uu

precepteur.
Ten aanzien van het /ageronderwijs werd nog v6Oe weinig
tijd geene verandering dan door de meest overdrevenen en
in stilte gewenscht. De Heer van Gobbelschroy schreef den
30sten Januarij 1829 aan den Koning : Retativement a l'in-

struction primaire aucunes plaintes ne se soot eleve'es. .
Sa marche , ses re'sultats tont apprecies. Elle est d'ailleurs e'tablie sur des principes si peu prohibitifs , que
tout desir dune libertd raisonnable dolt se trouver
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: en de waarheid dezer verzekeringen is door
de rapporten der Gedeputeerde Staten en der provinelate school-conimissien in helder daglicht geplaatst.
Doch geef aan ongegronde klagten eenig gehoor ; straks
rijzen tallooze klagten en vorderingen op. WTeldra werd
het behoud van diezelfde beginsels uitgekreten als de
hatelijkste dwang ; en de Regering , die aan Belgie
een onwaardeerbare weldaad had verleend , trekt nu
haar hand reeds in sommige opzigten te rug.
Maar wat is het dan toch waardoor aan het lager
onderwijs nadeel toegebragt is ?"
Het moat worden erkend dat ten dien aanzien weinig
verandering is gemaakt: en desniettemin neemt het gevaar waardoor dit Nationaal erfgoed wordt bedreigd ,
aanmerkelijk toe.
Reeds in den aanvang van het besluit treft men eene
niet gelukkige verandering aan. De autorisatie welke
vroeger door het Departement van Binnenlandsche Zaken gegeven werd, zal voortaan door de stedelijke en
plaatselijke besturen onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten worden verleend. Tegen de autorisatie
door den Minister kan gegronde bedenking worden gentaakt ; maar waarom die bevoegdheid niet liever bij
den Gouverneur en Burgemeester overgebragt ? Dan
behield de Koning het regt en oefende het niet op
eene min gepaste wijs uit. De centralisatie is een
groot kwaad: een heilloos geschenk dat het despotismus
tot ongeluk van Vorst en Volk achtergelaten heeft: daarentegen kracht en eenheid van bestuur is een vereischte in iederen staat ; en dat onniisbaar vereischte valt weg
wanneer men , voor centralisatie beducht , de Regering
krachteloos maakt , aanleiding tot tegenstrildigheden
geeft en den reeds overmagtigen republikeinschen geest
nog versterkt. Dit evenwel is hier geschied. De
Gazette schrijft zeer naif: Les administrations munici-

pales , forme'es sous l'infitence des elections. Dit is
zoo : de plaatselijke en ook de gewestelijke besturen
worden onder den invloed der verkiezingen gevortnd.
Doch men ga nu eens verder na. Onder welken invloed zijn de verkiezingen geplaatst ? Van wie hangen
de kiezers en verkozenen in Belgie tegenwoordig aft
Geeft men (Mar niet aan de factie prijs hetgeen bij
de Regering behoort ? Vooral tie Roomsch Catholijke partij , hoewel zij voor het oogenblik slechts middellijken invloed verkrijgt en in de willekeur der
plaatselijke overheden , wat het Noorden betreft , aanvankelijk eenige beletselen verwacht , gevoelt het belangrijke der aanwinst zeer goed. Velen ook in het
Noorden juichen de verordeningen toe. Zij meenen
daarin een behoedmiddel tegen den voortgang van het
Catholicismus te zien. Doch het is vreemd dat de
Regering , op een hooger standpunt geplaatst , niet ontwaart dat zij dien voortgang bevordert , de klove tusschen Belgie en Holland verwijdt , tot rnisbruik van
magt en tot plaatselijke onderdrukking gelegenheid geeft ,
en ten opzigte van eene zaak die in het gansche Rijk
naar dezelfdebeginsels moest worden bestuurd , die eenheld van beginselen onmogelijk maakt.
Bedenkelijk is ook de bepaling van Art. ,6 , dat de
openbare onderwijzers zich van geen boek zullen inndat aan de eene of andere der gegen bedienen.

zindkeden , waartoe de kinderen behooren, aansloot
zoude hunnen geven. Dit Artikel beteekent voor Bel-

gie, niets. De schoolgaande kinderen zullen air bijna
o•eral uitsluitend Roomsche kinderen zijn. Niets zal
belettert de Roomsche Godsdienst , ook in hetgeen zj
voor de Protestanten beleedigends heeft , tot middelpunt
te maken van at wat op de scholen wordt geleerd. Aileen voor de Protestanten is die bepaling hard. In het
Noorden zal door allerhande vittertj menig onderwijzer
in de noodzakelijkheid worden gebragt de Godsdienst geheel te weeren uit de school en de kinderen , voor
wie een kortstondig onderrigt door een leeraar hunner
gezindheid de werking van Godsdienstig schoolonderwijs zeer gebrekkig vervangt zullen vatbaaider zijn
om tot verzaking van het geloof der vaderen te worden overgehaald. Christelijk onderwijs wordt ook op
de scholen vereischt. Worden zij in Belgie Catholijk ,
in Holland ontoegankelijk voor al wat het Christendom
betreft, zoo kan het nadeel hetwelk hieruit voor de
zaak van het Protestantismus ontstaat , niet worden
verbloenid.
Deze zijn de voornaamste bedenkingen tegen hetgeen
omtrent het lager onderwijs vastgesteld is ; maar het
gevaar ook ten dien opzigte ligt eigenlijk nog meer
in de overige deelen van het besluit.
W'aarom is middelbaar en hooger onderwijs vrij en
lager onderwijs niet , of , zoo dit te regt aan beperking
onderworpen gebleven is , waarom laat men dan het
overige vrij ? Die tegenstrijdigheid moet vroeg of last
worden vereffend. De gedeeltelijke vrijstelling is dreigend ook voor hetgeen niet vrijgesteld is. De Regering
baant aan haar vijanden den weg om straks een nieuwen aanval te bepreeven , en het merkwaardige artikel der Gazette van 16 Junij doet het vermoeden ontstaan dat de Heer de la Coste standvastigen tegenstand
niet volstrekt noodzakelijk acht. Te regt heeft reeds
de Bredasche Courant op den wenk opmerkzaam getnaakt , dathet lager onderwijs is gespaard , omdat
men den misschien overdrevenen eerbied van het
Noorden ongaarne zou hebben getrotseerd ; omdat men
algemeene bevrediging wenscht , omdat men onbevoegd is tot verandering eener wet bij besluit.
Weidra zal de partij waarvan de graaf de Robiano
een thisschien voorbarige tolk is geweest , in dit opzigt door Belgische en Fransche liberalen ondersteund
op een tot nu toe ongehoorden toon kunnen zeggen : Ne

prOtendez pas imposer.. .. quelque mesure preventive
que ce soil , fut-ce meme par une loi; elle serail une
usurpation , contraire a la loi naturelle , et sans mitre valeur que milk de la force. Dans ce royaume
cette loi serail absolument contraire a la loi fondamentale et par consequent invalide aussi de ce chef'.
Is de taal der Gazette geschikt om ons gerust te stellen , ten aanzien van hetgeen dan plaats hebben zon ?
Evenwel het nadeel voor het lager onderwijs is voor
als nog veel minder groot , dan dat hetwelk aan het
hooger en middelbaar onderwijs toegebragt is.
Noemt vrij Frankrijk eene Monarchic ; stelt vrij (ten
naamkoning aan het hoofd van het revolutionaire Getneenebest. Het beginsel der algemeene Volks-souvereiniteit triumfeert; en nu zal de wereld o? nieuw
maar thans meer in het groot , de heilrijke vruchten
genieten eener theorie voor welke Goddelijk en menschelijk gezag onverdragelijk is.
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ene onafzienbare reeks van omwentelingen en
oorlogen begint. De wereld is bij den aanvang der vorige
Fransche revolutie in eene gelijksoortige , niet in eene
gelijke crisis geweest. Toen was er hoop dat door de
vereenigde krachten van al wat aan vrijheid en orde
toegedaan was , een nieuw tijdperk van rust en welvaart
eenmaal aanvangen zou : thans zijn de zaden van het
kwaad zoo ruimschoots overal verspreid , zoo welig op
de meeste plaatsen ontkiemd dat wanneer men enkel
ziet op menschelijke pulp , niets bOna dan wanhoop
overig is.
Hoe weinig zijn met den card der laatste gebeurtenissen diegenen bekend , welke door een stadhouderschap of koningschap van een Hertog van Orleans gerust kunnen worden gesteld ! Wat is er in Frankrijk
gebeurd ? Karel X , zegt men , heeft zich op eene strafhare wijs van bet Charter willen ontdoen , en nu treedt
een ander Vorst in zijde plaats op. Het zij zoo , hoewel het een en het ander zeer twijfelachtig is : maar wat
is er , hetzij door dwaasheid van den Koning , hetzij uit
andere oorzaken , wat is er eigenlijk gebeurd ? is er
verandering van Dijnastie of omkeering van den
Swat ? Het beginsel der algemeene Volkssouvereinitelt , na 15 jaren den Swat te hebben onderntijnd werpt dien als 't ware door een toverslag
omen En dit beginsel is het dat aan Robespierre: en
Napoleons het aanwezen geeft ; dat troonen heeft verbrijzeld en volken onder het slavenjuk gebragt, en welks
ontwikkeiing , in de meeste landen met voorbeeldelooze
onverschilligheid aanschouwd , thans te groote vorderingen schijnt te hebben gemaakt om nog met eenig
goed gevolg te worden tegengegaan.
Waarschijnlijk is het niet , dat in Frankrijk de koningsgezinden , vooral in het Zuiden , geheel onverschil.
lig en lijdelijk zullen zijn. De afstand ten behoeve

van den jeugdigen Hertog van Bordeaux

geeft hun ,

vooral indien zij vreemden bijstand niogen verwachten ,
een uitnemend vereenigingspunt. Evenwel het getal en
de invloed dergenen die uit beginsels of uit belang aan
de Monarchic zijn gehecht , is veel geringer dan het
in 1789 was , en door hun pogingen , schoon daaruit
nog vele akeligheden en wreedheden kunnen ontstaan ,
zal welligt de veerkracht van het Liberalismus , zonder

gevaar voor hetzelve , worden verhoogd.
Daar is een andere burgerkrijg van veel erger natuur , die der liberalen onder zich. Is de zege behaald, de eensgezindheid houdt op. Zij zijn in tien ,
twintig of meer partijen verdeeld , welke zich alien ,
met uitzondering van die , welke den boventoon heeft,
steeds vereenigen zullen tegen elk Gouvernement. Men
weet welke in dergelijke omstandigheden altijd de gang
der gebeurtenissen was. Telkens komt eene nieuwe factie
aan het bestuur,, die , te voren met alle de overige sterk
terstond tegen alle de overige magteloos wordt. Weldra telt men het aanzijn der Regeringen bij maanden ,

,

bij weken eindelijk bij den dag. Gedurig heeft er
niet verandering slechts maar ook verergering plaats.
Gematigdheid wordt bij de klimmende opgewondenheid
der gemoederen als misdaad beschouwd ; en men is
sterker dan zij aan wie het Gouvernement opgedragen ,
werd , zoo men slechts heviger is. Van waar uitkomst
in die verwarring ? De behoefte naar orde , ook zonder
vrijheid , wordt algemeen ; er is geen toevlugt dan bij
het geweld ; en die vrijheidszonen , voor wie het wettig gezag ondragelijk was , achten zich gelukkig vleijers
en handlangers van een geweldenaar te zijn , om aan de

voordeelen der dwingelandij deel te kunnen hebben.
Zoodanig treurspel vangt nu in Frankrijk wederorn aan.
Het zijn geinatigden , niet het graauw , die zich aan
het hoofd hebben gesteld. Inderdaad mannen , waaronder velen aanzienlijk door vermogen , bekwaamheden
en stand , zijn de voorname opstokers geweest ; hebben
van de openbare meening , hebben van hun invloed op
middel- en lagere klassen misbruik gemaakt , en maken
zich nu sterk Palen aan de omwenteling te zetten. Hun
oognierk is bereikt: de Troon , zoo als die in 1815
hersteld was , is gevallen : van de zijde der konings-

gezinden duchten zij niets : thans wilden zij wel dat ,
met de benoeming van een aan hun wenken onderdanigen Vorst , met wijzigingen in het Charter , alles overeenkomstig hun verlangen afgedaan was. Rampzaligen
ziet gij dan niet dat de instorting van den troon een
naauwelijks gesloten afgrond heeft open gemaakt , en
dat gij aan die opening geplaatst vruchteloos worstelen zult tegen diezelfde voortstuwende kracht waar-
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door gij tot stooping van het Staatsgebouw :;perk genoeg
zjt geweest
De nieuwe omwenteling of, juister , de voortgezette
omwenteling is tegen alle troonen , tegen alle wettige
Regeringen gerigt. De radicalen in Engeland , diegenen
vier woelingen in Duitschland , Italie en Spanje werden gesmoord, zij die, vooral in den laatsten tiid , in
het Rijk der Nederlanden , tweedragt en onrust hebben
verwekt , zijn alien de natuurlijke bondgenooten der ,
zander of met een Koning , herlevende Republiek. Wie
berekent den invloed welken de zege der liberalen op
wingrenzende en zelfs op verafgelegene landen , ook , gelijk
voorheen aan de overzijde van den Oceaan uitoefenen
k in ? Keizers en Koningen mogen enkel in naam worden geduld , wanneer zij inderdaad dienaars der opgezette rnenigte willen zijn ; en tallooze voorbeelden van
het lot der uitvoerende rnagt in een revolutionairen Staat
doen duidelijk zien dat zoodanige vernedering slechts
klrten tijd tegen verjaging of veroordeeling beveiligen
z1u.
uitgestrektheid van het gevaar moet niet worden verbloemd. Eene sekte die geloof en gehoorzaarnheid verwerpt , Europa reeds eenmaal omgekeerd heeft ,
en , door de narnen van vrijheid en verdraagzaamheid
beschut , alle steunsels der herstelde maatschappijen
weggenomen heeft , is tot nieuwen aanval gereed met het
drickleurige oproerteeken in de hand. Misschien zal
men , even als in 1790 , zoo ook nu een schijn van
vredelievendheid behouden : Europa moet niet terstond
in het harnas worden gejaagd. Maar hoelang kan de
uitbarsting van den krijg worden vermijd ? Men zal
verlangen dat het nieuwe Gouvernement worde erkend.
is hier mogelijkheid toe ? Men zal de verwijdering der
uitgewekene kuningsgezinden eisschen. Zal eene van
Europas Mogendheden tot zoodanige onedelmoedigheid
worden gebragt ? Straks zullen ; gelijk men zich meni pgmaal , ook in de laatste jaren , uitgedrukt heeft; de
natuurlijke grenzen van Frankrijk en de Rijn als
scheidslinie worden gevraagd. Zal dit toegegeven worden ? Gelijkvormigheid van elken Staat aan het Fransche Rijk , gehoorzaamheid aan elke ultra-Liberale partij.
Zijn de Vorsten ook hiertoe bereid ?
Dit bedenke men wel; de revolutionairen moeten of
in Frankrijk ten onder gebragt , of als meesters der
gahsche wereld worden erkend. Wanneer men zich
herinnert hoe lang met den vorigen omwentelingskrijg en
tot dat Frankrijk aangevallen had , is gewacht ; met hoe
weinig overeenstemming en nadruk de strijd is gevoerd ;
hoe tirannij en overheersching noodzakelijk is geweest om
den vereenigden aanval van Europa te doen gelukken; en
hoe denkbeelden , na vijf en twintigjarig onheil ter naauwernood onderdrukt , meer dan ooit veld hebben gewonnen ; dan mag wel met bezorgdheid worden gevraagd , of Europa tegen het revolutionaire Frankrijk
bestand wezen zal.
De wereld wordt in algemeene wanorde gestort ;
genoegzame rust moet worden gezocht in pligtgevoel
en in vertrouwen op. die hoogere zorg , welke het woe-

len der stervelingen belagcht.
Wie gevoelt niet dat het gebeurde in Frankrijk regeringloosheid , gruwelen en oorlogen te weeg brengen Aan i maar is iedereen evenzeer overtuigd dat het

die onheilen te weeg brengen moet
Onvoorziene uitredd
zal welligt ; dus meent men , door veranderingen van menschen en omstandigheden ontstaan.
De
geschiedenis leert , en het volgt ook uit den aard van
de zaak , dat eene omwenteling , gelijk aan die nu heeft
plaats gehad, trots menschen en omstandigheden haar
natuurlijke ontwikkeling erlangt.

Indien eene Republiek in Frankriik daargesteld
wierd , dan zou de rust der wereld op het spel
gezet. " Voorzeker doch dit indien kornt niet meer
te pas. Reeds bestaat de Republiek. De vraag is of
de main van Monarchic al dan niet behouden zal worden : of Frankrijk ronduit een gemeenebest dan wet
gelijk men zich uitdrukt , une republique de'guisee zal
zijn.
En ware het maar eene wezenlijke Republiek eene
Aristocratie of 1)ernocratie , een op de eene of andere
wijs geregelde staat ! Het is eene maatschappij zonder
wettig gezag , waar het Gouvernement geen leiddraad
heeft dan de wisselvallige meening van het Algemeen
geen steun dan den ongestadigen wit van het yolk.
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a Dit is de omwenteling van 1688." Neen voorwaar !
aanmerkelijk is het verschil. Het gedrag der Monarchen
staat niet gelijk. Jacobus II had de omkeering der
Staatsregeling , inzonderheid wat den voorrang van.
het Protestantismus betreft
met de uiterste onregtvaardigheid en zonder eenige aanleiding beproefd.
Karel X , toen zelfverdediging door gewone middelen
onmogelijk scheen , heeft op eene , naar het voorkomt,
hoogstonvoorzigtige 'en welligt zeer onregelmatige wijs
cretracht zich zelven en de getemperde Monarchie tegen
it5
den telkens meer stouttnoedigen aanval der vijanden
van den troon , van het altaar en ook van het Charter
en van de wezenlijke vrijheid staande te houden. De
een werd gerekend afstand te hebben gedaan , dewiji
hij zich op de vlucht begeven had ; de ander is gevlucht omdat hij als onttroonde en misdadige Monarch
werd beschouwd. In 1688 ging men van verkregene
regten en wettige erfopvolging nit : men week , zoo mint
mogelijk en uit noodzakelijkheid alleen daarvan af. In 1830
rekent men zich gebonden aan niets hoegenaamd ,
en zoo het sommigen gelukt den ilertog van Orleans voor eenigen tijd eene op die wijs onteerde
kreon op het hoofd te doen zetten , het zal wezen
omdat zulks aan velen voor als nog oorbaar voorgekomen is , niet omdat men eenige regten in hem
erkent. In 1688 bleef de maatschappij , gelijk q bestond ; alles behield zijn regt en zijn plaats ; en -de
eerbied voor wetten en gebruiken duurde met die vergedrevene schroornvalligheid voort , welke door alle lotwisselingen heen de ware steun van Engelands staatsregeling was. In 1830 zijn vrijheden , regten en gebruiken van wezenlijken grondslag beroofd ; alles is
onderworpen aan de willekeur van dat beklagenswaardige Souvereine Volk , hetwelk door woelzieke , eergierige en baatzuchtige drijvers wordt gevleid , bedrogen
en ongelukkig gemaakt. Niet met 1688 , met 1648 en
,

met 1791 ziju thans de vergelijkingen juist.

Men verblijdt zich dat de kracht van het Ultra • Ca-
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tholicismus. in het Rijk der Nederlanden is verzwakt.
Misschien niet geheel zonder grond ; ofschoon ten aanzien der factie met welke het Huis van Oranje te worstelen heeft , het voornaamste onderscheid wel kon
zijn dat de eigenlijke Liberalen uit de achterhoede in
de voorhoede zijn overgegaan , en , in plaats van
door Frankrijk , zoo als het voor wein tijd was ,
thans meer openlijk en door een krachtiger Frankrijk
worden ondersteund. Doch , al was de magt der geestelijkheid eensklaps , hetgeen zeer onwaarschijnlijk is ,
te niet , de vreugil zou niet te groot moeten zijn ; zij
ware aan de blijdschap over het mede vergaan van
vijanden niet geheel ongelijk. De haat tegen sommige
Priester-orden , hoe regtmatig die in andere opzigten
moge zijn , is thans , even als toen in de vorige eeuw
de revolutie voorbereid werd voornamelijk om hun
uitstekende gehechtheid aan de zaak van het Christendom ontstaan ; en de nederlaag ook van het bijgeloof
schijnt zoo wenschelijk niet wanneer zij de zegepraal
van het ongeloof is.

Het is twijfelachtig of de Hertog van Orleans meer
ern kortzigligheid beklaagd of om laaghartigheid moet
worden veracht. Wel heeft hij zich den zoon van een
trouweloozen vader getoond. De losgelatene omwenteling zal door hem , ja , gelijk door Lodewijk XVI aan
banden worden gelegd. Geen Napoleon kan dit eer
zij weder moegehold is.

Nu straalt het ook den meest kortzigtigen in het
oog dat het Rijk der Nederlanden zich in een zeer
bagchelijken toestand bevindt. Bij zoo veel aanleiding
tot tweedragt en onlust , bij de menigvuldige gevaren
voor troon en Yolk , wordt eensklaps de nabuurschap
eener tot stand gebragte omwenteling gevoegd. Wat
met er worden gedaan ?
Hierop zullen sommigen antwoorden ; niets. Afwachten slechts , en intusschen door aannmediging der nijverheid , door opbeuring van den handel , door ondersteuning van nuttige ondernemingen , zorg dragen voor
de welvaart van het algemeen. Wat heeft dit in slaap
wiegend overleg tot nu toe gebaat ? Reeds te lang besteedt men aan administrative maatregelen den kostbaren
tijd. Zich niet in te laten met die speculatieve geachillen , dit is de vlain die reeds een gedeelte onzer
eigene woning verteert , niet te .willen zien. Wat
valsche theorien te weeg brengen , is immers door vijftienjarige rust nog niet geheel nit de gedachtenis ge.
*wischt. De bestaande instellingen daartegen te beschermen , moet thans de hoofdgedachte van Europas
Vorsten en Staatslieden zijn : al het overige is van
latere en zeer ondergeschikte zorg.
Anderen ; dezelfde die alle tusschenkomst der Mogendheden verderfelijk en concessie in het groot ten
aanzien der revolutie wenschelijk achten ; zullen wat
des Rijk binnenlandsche aangelegenheden betreft , -toegeeflijkheid ook thans en thans vooral als het groote
redmiddel beschouwen. Meer dan een blad raadt ook
al gedurig toegevendheid aan en , to oordeelen naar
hetgeen voor en na den 11 December plaats heeft gehad , zal die verderfelijke rand door hooge antbtenaren

t worden ondersteund. Is dan ook de rijkste ondervinding niet leerrijk genoeg ? Gij kunt alles toegeven ,
mits beginselen niet. Die zich een valsch beginsel
welgevallen laat getrooste zich de gevolgtrekkingen
ook. De eene concessie worth reden te meet. om ook de
volgende concessie te doen. En waar houdt men op 1
Ms men niets overgehouden heeft.
Wanneer eene vesting wordt bestormd blijft de bezetting niet werkeloos ; veel min laat zij de yalbruggen
neer of opent de poort. Zoo is het ook hier daar
men de goede zaak noch aan haar zelve overlaten ,
noch aan den viand overleveren moet. Allereerst client
men te weten wat de goede zaak is. Er moet gestreden worden , gelijk men het ook vroeger met juistheid uitgedrukt heeft , tegen gewapende begrippen. Dit
kan niet met phijsieke krachten alleen. Daartoe wordt
de wetenschap vereischt ; en het is treurig ten lien
opzigte gesteld. De Souvereiniteit van het Volk werpt
alle troonen omver. En evenwel , hoe zelden wordt
dit begrepen en erkend ! Het Staatsregt, dat op regtskennis en geschiedenis steunt , is aan de Staatkunde
bijna vreemd. Menigeen van wien veel afhankelijk is,
ziet de wezenlijkheid en het gevaar der dwalingen
niet , of vleit zich dat zij door bedaardheid en schrander overleg met de bestaande orde van zaken vereenigbaar zijn. Intusschen is het door rede en ondervinding boven bedenking gesteld , dat geen troon , geen
wettig gezag geene maatschappij met de toepassing van
die leer duurzaamheid hebben kan.
V eel is ook in dit Rijk ; het moet schoon het in
sommige opzigten wel verontschuldigd worden kan ,
niet 'anger worden ontveinsd ; zeer veel is door de regering gesproken en gedaan , dat somtijds meer dan
weifelachtigheid verraadt. Zoo men daarop niet te rug
konien wil, zoo men die algemeene souvereiniteit niet
geheel , en met overtuiging , en met levendig besef
dat deze dwaling de bran van duizend wanbegrippen is,
verzwakt ; dan heeft men geenerlei steunpunt voor het
wettig gezag. Men leere toch zien dat de Souverein
overal waar niet een Gemeenebest bestaat , onafhankeiijk is van het Volk ; dat waar het Volk Souverein
is , geen Koning dan als gehoorzaam ambtenaar wordt
geduld ; en dat wie overal de oppermagt der bevolking
erkent , de grondslagen sloopt evenzeer van Gemeenebest als van Monarchie.
Onzijdigheid is ongerijmd waar het zelfbehoud geldt.
De Koning , trouwens heeft zich den 11 December
verklaard. Er kan niet afgeweken worden van hetgeen
toen omtrent het vvezen van den Nederlandschen Staat
en omtrent een voor het bestaan van alle maatschappe-

lijhe instellingen welke ooh derzelver vormen van
bestuur zijn molten , even gevaarlijhe leer is gezegd.
Zachtheid ,gematigdheid , schranderheid toegeeflijkheld kan in de toepassing worden gebruikt ; ten aanzien der beginsels moet de keus tusschen waarheid en
leugen stellig en onveranderlijk
Het is niet genoeg de ware beginsels gekozen en die
eenmaal met nadruk opengelegd te hebben. Zij moeten
verdedigd worden naar een vast plan ; anders beteekent
de verdediging niets : op elke mogelijke wijs ; bij de
grootheid van het gevaar heeft men aan de iniddelen
die men bezit niet te veel. Ook bier levert Frankriiks
jongste geschiedenis treffende waarschuwingen op. Niet

te buigen voor eene factie liever kroon en leven te
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v erliezen dan de regten der Dijnastie en de vrijheden die meening , daar komt het thans meet dan op het
an het Volk prijs te geven aan de eisschen der liberale verzamelen van legers en geldmiddelen aan. — In
partij dit was een Vorstelijk en een pligtmatig be- Belgic juicht de liberate partij ; dit spreekt van
Ault. Vervolgens werkeloos te zijn , te wachten tot zelf ; en de wijs waarop zich de bekommernis in de
dat de vijand krachtiger weld ; na geheel te zijn omNoordelijke gewesten openbaart , toont hoe ingenotnen
singeld , een woedenden uitval te doen ; deze waren de men ook bier dikwijls zonder zelf daarvan regt bewust te zijn , met de in praktijk gebragte beginseregte middelen om te zegevieren niet.
Neent voor werkeloosheid is er geen tijd. De partij welke len is. Zoo de Regering het onderscheid tusschen ware
in de Nederlanden reeds zoo magtig geworden is en thans en valsche vrijheid , tusschen pligtmatige en misdadige
het revolutionaire Frankrijk tot geduchten bondgenoot veroppositie tusschen de Grondwet , gelijk zij op beginselen
krijgt , met met kracht worden gekeerd ; ten zij de steunt en de Grondwet zoo als zij door gevaarlijke theoristen
Dijnastie haar Volk aan de -willekeur van die partij uitgelegd wordt , niet aan het licht brengen kan ; het Alge.
overleveren wil. Dit wil , dit kan het Huis van meen niet overtuigt dat de vrijheden der Natie onafscheiOranje niet; en het zou , hopen wij , door het waarlijk delijk zijn van de vastheid van den troon; dat de zaak
Nederlandsche Volk niet worden geduld ; bovendien ook der Koningen thans evenzeer de zaak der bevolkingen
dat zou voor een oogenblik baten en straks nutteloos is ; dat met den triumf der oniwentelingsleer op den
zijn. Wederstand , krachtdadige wederstand dus ; maar duur noch godsdienst noch vrijheid , noch regt meer
wat nu te doen ? Moeijelijk is het en gewaagd dit vooraf bestaat; indien zij niet op die wijs het revolutionaire
in bijzonderheden te beslissen ; maar hetwordt , ge- fanatismus door lofwaardige geestdrift bestrijdt , is al
looven wij , dagelijks meer door vriend en vijand erkend hetgeen men verrigt buiten evenredigheid tot het gevaar
dat het gemis aan een Ministerie en zelfs aan hetgeen hetwelk het Rijk der Nederlanden bedreigt. Doch hoe
men in andere Rijken door Ministers verstaat , een der is de Regering tot het verkrijgen van dien zedelijken
grootste gebreken is van het bestuur. De volstrekte invloed in staat ? Of zij genoegzame middelen heeft,
afhankelijkheid waarin zich ieder Minister , naar het vveten wij niet ; maar zeker is het dat er middelen
zijn welke niet worden gebruikt , en dat het doel
schijnt , ook ten aanzien van geringe bijzonderheden
bevindt , legt den honing ondragelijke lasten op , doet onbereikbaar blijven zal , zoolang de Regering den
de zedelijke verantwoordelijkheid berusten op hem alleen ; mensch bestaat , in plaats van door een mensch te worstrijdt met den aard der Nederlandsche Monarchic waar den bestuurd.
Door niets te doen laat men den vijand ongestoord
de Koning , in plaats van eene werktuigelijke adminiverrigten wat hij wil ; door concessien baant men hem
stratie in beweging te brengen een deel van zijn gezag
met gedienstigheid den weg. Inhet een en in het
an zelfstandige , schoon grootendeels of hankelijke anibelijk zijn prooi.
tenaren overdragen moet; en houdt den Vorst geheel ander geval wordt men on vermijd
verstoken van die kracht , zonder welke hij buiten de Ms men de ware beginsels naar een waarlijk grootsch
en veelomvattend plan , met inroeping van den bijstand
mogelijkheid is het zedelijk overwigt te behouden. Nog
nadeeliger is het voor de wezenlijke kracht van den der welgezinden , toepast en verspreidt , dan behoeft
Troon dat er in dit Rijk geen Ministerie, maar slechts men , wat er ook gebeure , niet bevreesd voor zelfverwijt te zijn.
eene ongelijksoortige verzameling van Ministers bestaat :
dit neemt alle eenheid van beraadslaging , alle zamenstemming van handelwijs weg. Waarlijk dit is een punt
Zoo eene Mogendheid een bestuur erkent dat , hoe
waarop de aandacht der Regering in dit oogenblik niet ook genaamd , geen beteren grondslag dan de Volksite veel kan worden bepaald ; dat er een Ministerie een souvereiniteit bezit ; dan is die erkenten is als 't ware
krachtvol Ministerie moet zijn , berekend om zich aan de onderteekening van haar eigen doodvonnis gelijk.
overal en algid , maar in de nu weder aanstaande vergaderingen der Staten•Generaal bovenal , tegen de revolutionaire begrippen , die met verdubbelde hevigHet komt er nu enkel op aan hoe en wanneer de
held gepredikt zullen worden , op grond van echt antirevolutionaire beginsels te verzetten. De invloed van oorlog tegen de revolutionairen met de meeste hoop op
den Staatsraad , die zoo heilzaam wezen kon , schijnt goede uitkomsten plaats hebben zal. Een revolutionair
ook te gering. Zoo voordragten van wet , door overleg Gouvernement is , reeds door zijn aanwezen &leen
van den Koning met de tweede Kamer volkomene ge- met de geheele beschaafde wereld in strijd.
daantewisseling ondergaan , dan schuift men bijna een
ligchaam op zijde, hetwelk anders den Troon tegen mogelij ke
Zoodra men , wegens vermeend •wangedrag van den
aantnatigingen der Staten•Generaal vermerkt. De vormen
van het bestuur , waarin te veel uit de tijden van Na- Monarch , een einde maakt aan het wezen der Monarpoleon overgebleven is , door bureaucratic en centralisatie chie , is alle denkbeeld van regering weg. Van waar die
zeer weinig met den aard der grondwettelijke instel- Stedehoutler ofRoi citoyen ; die Pairs, die Gedeputeerden
lingen in verband , zijn meer tot verdooving dan ter die regters ? Wie gaf hun eenig gezag ? Op welken growl
ontwikkeling van uitstekende talenten geschikt. matigen zij zich de beschikking over vrije medemenschen
Vooral zij men toch meer op het voorlichten en be- aan Frankrijk is , waar de omwenteling overwint
sturen der openbare meening bedacht. Waar die be- zonder burgerlijke maatschappij. Eendragt eendragt
dorven is , wordt de Staat , zoolang men haar volgt , roept elk : even goed kan men verlangen dat de bund,e1
zoetvoerig zoodra men zich tegen haar verzet , met pijlen blijve in zijn geheel ook als de band losgegeweld in den afgrond gesleept. Het verbeteren van scheurd is.
,
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en toen waren de liberate beginsels veel minder algemeen. Dit is zoo. Evenwel stilzitten ware misschien
nog verderfelijker geweest , en de rampspoedige uitkomst van zoo vele oorlogen die tegen het revolutionaire Frankrijk werden gevoerd, was voornarnelijk
het gevoig van menigvuldige feilen , waartegen men
nu door de ondervinding gewaarschuwd is , en vooral
van de bekrompenheid en van het eigenbelang , waardoor het wezenlijke doel van den krijg reeds spoedig
Het behoud van den vrede wordt niettegenstaande de
amkeering van Frankrijks Monarchie , door de Mogend- voorbij werd gezien. De strijd zou moeten wezen tegen
heden , zoo het schijnt , vrij algemeen gewenscht. Mis- de overheersching eener partij , tot handhaving van de
t ehien zal de Hertog van Orleans , uit vrees voor een regten der Dijnastie en van het Charter, zoo als het
nog meer revolutionair bewind, zooveel doenlijk , wor- in 1815 gegeven en door alle partijen als Grondwet
van den Franschen Staat ingeroepen werd. Het getal
den ondersteund.
Desnietteinin gelooven wij niet dat langdurig behoud welgezinden is in onderscheidene deelen van Frankrijk
van den vrede mogelijk is. Oorlog zal dageltiks meer Diet gering en , naarmate de onheilen der revolutie
hehoefte worden voor het Fransche Volk. Het kan blijkbaarder zullen wezen , zal de terugwensching der
tvezen dat het tegenwoordig Gouvernement, althans verbeurde voorregten levendiger zijn. De Mogendheden ,
in het eerst , het vermijden van vijandelijkheden vervangt. doordrongen met het gevoel dat het bier een algemeene
Maar wat beteekent die wensch wanneer het zoogenaam- strijd tusschen orde en wanorde , regt en willekeur is ,
zouden inaatregelen moeten beramen evenredig aan de
de Volk en eindelijk het gepeupel beslist?
grootheid van het doel.
Hoedanig ook de handelwijs der Mogendheden zij
Vruchteloos is thans al wat in 1813 en 1815 werd
de Hertog van Orleans zal , dit vreezen wij , eenmaal
gedaan. Het getemde monster staat in dreigende hougedwongen worden tot den krijg , of plaats maken
ding wederom op. Naauwelijks zou het bedwongen
voor een minder vredelievend Bestuur.
De Mogendheden hebben tot gewapende tusschen- kunnen worden , indien omtrent de noodzakelijkheid
komst regt. Frankrijk is verdeeld ; bevindt zich in van zoodanig bedwang tusschen Europas Kabinetten
een toestand die gevaren ook aan andere Landen voor- eenstemmigheid bestond. Bijna kan eene tegenovergespelt , en het is eene zegepralende facile die een wel- stelde eenstemmigheid te gemoet worden gezien. Bij
geordenden Staat vervangt. Wie de bevoegdheid tot sommigen ontbreekt de kracht ; bij anderen ook de wil.
tusschenkomst ontzegt beweere dat het eene Bijk , hoe- Engeland is voor de omwenteling geen rotssteen der
danig ook het lot en het gedrag van den nabuur moge verbrijzeling nicer.
Het kan wezen dat Europa tegen het revolutionaire
zijn , altijd lijdelijk wezen moet ; en dat de overmagt
alleen de grondslag van Volkerenregt is. Bovendien , zoo Frankrijk inagteloos is. Maar bedenkt men wat uit die
het revolutionaire stelsel ; al wat uit eene algemeene mogelijkheid volgt? Gij moet opvaren tegen dien geVolkssouvereiniteit ontspruit , is , naar ons inzien , on- weldigen stroom ; daartoe ontbreekt u de kracht : zoo
der alle vormen revolutionair ; zoo dit verderfelijke stelwordt gij medegesleept.
Zoodra er geene algemeene vereeniging ontstaat , heeft
sel niet wordt gestuit , zoo er niet wederom een wettig gezag daargesteld wordt , is het voor langen tijd het Rijk der Nederlanden geene keus ; het moet
met rust , orde en regt in de beschaafde wereld ge- lijk zijn. Laat er evenwel niets worden gedaan dat
daan. Men doorziet de ware oorzaken geenszins van met de waardigheid eener wettige Regering strijdt.
de bedaardheid en gematigdheid , ttelke door de over- Menige bladzijde der Geschiedenis , van de Assemblde
winnaars ten toon ,'worden gespreid. De revolutie is Constituanle af tot op Napoleons val , moest voor de
geEindigd , zoo men waant , en de revolutie begint. eer der Mogendheden er uit worden gescheurd. Dit zij
Het liberalismus dat alle banden welke de mensch zich ernstige waarschuwing voor het vervolg. De Regering
niet vrijwillig opgelegd heeft versmaadt en verscheurt , der Nederlanden stelle op vereerende zelfstandigheid
brengt telkens een nieuw gezag voort dat regtens mag- prijs. Waarlijk wij zien niet hoe de Hertog van Orteloozer en daarom inderdaad geweldiger is. Hoe langer leans als Koning der Franschen , enkel door de keus
uitstel , hoe meer Europas diplomatie vertwijfelen zal. eener Kamer die zich de beschikking over den Staat
Verbindtenissen ter gemeenschappelijke verdediging ba- aangematigd heeft , zonder wegwerping van de meest
ten niet , wanneer de gevaarlijkste aanval in de onge- noodzakeltike begin selen van Staats- en Volkerenregt kan
stoorde mededeeling van verderfelijke beginsels bestaat. worden erkend. De Hertog van Bordeaux , zoolang het
regt van erfopvolging eerier aloude Dijnastie eenige
De minste poging tot herstel van het wettig gezag zou
voorwendsel voor een nieuw schrikbewind , en te gelijk waarde bezit , is Frankrijks wettige Monarch. Dit is
bet teeken voor binnenlandsche onlusten in onderscheide- geene halstarrige niiskenning van hetgeen de onwederne Rijken kunnen zijn. Soortgelijke kruistogt is mislukt staanbare loop der gebeurtenissen eischt. Er kunnen

eer veel hangt boor dit Rijk en voor Europa in
't algemeen ook nu nog van de handelwijs der Regering
van de Nederlanden af.
Alle denkbeelden vereenigen zich thans op een punt :
den invloed van Frankrijks omwenteling op dit Rijk ,
zoo wat de buitenlandsche als wat de inwendige aangelegenheden betreft.

46
cmslantrgheden zijn in welke een Gouvernement , 'newel het uit geweld en onregt voortgesproten is , in de
rei der wettige althans der gevestigde Gouvernementen , al is het met tegenzin , opgenomen wordt. Die
opneming zou mogelijk zijn , indien , bij het onwaarschijnlOke der te rugkeering van den wettigen Vorst
bier alleen verandermt ten behoeve van een anderen
tak van het regerend Stamhuis was geweest. Het geheele Staatsgebouw ligt omver. Alles blijft in naam ,
terwijl het met de daad omgekeerd is. De revolutie
verbergt zich in den vorm dien de Monarchie aangenomen had ; straks werpt zij ook dat hinderlijke gewaad
af. De Hertog van Orleans regeert noch krachtens het
erfregt dat bij versmaadt , noch door den wil van het
Souvereine Volk , hetwelk niet is gehoord bij regeert
omdat en zoolang die afdeeling der liberate partij ,
welke nu de winstgevende bedieningen bekleedt , sterk
genoeg is om haar gezag tegen de beginsels waardoor
zij het verkreeg te beschutten. Erkentenis van zoodanig
Gouvernement is de aankondiging dat in ieder Land ,
wie zich ook meester make van het bewind , plaats en
rang verkriigen zal in Europas Gemeenebest. Het is
verzaking van het regt ; het is aanmoediging der muiterij ; het is onvoorwaardelijke hulde aan het geweld ;
het is goedkeuring van beginsels , volgens welke ieder
wettig gezag niets anders is dan onverschoonlijke en
misdadige dwingelandij.
Weigering van erkentenis zou de oorzaak van oorlog
kunnen zijn. — Het voorwendsel misschien. Geeft men
uit zwakheid , uit gevoel van onvermogen toe , omdat
schande beter is dan gevaar , zoo zal dezelfde grond
telkens voor gelijke toegeeflijkheid bestaan. En ook die
toegeeflijkheid mist haar doel. Niet de handelwijs ,
maar het aanwezen van een wettig Gouvernement is
voor een revolutionairen Staat het ondragelijkste grief.
Uitstel van den krijg tot dat het oogenblik voor den
vijand nog gunstiger zij , dit is alles wat de vredelievende gezindheid der Mogendheden vermag.
Wat de binnenlandsehe aangetegenheden betreft , is
de Regering der Nederlanden meer vrij.
Zonder eenheid van Ministerie geenerlei kracht; daar ook
de meest bekwame Monarch onvermijdelijk onder de heerschappij der tweede Kamer geraakt. De Ministers moeten
niet door bezigheden van min belangrijken aard , voor behoorlijke overweging van gewigtiger zaken onbekvvaam
worden gemaakt. Er moet werkkring en uitzigt ook in
het Bestuur voor meer dan gewone bekwaamheden zijn :
anders mist het den steun Bien vereeniging van talentvolle personen aan eergierige en baatzuchtige oppositie
verschaft. De Troon moet , door een welingerigt en
met de Natie als 't ware ineengevlochten Gouvernement ,
een heilzaam en noodzakelijk overwigt hebben : eenheid
brengen in den Staat en eensgezindheid onder het
Volk.
Men boezemt den Volkeren gedurig achterdocht en
wantrouwen ten aanzien van der Vorsten bedoelingen
in. Onvermogend tot het losmaken van den knoop zal ,
zegt men , hun hand zich uitstrekken naar het zwaard.
Dit tnag zelden en het baat tegenwoordig niet. De ware
vrijheid heeft thans in een Constitutioneel Rijk weinig
te duchten van den Vorst : zij is het laatste bolwerk
van den Troon. Wel zijn de Volkeren , bij welke
Godsdienst zedelijkheid en regtsgevoel zijn verzwakt
meer dan ooit rijp your laf hartige aanbidding van een
despotiek gezag ; namelijk als het uit onregt en
wanorde ontspruit. Under wettige I)ijnastien lokt men

geweldige maatregelen , als voorwendsel tot revolu-

lien uit en ook de vrijheid wordt versmaad omdat
zij geene losbandigheid is.
De vrijheid heeft, van de zijde der Vorsten , niet te vreezen voor geweld; daarentegen wederstand te bieden valt menigwerf zwaar; in het eerste oogenblik nadat men toegegeven heeft ademt alles dankbaarheid en vreugd. De
Regeringen bezwijken thans inenigmaal voor die gevaarlijke verzoeking. Hopen wij dat men er in dit
Rijk nu vooral tegen zal worden gesterkt. Niet als of
men alles weigeren moest dat met onbetamelijken aandrang is verzocht ; maar niets worde verleend omdat
men , schoon het geweigerd worden meest , het niet
weigeren durft. Dan is men reeds onder het juk. De
Staatkunde moet zich niet zelden schikken naar de begrippen en wenschen van het algemeen ; doch men zie
toe wat en aan wie toegegeven wordt. Hetgeen regt ,
matigenbljks;drtamenusl
van het gezag: aan den zoodanigen niet die ons den
dooi gezworen heeft; uit al wat hij afdwingt of verkrijgt , smeedt hij een nieuw wapen tegen wie het
gaf. Een stelsel van vereeniging is goed , zoodra het
steunt op orde en regt ; bevrediging eener partij die
de omkeering der Staatsregeling bedoelt , niet ; omdat
zij alleen te vrede kan worden gesteld do*r hetgeen
men niet toegeven mag. Door concessien werd de val
van den Troon in Frankrijk verhaast , en het Rijk der
Nederlanden reeds voor eenige maanden in bedenkelijken toestand gebragt. Vrijheid der drukpers ; hierop
komen de dagelijksche uitlatingen althans der ultra-liberale oppositiebladen neer; volkomene vrijheid der drukpers , verantwoordelijkheid der Ministers aan de vertegen woordigers van het Souvereine Volk of .. op.
stand. Waartoe het aanwezen van het Rijk door over, drevene standvastigheid in de waagschaal gesteld ?" Wel
nu ! Men kondige ten tweedenmaal de wetteloosheid af
voor misdrijven die door de drukpers worden begaan :
men plaatse den Troon onder de oppertnagt van het
Volk. Dezelfde kreet verheft zich op nieuw : vrijheid
van onderwijs , jurij , verandering in de organisatie der
schutterijen , verplaatsing der hooge Collegien, gehoor.
zaamheid aan het bedrogen gemeen.
De Grondwet misschien zal een bolwerk zijn tegen
tootneloos geweld ? Frankrijk leere wat eene Grondwet
tegen factien baat. Onder het Charter vond men alles
daarin waartoe nu evenwel de verandering van het
Charter noodzakelijk werd gekeurd ; en eigendunkelijke
vernietiging van al wat hun in de Constitutie van het
1161( hinderlijk was , is het proefstuk van die tiverige
Cunstitutionelen geweest. Hun stelsel is willekeur
en eigenbelang , en kieschheid ten aanzien, der middelen schrikt hen niet af.
De Grondwet moet tegen soortgelijke vrienden , wier
gehechtheid bovendien merkelijk verflaauwt krachtdadig worden beschermd. Door handhaving van het Charter met nadruk en beleid , zou het gevaar , zoo het
gekeerd worden kon , zijn gekeerd. Indien de Koning
van Frankrijk hetgeen hem niet geoorloofd was heeft
gedaan , hij had langen tijd verzutind hetgeen hij met
volkomen regt had kunnen doen. Aan Frankrijks voorbeeld spiegele men zich. Werkeloos , lijdelijk zijn is
reeds eene concessie op zich zelf ; de grootste , de
minstverschooniijke concessie misschien , daar de Koning , wiens waardigheid en eed geene afwijking van
de Grondwet gedoogt natuurlijkerwijs het hoofd van
haar verdedigers wezen meet. De Staat wordt aangevallen door eene ultra-liberate partij die , terwijI zij
uit de algeuteenheid der liberate beginsels een geduchteovermagt ontleent, alleen dantrouw aan bet Ciouverne.
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ment belooft , indien het Gonvernement haar wederkeerig Monarchic en Republiek slechts een vormelijk , geen
volkoinene gehoorzaarnheid bewijst; trouw nit eigenbelang , wezenlijk onderscheid meer. Men vraagt of de dusgeuit willekeur, niet uit pligt:ontevredenheid wettigt ,volgens naamde uitvoerende mat aan een of aan meer ainbteNaar , ontrouw en hoog verraad. De Regering onderhandele naren door de Souvereine bevolking opgedragen is.
toch met de zoodanigen ni e t. De Grondwet kan geschonden Reeds die vraag zelve bewijst dat men geen denkworden door concessien evenzeer als door aanmatiging. beeld van den aard der regeringsvormen heeft. In eene
De Regering zoeke een steunpunt in eigene kracht : en Monarchie heeft een , in eene Republiek hebben somechare dan door wijsheid , doorenergie , welke geheel iets migen , of velen , of alien het regt van Souvereiniteit ;
enders is dan geweld , door openhartigheid ten aanzien hetwelk op velerlei wijs gewijzigd , beperkt en getemvan hetgeen zij bedoelt , de welgezinden nit het gansche perd kan zijn. Men sloopt ieder wettig gezag , omdat
Rijk om zich been. men geenerlei zelfstandige Souvereiniteit erkent , en men
Een Gouvernement dat de Grondwet handhaven wil , ook die magt ,welke de hoogste behoort te zijn ,niet in buiheeft met veelsoortige tegenstanders te doen. Een groot tengewone omstandigheden slechts , maar altijd aan het at•
deel van den Mel en van de Geestelijkheid in het j vertnogen der publieke meening en der veronderstelde VolksZuiden , de belijders der nieuwe begrippen in beide wit onderwerpt. Dit is het afkondigen van Anarchie. De
deelen van het Rijk , ondermijnen , somtijds ter goeder Geschiedenis heeft het sedert 1789 dikwerf genoeg getrouw en zonder de gevolgen hunner handelwijs te toond ; weldra bevestigt Frankrijk het op nieuw. Liedoorzien , de stevigste bolwerken van den Troon : en ver wat men ook wil , dan dusdanige wettelooze regering
sedert men de aanmatigingen meer bijzonder van Belgie van het graauw. is de Souvereiniteit in de Nederlanen van het Catholicismus behendig op den achtergrond den ander drie onafhankelijke magten verdeeld , dan leven
heeft geplaatst , is de vereeniging van ongelijksoortige wij niet in een Staat ; dan zijn er als 't ware drie Mobestanddeelen tot eerie zelfde oppositie , waarin de ul- gendheden in het Rijk , tusschen welke , bij aanmatitra-liberaal , ten behoeve van Republiek , ultra-Catholi- ging en wederstand , alleen het regt der sterkeren of
cismus en Franschgezindheid den boventoon geeft , een soort van Volkeren-regt beslist. Naar ons inzien ,
voorzeker geene hersenschitn meer. heeft de Grondwet , waarbij van het beginsel der SouveDesniettemin moet al wat mogelijk is , worden be- reiniteit des Konings uitgegaan is , zoodanige onmogeproefd. WeIIigt te vergeefs : doch pligtverzuitn redt lijkheid niet gewild : maar , gelooft men dat vooroordeel
althans evenmin. ten deze bedriegt , men beproeve haar verwezenlijking ,
De Godsdienst is de grondslag van iederen Staat ; de en behoede ons , zoo men kan , te gelijk voor de overonmisbare steun van elk gezag. De Grondwet regelt heersching van gepeupel of van dagbladschriiverij. Men
de verhouding tusschen Staat en Kerk ; maar verbiedt stichte , indien zuiks met onderling goedvinden kan ,
geenszins dat het Christendom rigtsnoer van regent en een Gemeenebest; men taste in de verscheidenheid der
onderdaan zij. 1)at onzedelijkheid niet wordt geweerd , regeringsvormen
naar welgevallen rond ; eene Oligarchie ,
In
Sluit de aanprijzing van zedelijkheid niet uit. Eerbie. eene Aristocratie , eene volkomene Democratie ; doch
diging en toepassing van een leer die liefde en verdraag- men bouwe den veelbelovenden Staat ten minste niet in
zaamheid beveelt , ziedaar hetgeen wenschelijk is. Ye- de lucht ; men geve grondslagen aan het gebouw ; men
zooms ijverende tegen elken band tusschen sta van die wanbegrippen af, waardoor men ook tegen
Len , thans zoo
Godsdienst en
, verlangen de heerschappij wil en dank wordt gebragt in theorie tot de eenwig.
der Kerk te vestigen op de puinhoopen van den Staat : durende Volkssouvereiniteit , in praktijk tot de miskendit is het geheim der Unie die ultra-liberalen en ultra- ning van het regt , tot de huldiging van het geweld ,r
Catholijk
en
, niet in Belgie alleen , verbindt. Wie deze tot onophoudelijke omverwerping telkens van hetgeen
Unie verbroken acht , klimt , gelooven wij , tot haar weder opgebouwd is. — Het vooroordeel tegen de Mo.
wezenlijke oorzaken niet op. Vereeniging is het eigen- narchie ware minder sterk , indien men haar wezenlijIijk niet ; het is in zeker opzigt dezelfde partij die uit ken aard beter begreep. Zij is niet hetgeen de oppositie
onderscheidene beweegredenen werkt. Het ultramontanis- beweert ; zij is ook niet hetgeen de Regering , naar men
mus duldt noch Gallicaansche kerk , noch Protestantsche somtijds vermoeden zou , met menig welgezinden verDijnastie. Vele gematigde Roomschen evenwel , aan wie langt. Het is als of bijna iedereen thans het Liberaeene algemeene onthinding der maatschappijen hagchelijk lismus tot grondslag zijuer redeneringen neemt. De zich
schijnt , zullen gevoelen dat er omstandigheden zijn in gelijk blijvende liberaal eischt dat de Vorst , hoe magwelke eene Christelijke regering , hoewel zij ook de On- fig ook , hoe geeerd , zoodra het Volk duidelijk spreekt ,
roomschen beschermt , voor de Roomschen wenschelijk is. den wil eerbiedige van wie hem aangesteld heeft. Het
De Protestanten zullen zich vaster sluiten om een Gouvernement gevoelt dat dit , zonder wanorde , onmoHuis , dat , op het voorbeeld der vaderen , de Godsdienst gelijk is. De liberaal wit, zoodra het nuttig schijnt,.
belijdt en beleeft waardoor Nederland en Oranje groot , tusschenkomst van den Souverein , van het Volk ; de
roemrijk en gelukkig zijn geweest. In den strijd tegen Regering grondt op voorwaardelijken afstand een blijhet ongeloof is een vereenigingspunt voor Protestant en vend en onvoorwaardelijk regt. Zoodra men op eenigerCatholijk ; en ook die geestelijken welke geen onver- lei wijs de Volkssouvereiniteit ook in Monarchien erzoenlijke Godsdiensthaat of onverstandige dweepzucht be- kent , heeft inderdaad de ultra-liberate oppositie gelijk.
zielt, zullen zich nu misschien voegen bij het (louver• Het duister gevael hiervan brengt weifeling in alle geDement , wanneer hun , bij het behoud der regten van dragingen van het Gouvernetnent , huivering ook bij de
de R. C. Kerk , ook in het belang der Godsdienstige op.. welgezinden te weeg. Zelfstandigheid van den Monarch
leiding van het Volk , die invloed toegekend wordt , schijnt onafscheidelijk van tirannij. Men ziet in een licwelkemet de regten der kroon en met de gelijke be- fling geen aan Grondwetten gebonden Sonverein van hct
scherming der gezindheden vereenigbaar is. Rijk ; maar hetgeen in 1791 LodewrhXVIwas , hetgeen
Daar mag geene verandering worden toegelaten in nit de Ilertog van Orleans is , het hoofd eener eigenlijk
het wezen van den Staat. Het denkbeeld van Monar- opperinagtige bevolking ; voor den zoodanigen is geene
chie is bij de ineeste menschen , bij somniige Regerin- keus , dan speelbal der partijen of, gelijk Napoleon was f
gen zelfs
duistei en, verward. Men ziet tusschen willekeurige alleenheerscher te zijn. I1et Liber4lisultaw
)
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plaatst , zoolang men nog meerdere vrijheid verlangt , een
persoon des Konings , als een overbodig pronksieraad , buiten het Gouvernement ; en als de Anarchie beteugeling
vereischt , het gansche Gouvernement alleen in den persoon van een Despoot , aan wien alsdan zeer oneigenaardig den naam van Monarch toegekend wordt. Hieruit
kan het worden verklaard dat in verscheidene Milken
de administratieve eenvormigheid van een Napoleontisch
bestuur overgebleven is. Zeer ten onregte ; dewij1 zij
tegenover eene onafhankelijke Volksvertegenwoordiging
gesteld ijdele en verderfelijke krachtverspilling is.
In eene ware Monarchic is de Koning hoofd van
het Gouvernement , de troon middenpuni van het Volk ;
de worst regeert niet alleen , daar hij door of met
een eendragtig Ministerie en een welgekozen Staaisraad het geheel overziet ; schenkt aan arnbtenaren vertrouwen en gezag; zoekt in eene krachtvolle Aristocratie
en in het onderscheid der rangen ook voor des Konings
zetel een steun ; laat wat niet tot algemeen belang betrekkelijk is , over aan gewestelijke en plaatselijke
beschikking ; brengt overal bestendigheid ; in ; beteugelt
de losbandigheid met eene vaste hand ; geeft aan
de vrijheid al de ontwikkeling die de menschelijke
onvolkomenheid gedoogt ; heiligt als 't ware den Staat
door Godsdienst , die de eenige bron der zedelijkheid
is , en schaart, terwitil hij de factien bedwingt , alle
talenten , alle belangen , de gansche bevolking rondotn
den onwankelbaren troon. Dit is de Monarchic gelijk
zij in de Nederlanden weleer alle partijen zou hebben
verzoend ; gelijk zij de vruchten verschaft welke het
Liberalismus belooft gelijk de Nederlandsche Grondwet
ze daargesteld heeft en gelijk zij behoorlijk in het
licht gesteld , duizenden om zich vereenigen zou die niet
weten dat vrijheid de steun is eener echte Monarchie,
onderdrukking en geweld het levensbeginsel van een
liberaal Gemeenebest.
Beschermer van de Volkszelfstandigheid te zijn geeft
aan een Gouvernement kracht. Welke de Nationaliteit
is , wordt niet door redeneringen bepaald. Zij bestaat
of zij bestaat niet ; behouden , ontvvikkelen , verlevendigen , dit alleen is alles wat het Gouvernement vermag.
Daar zij geenerlei dwang; aanmoediging van hetgeen
antinationaal is , evenmin. Veler onregimatigen eisch
heeft men met de behoeften en wenschen der bevolking
verward. Ook in Belgie zou weerklank zijn geweest
als de echt Nederlandsche toon aangeslagen was.
Bijgeloof en tevens , hoe vreemd die zamenvoeging z0
ongodisterij ; voorts anarchie en'onderwerping aan der Franschen tijrannieke en voortaan ook wraakgierige heerschappij ziedaar wat het Rijk der Nederlanden bedreigt. Het
Oranje boven! kan veel ; maar het moet met denkbeel
den en gevoelens worden ondersteund , door welke de
volksenergie , niet de aandrang der massas of het geweld van het graauw opgewekt wordt. Godsdienst
wettig gezag en Vaderland zij de Nederlandsche lens :
deze voorwerpen zijn het , waarop de krachtige zinspreuk van het Huis van Oranje toepasselijk is. Het
is niet door vechten , althans niet door vechten alleen
dat wanneer de openbare meening op een dwaalspoor
is gebragt Regeringen en Volken worden gered. Geweld zou eenmaal het vruchtelooze wapen eener wanhopende verontwaardiging zijn ; doch grondwettige wederstand tegen aanranding van hetgeen ook de Grondwet
vastgesteld heeft , is beter dan geweld. Mogt het besef
levendiger zijn dat het aller belangen thans geldt. Met de
regten der kroon zijn de vrijheden van het Volk en

ieders verkregene regten op het spel. Zoo de - Koning
aan den Hertog van Orleans en de Grondwet aan het
republikeinsche Charter gelijk wordt gemaakt , dan zal
het Rijk , gelijk vroeger met Belgie en Holland het
geval is geweest , van de naam-Monarchie in de Hepubliek , eindelijk in de wanorde en in het despotismus worden gesleept. Dit ware het gevolg van die
zachtheid , die inschikkelijkheid , die ontwijking van
al vat aan kwatijkgezinden aanstootelUk is , in 't
kort van de handelwijs welke thans als voorschrift
eener bedachtzarne gematigdheid algemeen aangeprezen wordt. Geen ontwerp dat aan eene factie voldoet , en niet doodelijk is voor den Staat. Denkbaar
is daarentegen een plan hetwelk de belangen van Protestanten en Catholijken , van orde en vrijheid , van
Noorden en Zuiden , in zoo ver ze niet de Grondwet
en met de voortduring van het Rijk vereenigbaar zijn
gelijkelijk bevorderen zou. 1)e omstandigheden zijn dam..
voor in sommige opzigten niet geheel ongeschikt. Althans , naar mate men !anger wacht , zullen zij gedurig
ongunstiger zijn. Adel en Geestelijkheid zijn welligt voor
te snelle en te algemeene ontwikkeling van het Liberalismus eenigzins beducht. Menig liberaal beeft voor de gevolgen zijner eigene beginsels terug. Onlust en krijg
zijn voor landbouw en fabrijken niet goed. Velen
nog zijn in Belgie aan het Gouvernement , zeer velen
aan den Koning gehecht. In het Noorden is men vrij
algemeen liberaal ; voornamelijk evenwel dewijl men niet
weet wat liberaal is. In het Noorden bestaat zin voor
Godsdienst , zin voor orde en vrijheid , gelijk zij do
telgen van het echte Christendom zijn ; liefde tot de
Dijnastie , herdenking aan de slavernij die de Fransche
vrijheidskreet aangebragt heeft , en zekere koelheid
welke dikwerf in gevoelloosheid ontaardt , maar die vatbaar maakt voor bedachtzaam overleg en voor te rugkeering ook als men afgedwaald is.
Zoo elke poging van een welmeenenden Koning nutteloos en duurzarne vereeniging eenrnaal onmogelijk
was ; indien Belgie van Holland afgescheurd wierd ; hetgeen , hoe betreurenswaard , wenschelijker is dan Holland met Belgie in den maalstroom van Frankrijks ontwentelingen verzwolgen te zien ; ook dan zou aan dezelfde beginsels , op welke nu het Rijk der Nederlanden steunt , de onafhankelijkheid en welvaart van het
oude Holland zijn gehecht.
Laat ons hopen dat er een Ministerie zal worden gevormd. De voordragt eener Wet op de periodieke drukpers waarbij de drukpers in het algemeen zoo vrij mogelijk worde gesteld, zij van dat Ministerie het eerste werk.
De aanval worde op het gebied der factie overgebragt.
Deze en soortgelijke raad , welke ons de voorzigtigste en aan velen het toppunt van vermetelheid schijnt ,
zal wel niet worden gevolgd. Misschien is er geeri redmiddel sneer. De Christen evenwel is gerust. Wanorde en onregt zegevieren somtijds lang : heerlijk komen
orde en regt , al is het voor den kortstondigen mensch
niet altijd hier, in het licht. Uit het Evangelie ontspruit reeds nu de vrede van het gemoed , welke bo.

yen tie omstandigheden verheft.
De tijdingen uit Brussel geven aan bet bovenstaande dubbele krat'ht.
Zij bevatten alleen wat laug vooruitgezien was; want ook de Rijken
storten bij de eerste stormvlaag ter neer, wanneer men niet op eene
rots heeft gebouwd. De ware beginsels moeten met bedaardheid eft
kracht Noorop worden gezet welligt dat het trouwhartige Noorden dart
nog een steunpunt verschaft. Bijeenroeping der Staten-Generaal, zamenstelling van een Ministerie betwelk zedelijke waarborgen verschaft,
dit mag in de eerste plaats worden verwacht. God behoede Nederland
Nederland zij gedachtig aan non!

1850•

II. No. 13.

NEDERLANDSCHE GEDACHTEN.
Dc uitgave geschiedt bij G. VERVLOET, te 'sGravenhage; bij de voornaamste boekhandelaren en op alle postkantoren des Rbks•
Men abonneert Lich voir io nommers to gelijk , tegen f I. 25 franc° per post.

Noonday den

G

508te6

OD BEHOEDE ONS ! Dit mag nu wel de gedaclite
van leder Nederlander zijn daar het onvermogen van
tnenschelijke hulp indien zij door geen buitengewonen
zegen worth bekroond dagelijks klaarblijkelijker worth.
Akelig, schrikverwekkend is de toestand waarin bet
Vaderland zich met Europa bevindt. De geest des
kwaads , die ook nu weder uit Frankrijk opgedaagd is,
breidt zich over de aangrenzende Rijken met verbazende snelheid uit.
Het is te verwachten dat de opstand , in Brussel nitgebarsten overslaan zal tot een groot deel der Zuideke Gewesten. Niet als ware de gansche bevolking
kwalijk gezind maar de factie , welke men te langen
tijd door werkeloosheid of gevlei ten nadeele der weldenkenden ook in Belgie heeft gesterkt zal , ondersteund door een plunderziek gemeen , op vele plaatsen
even gelijk zij in de tweede Kamer zoo lang heeft gedaan , overschreeuwen wie aan het Gouvernement toegedaan wezen mogt.
Ook is hetgeen nu gebenrt lang te voren overlegd.
Men gaat to work naar een welberaamd plan. Het is to
verwachten dat er met Frankrijk wordt geheuld. FrankrIjks zoogenaamde en nu reeds waggelende Gouvernement heeft op dit oogenblik bij den vrede belang. Wat
beteekent de wil van dat Gouvernement ? Houdt die de
opgewondene bevolking in toom ? Zal die beletten dat
de broederhand worde gereikt in naam eener tegenmaatschappelijke leer die geene grensscheidingen kent ?
Bet gelds eene gemeenschappelijke zaak ; de driekleurige vlag moet door de gansche wereld heen worden
gevoerd. Dat is de taak van het Fransche Volk , en de
Koning der Franschen zal of slaaf of slagtoffer wezen
eener meer overdrevene partij.
De Mogendheden zullen aansnellen tot verdediging
van dit Rijk. Zij zijn daartoe verpligt door de tractaten en in hun eigen belang. Zoo de vaart van het opcoer in Frankrijk r en in de Nederlanden niet uordt ge-
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stuit , dan is het gedaan met regt en gezag. Maar dat
bedwingen is zoo gemakkelijk niet. De medestanders
der oproerlingen zijn overal. Pruissen is voor de Rijnprovincien , Rusland voor Polen , Oostenrijk voor Italie ,
Engeland voor Ierland en de radicalen beducht, en men
herinnert zich nog de energie die het revolutionaire
Frankrijk ontwikkelen kan.
Desniettemin is er geene keus. Het is een gedwongen strijd op leven en dood : en zoo er somtijds schijnbaar vrede aangeboden worth , het is omdat de stand
zorgeloos en ontwapend gemakkelijker om het leven kan
worden gebragt.

Na is het waarlijk om vrijheid en onafhankelijkheid
to doen. Want indien Nederland geene zelfstandigheid
behoudt dan zal de Anarchie welke in Frankrijk het
hoofd reeds weder opgestoken heeft , en da.ir en hier
plaats maken voor een despotiek gezag ; Nederland op
nieuw als volgeling of als wingewest van Frankrijk
worden verdrukt.

Met blijdschap verneemt men dat de Koning talrijke
troepen naar de Zuidelijke gewesten opgezonden heeft ,
en dat ook de Prinsen reeds zijn waar zij door eer
en pligt geroepen en door de wenschen en gebeden
-van alle ware Nederlanders worden vergezeld.
Intusschen vergete men niet den eigenlijken aard van
den tegenwoordigen strijd. Het komt bovenal aan op
zedelijke kracht. Die kracht bestaat niet ; daar zij
enkel berusten kan op beginsels welke of bijna nit bet
geheugen zijn gewischt , of voor gevaarlijke wanbegrippen plaats hebben gemaakt. Zonder uitstel dus moeten die beginsels met den invloed dien de Koning ,
als hoofd van een welingerigt Gouvernement, zou kunnen hebben weder op den voorgrond worden gesteld.
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Dit is de eerste voorwaarde waarop de Staat ander ' van rijpe overwegingen weg en de voorstellen des Konings missen de kracht , welke het oordeel van een
GODS zegen kan worden gered.
achtbaar Ligchaam er aan verschaft.
Het is niet de Koning als individu welke voorstellen ,
naar zijn beste weten ontworpen , aan eene talrijke
De Grondwet , met uitsluiting der Volkssouvereini. Vergadering ter verbetering en volmakino. voorleggen
moet : de ontwerpen behooren van wege de Kroon,
m
na de
teit , zij thane een wezenlijk vereenigingspunt. Daar
goedkeuring van den Raad van State , die ten minste
kunnen , vooral in een tijd waarin alles in twijfel ge- in gewone gevallen noodzakelijk is , door een eensgetrokken wordt verschillende meeningen bestaan om- zind Ministerie , zonder nadere wijziging bij de limners
in overweging te wordengebragt.
trent den oorsprong van het gezag orde met vrijheid ,
De Koning en de Ministers moeten , zoo veel doenverdraagzaamheid met Godsdienstigen zin , Nederland lijk , ontheven worden van de zorg voor at hetgeen
met Oranje is evenwel de algemeene wensch. Bij de inindere belangen betreft.
De Koning moet door het Ministerie het middelpunt
overweging hiervan kan onderling vertrouwen ontstaan ;
wezen der weldenkende leden in de Staten-Generaal.
Christendom , Oranje en Vaderland zij de leus van het
Goede instellingen zijn op zichzelve niet genoeg ; zij
maken als 't ware het ligchaarn uit ; er moet gezorgd
Nederlandsche Volk.
worden ook voor de ziel. Het kan niet wel gaan zoolang
de gewigtigste bedieningen toevertrouwd zijn aan hen
die of afgeleefd , of onbekwaam , of bevreesd , of met
IJitschrijving van een Algemeenen Bededag komt drin- valsche begrippen ingenomen zijn ; of van wie men
weet dat zij de Staatsgeheimen aan muitzuchtige daggend noodzakelijk voor. GODS zegen en bijstand moet
bladschrijvers geopenbaard , verraad tegen den Koning
worden gesmeekt. Koning en Volk verootmoedige zich gepleegd en met diegenen welke thans de oproervoor GOD. Men vreeze voor de spotternij van Fran- vaan verheffen , tot eene meet geleidelijke omverwerping van den Staat hebben medegewerkt. Ala
schen en Franschgezinden niet. In onze Godsdienstighet belang der Natie gebiedt, houdt des Vorsten lankheid , GODE zij dank ! ligt een behoedmiddel tegen moedigheid op. Nu geestdrift voor Godsdienst, zedelijkheid en regt het groote redmiddel is , nu kan de
der Franschen geweld.
Koning minder dan ooit door die genen worden gediend
wier algemeen bekende gedrag hun de aanspraak op
hoogachting ontzegt , voor wie geen hooger drijfveer is
Daar zijn groote en spoedige veranderingen noodig dan eigenbelang en welke morgen , zoo de Staat heden
in den vorm van het Bestuur. De inrigting en za- omgekeerd wierd voor titel of geld leden van het proinenstelling van het Gouvernement bragt groote nadeelen visioneel Bestuur zouden zijn. Men koope hen , zoo
te weeg ; langer voortduring zon onvermijdelijk de oor- het noodig is , uit; men zende hen , zoo het
wezen
zaak van onherstelbare onlieilen zijn.
moet , met eer en gunstbewijzen weg ; maar , nu trot.
De Koning zij hoofd van het Gouvernement ; de Staat sering vangevaar, nu belangelooze zelfsopofFering nu
geene administratieve machine ; er moet niet slechts be- verhevenheid van gevoelens wordt vereischt , nu is es
stuurd , thans vooral moet er worden geregeerd. Het voor de zoodanigen geene plaats,
oordeel van het Gouvernement moot de leiddraad worVan alle de middelen welke het gouvernement tot
den der meening van het algemeen. Dit is volstrekt leiding der publieke mooning bent , make men ,
nu ten
onmogelijk , als de Koning op zich zelven staat en de minste, met Over gebruik. Inzonderheid neme men
de
Ambtenaren werktuigen zijn wier aandeel in het Bestuur Tribune en de periodieke drukpers te baat. Het plan
tot geenerlei waarborg hunner denkwijze verstrekt.
van het Gouvernement een veelomvattend plan , geIn Ministerie en Staatsraad zij voor de Koning een vormd naar de beginsels op welke het Staatsgebouw
steun. Menigtnaal drongen wij op de noodzakelijkheid van rust , dient in de Kamers met openhartigheid geopeneen Ministerie aan en inderdaad wij zien niet hoe , buiten baard , met nadruk en gestadig te worden verdedigd
dit , eenheid , kracht en bestendigheid der maatregelen en ontwikkeld. Zoodra er een Ministerie daargesteld
mogelijk is.
wordt , zullen ook de Gouvernements-Couranten op een
In een Constitution-eel Rijk kan' zonder Ministerie
geheel anderen voet moeten worden gebragt.
hoewel onder opzigt der Nationale Vertegenwoordiging ,
worden geadministreerd : maar wat regeren betreft , is
een Vorst die geen Ministerie heeft , aan een stuntman zonder roer volkomen gelijk. De Raad van State
moet op een ander standpunt worden geplaatst ook de
Het muitende gespuis biedt ores de Brabandsche vlag
groote aangelegenheden van den Staat en de algemeene
en eene driekleurige kokarde aan. La cocarde orange
toestand van het Rijk dienen , nog veel meet. dan tot
disparu. Zou het geen tijd wezen dat het echte
nu toe is geschied, tot een onderwerp van beraadslavrijheidsteeken in Nederland wederom opgestoken wierd ?
ging te worden gemaakt. De invloed van dien Raad Het is de kleur eener familie; het is de volkskletur
kan bijna niet belemmerend, maar wel zeer voordeelig te gelijk er bestaan banden tusschen de Natie en dat
wezen voor den Vorst. Wordt die invloed weinig Geslacht welke zoo GOD de beden onzer vadereu en

beLeekeuend gemaakt dan neeint men een waarborg

de onze verhoort , onverbrekelijk zijn.

Gedrukt b j IL P. DE SWART to 'oGravenhage.
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NEDERLANDSCHE GEDACHTEN.
Dingsclay den 518ten Augustus.

E

enegeduchte energie ook door bijeenbrenging
van talrijke troepen wordt blijkbaar vereischt. Doch
het kan , ru de algemeene wapening , onder voorwendsel van rustbewaring , in verscheidene steden van Belgie plaats heeft gehad , ten ininste als twijfelachtig
worden beschouwd of men zich niet, zoo lang mogelijk , onthouden moet van hetgeen onmiddellijk door
hurgerkrijg en algemeenen oorlog zou worden gevolgd.
De overmagt is niet altijd aan de zijde van het rest.
Men wachte , in de buitengewone Vergadering der Staten-Generaal , de opstandelingen op het gebied van
diezelfde ldgaliid , welke door hen te gelijk schaamteloos vertreden en luidkeels ingeroepen wordt. Men beproeve dit evenwel niet , indien men zich noch door een
Kabinetsraad noch door wezenlijke medewerking van
den Raad van state versterkt. In dat geval is de beslissing reeds nu geheel afhankelijk van het zwaard.

Het kan naauwelijks worden verondersteld dat
iemand , hoedanig ook vroeger zijne dwalingen mogen
zijn geweest , aan den. Koning eenigen maatregel voordragen zal , die de Oranjevaan door onderwerping aan
opstandelingen bezoedelen zou. Weet men dan niet
dat in elk Nederlandsch hart de diepste verontwaardiging ontstaan , en de Vorst , op een waggelenden
troon , weldra vernieuwde aanvallen ondergaan maar
dan geenerlei steun hebben zou. Weet men het onderscheid niet tusschen lankmoedigheid , al mogt die
overdreven zijn geweest , tusschen vergevensgezindheid
en een gedrag hetwelk tijdgenoot en nakomelingschap
met geheel andere benamingen bestempelen zou

Uit Brussel worth daarbenevens verlangd :
un nouveau systOme olectoral ,
une loi nouvelle sur l'organisation judiciaire
l'annullation des condamnations en mature politique , etc ,

en ook vragen zij nog handhaving der Grondwet ; zij
door wie de Grondwet met alle menschelijke en Goddelijke wetten wordt verkracht !

Het gevoelen der Nederlandsche Gedachten
omtrent
de Fransche omwenteling is bekend. In Frankrijk evenwel is een voorwendsel geweest ; in de Nederlanden
niet.
Het Liberalismns is in de Nederlanden niet tegen(rewerkt : men herinnert zich den lof die door de voorstanders van die leer aan het Nederlandsche Bestuur
toegezwaaid werd. Sedert October 1828 gaf men , ofschoon menigeen zulks met klirnmende bekommernis
zag , onophoudelijk toe aan eene partij , die de liberale
beginsels tot in de uiterste gevolgtrekkingen drip. De
Lloodschap van den 11 December is , helaas ! niets dan
eene noodkreet geweest , welke voor een oogenblik de
vijanden verschrikt , maar, zoodra de oorzaak is ontdekt, stoutruoediger maakt.
Doeh zou er voorwendsel tot omkeering der Staten
worden vereischt ? De wil van het Souvereine Volk is
reden genoeg ; en elk die zich de overmagt verschaft ,
voert immers in naam der Natie het woord.
Betreurenswaardig is het dat men_ den aard en het
gewigt der heerschende wanbegrippen zoo weinig ingezien heeft.

De opstandelingen nit Luik eisschen onder anderen :
changement complet de sysame renvoi du ministere antipopulaire ,
responsabilitO ministerielle,
liberte Windt& de r enseignement ,
liberth enti&e de la presse ,
la haute-cour clans une des villes du Midi:

De vorm van het Ilestuur is voor de tegenwoordige
omstandigheden geheel ongeschikt. Verwonderlijk is de
werkzaainheid van den Vorst aandoenlijk de bezorgdheld welke voor de belangen ook van den geringsten
ingezeten aan den dag wordt gelegd. Doch thans zijn
de oogenblikken te kostbaar om niet uitsluitend aan de
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meest gewigtige aangelegenheden te worden besteed. zaak van de Dijnastie en van het Volk , de zaak van
Nood maakt wet. Zonder na te gaan in hoe ver reeds vrijheid en regt moet verdedigd worden met waardigvroeger eene verandering wenschelijk ware geweest , heid en klem. Hoe kan dit en van waar de vereischte
gelooven wij dat nu ten minste de opm e rking van Ed- en grondwettige invloed van den Monarch , indien de
nilon niet verwerpelijk is :
Staat voor dezen Minister eene getemperde Monarchic ,
voor genen eene soort van Republiek met een onschendUn Roi ne fait point to fonction de Roi, en roglant les dOtails
baren en erfelijken President , voor den derden slechts
que d'autres qui gouvernent sous lui pourraient rogler: Sa een overgang tot een
met den geest der Eeuw sneer
fonction, essentielle est de faire ce que nul autre que lui ne
overeenkomenden regeringsvoria is ?
pent faire, c'est de bien, choisir ceux qui exercent son autorite
sous lui ; c'est de mettre chacun dans la place qui lui convient
et de faire tout dans 1 'etat non par lui-meme (ce qui est
impossible) mais en faisant tout faire par des hommes qu'il
choisit , qu'il anime , qu'il instruit , qu'il redresse voilci la
veritable action de Rol.

Het schijnt dat bezendingen uit Brussel en Luik
aangekomen zijn , om den Koning te hoonen tot in zijn
Paleis. Laten die Ambassadeurs der rebellen vernemen
dat men met verraders niet in onderhandeling treedt ,
en dat de eerste voorwaarde van genade in onderwerping bestaat.

De Koning is bereid tot krachtige verdediging van
orde en regt. De Natie in de Noordelijke en , voor
een gedeelte , in de Zuidelijke Gewesten is het ook.
Een Ministerie met ambtenaren , tusschen welke eenstemmigheid van bedoelingen is , moet de band wezen
Men roemt het gedrag der burgerijen. De garde
tusschen .Koning en Volk. Het is nu een strijd in
bourgeoise van Brussel heeft tot herstel der orde wonwelke meer dan phijsieke ke.acht ten toon moet worden gespreid. Wordt die band niet gevormd , dan is deren gedaan. Velen gelooven ter goeder trouw dat
de algemeene, wapening in het belang der openbare
evenzeer de geestdrift van het Yolk als de werkzaamveiligheid is geschied. Alles zal worden beproefd
beid van den Koning zonder nut.
om ook den Koning te brengen in dien waan. Het zijn
geene rustverstoorders die moeten worden gestraft ; ach
De Koning roept de Staten-Generaal bij een. De neen ! het zijn diegenen welke het graauw aan banden
Kamers moeten door de Kroon worden voorgelicht en hebben gelegd en aan wie de Vorst nu , behoudens zijne
geleid. Dit is tot an toe onmogelijk geweest en het waardigheid uit dankbaarheid welligt voldoening geven
zal ook verder onmogelijk zijn , indien men niet eindemoet. Zouden wij insgelijks mogen vernemen wie de
lijk doet hetgeen reeds voor ling had moeten worden
vreedzame bevolking opgeruid heeft ? door wie geld
gedaan , indien de Koning zich niet stelt aan het hoofd
van een eensgezind en door bekwaamheden en begin- uitgedeeld is ? wie de welgekleede personen zijn gesels krachtvol Gouvernement. Zoolang er geen Minis- weest welke , den degen in de hand , de menigte tot
terie bestaat , kunnen de voorstellen des Konings niet moord en brandstichting hebben geleid?
tinders dan als de voorstellen van een mensch worden
De zaak is duidelijk , ten zij men opzettelijk de
beschouwd ; en dan kan uit den aard der zaak de Vorst
niets wezen dan als 't ware een buitengewoon Lid der oogen sluit. Het gemeen moest overal in beweging
Kamer , met de redactie der concepten belast. Zoolang worden gebragt ; dan eerst zou de Nationale garde
er geen Migisterie bestaat berooft men zich van de met schijnheiligen
Over worden georganiseerd , en met
kracht , welke art. 91 der Grondwet aan den Koning
deze , ook , zoo het noodig is , gerugsteund door het
verleent. Een plan met of door den Koning beraamd ,
moet door de kande en de welsprekendheid der Minis- graauw , de revolutie of door bedreiging , of door geweld
ters uiteengezet en aannemelijk, worden gemaakt. De worden voltooid.
Ike uitgaTe geschiedt bij G. VERVLOET, to 'sGravenhage ; bij de voornaamste boekhandelaren en op alle postkantoren des Rijks,
Men abonneert zich voor io nommers te gelijk, tegen f x.25 franco per post.
Q*ed.rukt bij, IL P DE SWART , te 's Gravenbage.
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doel der sedert lang gestookte en eindelijk
uitgebarstene onlusten is bereikt. In de meeste steden
an Belgie zijn de wapens in handen der burgerij ;
welke onder het bevel meestendcels van verklaarde vijanden des honings is geptaatst en , zoodra zij het
noodig acht, het gepeupel dat zij nu bedwingt , tegen
de troepen des Konings loslaten kan.
De wapening zij in bet Noorden , dair evenwel eerst
op last der Regering , even algemeen. Het dragen

der wapenen tot handhaving der onafhanheltjhheid van
den Staat is , volgens art. 203 der Grondwet en overeenkoinstig het Nederlandsche gevoel een der eerste
Het aanpligten van alle ingezetenen van het lifiek.
wezen Tan den Staat is op het spel.
In Frankrijk heeft zich de Nationale garde overal.
gevormd. De magt is bij het Volk , dat door de ultraliberale denkbeelden in beweging wordt gezet. En gelard moge den Hertog van Orleans , om vrede te belouden , om den voortgang der revalutie misschien ook
Ave! in het belang der Nederlaaden , tegen te gaan ,
hebben erkend; de ontwikkeling der liberate beginsels
uordt hierdoor niet belet. Zoodra der Franschen bijstand voor de Belgische opstandelingen noodzakelijk
is , zal die , al nioest ook de nieuw opgerigte Troon
daarvoor om ver worden gestort hun geenszins worden ontzegd. Europa zal weldra zien dat zich te verriederen voor een Vorst die aan het hoofd van revolutionaire begrippen is gesteld , geenszins tegen de aanvallen zijner Souvereine onderdanen behoedt. Het is
te wenschen dat ten spoedigste in die Rijken aar
bet wettig gezag nog wordt geeerbiedigd , iiiaatregelen
genomen zullen worden , evenredig aan het gevaar.
Dat de Koning regt heeft om den opstand te bedwingen te vuur en te zwaard en dat hij de eisschen
der rebellen , zoowel om inhoud als vorm , niet in overweging nemen kan , hiervan is iedereen overtuigd.
Hetzou evenwelmogelijk zijn dat meniseen zich ten
aanzien van de kracht der vijanden bedriegt. Het
valt den muitelingen ligt de misleide bevolking overal
te brengen op de been en , zoodra vreemden den voet
over de grenzen hebben gezet , zullen de Franschen
niet lang werkeloos zijn. Dan zal de scheiding tusschen Noorden en Zuiden , op eene voor ons hoogst
gevaarlijke wijs , worden beslist. Dan zullen wij ons
eensklaps bevinden midden in de onheilen van binnen- en bnitenlandschen krijg. Dan zijn misschien de
edelste krachten weg, wanneer de strip eerst regt
begint.
BrusEel kan door spoedig aanrukken der troepen
1. ten onder worden gebragt dan is de orde weldra
• overal , hersteld ; van Frankrijk is niets te vreezen ,
• ook niet van het Volk." Dus spreekt menigeen : en
zoo het Gouvernement dit insgelijks gelooft , dan berust die meening waarschijnlijk op eerie kennis van
taken , welke aan den ambtelobzen toeschouwer oatbreekt. Voor zoo vdei men uit algemeen bekende tij-

dingen oordeelen mag wordt niet enkel moed maar
ook buitengemeene omzigtigheid vereischt.
[Joedanig is de stand der zaken ? Duidelijk is en wat
men gedaan heeft en wat men hedoelt. Doch hoe draagt
men het van den kant der rebellen voor ? In onderscheidene plaatsen is oproer geweest. Zeer tot ongenoegen
der burgerij : deze heeft zich gewapend omdat de orde
door de Militairen niet kon worden bewaard ; en nu
zendt men bekende ingezetenen naar 's Hage om berigs
hiervan te geven out aan te dringen op herstel van
al wat tegen de Grondwet is gedaan , en om , te dien
einde en bij dezelfde gelegenheid ook ter verandering
van de grondslagen :van den Staat , eene buitengewone
bijeenroeping der Staten-Generaal nederig te verzoeken.
Weinu ! die bijeenroeping is gedaan. De leden der
Staten -Generaal uit alle Gewesten zullen ongetwijfeld
verlangen zich in oogenblikken , die zoo bedenkelijk
zijn , te scharen rondoni den grondwettigen Troon. De
Koning trede in die Vergadering op als handhaver van
de Grondwet en als vader van het Volk.
Dit kan niet , ten zij veranderingen in den vorm,
in het personeel van het Bestuur worden gemaakt. en
snensch kan slechts de impulsie geven ; meer niet.
De Koning regeert bij gebrek aan een Ministerie en
bij oneenigheid der Ministers , alleen zijne opinie is ,
zoodra het beginselen geldt , noodwendig tegen die van
een gedeelte zijner raadslieden in striid , en de invloed
van de Kroon is ten dezen opzigte die van een individu , maar niet die van een eensgezind en met de :Valle
vereenigd Gouvernenient.
Een Ministerie kan niet 'anger worden gemist. Men
bedenke dat uitstel meer dan ooit verderfelijk is , dat
er geen voorbeeld is van een Constitutioneel Rijk ,
waar de Regering in den persoon van den Vorst zamengetrokken wordt; dat deze zaak niets genteen heeft
met de verantwoordelijkheid der Ministers , voor zoo
ver regterlijke vervolgingen betreft ; en dat , zoo de
honing geen niiddenpunt geen kern aan de welgezinden in een talentvoi Ministerie verschaft de bereidwilligheid der welgezinden tegen de revolutionaire
energie niet bestand wezen en 119 of van coneeNsie
tot concessie gebragt , of genoodzaakt wezen zal tot
waarschijnlijk nutteloos geweid.
Niet !anger moeten onder de Ministers de zoodanigen zijn welke in den Koning een atubtenaar zien
en in den Staat eene Ilepubliek. Indien thans , nu het
geheele Rijk juist door onzalige wanbegrippen in beroering is gebragt , in bet Ministerie zelf over de grondslagen van het Staatsregt oneenigheid is , dan kan er
niets wezenlijks ten uitvoer worden gebragt. Te binken op twee gedachten, daarvoor is in geenerici opzigt
rneer tijd. De valsche beginsels inoeten door het Ministerie bestreden worden in de Kamers ; hoe zal dit
wanneer zij in het Ministerie worden gednld
In den Raad van State behooren de gewigtige Staatsaangeiegenheden dagelijks in overweging to worden ge.
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Pays-Bas accepti3 franchement et jvre sans restrictio , la
facon de notre roi-citoyen.

brat. Zal dit met vrucht plaats kunnen hebben , dan
zij de Staatsraad alleen uit welgezinde en , zoo veel

ontslaat

Die scheiding zou in vele opzigten heugelijk wezen,
indien Belgie hetzij onder den Koning van Pruissen ,

Naauwe betrekking moet tussehen den Koning , het
Ministerie en den Staatsraad bestaan. Dit is de bedoe-

hetzij , als weleer , onder den Keizer van Oostenrijk
kon worden gebragt : ook wel indien het onder een
Prins uit het Huis van Oranje of op welke andere

mogelijk uit zeer bekwame personen zainengesteld.
De Koning , volgens Art. 71 der Grondwet ,

de leden naar welgevallen.
,

ling der Grondwet in Art. 71 en 75 geweest.

De Ko-

fling zeY is Voorzitter van den Raad ; en ,

zoo dit

voorzitterschap in gewone omstandigheden door den

wijs het ook wezen inogt zonder gevaar voor den
nabuur wierd geregeerd. Het voorstel van den Constitutionnel is van een geheel anderen aard. Zoo Belgie

Prins van Oranje of door een Vice-President waargenomen wordt thans ware het van belang dat beraadslagingen over den hagchelijken toestand des Lands
plaats hadden in tegenwoordigheid van den Vorst.

onder het gebied der revolutionaire beginsels wordt ge-

Mogt dit vooral ook het geval ten aanzien van den Raad

De Allgemeine Zeitung van den 25 Augustus bevat
de volgende opmerking , die thans ook voor de Nederlanden van treffende toepassing is:

van Ministers zijn ; meer en beter Licht zou over belangrijke onderwerpen worden verspreid.
De eerste Kamer worde met leden versterkt , waar-

steld , dan is de toegang voor de drieklearige vlag ook
naar het oude Nederland gebaand.

Twee en dertig millioenen Franschen konden been Koning
van Frankrijk kiezen , dewijl de Monarchie erfelijk is , en 333
zamengezworenen matigen zich aan den auden Troon ()in ver
te werpen en een nieuwen op, te rigten , het Charter te verbreken , zonder hetwelk zij noch Pairs , noch Gedeputeerden
waren , zich tot tolken van eene tairijke Natie te maken erg
over haar lot te beschikkeu Kon eene zoo on Oelloorde onderneming gelukken , dan ware er geen grand waarom na
een jaar nog eene enkele der bestaande regeringen in wezen
zou zijn; want er zijn overal lieden die zich evenzeer berekend
achten om , zoo als de 333 revolutionairen die over de
kroon an Karel X beschikten , kroonen te verdeelen ; overal is
er eene massa gepeupel , die bereid zijn voor 12 franken
daags te vechten ; overal is er eene onwetende menigte , die
vatbaar is am in de strikken van het Jacobinisnius te vallen.

dig oin thans zitting in eene Vergadering te hehben ,
voor welke in dit Rijk geen andere kraeht dan in persoonlijke achtbaarheid is.
Twaalf dagen heeft men OM zich te omringen met
hen , door wie men waarlijk invloed uitoefenen kan op
de Staten-Generaal en op het Volk. Twaalf dagen om
een plan te vormen dat met de waardigheid van de
Kroon en met het welzijn des Nederlandschen Yolks
in overeenstemming zij.

Zeer opmerkenswaardig is de volgende aanmerking
over de onlusten te Brussel , in den Constitutionnel van

Regt gepast is hetgeen in de Noordstar van den 30
Augustus ten aanzien van krachtontwikkeling in het

28 Augustus :
En prisence de faits si brillans et d'un contact si
la politique de la France eat difcile ; mais elk ne tessera
point d'être digne et forte. Nous saurons accorder la sympathie
que nos cceurs doivent a des voisins dont to langage , les
meeurs , lee atreetions sont presque les n4tres , avec k maintien
de to paie. en Europe.
1,57 is voeu que nous avons entendu exprimer par des homilies
d'etat beiges d'une haute distinction pouvait prevakir dans
ces circonstances ,une combinaison facile concilierait les intergts
vationaux sans atarmer la diplomatie. Separation politique
et administrative de la Belgique d'avec la Hollande , tout en
restant sous le sceptre constitutionnel de la maison d' Orange ,
dont les anciens services ci la liberto ne peuvent 'etre meconnits ; nouveau contact libre entre les Beiges et le Boi des

Noorden aangetroffen wordt. Aileen bowie men in het

o,)g dat er vele welgezinden ook in Belgie zijn.; niaar
die door eene factie wier strekking men reel te lang
heeft miskend , worden onderdrukt. Tusschen de beginsels der Noordstar en die der Nederlandsche Gedachten is aanmerkelijk verschil. Intusschen zijn wsj
van haar zucht tot orde evenzeer als de Noordstar , gelooven wij , van onze zucht tot ware vrijheid overtuigd.
Slaan wij , zooveel mogelijk , de handen in een. Mogt
Nederland en voor regeringloosheid en voor Fransche
dwingelandij worden behoed !

De uitga.ve geschiedt bij G. VERVLOET, to 'sGravenhage; bij de voornaamste boekhandelaren en op alle postkantoren des Riikt.
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Woensdag den Wen September.

Na

de omwenteling in Frankrijk was gelijksoortige

omkeering in andere Landen ligt te voorzien ; en het
aangrenzende Belgie , grootendeels zoo verfranscht, moest ,
al had er geenerlei misdadige zamenspanning bestaan
binnen korten tijd door een verleidelijk voorbeeld worden medegesleept. De gruweltooneelen in Brussel en
Luik zijn treurig , maar niet onverwacht. Daarentegen
de gebeurtenissen der laatste dagen waren , zoo men
eenig geloof aan de niet wedersprokene opgave der
Belgische bladen mag slaan , met omstandigheden vergezeld waarop men nooit rekening had gemaakt. Het
Vaderland was menigwerf in gevaar; het regt werd
dikwijls verkracht ; maar het is thans als of het onderscheid tusschen regt en onregt voor velen niet meer
duidelijk was.
Vrij uit to spreken is meer dan ooit pligt. Men
heeft dit te lang in deze Gewesten verzuimd. Ook van
de zijde der welgezinden moet ronde taal worden gehoord ; welke zoodra de getrouwe bevolking tegen de
muitelingen opgeroepen wordt , door gewapende handing , maar zonder plundering of moord , kan worden
ondersteund. Bij den eerbied voor het wettig gezag ,
wtordt pligtmatige vrijmoedigheid vereischt. De redactie
der Nederlandsche Gedachten deinst voor de taak der
Vaderlandsliefde niet te rug; zij is tot het ondergaan
van alle de gevolgen dezer onbeschroomdheid volkomen
bereid.
Men merke in den toestand des Rijks deze twee
hoofdtrekken op.
Het is reeds onder feranhrlyhs invloed gebragt.
Er heeft eerie omwenteling plaats.

In het eerst schijnt men te hebben gemeend dat de
opstand als 't ware door een coup de main kon worden
gedempt : en het worth nog door velen beweerd dat
zoo men met spoed tegen Brussel opgetrokken was , het
herstel der orde weinig moeite zou hebben gekost. Dus
sprekende bedenkt men welligt niet , dat de toeleg sedert lang toebereid was ; dat hij begunstigd door Adel
en Geestelijkheid en door vooroordeel tegen Hollanders
en Protestanten werd versterkt , dat onophoudelijke opruijing des Yolks jaren lang straffeloos is geschied ,
dat de burgerijen inderdaad grootendeels uit welgezinden tot bescherming der eigendomiuen waren gevormd ;
dat des l'ordre legal, terwijl men schaamteloos alle
maatschappelijke orde verbrak , in schijn werd bewriard
en dat het aanrukken der troepen het begin van burgerkrijg en de aanleiding tot algemeenen oorlog ware
geweest. Wel is waar dat die onheiien onvermijdelijk
zijn ; doch zoo de strijd op die wijs aangevangen was ,
had de driekleurige vlag spoedig gestaan , om niets meer
te zeggen aan den Moerdijk. Dat men het oproer niet
door geweld alleen ten onder heeft gebragt , hierin be.
staat geenzins de foot ; maar dat men een, oogenblik
ondersteld heeft dit te kunnen doen.
Iletgeen evenwel oneindig meer grieft , is dat men
met opstandelingen in onderhandeling getreden is ; dat
men in meer dan een opzigt de wet van de zoodanigen
ontvangt. Reeds genoeg. De wend die aan het Nederlandsche hart toegebragt is , behoort niet meer data
noodzakelijk is to worden ontbloot.
Maar hoe ! geen geweld ? geene zachtheid ? wat dan ?
Wanneer de kwaal lang voortgewoed en eindelijk
door verzuim of kwalijk aangebragte hulp den lijder aan

den rand van het graf heeft gebragt , kan niet ligt
De onderneming tegen het oproer vie! niet gelukkig eenig geneesiniddel worden bedacht dat eensklaps en
nit. Dit geeft aanleiding tot menig overdreven ver- i zeker herstelling verschaft. Evenwel had een plan
ult. Men schijnt eigenlijk geen vast plan te hebben kunnen worden beproefd hetwelk algid een eervolle
gehad. Zoo gaat het wanneer eene Re eying door ge- uitkomst zou hebben gehad. Door eene oproeping aan
beurtenissen , tang vooruitgezien wordt verrast. Die de welgezinden van het gansche Rijk tot verdediging
verrassing zelve is het bewijs dat men den wezenlijken i van Grondwet en Troon ; door de verklaring dat men ,
stand der taken niet kept , en vreemd is het niet zoo gereed aan betamelijke wenschen te voldoen , de factie
er dan (ellen warden begaan. tot den laatsten adem zou wederstaan had men de
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scheiding tussehen goeden en kwaden gemaakt. Men
had de buitengewone vergadering der Staten-Generaal
gewacbt ; zich in de getrouwe steden en gewesten van
Belgie overal waar men meester gebleven was , versterkt , met vermijding van hetgeen aan Belgische en
Fransche revolutionairen een gewenscht voorwendsel tot
verbreking van l'ordre legal en tot interventie opleveren
kon. De Regering had zich tevens door veranderingen in
den norm en in het personeel van het bestuur voorbereid tot uitoefening van zedelijke kracht. De Koning zou
de gevaren van het Rijk met openhartigheid en nadruk heb-

Eenige brave lieden die men te Brussel zameng-eroepen had , hebben bij herhaling en met tranen betuigd dat er geene verandering van Dijnastie werd
verlangd.
Dit is niet vreemd ; bij velen misschien zeer opregt.
Een Koning der Belgen moet naar het model van den
Koning der Franschen worden geiaaakt : en het is een
der voordeelen van Staatsregelingen van .yen card , dat
het volstrekt onverschillig is wie op den Troon worde
geplaatst.
Geene zwarigheid in het behond eener Dijnastie.
Binnen kort is men gereed ; de troon wordt ter zijde
gesteld en er is niets ongelijksoortigs meer in het
Jacobijnsche Gemeenebest.

ben opengelegd ; en in het midden der vertegenwoordigers
van het yolk , sterk door de deugdelijkheid zijner zaak ,
door de welgezindheid van velen in het Zuiden , door
de energie van het Noorden , door de hulp der Mogendheden , welke , krachtens de Tractaten moest worden
verleend, handhaver van de Grondwet voorstander
van het refit , beschermer zijner onderdanen zijn geweest.
Het zwaard zou waarschijnlijk ook dan en welligt ten
onzen nadeele hebben beslist : doch men zou hetgeen
men Icon en niets meer dan men mogt , hebben gedaan ;
en de gehechtheid van Nederland aan het regerend
Huis , welke zich ook nu zoo ondubbelzinnig heeft ge.
openbaard , zou door nieuwe beproevingen zijn versterkt.
Helaas ! zoo ging het niet. Men heeft , en dit is
sedert Lang eerie voorname dwaling geweest , de factie
en de bevolking verward. Alsdan heeft men door

De scheiding tusschen Holland en Belgie , welke het
eerst in de dagbladen van Parijs aangekondigd was ,
is nu aan de orde van den dag. Zij hangt welligt noch van
den Koning noch van de Staten•Generaal af.
Zoodanige scheiding is in menigvuldige opzigten met
bijna onoverkomelOke zwarigheden vergezeld ; en des.
niettemin , indien zij volgens goede beginsels tot stand
wierd gebragt , zou zij hoogst wenschelijk zijn. Heeft zij
plaats gelijk door de factie , thans bijna erkend als wettige
magt , voorgeschreven worth dan is het revolutionaire
Frankrijk tot aan de grenzen van Noord-Nederland gebragt.
Naauwelijks is het te verwachten dat de kortzigtige
Staatkunde van dezen tijd , welke de eigenlijke oorzaken
van het zich overal vertoonende kwaad of miskent , of
niet aantasten durft , zich in deze ongelijk worden zon.
Dit evenwel houde men in het oog dat het hier niet
enkel °in afscheiding is to doen , en dat Been Koning
die in Belgie aan den band van Jacobijnsche wanbegrippen ligt , te gelijk heerscher kan zijn over een ander
welingerigt Rijk.

eigene schuld met de bevolking te doen ; men dwingt
ieder die welgezind is , medestander der kwaadwilligen
te zijn.
Men geeft aan de eischen van oproerlingen gehoor.
Men neeiiit petitien aan van de punt eener bebloedde
Ng of bajonet. Men doet concessien in het groot.
Dit is de vvijs waarop te Constantinopel het petitieregt uitgeoefend wordt. Er zijn nog meer huizen en
paleizen die kunnen worden verbrand. De splitsing
des Rijks zal in overweging worden gebragt dewiji
men revolutionaire bewegingen vreest. En als de opoffering van Holland worth geeischt ? Aan zoodanig
lets wordt niet gedacht.— Is die verzekering genoeg ?
Wantrouwen behoeft omtrent de bedoelingen van het
Gouvernement niet to bestaan ; doch zou men , weinige
dagen geleden , de mogelijkheid van hetgeen evenwel
is gebeurd hebben ondersteld ?

De verwijdering van den Neer van Maanen zou ,
indien zij niet als de vrucht van een betreurenswaardig
toegeven aan een oogenblikkelijken dwang der omstandigheden kon worden besehouwd , als 't ware de
aankondiging zijn dat niemand , die aan de triumferende factie onaangenaam is , langer in het bestuur
kan worden geduld. Dit besluit moet bovend voor den
Koning bedroevend zijn geweest. Het verlies van een
bekwamen en te gal,* eerlijken en getronwen dienaar ,
is , in de tegenwoordige schaarschheid , niet gering.
Diep , o ! zeer diep beklagen wij onzen Vorst bij het
menigvuldige ongeluk dat hem treft. God zelf gorde
hem aan met wijsheid en kracht. (aroote beginsels moeten tegenwoordig de ziel der Staatkunde zijn. Het is
tijd , het is tijd dat men aan het hoofd der bevolking
zij geplaatst : de regeringloosheid zou niet binnen Belgie worden beperkt.

Zich af te scheiden van Holland is het begin ; vorming van eene Democratie royale het doel ; onderwerping aan Frankrijk het gevolg.
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Donderdag den
voor ons is , wie zal tegen ons zijn ?
Gods hulp worde niet verwacht , wanneer die zelfs niet
ingeroepen wordt.
ZOO GOD

9den

September.

Fraai zijn de artikelen die men in vele dagbladen , in
de zoodanigen ook waaraan het Engelsche Ministerie niet
vreemd wordt geacht , over Frankrijks afkeer van veroveringen leest. Desniettemin zal Frankrijk niet lang

De omwenteling in Belgie is van die in Frankrijk
het onvermijdelijke gevolg. Het gedrag der Koningen
verschilt ; het gedrag der factie is gelijk.

binnen zijne erkende grensscheidingen worden beperkt.
Vredelievend is het Gouvernement ; te regt ; want de oniusten daar en de onlusten in een ander Land stooken beurte-

In Frankrijk is de omwentelingsgeest los. De Jaco-

lings het omwentelingsvuur, tot dat eene nieuwe uitbarsting
ook weder in Parijs plaats heeft gehad. Doch naderhand
als de republikeinsche partij op vergrooting van grondgebied aandringen zal ; als de noodzakeltjkheid eener

bijnsche leer , onder den tool van Liberalismus , van

afleiding voor gewapende benden dringender wordt ;

milde en vrijzinnige

denkbeelden omkleed , komt in

als de belangstelling in den voortgang eener gemeen-

haar gansche afschuwelijkheid aan den dag. Het is

schappelijke zaak levendig is ; als eerzucht , militaire
geest , verlangen naar wederwraak ontbrandt ; hoedanig

eene merkwaardige plaats uit Ancillon :
La revolution fut consommoe sous le rapport des principes ,
le jour ois le tiers otat se declara Assemblee Nationale ; la revolution fut consommee sous le rapport des moyens, le jour
oi le people prit la Bastille. Le premier , la souveraineto du
people fut docrotee ; le second , la force de la populace fut employee. Or toute la revolution n'est gue le developpement de
ce principe , et de ce moyen gni devaent amener la souveraineat de la populace.

Zoo is het ook nu : een gedeelte eener kamer die tot
geheel andere einden volmagt gekregen had , heeft,
krachtens de volkssouvereiniteit , over de staatsregeling
beschikt ; en het eedgespan , om te bewerken wat sedert
lang voorbereid was , heeft zich van de laagste standen
bediend. Het regt der overmagt leidt naar de souvereiniteit
van het gemeen. %%'at is Monarchale vorm Een staketsel ,
waarachter de Republiek is geplaatst. honing in naam ,

zal dan de kracht wezen van Tractaten en van Volkeren-regt ?
Ook is die vredelievendheid van groot nut voor de
Nederlanden geweest. Voortreffelijk Gouvernement ,
hetwelk , wanneer het vrede en eensgezindheid bevorderen wil , door nabuurschap alleen reeds de vreesselijkste onheilen verwekt. Thans komt Burhes gezegde
te pas :
fit kwaad in het hart van Europa moet uit dat middelpunt
worden verdelgd , of geen deel van den omtrek kan vrij zijn
van het verderf hetwelk daaruit ontspringt en zich verder en
verder uitbreiden zal , niettegenstaande alle de kleine beschermende voorzorgen , welke daartegen genomen kunnen worden.

Het is in verband met Frankrijk dat hetgeen in Belgie gebeurt , moet worden beschouwd. Het is eene
revolutie en , hoedanig ook de opstooking en medewer-

honing voor een korten tijd kan Lodewijk Philippus het
lot van Lodewijk XVI of hare! X door geenerlei verne-

king van Adel en Geestelijkheid zij , het is in beginsel

dering ontgaan. — Maar eene geniatigdheid die verwonderlijk was , is het kenmerk der jongste revolutie geweest 2 Omdat er weinig tegenstand was. — Maar ver-

der Zuidelijke gewesten tot stand worth gebragt.

warring en anarchie strijdt tegen veler belang? Beginsels
zijn sterker dan belang ; en het graauw wordt ligt

gewigtige vraagpunten overwegen omtrent de rationale
instellingen en de betrekkingen tusschen de twee groote

en uitkoinst eene Jacobijnsche revolutie , die in een dee!

Men roept de Staten-Generaal bijeen. Daar zal men

overtuigd dat de vernietiging der onderscheidingen in

afdeelingen van het Rijk. Waartoe , zoo de voortgang

de Maatschappij voor het welzijn van het gepeupei bevorderlijk is.

der triuniferende beginsels niet kan worden gekeerd ?
Worth de wettige orde in Belgie hersteld , dan hou-

00

de men zich met dergelijke overwegingen op. Zoo

zijn overgegaan doen zien dat men een onregelinatigen

niet, dart kan die moeite worden gespaard : dan is het
wettig gezag zonder kracht ; wetten en besluiten beteekenen niets ; de afscheiding zal facto bestaan en alle

weg verkiest.

beraadslaging over dit punt is zonder doel.
Men is aan het regerend Stamhuts - gehecht?

-

Het blijkt dat de gewapende factie aan den Koning
voorwaarden stelt , en als men de redevoeringen der

Inder-

toongevende leden nit Belgie herleest

weet men hoe-

daad ; gelijk nu in Frankrijk aan de Monarchie. In deze

danig gezag in Belgie aan den Vorst en welk lot aan

tijden keurt men alles goed indien er slechts voorwendsel tot vrijwillig zelfbedrog is. Weg met dat

Holland wordt Nereid.

momaangezicht van liefde en trouw. Worth de aanhang
welke in Zuid-Braband Luik Nainen en Henegouwen
den boventoon voert , ten on der gebragt dan kunnen
Belgic en Holland of vereenigd blijven gelijk nu , of
door denzelfden Koning worden bestuurd. Zegeviert
daarentegen de nmiterij dan is voor Holland de mogelijkheid eener onschadelijke vereeniging weg ; en de

De opstandelingen , door welke de welgezinde Belgisehe bevolking grootendeds worth overheerscht, kunnen niet dan als rebellen en vijanden warden beschonwd
wier overmagt , indien de getrouwe Natie door de Regering niet in de wapens geroepen wordt , inderdaad

vreesselijk is.

scheiding behoort volkomen te zij n. Dan is Belgie
als een bedorven lid dat afgesneden wordt; als een
braridend huffs , waartegen men de belendende wonin-gen beveiligen moet. Dan vvordt het met Frankrijk in
de bodemlooze diepte gesleurd ; en sleept rukken wij

zich vertoont , de gehechtheid

aan het Buis van Oranje

en aan de nationate onafhankelfihkeid verzekerd blyft

ens niet los, Holland insgelijks mee.
•■•••.1.1.M1

Menigeen is niet overtnigt1 dat waar de meeste onrust

Dat zij verkondegd wordt i

11■••••......■•■•••-•--

De waarsehijnlijkheid bestaat dat het Zuiden , hetseen tot dus verre door het Noorden- tegetigehouden
werd , met een onbesuisde vaart op de baan van het
Liberalismus voortrennen zal. Sleeks een waarborg dan
tegen Franschen invloed en Fransehe heersebappt: de
zelfstandigheid van het Nederlandsehe Volk. Zoo Belgie reeds nu een aanhangsel wordt van het Fransche
dan zij de klove zoo wijd mogelijk gemaakt;
dan zoeke men de Nederlandsche beginsels , de beginsels der voorvaderen op. Nederland sluite zich aan het
Gerwaansche Europa gedurig meer vast; de leus zij

be ter dood to wezen dan Fransch.,

een siatistrili die wat al to

onhandig is = gelegd.

t JEW een Kanter van Gedeputeerden

to

Brussel worth gevormd. De Regering onderhandele
Loch met die onwettige Vergadering niet. Dit ware
erkentenis der Volkssouvereiniteit en door eigen we

doen wierd in den opstand eenheid gebragt.

Het worth door soinmigen beweerd dat , als eene
Regering onvermogend is , het Volk zich zelf redden

Eene misdadige partij beschikt in Belgie over het gan-

moet. Men kan niet to voorzigtig wezen met derge-

sche Ilijk. De Begering met het Noorden ziet toe . De

lijke taal. Zij wordt zoo ligt olie in bet vuur en een

Grondwet sehijnt zonder kracht.
Het is het stellig besluit der Regering tot mime en

vonk in het kruid. Midden in revolutien zelfs wijke

Zeslisgende rnaatregelen niet anders over te gaan dan
De raddraaijers gaan evenvolgens den regelmatigen weg.
wel hun gang. De handelingen , waartoe zij to Brussel

men van het bestaande zoo min mogellik afi__ en zij
allereerst bedacht op de redding van den Troon , van
de Dijnastie en van het wettig gezag.
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WTaar de kern van het oproer is , zien duizebden

lullen de opstandelingen worden gestraft ? Zal
beteiig-eifrig met nadruk worden beproefd ? Eerst doe

naar red_ding ult.

men eerbiedigen de Grondwet en des Konings geschonden gezag. Al het overige is van latere zorg.

Te Brussel heerscht de grootste verslagenh-eid onder
een voornaam gedeelte der burgerij.

Te Luik waar thans het gemeen de wapenen voert
is waarschijnlijk - ook niet iedereen met den revolutiooaken toestand verheugd. Men gevoelt dat de beadierDoor moedeloosheid wordt men niet gered. Daar is ming _van een welingerigt Gouvernement niet geheel
nog hoop en pligt is er altijd.

nutteloos was. Smart is bij menigeen de voorbereiberouw.

oodra van een aan-Val op Brussel afgezieri werd , is ding tot
de terngtogt hoewel zij nu waarschijnlijk nadeeligen invloed hebben zal noodzakelijk geweest. Men verster-

Eene standvastige houding wordt vereischt en het
ontbreekt der Regering aan hulpmiddelen niet. De

ke zich ten minste in Antwerpen en Maastricht.
Koning kan vergeven , maar niet v6eir dat onderwerOorlog moet aan de rebellen warden - verklaard. Kun- ping plaats heeft gehad. Het Noorden scheurt zich
nen zij anders dan als vijanden worden beschouwd ? Zij
hebben zich onttrokken aan 's Konings gebied ; de regtsvormen volgens welke hoog verraad wordt gestraft ,
kunnen niet worden—geinaikt. bestaat of de
Regering bukt voor de overmagt der 'Mihail.Het is waar, onder het leugenachtige voorwendsel
dat de scheiding reeds facto bestaat , en dat hier geene
✓eiligheid voor sommigen is , zal missehien eene afzonderliSke vergadering to Brussel worden gevonnd.

▪Waar van dawn haar gezag ? Gedeputeerden in Frankrijk onttroonden immers den Herzog van Bordeaux op
ijs. Aan liberale caption ontbrak het 'molt,
dezelfde
Zoodanige Lanier zou niets dan eene blie9komst van
schaanitelom makers kunnen zijti. Het - is geen ordre

van het Zuiden. niet af; maar , zoo Belgic door Franschen revolutie-geest wordt medegesleept, dan zullen de
Vereenigde Nederlanden &Oen zien dat z j kracht hebben ow als voorheen , op zich zelven ti s:aan.

Wanneer de Natie deel aan de welgeving en de
Vorst in ambtenaren slechts werktuigen h ee ft, dan

wordt de kraclit_ der initiative helaas r gedurig meer
bij de Nationale vertegenwtioedtging overgebragt.
De tweede- Kamer die nit dien hoofde niet altijd 10 1 deliik afwachten moet , houde zulks vooral in de tegenwoordige omstandigheden , in het oog.

11gal waardoor de Grondwet vernietigd en de Staat °in
gekeerd worth. Geen onderhandeling nicer dan gerugsteund door bet kanon.
De krijg worde uitsluitend tegen de rebellen gevoeti.
Geen tweedragt tusschen Noord en Zuid. Hetgeen de
wenschelijliheid van afscheiding van invloed der Edelen
en der Geestelijkheid betreft kan worden onderzocht;
maar gelijk de Koning heeft verklaard , met zorg en

volkomene vrijiteid en haws den regebnatigen weg.
Verscheidene Provincien zijn welgezind. in Vlaanderen en Antwerpen hecht men zich , bij het denkbeeld
eener scheiding , aan Holland vast, en de laatste verkiezingen hebben de krachtder getrouwe ingezetenen getoond.

De vorming van het Itijk is geen meesterstuk van
veruitziende 2Staatkunde geweest.
Men Avenschte eenheid van eene Monarchic die tegen
Frankrjk een bolwerk opleveren kon. Het zelfstandige
Holland zou worden vergroot. Hiertoe werden bestemd des peuples, gelijk het door de Mogendheden uitgedrukt
werd e'trangers d l'esprit franrais, que dra 'iocles de

domination ne fonderaient pas dans la nation fraucaise. De eenheid moest Nederlandsch zijn ; Frankrijk

minder nog dan Franschgezindheid worden gevreesd.
Men misrekende zich zeer. De Fransche geest had
in verscheidene deelen van Belgic voortgang gemaakt
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de Waalsche Provincien waren Fransch en de afkeer
die tegen Holland , zoo om de Hervorming als wegens
eene gevreesde suprematie werd gevoed , bragt terstond

qu'une chimera , afin que l'ancienne Belgique continue d s'lsoLER
en let, pour etre toujours prete d prendre uii ware 1)(12'4 am
moment at se releveroit la France de Buonaparte et de Robespierre..

overhelling naar Frankrijk te weeg. Het toevoegsel
was te groot om , bij verschil in denkwijs , zeden en
belang , met de Vereenigde Nederlanden innig te worden zamengevoegd.
Beter zou men twee Rijken , al ware het onder eene
Dijnastie hebben gevormd. De inrigting van iederen
Staat ware dan eigenaard ig geweest. Eenvormigheid
kwam beter overeen met de denkbeelden van den tijd :
en men trof dus een vergelijk , dat door wederzijdsche
ontevredenheid werd gevolgd.
In Holland werd op veel dat aan de Natie dierbaar
was , niet of weinig gelet; in Belgie desgelijks. Adel
en Geestelijkheid, te voren in het bezit van zoo veel
aanzien en grootendeels regtxnatig gezag , bleven aan
de Staatsregeling bijna vreemd. Die dwaling moest
wel verderfelijk zijn.
Zoo men de tegenwoordige omstandigheden tot herstel dezer misstappen te baat nemen kon , het zou wenschelijk zijn. Door Belgie als afzonderlijken Staat; met een
Troon die ook door Adel en Geestelijkheid wierd ondersteund ; zou Holland beter dan thans tegen Frankrijk
worden beschut. Eene Regering is op den duur tegen
de aanvallen der hoogere klassen niet bestand.
Het grootste gevaar ligt niet in Adel en Geestelijkheid. Zij zijn thans geduclit ; omdat zij gebruik maken
van een wapen , hetgeen ook tegen henzelve zal worden
gekeerd. De vreesselijkste vijand is de leer , die in
Frankrijk de overhand verkrijgt.
Het keninerk van den opstand moet in die uitzinnigheid worden gezocht ; en de te rugkeering tot de grondbeginsels waarop elke Maatschappij en in 't bijzonder
bet Rijk der Nederlanden rust , kan alleen duurzaam
behoediniddel zijn.

Zoo even wordt de Staats-Courant van 9 September
ter onzer kennis gebragt , waarin , hetgeen in deze
oogenblikken bijna ongelooflijk is , volstreht geene binnenlandsche tijding, 'mar een ongetwijfeld officieel artikel over de onlusten is geplaatst.
Het gebeurde wordt conduit oproer en opstand genoentd ; en in afwachting van den uitslag van het over-

leg met de Staten-Generaal zfjn aan de commanderende
qfficieren de stelligste voorschriften afgemardigd om
geene maatregelen te verzuimen welhe strehhen hunnen
om , des noods , geweld met geweld door hracht van
wapenen te heeren. Dus wordt het niisdadige niet
verbloemd; men neemt ook nu de grondwettige bepalingen
naauwkeurig in acht en maakt zich tot krachtdadigen
tegenstand gereed. Dit geeft ook grond voor de hoop
dat tevens aan hersiel der rust wordt gedacht en dat ,
is het geschikte oogenblik daar, men zich niet enkel
verdedigen zal.

De Courier de la Meuse roept uit :
Nos representans se rentliaient ils impunement dans une
ville oil on les traite impunement de d6put6s des rebelles et
des traitres ?

Die benamingen gaf men in de Nederlandsche Gedachten aan de afgevaardigden van hen , door wie de
Grondwet en des Konings gezag wordt iniskend de
vertegenwoordigers der Natie noemde men aldus , behalve in de Zuidelijke oppositie•bladen , nog niet.
Volgens dezelfde Courant :
(Jest la vue des troupes Hollandaises , jointe aux eris de
rage des gazetiers ultramoerdykiens , qui est la cause directs
de ce tumulte et de colic exasperation.

Zeer opinerkenswaardig is nu hetgeen de Graaf G. K.
van Hogendorp reeds in 1816 schreef:

0 ja! De rust in Belgie is door den aanval ult het NoorNous decovvrons clairement clans les provinces meridionales
les projets de ('opposition quand elle cherche a rendre odieux
tneprisable et ridicule tout ce qui est Belge septentrional. Elle
veut crier sans cesse jusqu'd co que la reunion ne soit plus

den gestoord ; en geluk en vrede zouden won en in het
gansche Rijk , indien slechts aan deze zijde van den
Moerdijk nieinand handelde of sprak.
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V

erscheidene leden der Staten-Generaal hadden
gaarne te Brussel twee afzonderlijke Kamers voor Belgie
gevormd. Dan had men van daar , namens het Souvereine Volk , ondersteund door de gewapende burgerij
en , des noods , door Fransche hulp , de wet aan den
honing gesteld.
Dit plan ware min voorzigtig geweest. Een lid die
waarschijnlijk vroeger de oognierken zijner ambtgenooten
niet doorzag , schijnt met betrekking hierop te hebben
gezegd : Jefais de ?opposition, mai: jamais de la rdvolte.

ters uit Luik of Brussel wantrouwen verwekt. Misschien dat deze rondborstigheid aan sommigen niet behaagt; genoeg indien zij hen , waar het Koning en Vaderland geldt eenigzins schroomvalliger maakt.

Voornamelijk worde gezorgd dat men in de StatenGeneraal door geenerlei kunstenarij afgeleid worde van
het regte punt. Die waarschuwing is niet overbodig:
want tot dus verre was dit bijna altijd het geval.
Verontschuldiging , openlijke verdediging van den
De Courier des Pays-Bas laat zich dus uit :
opstand verwondere niet ; zij komt volkoinen met de taal
welke de zoogenaanide oppositie altijd heeft gevoerd
Nous resterons les plus forts : montrons nous aussi les plus
met
de beginsels welke zij altijd verkondigd heeft
prudens. — Nos deputOs vont partir pour la Ilaye. Des considOovereen.
Het lankmoedige Volk , na vigtien jaren onrations puissantes s'otaient elevOes ,dans le principe centre ce
voyage at on semblait resolu a ne pas rentreprendre.
der de verdrukking van. Hollanders , van Protestanten
en van despotieke Ministers te hebben gezucht neemt
Maar
eindelijk tot verdediging zijner onvervreemdbare regten
la separation otant dOcidOe en principe , fallait-il la rosoudre
de wapenen op. Zoo enkele ongeregeldheden werden geen fait par la seule force, ou valait it ncieux vaincre a la
fois par la force et la legalitO rOunies. . . . . 1V'y a ea pas
pleegd hun tij de schuld die tot welverdiende wraak zoo
des arrangemens a prendre en favour du commerce et de l'inlangen tijd hadden getergd. Heerlijk is over 't algemeen
dustrie , et ces arrangemens ne se feront-ils pas mieux
de houding welke het Volk aangenomen heeft. De orde
l'amiable?
wordt door de gezeten burgerij met groonnoedige opoifeGaat men van het denkbeeld nit, dat de scheiding ring bewaard ; en , hoe hoog de driften geklommen mogen
door rebellie onherroepelijk is beslist , dan behoeft
zijn aan de Dijnastie aan de Nationale onafhankelijkheid
met ter zijdestelling van Swats- en Volkerenregt , enkel aan den persoon van den Monarch is men met waarnaar het goedvinden van bezoldigd gefetipel te worden lijk voorbeeldige standvastigheid gehecht. Eene groote
gevraagd. Wie openlijk dit erkent , is welligt de ge- zaak is fei telijk beslist ; de scheiding tusschen de twee
vaarlijkste niet.
groote afdeelingen des Ilijks ; deze moet worden bevestigd , geregeld en in de eerste plaats onvoorwaardeltjk
List zal nugevoegd worden bij geweld. Men sla
ter waarschuwing , de bekende Correspondentie nog eens erkend. Dit is wat het gewapende Belgie wil , en bet
op ; en zie hoe de teederste belangeri van bet Rijk , gewapende Frankrijk is niet ver al'.
vooral door kuiperijen buiten de Kamer en door onderHet zal met ontbreken aan redenaars op dergelijken
bandeling en overleg zelfs met de hoogste atnbtenaren , toon. Anderen aan wie men den bedriegelijken menu
in gevaar zijn gebragt. Diegenen onder hen , welke van gematip,den geeft , zullen erkennen dat de xvenmet de Heeren Le Hon , de Brouchere en de Celles niet schelijkheid eerier scheiding regelniatig behoort te worzelden juist in beslissende oogenblikken langdu ri ge d e n onderzocht ; intusschen moot, volgens hen , de bebijeenkomsten hebben gehad , mogen nu wel in het volking door ruitne concessien worden gestild.
oog houden dat leder heimelijk gesprek met leden , door.
En wat zullen de welgeziaden nu doen ? Te oordeelen
vvie de beginsels en de handelingen der facile zijn naar betgeen in de laatste twee jaren plaats heeft gehad
ondersteund , niet minder dan overleggingen met mui- zouden zeer enkelen zich verzetten tegen al wat toe.

geven aan misdadigers is , thin toon zou den overigen woordigers der Natie ! ni e t mar? is het niet : gem,
niet welbehagelijk zijn -, oind'at het tot verbittering leidt ; twijfel dat de opstand a grieft ; doch gij ziet , de
en de meesten zouden vereenigd met de gematigden opstand bestaat, de opstand moet worden gedempt ,
en ieder die het wel met Koning en Vaderland meest;
en met het Gouvernement de meest buitensporige eis. ieder die getrouw is aan pligt en aan eed , elk uwer
schen der hevigsten wederstaan. Dan wenscht men dus bovenal , werke met den Koning hiertoe mee.
De Koning heeft al was in zijn vermogen was , tot
zich geluk , omdat men niet terstond Iles verliest. —
bevrediging gedaan. Hi' riep onmiddellijk de Staten
Verder bragten de welgezinden het niet ; en aldus lie- Generaal bijeen ; ontvangt bezendingen , die volgens de
pen tot nu toe bijna alle belangrijke beraadslagingen wet in hechtenis hadden kunnen worden gezet ; ontboudt zich van geweld• zendt zijne betninde zonen naar
op het voordeel van de facile ult.
op
den hoofdzetel der mu
heen• ; neemt het
Voorzeker , bij de grootheid van het gevaar, mag ontslag aan van een Minister , wiens woning eene op.
eene geheel. andere bonding worden verwacht. Doch
roerige mienigte heeft verbrand ; behoudt wie door
de geslepenheid en de taktiek , welke sedert lang de 's Konings vijanden op hoogen prijs wordt gesteld
handelingen van sommige oppositie-leden onderscheidt , ontslaat hem evenmin aan wiens verderfelijken road
is desniettemin bedenkelijk genoeg. Het oogrnerk is des Prinsen levensgevaar algemeen toe
eschreven
bereikt als de discussie op een verkeerd standpunt is wordt ; toont zich gereed tot het onderzoek g ook van
overgebragt.
hetgeen tegen de Tractaten en de Grondwet in strijd ,
door de muitzucht op , den voorgrond wordt gezet. Niets
Daar is opstand : het gezag des Konings en der wet- heeft gebaat ': wat MO over dan eene martiale wet ?
ten wordt miskend. Een einde moet aan die rebellie
Bjj sommigen die anders o ! z66 gehecht zijn aan
worden geniaakt. — Dit komt te pas ; dit terstond ; het wettig gezag , zal de bezorgdheid ontstaan dat op
dit bovenal ; dit voor als nog enkel en alleen.
die wijs de Koning de Zuidelijke Gewesten verliest. —
Men haalt menigvuldige grieven op. Laat ze gegrond Men ,stelle hen eenigzins gerust ; 'de opstandelingen in
zijn ; laat ze worden. onderzocht. Vooraf moet de kracht Belgie zijn de bevolking van 13elgie niet. Een zees
der Grondwet worden hersteld.
groot deel der ingezetenen is getrouw ; eu wanneer de
Men roemt de voordeelen die de scheiding aanbren- strijd tegen rebellen , enkel tot herstel van het wettig en
gen zou. Het behoeft thans niet te worden betwist.
grondwettig gezag wordt gevoerd , zullen vrees voor regtZoo die scheiding mogelijk is , zal zij aan velen ook matige straf, hoop van billijke wenschen bevredigd te zien ,
Frier aangenaain zijn.
Eerst gehoorzaamheid aan de ontevredenheid met dagelijksch verlies , angst voor toeoverheden, eerst onderwerping aan de wet.
netnende Anarchie , krachtige bondgenooten zijn van het
Geen opstand bijna , waar het zoo geheel aan voor- regt. Het gevaar van Frankrijks nabuurschap behoeft
wendselen ontbrak. De Koning week , ook als de ook niet te worden ontveinsd. Het is zoo ; Bel ie kan ,
Grondwet op eene legate wijs aangerand werd , van als de inspraak der eer wordt gevolgd , worden ontde Grondwet niet of ; hij gaf onophoudelijk toe ; de scheurd aan het Rijk ; doch , indien men zich aan de
ineestmogelijke zachtheid werd beproefd ; al wat aan- factie onderwerpt , dan zijn die Gewesten ongetwtjfeld
v het Huis van Oranje weg. Aan schikking met de
stout geven kon , vermijd. De verordeningen omtrent voor
onderwijs en taal ; het spoedig erkennen der Fransche oproerlingen kan niet worden gedacht ; dewijl burs altervlag , der vlag van de Volkssouvereiniteit ; de gansche
eerste voorwaarde beginselen betreft , door welke alle
houding van het Gouvernement hebben dit ook in de Begering omvergeworpen wordt. De burger-koning dien
laatste maanden getoond. Het oproer barst desniette- men te Brussel voor eenigen ti' nog wet aannetmen
min los. Het opgeruide gemeen plundert en verbrandt ; wil , zou slaaf der bevolking wezen in een Staat die
de Oranjevlag wordt verschenrd ; de wapens van den aan Frankrijk vastgeklonken zou zijn.
Koning vertrapt ; de ambtenaren vervolgd ; de overheIn de meeste Gewesten is men tot ondersteuning van
den vervangen door een eigenmagtig bestuur ; de trouw den Koning gereed. De geestdrift is groot en algeaan de Dynastie als 't ware , opgeheven en van meen ; doch spoedig worden krachtdadige maatregelen
de meest vernederende voorwaarden afhankelijk gemaakt ; vereischt. 1)e indruk van concessien ware niet te voor
de Kroonprins op de gruwelijkste wijze bespot en ge- zien. Men heeft zich opofferingen ten gevalle van
hoond ; de willekeur der factie boven den Koning , bo- Belgie getroost ; ten gevalle van muitelingen nog niet.
ven de Grondwet, boven regt en pligtgevoel gesteld.
Geschonden is des Konings gezag; wet en Grondwet
Nu verontschuldigt men zich : . het gemeen heeft vertrapt ; de vreedzatne burger het slagtoffer zijner
. alles gedaan." — Het is overbekend welk het doel trouw ; bezoedeld is de Nederlandsche vaan ; de eer , het
.der opruijing door dagbladen en vooral ook op het welzijn , het aanwezen der Dynastie en van het Volk
laatst door geld-uitdeelingen was; men zag naar een op het spel. Dit mag niet langer worden geduld. Tot
voorwenelsel tot algenieene wapening uit ; en , waren er alles zij Nederland en Oranje bereid;. tot vernederingen
Beene dusgenaamde rustbewaarders geweest , de rust ni et.
zou spoedig zijn hersteld. Doch beschuldigt vrij het
Op welke wijs kan de Koning tot beteugeling der regemeen , hetwelk zoo dikwijls voor de misdaden der bellie worden ondersteund ?' — dit allem is aan de erde
grooten heeft geboet. Uwe schuld , waardige Vertegen- van den (tag.

•
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D at de scheiding niet door den Koning met de
Staten.Generaal in dubbelen getale kan worden beslist

De Notabelen kunnen dus de bedoelde artikelen ter tilde stet..
len , en beschouwen als bedingen die , uit haren aard ,

,

een

geheel moesten uitmaken met de gezarnenlijke Constitutionele

heeft de Nederlandsche Itegering betoogd in een zeer
belangrijk geval.

dispositien van den Staat maar , vóór de opstelling der laatste,
definitiyelijk bekrachtigd waren en waarvan men , sedert

In 1815 nanien vele Notabelen de Grondwet niet aan ,
dewijl gelijke bescherming aan axle Gezindheden toege-

dat de

conventie van Londen dezelve geregeld had , niet meer mogt
afwijken.

zegd werd.
De Commissaris-Generaal van Justitie merkte bij

De scheiding , waar de vereeniging volhomenen innig
moet zijn kan niet dan met gemeen overleg der Mo-

die gelegenheid aan :

gendheden worden bepaald. De Globe , een der meest
De voorwaarden der ere eni gin g .. .. zijn, door de bekrach-

liberale bladen te Parijs , erkent tegen wil en dank

tiging van het Weener Congres de wet van Europa geworden.
Het is niet over de wet , bepaald door Europa op het Weener
Congres vergaderd, dat de Notabelen geraadpleegd worden

,

maar

alleen over de wijzigingen welke hetzelve autoriseert eenpariglijk

Toute separation entre la Belgique et la Holland° est contraire
au traito de Londres , et sous ce rapport

,

la diplomatic pour-

rait , avec quelque apparence de fondement,intervenir dans lalutte.

tusschen de Zuidelijke en Noordelijke Provincien te doen.

Nog stelliger de Times ; aannierkende dat , wanneer
De Secretaris van Staat in Belgie schreef dus :

het wezen van een Tractaat words veranderd, nog anderen dan de onderdanen moeten worden gehoord :

De Art. 191 en

192

behooren niet tot het getal dergene over

welker aanneming de Notabelen geroepen zijn hunne stem uit
te brengen. Die hepalingen zijn toch in het ontwerp van Grondwet niet ingelascht dan omdat zij , door de op het WeenerCongres vergaderde Mogendheden bekrachtigd zijnde , onder
het getal waren der voorwaarden tot de vereeniging van
Belgie en de Yereenigde Provincien geregeld

,

en als zoodanig

grondbegiusels zijn geworden der wetten van het nieuwe Koningrijk.

We are bound to state undisguisedly that as the kingdom of
the Netherlands itself was made by the treaty of London in x814,
to which treaty four great European powers were parties and as
the » complete union" of the two countries was the very foundation and indeed essence of that treaty, there are other parties
besides the king and the Flemings , to that compact , who may
be visited with some alarm , on learning that instead of » a com» plete union" complete separation is henceforth to characterize
the relations of Holland and the Netherlands.

Derhal, e kan er, in de fegenwoordige omstandigheden, Beene

kwesfie zijn om dc natie te raadplegen

over de aanneming

van eene der voorwaarden, waaraan de Mogendheden , die het
nieuw Staatkundig stelsel van Europa vastgesteld hebben , de

In hoe ver de toestennning der Staten-Generaal noodzakelijk is , mag ook nog wel worden onderzocht. De

ourigting van de 'Monarchic der Nederlanden verbonden , en

Courier de la Meuse vermeent dat hij , krachtens Art. 58 ,

dit Koningrijk onder de Souvereiniteit van onzen doorluchtigen

alleen de zaak met de Mogendheden regelen

Monarch geplaatst hebben.

dus ook , dunkt ons , het verzoek weigeren kan.

maar

64
Indien de Koning de wenschelijkheid der scheiding
aan het oordeel der Staten-Generaal onderwerpt , kan
dit uit belangstelling in hun gevoelen en zonder gevolgtrekking worden gedaan.
Doch de tijd spoedt , de opstand breidt zich uit , het
nu ontoombaar gemeen zal de uiterste buitensporigheden begaan ; men zal om redding naar Frankrijk moeten zien. Derhalve wordt de vordering , gelijk
in het te Groningen geteekend Adres worth gezegd , door
het zwaard des opstands ondersteund ; weshalve toegeefljhheid , zoolang die opstand niet ten onder is gebragt ,
eene grieve voor alle getrouwe onderdanen zou zijn : minder om de zaak zelve dan om de wijs waarop zij afgedwongen werd.

dagelijks kracktiger wordt ziet met ongeduld Belgiest
inlijving te gemoet.
Menigeen ontveinst zich het verband tusschen Frankrijks revolutie en de onlusten die er op zijn gevolgd.
Zelfs de Mogendheden sluiten het oog ; de Fransche
Regering wordt erkend. Wat baat dit ? De worsteling
tegen verderfelijke begrippen aan wier hoofd het
magtige Frankrijk is geplaatst , kan door geen uitstel
ontgaan , maar wel hagchelijker worden gemaakt. En
hoe nu gered , als men noch de grootheid noch den
aard van het gevaar doorziet

In de tweede Kamer werd , zelfs na de uitgave tier
briefwisseling, ten aanzien ook van de meest geZoo Belgie omdat men de rebellie niet bedwingen schandvlekte leden nog een uiterlijk van vriendschapkan , afgescheiden wierd , die daad zou , in de tegen- pelijkheid bewaard. Zal dit ook nu het geval jegens
woordige omstandigheden , vrijwillige overgave dier voorstanders van rebellie zijn ?
Gewesten zijn aan der Franschen invloed en heerschappij.
Moor de veiligheid van alle de leden moet zooveel
De scheiding , opgeworpen door de partij , welke mogelijk , worden gezorgd.
sedert lang met de naburen in verstandhouding staat ,
zal nu vooral ook als AFLEIDING worden gebruikt.
Nu de leden, welke zich steeds bij de factie
Men wapene zich tegen die list. Men stelle alle behebben
gevoegd , overgekomen zijn , zou de tegenraadslagingen over dit onderwerp uit. Zoolang het gezag van Koning en Grondwet niet is hersteld kan woordigheid van weldenkende en welsprekende Minisalleen aan het onderwerpen der opstandelingen worden ters voor den goeden afloop der discussie nooit zoo
noodzakelijk zijn geweest.
gedacht.
Onder hetgeen de aandaeht der Staten-Generaal vereischt , mogt , naar het scheen , vooral ook worden
gesteld , het zamenblijven der militie , eene martiale
wet , geldelijke hulp tijdelijke veering van oproerig
geschrift.

De Courier des Pays - Bas
die onlangs de Hollanders heeft genoemd des Wards d'un peuple gen&
reux , une poignee de marchands destitues depuis
spreekt nu van
long temps de toute espoce de gloire ,
l'abrutissement d'un peuple dege'nerer.
Deze schandelijke uitvallen van Franschgezinde dag'Van de zijde der opstandelingen wordt met Frankrijk bladen , drukken de publieke meening der Belgen
gedreigd. De Courier des Pays - Bar doelt op une niet uit. Verbittering is hetgeen de factie bedoelt
determination qui sauvera la patrie contre l'anarchie ,
of soms de strijd tusschen welgezinden en rebellen een
en een dagblad uit Luik meer ronduit :
t'on pas strijd van Belgen en Hollanders wierd.
dit assez clairernent
gouvernement gzae malgrO tous
Aandoenlijk is de Aanspraak van den veelgeliefden Vorst ,
les sermens prete's duns un jour &effusion d'un
wiens dierbaar hoofd de storm der omwenteling op nieuw to
instant a l autre le mouvement pourrait devenir francais ?
gelijk met de Nederlanden bedreigt. De aard van het gevaar
dient onderzocht eer men redmiddelen beraamt en de rust kan
Jilt is een teeken dat men zich inthet naauw bevindt
niet duurzaam bevestigd , ten zij vooraf tijdelijk hersteld; — De
en eigen onvermogen gevoelt. De bedreiging evenwel
opstand, door revolutionairebegrippen ontstaan, door revolutionaire
is van belang. Mislukt de oprigting eener zelfstandige
wapening ondersteund , neemt dagelijks toe. Vertegenwoornaam-Monarchie , dan zoekt men bij de broederlijkdigers van het Nederlandsche Volk ! die Koning en Vaderland
gezinde naburen heul ; en de partij die in Frankrijk
waarlijk bemint , Art. 114 staat in de Grondwet niet te vergeefs.
•■•••••■■•■••••••••■1...
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D e veiligheid van alle Gedeputeerden behoort , gelijk tot nu toe , in en buiten de Kamer , volkornen te zijn
vooral om de eer van de goede zaak en tevens omdat
men welligt slechts VOORWENDSELS zoekt voor een spoedig vertrek.

De openbare rust , de krachten van den Staat , de onbelemmerde gang des Bestuurs en de pligtbetrachting in openbare
betrekkingen zijn zoodanig aangegrepen en onderraijnd , dat het
Ons tot een smartehjken pligt geworden is , Onze gemeenschap .
pelijke aandacht ernstig daarop te vestigen.
-

In andere Landen ; waar een Ministerie bestaat ;
moge het somtijds , schoon misschien ten onregte , in

Van December of ging dezelfde factie onophoudelijk
vooruit : niet zoo openlijk dat zij haar zaak door onvoorzigtigheid benadeeld zou hebben; niet zoo in 't

twijfel getrokken zijn of woorden , afgedaald van den

geheim dat haar voortgang niet voor elken eenigzins

Troon , tot onderwerp van openbarc, beoordeeling kunnen worden gemaakt. Hier bestaat die twijfeling niet ;

aaa waarschuwingen niet. Meermalen , en in de Couran-

opmerkzamen beschouwer duidelijk was. Het ontbrak

dewijl men , waar de Koning zonder Ministerie regeert;

ten en in de Staten-Generaal, in Februarij in de zaak der
of alle handelingen der Regering of niet eene beoorlpetitien , in Mei bij de discussie over de drukpers kwarn
deelen mag. Het spreekt van zelf dat bescheidenheid men , zonder ontwegen , voor zjjne bedoelingen nit. Het was
en eerbied , schroomvalligheid en te rughouding in dub- duidelijk dat , zoo nu en dan , bij het prediken der meest verbele mate noodzakelijk is : doch geheel te verzwijgen derfelijke beginsels , schijnhare bedaardheid in acht genowat men levendig gevoelt , is de pligt miskennen NI el- men werd, de oorzaak enkel hierin bestond dat naar October
ke in deze oogenblikken oak aan de periodieke druk- gewacht en naar de gebeurtenissen in Frankrijk uitgezien
pers opgelegd is. werd. it was perfectly well known ,
gelijk de Times
De gansche uitgestrektheid van het kwaad zij open- van 10 September schrijft , that a powerful jacobinical
gelegd. Men ontveinze zich niet dat Nederland in de party laboured for the separation of Belgium from
laatste jaren geenszins rustig door orde heeft gebloeid.
Sedert October 1828 is de Staat in onrust en wanorde
geweest. De belastingen werden betaald ; de schutterijen kwamen geregeld op ; de bevolking bleef , trots
gedurige opstoking , in de meeste plaatsen onverschiiJig en kalm ; de Koning werd op eene reis door de

Holland and its re-union wet, France ,
that a train
of insurrection was laid wiia a spark from its neighboars would le sufficient to explode. — Zoolang men
het in Belgie gebeurde niet in vethand beschouvct met
sie beginsels , door welke geheel dit wereiddeel , sedert

materiele welvaart Dam in verscheidene gedeelten van

Lang verontrust en thans in de vreesselijkste crisis is
geplaatst ; zoolang zal het niet mogelijk zijn eenigen
afdoenden wederstand te bieden aan het gevaar dat ons

Belgie toe ; en desniettemin orde en rust bestonden

van alle zijden omringt. De tooneelen van brand-

niet nieer eene factie , uit liberaien en ultra-Catholijken zamengesteld , maakte van de algetneene overhel-

stichting en plundering zijn bedroevend ; maar veel be-.
&offender nog de grnwelijke handelingen van hen , die

ling naar liberale beginsels gebruik ; zoodat de toe-

deze tooneelen met opzet voorbereid en zich daarvan tot

stand van het Rijk reeds twee jaren geleden zeer be-

bereiking hunner oogrnerken hebben bediend.

Znidelijke Gewesten met vreugdegejuich begroet ; de

denkelijk was. Herinnert men zich den winter van
1828 — 1829 niet it eer ? de petitien , de onzalige wet

De gewigtige vraag omtrent de scheiding zal bet

van Mei 1829 , de gedwongene toegeeflijkheid voor al

voornarne onderwerp der beraadslagingen uitmaken.
Dit moet inderdaad worden betreurd. Geene beraadslaging dan over het dempen van den opstand komt in

wat donor de ultra-Catholijken werd geeischt , de gebeurtenissen van October en November , en hoe in de
Boodschap van 11 December ten aanhoore der Natie
werd verklaard :

dit oogenblik te pas. Het is waar dat reeds in de Proclarnatie van den 5den een onderzoek omtrent de wen-
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xchelijkheid der scheiding aangekondigd werd : doch
toen kon zulks plaats hebben met de hoop dat , door
krachtdadige beteugeling van het geweld , het oproer
binnen weinige dagen ten onder zou worden gebragt.
Thans , nu de troepen op Anwerpen te rug getrokken
zijn , nu 's Konings gezag bij voortduring in onderscheidene Gevvesten met ongehoorde stoutmoedigheid wordt
niiskend , nu de verstandhouding met de Franschen gedurig blijkbaarder wordt , nu men geenerlei poging tot
bederf van het tot dus ver zoo getrouwe leger ontziet
nu het Vaderland enkel door spoedige en afdoende niaatregelen kan worden gered , nu de welgezinde bevolking zich om den Troon heeft geschaard met de geestdrift van een vertrouwen dat niet zonder het uiterste
gevaar te leur kan worden gesteld , — nu zal de discussie
worden geopend over eerie vraag , waardoor het aanwezen van den Staat met alle nationale instellingen op
het spel wordt gezet ; eene vraag welke , zonder noodlottige overhaasting , onmogelijk binnen weinige dagen
kan worden beslist ; eene vraag welke , indien er tusschen Koniug en Staten - Generaal' overeenstemming
bestond , aanleiding tot langdurige en hoogstmoeijelijke
onderhandelingen met de Mogendheden opleveren zou ;
eene vraag eindelijk — en dit is wel het voornaamste
vvaarop de aandacht der weldenkenden moet worden
bepaald — die het oog aftrekt van de eenige zaak
welke thans in overweging moest worden gebragt.
Alle de belangen te vereenigen zou wenschelijk zijn.
Misschien zou die wensch in sommige opzigten eenmaal kunnen worden vervuld. Doch bier is het niet
om belangen , maar om strijdige beginsels te doen.
Die te vereenigen is eene volstrekte onmogelijkheid.
De keus moet worden gedaan. Niet ten voordeele van
enkele deelen des lips : die voorstelling welke de
factie zoo gaarne opdringen wil , is nu vooral ten eenernale
valsch ; maar ten voordeele der beginsels , door welke
alle welgezinden worden bezield , en waardoor alleen de
revolutie-geest , die den Troon ook der Nederlanden
dagelijks meer aan het waggelen brengt, wezenlijken tegenstand ontmoet.
Zal in de Kamer geene inlichting worden gevraagd
mpens de echtheid en de bedoeling van het volgende stuk ?
Les soussignes membres de la 2de Chambre des Etats-Generoux , presens d Bruxelles , reconnaissent unanimement qu'il
est necessaire et urgent que les deputes des provinces du Midi
soient rounis en cette villa, en nombre aussi complet que possible et sans delai , pour y attend•e la reponse du Gouvernement
it la proposition dont S. A. ft le Prince d' Orange s'est rendu
ets a en deliberer immei'organe a la Hoye et pour etre pr'
diatement y a lieu
Its prient en consequence lours collegues deputes comm i e
evx des provinces du midi de se rendre sans aucun retard
it Bruxelles, oil lens presence commune we pent que contribuer
d'ailleurs au rotablissement de la con fiance generale et au
maintien de l'ordre public.
Bruxelles le 6 Septembre 183o.
Signes : Le Hon , de Brouckere , Baron de &assort ,
Baron de Secus , Dumont , de Bousies , de la
Vieilleuze, Pascal d'Onyn, van den Hove,
Trenteseaux , Comte de Cellos , Comte Cornet
de Graz , Huysman ct'Anecroix , de Langhe ,
Pycke et Barthelemy.

Deze verklaring hoewel met veel omzigtigheid gosteld , is eene oproeping van leden der tweede Kamer
die niet door den honing geschiedt ; weinige dagen
voor den tijd tot wettige bijeenkoinst bepaald : en die
met eene oproeping ook aan Leden der eerste Kamer ,
door de Heeren Trazignies , van Aersckot en de Brouchere
werd vergezeld. Deze daad moest het begin wezen der
vestiging van een provisioneel Couvernement. Zoo dit
twijfelachtig was , die bladen , zoo te Brussel als to
Parijs , welke het best omtrent de oogmerken der factie
ingelicht zijn , hebben dit met de meeste openhartigheid verklaard. Desniettemin , zoo het noodig toeschijnen mogt zal deze bedoeling worden ontveinsd : maar
gelijk de zaken nu swan , is het ook mogelijk dat men
zich geheel ontmaskeren zal. Drijft men de onbeschaamdheid zoo ver , dan niogen die Heeren opmerkzaant
worden gemaakt op de volgende artikels nit het Code

Penal.

Art. 87. L'attentat on le complot dont to but sera soit de
detruire ou de changer le Gouvernement , soil d'exciter les
citoyens ou habitans a s'armer contra l'autorite royale, serout plods de in peine de mort.
Art. 88. Il y a attentat dos qu'un acte est commis ou commence pour parvenir a r execution de ces crimes , quoiqu'ils
n'aient pas ete consommes.
Art. 9r. L'attentat ou le complot dont le but sera , soit
d'exciter la guerre civile en armant ou en portant les citoyens ou habitans a iarmer les ens contra les autres soit
de porter la devastation , le massacre at le pillage dans une
ou plusieurs communes, seront punis de la peine de snort.

Het schijnt dat de Courier des Pays-Bas den 15
September deze zaak op dezelfde wijze ingezien heeft:
Si noes sommes des mutins persistant dans notre mutinerie
c'est-a-dire devenus rebelles, et rebelles a main armee , qua
sont 710S deputes signataires de la proclamation du 3 at de
l'appel du 6 Septentbre?

Overigens zij die wetsbepaling aan niemand tot schrik.
Ook wat regterlijke vervolgingen betreft , kunnen alle
de leden hier it veiligheid zijn. 1)e voorbeeldelooze
goedheid van den beleedigden Monarch heeft hen , gelijk altijd , zoo ook nu , naar het schijnt zelfs voor het
geringste blijk van Vorstelijk ongenoegen bewaard.
Ware in de aanhaling eenig het niinste gevaar , zij zou
in de Nederlandsche Gedackten niet zijn gedaan ; maar
juist , dewijI zij met volkomene vrijheid de verdedigers
der rebellie kunnen zijn , behooren zij te weten wat
men daarmede eigenlijk verdient.

De Heer van Toulon werd met 57 stemmen verkozen als
eerste kandidaat tot het Voorzitterschap. De keus van den }leer
G. G. Clifford , die 40 stemmen vereenigd heeft , ware in elke
andere omstandigheid ook ons aangenaam geweest; thans moest een
van die zeer weinige leden worden benoemd , welke in hetgeen

door de overigen als Constitutionele oppositie ward beschouwd ,
sedert lang eene misdadige factie hebben gezien. Tevens levert
deze benoeming een bewijs op dat onder de welgezinden die
eenheid heeft bestaan , waarvan het gemis zooveel nadeel aan
de zaak des \Taderlands toegebragt heeft.
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edereen beijvere zich , in deze oogenblikken bovenal , geene scheuring , vooral ook niet in de tweede
Earner , tusschen Hollanders en Belgen te maken. Dit
te bewerken heeft de factie altijd bedoeld , en , al hebben de Noord-Nederlanders zich lang aan beleediging
en verguizing vrij onverschillig betoond , eindelijk zoo
het plaats kunnen hebben dat meer nog haat tegen de
Brabanders , dan getrouwheid aan de ware beginsels de
beweegreden van somniiger handelingen wierd. Het is
onbillijk aan eene gansche bevolking te verwijten , hetgeen inzonderheid het werk van Fransehoezinden is en
door zeer vele Belgen afgekeurd worth.
De verkiezingen voor de tweede Kamer zijn in het
Zuiden dikwerf niet de eigenlijke , maar de kunstig
misvormde uitdrukking der openbare meening geweest.
Desniettemin zijn onder de Zuidelijke leden cerdedigers
van de goede zaak. Ook zal menigeen , door onbedachte vooringenomenheid met gevaarlijke begrippen
vroeger medegesleept , door het ongeluk hetwelk Belgie
gedeeltelijk treft , gedeeltelijk bedreigt , tot nadenken
en tot inkeer worden gebragt.
Reeds de benoeming van den Heer van Toulon , met
59 stemmen geschied , toont welke de gezindheid ook
van verscheidene afgevaardigden nit Belgie is. Ilet niag
in de tegenwoordige omstandigheden in isschien worden
betreurd , dat in art. 103 hoofdelj'he oproeping voorgeschreven wordt ; men wanhope evenwel niet dat de moed
van ieder regtschapen Belg zich juist door het gevaar
ontwikkelen zal.

Men verneenit dat vele Afgevaardigden voornernens
zijn openlijk te betuigen , dat , naar hun inzien , geenerlei beraadslaging , welke niet regtstreeks het dempen van den opstand betreft , in deze oogenblikken rno-.
gelijk is.
Inderdaad wenschelijk is het dat deze verldaring ,
met Nederlandsche bescheidenheid en rondborstigheid
te gelijk , aan den voet des Troons worde gelegd.
De buitengewone vergadering had , naar ieders "peening, slechts 66n doe' ; het Gouvernement te sterken
in het ten onder brengen der muiterij.
Het was , gelijk bij soortgelijke gelegenheid van regeringswege werd
gezegd , voor den Koning pligt en beh,oefte teveks

zich in de gelegenheid te stellen om , wanneer de nood
zulhs vorderen mogt , van de ondersteuning dergenen
die de Grondwet als vertegenwoordigers van het geheele Volk henmerht , ieder oogenblih gebruih te hunnen
rnahen.

Nu wordt , terwij1 men het ontwerp eener martiale of soortgelijke wet had verwacht , het onderwerp der scheiding door de Regering zelve ter tafel
gebragt. Dit is , wordt thans door sornmigen gezegd ,
our te verhoeden dat voorsiellen hiertoe betrekkelijk
door de leden wierden gedaan : het strekt tot vertrijging van het initiatief. Maar , zoo men hiermede het
initiatief behoudt moet men het neinen juist van dat-

gene , hetwelk door den vijand worth gewenscht ? Iedere
propositie , met de oniniddellijke beteugeling van de rebellie niet in verband , zoo geweerd zijn door dezelfde bedenking , welke thans tegen het voorstel der Regering ingebragt wordt. Het is om hierover te beraadslagen , thans niet de tijd. De Grondwet wordt in
een aanzienlijk gedeelte des Rijks niet slechts vertreden , maar geheel ter zijde gesteld. Het gezag des
Konings en de band der Maatschappij valt onvermijdelijk
weg , indien deze gewelddadige inbreuk op de Staatsregeling nog 'anger straffeloos 1310. Men bewijze althans dat beteugeling onmogelijk is. Dan kan over de
gevolgen dier onmogelijkheid worden gediscuteerd ; en
tot vernedering kan nimtner worden overgegaan. \Vat
wil het Gouvernement ? — Geld ? Manschappen ? leder
braaf Nederlander is gereed our bezitting en leven voor
de verdediging van Koning en Vaderland in de waagschaal te stellen.
Maar de vraag omtrent het al dan niet wensehelijke eener
scheiding is , zegt men , juist een middel tot herstel van
de rust : daardoor zal zij niet slechts tijdelijk hersteld
maar veel meer duurzaam kunnen gevestigd worden.
Neen waarlijk dit is het middel niet. Aan Vergaderingen , de eene van 110, de andere van 50 leden
op een tijd dat de gemoederen zoo opgewonden zijn ,
eene vraag te onderwerpen , welke van alle de teederste enmoeijelijkste twistpunten onafscheidelijk is ,
moet leaden tot beraadslagingen , hevig en verward , en
waaruit enkel verbittering en tijdverlies ontstaat. De
meerderheid der Staten-Generaal zij van gevoelen , dat
de scheiding niet wenschelijk is ; het Gouvernement
door die verklaring gesterkt , zegge dat de zaak is afgedaan : zal hiermede de rust zijn hersteld ? Zulien
de wapens , op grond van die beslissing , worden nedergelegd ? Kan op den zedelijken indruk van zoodanige decisie der Kainers rekening worden gemaakt? De
eenige uitwerking zal wezen , dat de hevige partij een
luid geschreeuw aanheffen zal over de dwingelandij
eener meerderheid door onevenredige representatie ,
door Hollandsche vooroordeelen , door bedreigingen van
het Gouvernement en door vrees voor het opgeruide
Haagsche gepeupel bewerkt , en dat terstond elk oproerig Gewest zonder dralen , zonder larger te denken
aan de Dijnastie , zich van 's Konings gebied losscheuren zal. — Nu stelle men zich het tegendeel voor : de
meerderheid oordeele dat de scheiding wenschelijk is ;
de Koning voege zich bij de Staten Generaal ; zijn de
Mogendheden ook zoo terstond tot toetreding bereid ?
Rovendien , dan komt eerst de moeijelijkste vraag. Men
wil eerie scheiding , maar we/he scheiding is het die
men wil '? En Kier zegge men niet , dat dit later zal
worden onderzocht , dat dit den worm en de w#ze hoe
betreft. Geenszins ; dit betreft het wezen van de zaak :
en het is onimogelijk in het afgetrokkene te beslissen
of scheiding dan wel voortdurende vereeniging wenschelijker is. Ilet denkbeeld van een Rijk gesplitst in
twee deelen , ondemorpen aan dezelfde Dijnastie, maar

ca
talk onder een eigen wettig gezag en elk niet waarlijk
Nationale instellingen bedeeld , is, hoevvel volkomene
afscbeiding verkieslijker is , evenwel niet ongerijmd.
Daarentegen - , zoo de aztindering -geSehiedt oxta een deel
des Rijks te onderwerpen aan eene ices waardoor elke
meettige Regering , als strijdig met de waardigheid van
den menseh , .weggeruimd wordt ; zoo het deze
ding is weike men bedoelt dan is zij niet sleehts onraadzaain , maar noodlottig en , hetgeen meer zegt , zij
mag niet tot stand worden gebragt zoolang eenig regts.
beginsei en eenig denkbeeld van orde bestaat.
Derhalvel een van beide, of hetgeen de factie verkmgt zal ronduit worden ontzegd , of een geheel ander, lets zal worden verleend dan hetgeen zij enkel en
aileen verlangt. Zooclat , at was het antwoord even ge.
makkelijk als de vraag ; at -ware het mogelijk geweest
dat de Staten-Generaal zicli omniddellijk hadden verklaard , de _Regering hiermede niets gewonnen zou hebben. Hit antwoord is zoo gemakkelijk niet ; het verei.:.;eirt betiaatde en ripe overweging ; eene zaak , die het
aauwezen van den taat , het evenwigt van Europa en
de rust van naburige Volken zoo oniniddellijk betreft
moet van wile zijden worden besehouwd. En hoe gaat
het inutiddeis in Zuid-1;raband , ira Luik , in verscheidene p ► aatsen ook van [Indere Gewesten ? De stoutmoedigheid , de hevigheid- der opstandelingen neemt toe ; de
kAllarebieke -b_eginsels ontwikkelen zich ; reeds zijn veleta
die een voornante rol in den opstand hebben gespeeld ,
naaureelijks veilig sneer voor de woeite van het gerneen.
En hoe is het intusschen in Frankrijk gesteld ? Het
C-ionvernernent is zonder eenige kracht : de partij a welke
voor eenige maanden ultra-Liberaei wend getmentd wordt
van overdreveae en baatzuelnige ti g
betieht
en de tiljd nadert, waarin de I/jai-id-0i van -4 -44at maatsehappelijke onderseheidingen is , bet doel hunner pogingea in Frankrijk en in Belgic, znilen ilebben bereik•.
Demiettemin zorulen no , ass ‘varen wij veilig en
gernst, de voordeelen , en nadeelen eener selreiding
met zorg en onpartijdigheid warden onderzoeht. Zoo
colt dan ware het bier : terwiil men overlegt , is de
Man deliberatitr , peril
vine' meester van de stad
Saywitam,
Ire Voorzitter fler tveeede I< atheeft tot leden def .
-wind , d e, Coinas;evrhtAdnaiwofbe
1-`211che , Don- Hern
Corver ilogft , van Crombrugghe
her-Ceirlins en St;I:3,7i.,_
De (leer F(eke is onderteekenlar van de Proelarnatie
mede in dat
van den 6 September. De Heer 13
geval , is Voorzitter van een der Afdeelingen ge;.vorden.
floe 7 al dit all, indien door die leden geene voidoende
verklaring ten 1-lanZ i en van !inn bedoelingen afgelegd ‘vord I ?
Het katrin tea ijfel worden getrokken of , aangezien
tech de beraadslaging voikomen vrij behoort te Afgevaardigden nit Gewesten ry oar 's Konings gezag niet
nteer Ivor& erkend 4 zitting in de Staten-Generaal be'louden ; maar twijfeiaehtig is bet Diet dat ira eene Vergadering , welke het aanwezen alleen nit de Grondwet
ontleent , geene leden mogen worden geduld door wie
de verbindende kraelit der Grondwet geheel ter zijde
gesehoven wordt.
Verseheidene leden worden verdacht den opstand verwekt en aangemoedigd te hebben. De beginsels weike

zij in redevoeringen en dagbladen hebben gepredikt
zijn de kient vsaarin oproer en- wanorde opgesloten ligt
en de toon waarvan zij zich steeds hebben__ bediend ,
was toe- anblazing van twistvuur 13.0 uirnentendheid ge..
schikt. S'clerlei omstandigheden geven tot de anderstelling regt , dat zij ook nicer ontniderellijken invloed
op de gebeurtenissen hebben gehad. .Doch , zoo
dit ofschoun duidelijk , onbewijsbaar mogt zijn
de Proelaniatie -, in de dagbladen geplaatst en waarvan
de eehtheid naar bet schijnt , tot dus ver door nielitand
is on; trend , is voor het uog der Natie geschied en
grenst, llama het oordeel der factie zelve , zoo na aan
hetgeen altijd hoog verraad wend genoernd, dat het on.
begrijpelijk is hoe een Vertegenwoordiger varri:het Nederiandsche Volk , gednehtig aan zip end , met - diledert
beraadslagen kan , zonder irti icy t og onitrent den a. ard
en het ougmerk van het hewuste stub te hebben verzoeht.
Zoodra men bedenkt welken invloed openbare verstandhouding met opstandelingen op de handehvijs van
een lid' der Fergadering uitoefenen moet ziet men de
noodzakelijkbeid in, dat aan die Afgevaardigden terstond en ronduit worde gevraagd of zij zich gehouden
achten aan de Grondwet wier naleving altijd als hun
eenigste wensch voorgesteld -wend. -- Zoo Sa,
ten zij erkennin dat: hetgeen in -satnnage'Ge-westen [Jams
grijpt oproer opstand en strafwaardige rebellict is ,
en dat ook zij tot de onvair!dellijke betettgeling van bet
wetteloos ge weld behooren :cede to werken. Zoo 'been,
dan is bun nlaats zeker niet in . „eenefeVergadering aan welkdiGront.gsveSfkLnolmat,
waardoorinin-Werkkirng binnen de perked der Constitutie
wordt bepaald , houdt door verzaking van die Congtitutie
\Vi
Vertegenwuordigers zijn eerier
e , jell gewapenderha,n4 egen e deg yetten
bevoikiene ,
zoolang devan den ;St oat versa dan kunnen
gering 'hen dhit de voorwaarden leomen stellen waa•op - de : I)iinastie van Ora* nog in lieleje teenelaten
wordt ; maar to nelkik medee;tanders thr rebellen zijn en
zitting hebben in de Stati:m-Geri.',!I tilt kunnen zij niet.
Het is waar, zij zullen Nveidra in de noodzakelijkheid zijn het oogpunt to do-err= -Icenrwaindiviretoffe*ij
den opstand hezien; en alsdan zal terstond zoodanig
voorStel ter tafel kunnen worden gebragt , als de getrouwe inaehtneming der Grornlwet vereiseht. Doch
bet b cone 1 s "Jo 11
entneteleeling
bet ‘vare
het eellijnt ont do ear' ell
waarvan de zaak n ook ,
digheid der Vergadering verkieslijk geweest niets
hoegennarnd te verrigten eer men naar han bevoeg&
heid bepaaldelijk onderzaek had gedaan.
Het voorstel van den Hoer :9n 2/
Cartims. tot benoerning eener Con u nissie van 10 leden welke de middelen die de Kamer tot herstel der orb annwenden
kan voordragen zal , taunt _nit den drang dee ontstan.
diglieden ;vorden verklaard. Wanneer de Trona niet_ met
een Ministerie en een Rand van State wordt onningd
dan treedt de Vergadering der Staten-Generaal -gedurig
inner als een zelfstandig ligehaam. op : zij geeft (17!
impulsie , in plants dat zij die ontvangen' mueat. Dit
; doell
, op zich zelve beschomed een groat
bij de tenenwonrdige inrigting van het Behetweik
stuur onvertnijdelijk en bovendien ook heilzaam en
noodzakelijk is.
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Seq-ber

1.1
Eat] (ler voorname ooffme•l<en , waarmede eerie f
--iintrrdrongen
Natuudijk dat de welgezinde
fransehgezind e partij de vraag eer scheiding oppwor- van bun plig-t tot handhaving van des Konings gezag ,
Fen heeft , is bereikt.
rf ainclacht , natuurlijkerwlis nu in de grootste verlegenheid zijn.
Yee propositie van den Heer -Dorther Curtiliv , welke
uitNIttitend naar den opstand gerigt , is nu ten deele
ouk op een gilder punt overgebroAt ; men ‘,10: 1-h- van ge.. voorzeker niet zonder over/eg met verseheidene
sehriften en dagblad-artikden cv::r de ‘vt.n!,The!i i ikheid leden is gesehied toont dat men zich nu , sclaoon on=
tiihoer;Ja:Illie:d eerier scheiding
overstelpt; gaarne
genoodzaAt viands: o:11 gebt-nik te maken vnn
en g,2eft zicl niet ike• in besclionwingen toe , die mid- 11, , t
it evenwel brengt de zaak niet tveii1 door ongcstoorde loartzetting der rebelli,a, in haat. verband. Het betafiRit ; geti lpik de ricer
grootendeels overbodig worden genmakt.
d'Oinahia Thierry hoewel misschiert niet enkci nit
Aldus bedroog die part) het, algenteen ; doch , bet- gevoel _van betaxnelijkheid opgemerkt heeft --; (fat de

e,

geen h de gevolgen veel noodiottigEr is , Ai heeft
naar het Ecilijnt ouk- de l'it , gt,ring ntiskid. Midden
in de algemeene cerwarring worth bet void scheidiPg
gehoord ; en terstond ads Gf Let niisdadig oproergesehreeuw tle wettig uitgedrukte cvertsch-- van de gan,max.-=,
sc!ie :Calle of ten nticiste van gelled Belgie

Boodsehap het eerst, ongpv.vijfrid ouk in de openbare
ITergadering worde gebragt ; en , zoo de twee punten
d r ain vervat vooraf_ inet. zorg "en- rijp beraad moeten

worden onderzoeht

dan kan het voorstel 'van---den--Heer
Curtius veiligals niet gednan wor;IN-1 besehouwd.

veriVaeLi& dat , wanneer de Boodschap in de
verkondigt bet Convernement dat dit vraagpunt in over- aldeelingen koint , door de welgezinde indien ten
weging zal. worden gebragt ; ja.geeft niet onduidelijk ininste zij meenen volgens de Grondwet eon ennsuTte nearer dat indien het veriangen ook van de Sta- tatief ligehaani te kunnen zijn
eenparig
worden
ten-Generaal met dit gesehreenw overeenstemmen mogt
iii
10;honteit iwruid is oni inede te w erken tot
de

betuigd dat hoewel -bereid opt

zich -met- de -opgege-

vrangptinten , zoo dra mogelijk , bezig te houden
bereikin• van bet doel. En ook dit is niet genoeg. z. j daartoe nu buiten strait rrr yen era te z!ln ; verinits de
N.1„iiivelijks is de Vergadering der tweed& Kamer Lij- overt egingen hierorntrent
terwiji een w-minerkelijk
een , of de Boodscbap komt in , -waarbaj onverwijkle
deel des Rijks ziell in verwarrirg en opsfartd-ibovindt
bej'aalde en zor6nytiilis-e

overweging onif•eut de floodIn die volkomene vrijheid , van die openheid
zakeiijklieid eerier wijziging van de Nationale instel- kalmte verstoken. /meter; zijn , welke het groot be!ang
linger] en bet raadzanie eerier scheiding wordt veriangd. der zuak zoo nadrukkelift vereischt.
AVanneer d-ie
DezeBoodschap veran4a de strekking der buitenge- diseussie over de scheiding uitgesteld is , zal mei-overwone zamenkomst fie creel. Voorzelier torn deze
gaan tot de vraag, welk bet middel is waardoor wed.
eengeroepen werd , is het niet
met zoodanig oogmerk ligt de rebeilie nog kan worden gestuit ? filet °orgeweest. De openhartigheid , welke voor het welzijn dos deel van den !leer Donher Cartims koint hieromtrent
Vaderfiands in deze oogenblikken volstrekt noodzakellik met ens gevoelen overeen : yeen tti wee date de wettig
is , verbiedt te verzwijgen dat deze maatregel uit weik
aangevoerde hiyieht der wapenen ; dat is eerie martiate
00. 1)Iint ook beselionwd , aan velen allernoo;llottigst toe- wet. — I)esn tette;:l in pat ook op. die een
tiid

ge.w;lonen is. Tilans inerken wij fir alleen op , dat die nooit kostb:p.audez 'leen -kunnen
de kraeht
welke de Regering dour dc.- ! onderstewling voorbij.
der!atenaGeneraal verkregen zou hebben daardoor ten
eenemule wordt verlaind.

ongebruikt

:!- itaien-Generaal werden ;deals op het standpunt gebragt wcza•op de dechlgezinden gewenscht h el aa
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ben de Vergadering te zien. Gelukkig evenwel is de

langdurige opruijing en in verband met de gebeurtenissen in Frankrijk , van zoodanigen aard dat eenige
duizend man tot duurzaam herstel der orde welligt
dat zij tot voldoening aan onstuimige eisschen het
nietsbeteekenend zijn. In hoe ver men Brussel en
uiterste beproeft : thans is er nog eene andere
ten minste Luik , alwaar men meester is van de
taak op wier vervulling iedei welgezinde, in het belang citadel , innemen kan , worde door krijgskundigen
beslist ; en indien dit mogelijk is , dan beproeve men
zooveel van een geliefden Vorst als van een dierbaar
of het verlies van Gewesten , onder het gebied van den
Vaderland , zooveel hem op eene wettige wijs mogelijk
honing der Nederlanden geplaatst , en die anders binnen
is , aandringen moet ; de opstand behoort te worden ge- kort , schoon net eene rei van vestingen voorzien , de
prooi van Frankrijk moeten zijn , door beleid en nioed
dempt. Dit staat geheel op zich zelf. Hoedanig ook
kan worden hetet. Doch wat bovenal moet worden gede uitkomst zij van de Leraadslagingen der Statenwenscht is , dat men den aard , de strekking en dea
omvang der onlusten eindelijk eens geheel doorzie.
Generaal , de Grondwet , zelfs oat beboorlijk gewijzigd
Zachtheid , toegevendheid , opoffering is zonder nut:
te kunnen worden , moet vooraf als verbindend worden hierdoor is bet xeeleer dat de kwaal doodelijk wordt.
gehandhaafd en erke-d. Is dit niet mogelijk meer , De beginsels uit welke de factie ontstaat , brengen
dan is de Staat reeds uit 66n en dan is het hoog tijd nee dat zij onverzoenlijk en onverbiddelijk is. Ms zij
het hoofd yen Vorsten die geen wederstand bieden ,
dat aan de zelfstandigheid der Vereenigde Nederlanden , voor elke concessie omkranst , het is Jill ook hen te
gelijk die in 1813 herwonnen werd , ernstig worde treffen met gewisser slag ; en als zij aan de Volker).
vrijheid belooft, het is de hor"cr die den gifheker ingedacht.
zwelgen doer. Het worth dnideiijker met iederen dag
Teinporiseren is een woord , zoo het schijnt , aan de dat , indite: men zich van eene partij die Frankrijk en
een deel van Belgie overheerscht , niet geheel losorde van den dag ; en het is , wanneer men ongaarne tot
scheuren wil , de Troon en bet Vaderland naauwelijks
eene afdoende keuze besluit , een zeer verleidelijk woord.
meer door liefde en trouw zouden woi.dea gered.
Daar moet , dit is nu het gevoelen van menigeen , met

Regering nog in haar geheel. Zij heeft nu getoond

de rebellen worden getemporiseerd. De niinste energie
gelooft men , zou oorzaak van verbittering zijn ; spoeBeraadslaging met geslotene deuren schijat thans
niet bijzonder nuttig te zijn. De toon der dagbladen
is veel hooger dan die der redevoeringen gestetnd : de
bevolking dezer Stad heeft reeds meermalen getoond ,
dat ook verontwaardiging haar niet tot baldadigheden
of laaghartige wraakoefening overhaien kan; en mogelijk wordt , als de bekommernis in zoo hooge mate opgewekt is , juist de meestmogelijke publiciteit , in het
belang van rust en orde , vereischt.

dig zal onder de opstandelingen verdeeldheid ontstaan
en welligt komt elke oproerige stad binnen kort , zonder slag of stoot , onder , de magt des I(onings te rug. —

•

Bekoorlijk uitzigt inderdaad ! Bedriegelijk uitzigt te
gelijk ! B3-.-endien , heeft men ook bedacht wat dit tot
geruststelling en aannioediging der rebellen , tot verspreiding van den opstand en tot ontmoediging van wie
getrouw bleef te weeg brengen moet ? Houdt men de
uitwerking hiervan op het leger in het oog ? Ziet men
niet in , hoe belemmerend voor de welgezinde leden der
Staten-Generaal de onzekerheid is omtrent de bedoelingen
van het Gouvernement? Berekent men wel hoe in de Noordelijke Gewesten , de bezorgdheid en angst iederen dag
dat de oproervaan stooreloos waait , onophoudelijk klimt ?
Zeer moeijelijk is de toestand van het Gouvernement.
Die moeljelijkheid evenwel wordt zonder noodzaak vergroot , wanneer men omtrent het al dan niet nemen
van krachtdadige maatregelen besluiteloos is.
Dat nu terstond geweld moet of kan worden gebruikt ,
moge twijfelachtig zijn. Al had het oproer in den aanvang
misschien zeer gemakkelijk kunnen worden gestuit , de
toestand van verscheidene Zuidelijke Gewesten is , na

I

Frankrijks regering , wier lot zooveel invloed ook op
de Nederlanden heeft , kan zich niet verdedigen tegen
hen door wie ze met haar eigen beginsels aangevallen
wordt. De Engelsche Courrier erkent dat , zoo de
Staatsregeling nog natter bij een republiekeinschen vorm
wordt gebragt , een bewonderaar der laatste omwenteling bijna berouw zal hebben : will almost regret ever
having expressed such admiration. Doch, voegt hij
er onmiddellijk bij , met een weinig standvastigheid ,
with a little firmness , weert Lodewzyk Philippus de
republiekeinen wel af. — Zoo bedriegt men zich dan :
zoo sluit men het oog ‘villens en wetens voor het gevaar :
zoo stelt men zich met de hoop op hetgeen onmogelijk
is , gerust. De omwenteling , eenmaal begonnen , volgt
haar natuurlijken loop en de Staatkunde is geen Staatkunde meer, wanneer zij , bij het vormen van haar
plan , op die ontwikkeling geen rekening maakt.
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NEDERLANDSCHE GEDACHTEN.
Maandag den 208ten September.
De Staten-Generaal loopen op dit oogenblik gevaar
of te veel of te weinig te doen.
Zij vertegenwoordigen het geheele Nederlandsche
Volk ; niet evenwel in dien zin , dat regt en belang aan
bun willekeur overgelaten is : tot de geringste verandering in de Grondwet , tot ter zijdestelling der beginsels waarop de Staat opgetrokken is , zijn zij niet bevoegd. Zij vertegenwoordigen het Volk enkel in hetgeen hun bij de Grondwet uitdrukkelijk opgelegd is. Zoodra zij verder gaan , is er verwarring der Staatsmagten ,
verplaatsing van het Souverein gezag , en de schutsmuur valt weg die het Rijk tegen omwentelingen besehermt.
Het blijkt dat ook uit dit oogpunt de Boodschap van
den 13 September zeer bedenkelijk is.
De Regering schijnt niet enkel naar raad , maar ook
naar een rigtsnoer en bijna naar een voorschrift te hebben verlangd. Zoo de scheiding aan Hun Edel-Mogenden behaagt , zal van haar zij de , zoo 't schijnt , geene
tegenkanting worden ontmoet ; dus bevreemde het niet
zoo de Globe schrijft : Maitenant que toute force morale echappe et gu'une armee de citoyens est debout
dans les provinces , le Roi en appelle lui me'me a la
re'prdsentation nationale comme u un pouvoir supreme
et constituant. Daar is meer. Wie zijn het aan vier
verlangen men tracht te voldoen Hebben welligt in
vroeger tijd de Staten-Generaal heeft de tweede Kamer eenig voorstel waarop de Regering nu te rugkomen wil , hierover in het midden gebragt ? Hebben de
Provinciale Staten misschien de noodzakelijkheid der
scheiding , op grond van Provinciale belangen , betoogd ?
Niets hiervan. Sedert weinige dagen is scheiding de
lens van een opstand , die net brandstichting aangevangen is en met verguizing van 's Konings gezag voortgezet wordt. De Boodschap op dit oogenblik zou al
zeer ligt , al wordt die strekking door enkele uitdrukkingen verbloemd , eenigermate als eene hulde aan de
publieke meening aan de Volkssouvereiniteit en, gelijk hieruit insgelijks volgt aan het regt van insur-

rectie kunnen worden, Ibeschouvvd. Door liberale beginsels gelijk sneer dan een Minister dikwerf aan den

dag heeft gelegd wordt men ook tegen wil en dank
gedurig verder gesleept ; doch dit kan de bedoeling niet
wezen van den Vorst die , waar hij zijne eigene be
schouwing heeft opengelegd , den Staat als eene door
de Grondwet getemperde Monarchie heeft erkend. Een
welgezind blad beweert dat nil de Vergadering der Staten-Generaal eene soort van Assemblee Constituante
wordt : ware dit zoo, het zou de afkondiging eener
omwenteling zijn. Zelfs de Staten-Generaal in dubbelen
getale hebben het regt niet tot veranderingen waardoor
bet wezen van den Staat aangetast wordt : eene legale
revolutie werd nooit in Art. 229 en Art 230 bedoeld •
De tweede Kamer vooral , aan welke de factie , zoo
vaak zij op de meerderheid rekenen kon , eene omnipotence parlementaire toegeschreven heeft , houde thans
inzonderheid , nu die strekking ook van Regeringswege aamoediging vindt , zorgvuldig in het oog dat zij
den Koning , volgens art. 51, gedienstig moet zijn
in het beschermen van de Koninhlfjhe waardigheid ;
zich geen regt der Kroon , schoon het haar aangeboden
wierd , toeeigenen mag en den invloed van gewapende
massas waardoor de Staat te gronde wordt gerigt,
zoo lang en zoo krachtig haar mogelijk is , tegenhouden
moet.
Doch het ooginerk der Boodsehap zij , met het gevoelen
der Kamers bekend te worden gemaakt. Soortgelijk
iets is in de Vergadering van 1828 —1829 geschied
toen de Koning de wenschelijkheid der Jurij aan de
beraadslagingen der tweede Kamer onderwierp. Dan
treden de Staten-Generaal in eene gansch andere be
trekking op : zij worden een consultatief Iigchaani.
Dit komt met hun grondwettige attributen niet overeen.
De Ministers en de Raad van State zijn hiertoe bestemd ;
deze zijn de grondwettige steunsels van den Troon ;
neeint men die steunselen weg , dan zou het Rijk
weldra door de Kamers worden geregeerd : en de
/coning behield niets dan de eenheid van bestuur ,
onder toezigt der vertegenwoordigers van het Volk.
onvermogend worth de Vorst in elk Constitutioneel Rijk waar geen Ministerie bestaat en de invloed
van den Rand van State op de belangrijkste aangete-
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zenheden weinig beteekenend is.et is om het vooruitzigt biervan , dat in de Nederlandsae Gedachten onephoudelijk op de vorming van een Mitiisterie als op
C. en volstrekt ontnisbaren maatregel , aangedrongen werd.
Menigeen vond dit revolutionair ; en gag niet in dat
het , zoo niet het genoegzame middel , toch zeker de
ntiereerste voorwaarde tot keering der revo!utionaire beginselen is. Zoodra de invioed der Ktoon tot de populariteit van den Koning wordt beperkt , is de Regeeing ook van den bdsten der lioningen zonder eenige
kracht. =Een Gouvernementsblad was zeer aan de uitdrukking gehecht dat de Koning alteen besluit , als
of het regt van eigene beilissing , hetgeen ter aangehaalder plaatAe , Art. 73 , enkel in verband tot het hooren
van den Staatsraad wordt vermeld , de keus van Ministers zonder magt een overeensternming Egebood. Velen geloofden , dat het gezag van den honing zou worden verkort; als of wt.! un Ministbv des Chambres et
ate l'opinion, een Ministerie wiarbij de honing ter
zijde wordt gesteld, hadden ge%vild ; als of een Ministerie , het aangeprezen werd , niet het onvoorwaardelijk uitvloeisel was van 's Konings eigen wil ; als
of zip gezag niet grooter ware dan thans , indien een kraeht.
vol Ministerie hem tot voorganger der welgezinden , tot
Ieidsman der Staten-Genera& , tot regearder van de Natie had gemaakt. En wat zal men nu , indien er geene
aannterkelijke verandering komt , weldra uit den aard
der zaak , moeten zien ? Men ontveinze het zich niet ;
of mogelijk het onheil nog kon worden gekeerd ; een
Bestuur , waar de Vorst met de beste bedoelingen en van
eene grootendeels getrouwe bevolking omringd , evenwel magteloos is; eene talrijke Vergadering , die aan
!mar eigene uiteenloopende beschouwingen overgelaten
wordt ; eene 1)emocratie en eene Democratie van de
ergste soort , dewij1 , waar eene Volksregering welingerigt is , ten minste eenig erkend en toongevend gezag
aangetroffen wordt. De Ministers , hoe dringend de omstandigheden ook zijn , inaken van art. 91 der Grondwet
geen gebruik ; en trouwens wat zouden zij wier denkwiize men nu kent , thans nog in de Vergadering do_m ?
De Regering swat dus van haar invloed op de tv‘eede
Kamer geheel af. En zou dit niet beangstigend zijn ?
Zoic, siddert men voor het schip dat zonder mast of roer
van de woedende golven prijs gegeven is. De Kamer
is , even als het Rijk , in vijandige partijen verdeeld •
en den welgezinden ontbreekt , zoowel (liar als buiten
hear kring , die steun van het Gouvernement , waaruit
;liken eenheid en kracht zou kunnen ontstaan ten behoeve van orde en wettig gezag.
In deze omstandigheden moet door de Staten-Generaal
%ooral ook niet te weinig worden gedaan ; en men
ea! noel) voor het een , noch voor het ander uiterste
bevreesd behoeven te zijn , indien al datgene geschiedt
'vat overeenkomstig de Grondwet , mogelijk is. Het
is nu dat Nederlandsche rondborstigheid betaaiiit en
dat geheel de waarheid moet worden gezegd. Elk deele
openhartig en openlijk zijn gevoelen [nee. De tweede Kamer late Art. 114 niet ongebruikt. 1)e hooding der welgezinden is krachti.4er dan voorheen ;
misschien evenwel niet krachtig genoeg. Door

niet terstond inlichting te vorderen van hen die
, zoo 't schpit in hetrekking tot deb opstand hebben geplaatst -doet men eenigermate z-elf h-etgeen men
in de Regering misprijst : men maakt met discussion
een begin , eer _men de _zekerheid heeft dat het gezag
der Grondwet algemeen in de Vergadering wordt erkend. Wegens het voorstel van den Heer norther Curtius moet de Natie hem erkentelijk zijn ; doch waartoe
die omweg, waartoe eene Coinmissie die door gemis van
eenheid de zaken weeder b_ederft , waarom n.i,et _ronduit en
terstond de vereisehte voordragt gedain ? Toont men gedurig tneer energie , molt evenwel zooveel als de aard
der omstandighedin telkens g-ebiedt-; dan bereikt men
met den meesten ijver geenszins bet doel. — Bedenkt
men wet vat dezer dagen eigenlijk begint ? De strijd
van 'het revolutionaire -Frankeijk , -overal met de revcilutiortairen in -natuurlijk verband , de -strijd op leven en
dood tegen .elk wettig gezag. Dit zij iedereen voor
den geest die dour stand of betrekking lets op den gang
der zaken vermag. De tweede 'Kamer Ake -van haar
regten tot behoud des Vaderlands gebruik. Blijft haar
poging door tegenkanting der eerste Kamer , of de poging
der Staten-Generaal door weigering van het Gouvernement zonder gevOlg , dan kunnen de wettige magten
tot magteloosheid worden gebragt : maar voorzeker , in
dat geval zou van het Staatsgebouw weldra niets dan
puinhoopen overig zijn.

De Comntissie voor de verzoekschriften is zamengesteld uit de Heeren Geelliand , ingenhousz Buyttens-

Kerremans Sandelin, Op ten Hoof, van S9'tzatna en
Piscatore. Het is goed dat de meerderheid uit Belgen
bestaat ; het blijke dat men zich tegen rebeilen verzo, ;
doch waarom de Heer ingenhousz , die wegens den aanslag in December weed gedestiiiieetd ?
Het voorstel van .den Heer van Sjetzama oxn Z. M.
te verzoeken zich een omstandig rapport nopens den
opstand te doen voorleggen, hetwelk aan de :gainer zou
woiden medegedeeld , strekt zijn Vaderlaedlievenden
ijver tot eer. Evenwel had de Hoer Gee/hand green onregt , dat de voordragt van ontwerpen , van wet verkieslijk.er is. Eere hebbe de Heer van Darn dat_ hai
twee Ministers , in zoo ver -door hen op het vertrouwen der - Natie prijs wordt gesteld , ter verantwoording
uitgenoodigd heeft ; .den eenen wegens_ zijn ditbbelzinirig
en raadselachtig .gedrag, den anderen wegens den lof
van geen Nederlandsa Minister te zijn , die hem door
de opstandelingen -toegezwaaid is.
Zes dagen., reeds is de Kamer bijeen. Waarom. meet
terstond de Grondwet tot toetsteen der verdaeltte Wen
gesteld ? Waarom met het voordragen van eene martiale
wet gewacht Ziet bier de inliebtingen welke men behoeft. Een uitgebreide en door vreemden invloed ondersteunden opstand bestaat ; het Qouvernement beteugelt dien niet ; bet Vaderland is in gevaar ; het geluk
en de eer der brave ingezetenen op- het spel. Waarom
stelt men nog uit hetgeen elk , ook het Gouvernement , tot de keus tusschen regt of onregt noodzaken
zou
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NEDERLANDSCHE GEDACHTEN.
Woensdag den

n

228ten

et is thans eene opmerking van groot belang dat
de strijd niet tusschen Holland en Belgie bestaat.
De bevolkingen tegen elkander in het harnas te jagen
is veler doel ; wanneer de schijn aangenomen wordt,
als ware hier twist tusschen de twee Afdeelingen
van het Rijk , zoo doet de opstand zich voor in een
bedriegelijk licht.
Ziet ! dan zijn er bijna geene opstandelingen meer , die
zich verzetten tegen het gezag van den Koning en de orde
der Maatschappij ; getrouwe onderdanen evenmin , aan wie
tot behoud van den Troon de grootste opofferingen gemakkelijk vallen. Het zijn twee bevolkingen, waarvan de eene zich
verongelijkt acht en tot verkrijging van hetgeen zij begeert naar de wapenen grijpt ; terwijl de andere zich van
deze gelegenheid ter botviering aan haar jaloezij bedient
en , uit baatzuchtige inzigten , tot geweldige maatregelen
drijft. Dan is het niet om beginsels te doen , maar
om Nationaal vooroordeel en belang. Zoo heeft de
Staatkunde regt , als de eene bevolking door toegevendheid en belofte tot zwijgen gebragt ; de andere tegengehouden en in slaap wordt gewiegd : tusschen beider
gedrag is naauwelijks onderscbeid meer ; de welgezinde
Belgen zijn baatzuchtige aanhangelingen van het Bestuur,,
door wie alle Vaderlandsliefde uitgeschud is ; de dienstaanbieding in het Noorden kan met de vrijwillige wapening in het Zuiden , de Nederlandsche vlag met de
Brabandsche vaan , en het Oranje boven I welligt met het
vine la libert0 geltik worden gesteld.
Deze valsche voorstelling is mede geschikt , om aan
den Vorst te verbergen hetgeen men ten zijnen opzigte
bedoelt. Door de gedachte aan vroeger betrekkingen
verleidt , gaf hij aan de eisschen en driften van schraapzuchtige landgenooten toe : het evenwigt worde hersteld ,
en de overal geliefde Monarch zal weder gerust en geroemd heerschen over het gansche Rijk. Pligt gebiedt
hem onpartijdig te zijn. De Grondwet heeft hem als
't ware tot bestendigen scheidsrigter over twee in een
Staat vereenigde Natien gesteld : het is een binnenlandsche krijg dien hij door beurtelingsche begunstiging
voorkomt.
Deze denkbeelden , waardoor de geheele kracht van
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het Gouvernement als 't ware eensklaps aan banden wordt
gelegd hebben , door listige bemoeijenissen naar het
schijnt , ingang gevonden ook waar bun invloed de nadeeligste gevolgen te weeg brengen kan. Gelooft men
dat , indien Brussel als eene in den eigenlijken zin
rebellerende stad aangeinerkt was , de Prins haar
zonder troepen ingetreden en het leger niet , ook
stormenderhand , sints lang ware binnengerukt ? Gelooft men dat , indien , ook naar het oordeel der
Regering , de tegenwoordige bonding van onderscheidene steden voortzetting was van hetgeen met plundering en brand aangevangen werd , zoo nadrukkelijk van het welzijn van alle onderdanen , van de
pligten aan alien verschuldigd en van de vereeniging
van alter belangen zou worden melding gemaakt? Gelooft men dat , zoo het Gouvernement in de onlusten
enkel het werk van een misdadigen aanhang had ge.
zien , het meer aan eene splitsing van -het Rijk dan aan
de vernietiging van den opstand zou hebben gedacht ?
Het behoeft hier geen betoog dat het stelsel van
beurtwisselende gunst , le systeme de bascule , in bijna
Lodewijk XVIII
alle omstandigheden verderfelijk is.
heeft daardoor den val van Karel K bereid. Toen het
Rijk der Nederlanden werd gevormd , heeft Europa's
1)iplomatie geen eeuwigdurend evenwigt , dat onmogelijk is , maar wel , op grond van veronderstelde overeenkomst , zamensmelting en duurzame vereeniging bedoeld. Koning te zijn over twee volken die omtrent
even magtig en tegen elkander vijandig zijn , is eene
taak die het menschelijk vermogen overtreft ; eene taak
onuitvoerbaar zelfs niet een despotiek gezag , dat evenzeer met den Nederlandschen acrd als met de inzigten van een vrijheidlievenden Vorst in tegenspraak is.
Moet Belgie aan Holland , of Holland aan Belgie , of
beurtelings het belang van het eene deel aan de ontevredenheid van het ander ten offer worden gebragt , en
is er geen plan denkbaar dat, behoudens eenheid van
beginsels , beider welvaart bevorderen zou , dan is de
onvereenigbaarheid zelfs onder verschillende Staatsregelingen beslist.
Het mag niet worden ontkend dat in alle gevallen de
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last der Regering door de verscheidenheid der bevol_
king aanmerkelijk worth verzwaard. Dit slechts houde
men , als eene hoogst gewigtige waarheid , in het oog
dat , hoe groot die verscheidenheid ook zij , de oorzaak
waaruit deze onlusten voortgesproten zijn , geenszins
in de vooringenomenheid tegen de Hollanders ligt.
De factie welke of vereeniging met Frankrijk , of
zelfstandigheid , of ten minste losbandigheid wil , was
in Belgie noch Nationaal noch populair. Om dit te
worden , moest haar eigenlijke doel verscholen zijn
onder eene belangwekkende en verstaanbare leus ; en
daar nu die leus , am meer dan eene reden , niet uit
het Catholicismus kon worden ontleend , zoo is het
duidelijk waarorn men zoo vele pogingen tot het
vestigen van Nationalen afkeer in het werk heeft
gesteld , en waaroin , vooral toen het gebrek aan Nationale energie werd gevoeld , zooveel van Hollandsche
ove•heersching gewag werd geniaakt.
Eigenlijk is elke beschuldiging van dien aard ongerijmd. In de laatste twee jaren , zoo dikwijls de belangen van Belgie en Holland niet overeengekomen zijn ,
hebben de eerste , somtijds alleen door de edelmoedigheid
tier Hollanders , altijd getriumfeerd. Men denke aan het
gemaal , aan de wijzigingen die het Budjet in December 1829 onderging , aan financiele wetten in het geheugen nog versch , aan maatregelen ook van meer teederen aard ; welke men dikwerf met droefheid , altijd
met pligtmatig geduld en dikwerf als ware daarinede
eensgezindheid te koop , met tevredenheid heeft aanschouwd.
Bovendien , het geschil is niet tusschen Belgie en
Holland , maar tusschen den Troon en de Liberale
wanbegrippen geweest. Verbreking van het wettig gezag , vestiging der Volkssouvereiniteit was het doel ;
van het voorstel van den Heer de Brouckere af, waarbij wetteloosheid voor de drukpers werd verlangd , tot
aan de eisschen ter vernietiging van den Staat , die
men nu door gewapende burgerijen en plunderziek
graauw ondersteunt. Lel& wanneer de factie over eene
Hollandsche meerderheid heeft geklaagd , was het op
grond veel minder van eenzijdigheid voor Hollands belang , dan van misdadige overgave der regten en vrijheden van het gansche Volk.
En welk getuigenis kan krachtiger zijn dan hetgeen door de banding der ingezetenen afgelegd wordt ?
De Natie is in Belgie niet ontevreden met het Gouvernement. De rust had , waar zooveel onrust werd
gestookt , anders geen twee jaren geduurd. Het is be
trend hoeveel moeite het afbedelen en afdwingen van
ondertcekeningen voor de petitien heeft gekost. De
Provinciale Staten hebben voor twee maanden getoond ,
dat de welgezinde bevolking in verscheidene Gewesten
niet krachteloos is. In vele plaatsen is de menigte
zelfs nu voor opruijing doof , en ook waar een betaald
oproer voor een meer geregelden opstand plaats heeft

gemaakt hijgt het meerendeel met kommer en ongeduld
naar het einde van het revolutionair geweldDe factie van haar onvermogen , in zoo ver zij op
zich zelve swat, volkomen bewust , vereenzelvigt zich ,
ook door anti-Hollandsch te zijn , met het Volk ; en de
ongerijiudheid van haar lastertaal waarborgt geenszins dat
die taal zonder indrak op de gemoederen blijft. Helaas
ook van den kant der welgezinden , werkt men het
boosaardig opzet in de hand. De Regering zondert niet
de rebellen — de plunderaars misschien wel maar
de eigenlijke rebellen zondert zij van de welgezinden
niet af , en het moet aan de factie zeer aangenaam
zijn dat men , door de uitvallen grootendeels van vreemde huurlingen getergd , zich ook hier in redevoeringen en geschriften niet altijd zorgvuldig genoeg van
aanmerkingen tegen de Belgen in het algemeen onthoudt.
Aldus wordt men , ten gevalle van hen door wie bet
twistvuur aangeblazen wordt , naar Burgeroorlog en in
Belgic naar den triunif van het Jacobinismus en naar
de vereeniging met Frankrijk geleid. Het eigenlijke
kenmerk van den opstand , de strijd tusschen regt en
onregt , tusschen des Konings gezag en de muiterij , tusschen de Grondwet en de Anarchie , valt dan , voor alsnog ,
minder in het oog en van daar dat men , in een toeleg
tot omverwerping van den Staat , een opstand van eenige
Gewesten om Provinciale belangen , eene volksrebellie
ziet , welke , behoudens het aanwezen en de waardigheld van het Gouvernement , door schrandere toegevendheid ten onder kan worden gebragt.

Het schijnt in de Staten-Generaal treurig gesteld. Men
verneemt niet dat in de eerste Kamer eenig voorstel
ten aanzien van den Graaf van Aerschot , c. s. is gedaan. De tweede Kamer houdt zich bezig met vragen ,
wier beantwoording thans onniogelijk is , en met voorstellen die , hoe wel gemeend , de oorzaak van nadeelig op.
onthoud kunnen zijn. Het adres van antwoord zal , ondanks
de poging van den Heer van Alphen , waarschijnlijk ook
nu weerklank zijn en niets meer. Natuurlijk , indien
men twee volstrekt onvereenigbare opinien door een
nietsbeduidend tniddelding vereenigen wil. Dit behoort zoo , wanneer de Vergadering ook hen door wie
de Grondwet , naar het schijnt , niet meer wordt erkend , stilzwijgend in haar midden duldt. Men verwijt aan de Regering dat zij niet voor alle discussie
het gezag der Grondwet herstelt ; en desniettemin handelt men in zijn eigen kring volkomen op dezelfde wijs.

Het is buiten weten der Redactie dat een blaadje betrekkelijk
tot een artikel uit het Nederlandsche Verbond , in de Neder landsche Gedachten ingesloten werd. De bestrijding van een
gerucht heeft somtijds de verwezenlijking belet van een plan ;
evenwel nu vooral wordt omzigtigheid in de mededeeling van
berigten en kalmte in debeoordeeling van maatregelen vereischt.

De uitgave geschiedt bij G. VERVLOET, te 'sGravenhage; bij de voornaamste boekhandelaren en op alle postkantoren des Rijks —Men abonneert
zich voor to rummers to gelijk tegen f I. 25 franc° per post. De nommers zijn afzonderlijk te bekomen voor i5 cents, een kwart vel voor 7i cent.
Gedrukt bij II. P. DE SWART , te 'sGravenhag,e.
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NE ERLANDSCHE GEDACHTEN.
Woensday den

I ndien bij den hagchelijken toestand van het Rijk

sointijds het stilzwijgen door de Nederlandsche Gedachten wordt bewaard , schrijve men dit niet aan moedeloosheld toe. Moedeloosheid betaaint Christenen niet. Doch
er wordt in het belang der goede zaak , veel behoedzaaniheid vereischt : het is geen oogenblik voor nutteloos verwijt : de denkbeelden van dit blad hebben op
de Overheid , althans in de laatste maanden geen invloed gehad ; en de opgewondene gemoederen in beweging te brengen is nooit ons oogmerk geweest.
Daarentegen , ieder moet thans doen wat hij in zijn
kring vermag : het woord dat tot dus ver geen ingang
vond , vindt dien welligt nu : onze beginsels leiden
regtstreeks tot eerbiediging van wettig gezag , van
orde en van verkregen regt; en het is in gemeenschappelijk ongeluk een troost , mede te deelen wat men gevoelt.

29ste"

September.

stookt , heeft , door Frankrijks voorbeeld , door Franschgezindheid en Franschen invloed aangemoedigd en ondersteund , eerst oproer , toen opstand , nu bijna eene
omwenteling bewerkt.
Frankrijk dat heillooze land , uit hetwelk rampspoed en verderf zich altijd over de beschaafde wereld
uitgestort heeft ; Frankrijk , door de veerkracht der revolutie in beweging gebragt, zal misschien weldra
zonder openlijk te hebben gerntervenieerd , zich van de
Zuidelijke Nederlanden hebben meester geinaakt. Het
is in alien gevalle tijd aan de zelfstandigheid der Vereenigde Nederlanden gedachtig te zijn. Zoo Belgie ons
ontvalt staat Holland als in 1814 , misschien als in
1672 , op zich z elf.

Die wijsheid behoeft , dat hij ze van GOD begeere. —
Het paard wordt uitgerust ten strijde , maar de overwinning is van den HEER. -- De uitschrijving van een
Bededag en van maandelijksche Bedestonden , zou
thans , niet minder dan in 1813 en 1815 , aan de van
een Godvreezend voorgeslacht niet ontaarde Nederlanders aangenaam zijn. Thans blijkt de ongenoegzaainheid
van inenschelijke hulp.

De Staten-Generaal hebben een Adres van antwoorct
gemaakt.
Van hunne overige werkzaaniheden is weinig of
niets bekend.
De voorstellen der Heeren Donher Curtius en van
Sifizama, zouden tot geen uitkomst hebben geleid.
Voor vruchtelooze beraadslagingen over herziening der
Grondwet en splitsing van het Rijk waren de gemoederen thans vooral niet geitemd.
Alen heeft dezer dagen beweerd , dat Art. 114 der
Grondwet niet voor buitengewone Vergaderingen geldt.

De gesteldheid van het Rijk moet niet worden verbloemd. Geheimhouding brengt dubbele ongerustheid
te weep. Er zij onderling vertrouwen , vertrouwelijkheld zelfs tusschen den Vorst en het welgezinde Volk.
Een groot deel der Zuidelijke Gewesten is door binnen- en buitenlandsche vijanden overheerd. De geest ,
welke in Frankrijk aan de Dynastie , en met haar aan
de Staatsregeling , en voorts aan de verbindende kracht
van elk gezag een einde heeft gemaakt , tracht in
Belgic hetzelfde te doen. Die geest van wanorde en
anarchic na sedert lang door redevoeringen , dagbladen

Deze stelling betwijfelen wij. Misschien kan de Koning
bepalen, dat daar alleen over hetgeen hij voorstelt mag
worden gedelibereerd ; doch , doet hij dit niet , toont hij integendeel hoogen prijs op de voorlichting der Vergadering te stellen , dan is de kieschheid , die dit Artikel
ter zijde stelt , inderdaad grout. Het betaarnde , de
voorstellen der Ministers of te wachten ; maar toen van
die zijde filets voorgesteld werd , had men uit den
boezem der Vergadering eenige tot den opstand regtstreeks betrekkelijke Wet te gemoet mogen zien.
ln alien gevalle had het Adres sneer dan een zeer
flaauwe weerklank kunnen zijn. Het is hier geen oproer
alleen ; het oproer is uitgebarslen midden in vrede en

en andere middelen misnoegen en onrust te hebben ge-

welvaurt

doch nadat het sedert fang door allerlei op-
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ruijing voorbereid was: en het zijn niet de tooneelen
van plundering en brandstichting die alleen of bovenal
de oorzaak van smart en verontwaardiginy moeten zijn.
De wezenlijke stand der zaken had door eene Vergadering , op wier medewerking , op wier trouw en Vaderlandsliefde de Koning rekening had gemaakt , in
deze oogenblikken wel mogen worden opengelegd. —
ilierdoor had men aanstoot gegeven aan elk die in de
veroordeeling van den opstand zijne eigene veroordeeling
zou hebben gezien. — Dit is mogelijk ; mar dan blijkt
hoe noodzakelijk het was niets te verrigten , alvorens
men oiutrent de handelingen van sommige leden voldoende inlichtingen had. Wie de Grondwet niet erkent ; 1.1 ie met opstandelingen heeft geheuld , kan
in geene grondwettige vergadering worden geduld.
De handelwijs der Staten-Generaal wordt door velen
toegeschreven aan de zucht om bedaard en gematigd te
zijn. Die zucht verdient voorzeker in de tegenwoordige omstandigheden hoogen lof maar werkeloos blijyen is evenmin bedaardheid , als gelijkstelling van
regt en onregt gematigdheid is. men weten ,
waaruit eigenlijk die schijnbare gematigdheid ontstaat ?
Uit gebrek aan beginsels en uit vrees van te worden
gecompromitteerd. Dit is het , dat sedert October 1828
de welgezinden altijd van afdoende maatregelen wederhield , hen altijd tot speelbal eener landbedervende
factie deed zijn en tot de onheilen , door welke het
Rijk zoo vreeslijk geteisterd worden zal , krachtig
heeft medegewerkt.

toegenegenheid voor de Gewesten in welke zff geboren
zfin. Dan Loch zou in dit mistrouwen niet door zoo vele
welgezinde Belgen worden gedeeld ; en bovendien , de
Hollanders , zij hebben dit meermalen getoond , zijn tot
opofferingen ten behoeve van Belgie gereed ; ten gevalle
eener factie niet. Hetgeen men vreest is , dat sommige Ministers , niet uitsluitend twee , tot concessien aan
die factie zullen worden verleid ; omdat die Staatslieden , naar veler inzien , door woorden en daden gehechtheld aan dezelfde wanbegrippen hebben getoond , waarvan hetgeen nu gebeurt , de onvermijdelijke ontwikkeling is. Bij de bekende denkwijze , zoowel van die Ministers als van dengenen wiens verwijdering men heeft
bewerkt ; bij de overweging van hetgeen de maatregelen ,
door hen, zoo het schijnt , aangeprezen , te weeg hebben gebragt , is het voorzeker niet vreemd zoo men al.
thans geen zoodanige raad en uitvoering van hen vet ,.
wacht , als in deze welligt voorbeeldelooze crisis , voor
het dringend belang van het gansche Rijk noodzakelijk is.

In de beoordeeling der maatregelen van het Gouvernement behoort iedereen nu dubbel omzigtig te zijn.
Het blijkt evenwel dat men den eigenlijken oorsprong van het kwaad niet doorzien , en te lang met
het beteugelen van den opstand heeft gewacht. Deze

opmerking is van belang; omdat zij in zekeren zin de
De Staats-Courant van 27 September onderstelt dat toekomst van Europa voorspelt. De Staatkunde der Moer w antrouwen en verdenking ten aanzien van twee Migendheden , ten aanzien van Frankrijk, is aan die van de
nisters bestaat. Dit is zoo : het mag , hoe betreurenswaardig ook , niet worden ontkend ; het is openlijk in Nederlandsche Regering , ten aanzien van Belgie , niet ongelijk. Zij hebben de revolutionaire beginsels niet tede tweede Kamer gezegd.
Misschien heeft men te veel aan sommige uitdrukkingen ire gengewerkt ; zij gelooven , dat door toegeefiijkheid de
de rapporten der Deputatien van Namen en Brussel gehecht.
vrede met anarchieke wanbegrippen wordt bewaard ; zij
Schoon le coeur beige te hebben in den zin der opstandelingen veelbeteekenend is , levert dit geene reden tot stellen de gewapende interventie , die elken dag moeijeeene soort van beschuldiging op ; en hier vooral op te druk- lijker wordt , zoolang nit , tot dat men door Frankrijk
ken , geeft aanleiding tot het misverstand dat ook in het aangevallen wordt en met de regering van het graauw
bedoelde artike4 der Staats-Courant opgemerkt wordt.
en met eene echt revolutionaire energie te doen hebHet mistrouwen ontstaat niet omdat die twee Ministers uit Belgie afkonavtig zlyn , of wegens to groote ben zal.
a
uitgave geschiedt bij G. VERVLOET , te 'sGravenhage; bij de voornaamste boekhandelaren en op alle postkantoren des Rijks. —Men-abonneert
tegen f 1. 25 Immo per post. De nommers zijn afzonderlijk te bekomen voor s5 cents, een, kwart vel voor 7i cent.
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No. 20.

NEDERLANDSCHE GEDACHTEN.
Donderdag den 30 sten September.
De troe en hebben Brussel ontruimd. Men make
zich nu geene illusien meer. Het Rijk der Nederlanden is
in tweeen gescheurd. Belgie wordt welligt Fransch en

een grootsch en vast plan , naar een edel doel te worden geleid.
De kalmte en rust welke in de laatste weken onafgebroken in het Noorden heeft geheerscht , strekt aan
de ingezetenen tot niet geringen lof. Wij bidden
hen voort te gaan op dit spoor en , wanneer zij

tie Vereenigde Nederlanden staan weder op zich zelf.
De Mogendheden zijn , en om den inwendigen toestand
van verscheidene Rijken , en uit hoofde der dwaalbegrippen die ook in de tegenwoordige Diploinatie binnenge- eenige reden tot klagt en ontevredenheid meenden te
slopen zijn , tegen de overmagt van Frankrijks krach- kunnen hebben , te bedenken hoe moeijelijk het reten en invloed naauwelijks bestand. W'at nu ? Zal ook geren in deze oogenblikken is , hoe beklagenswaarHolland weder door Fransche benden worden over- dig onze geliefde Vorst , hoe noodzakelijk eendragt
stroomd ? Gaat het weldra op nieuw en zonder uitzigt en gehoorzaamheid aan het wettig gezag. Zeer weinigen zijn in staat om te oordeelen , vat moet worden of
op herstelling te grond ?
Het mag niet worden verbloemd dat dit gebeuren had moeten worden gedaan ; iedereen gelooft daartoe
Ilan en , zoo men zich alleen op physieke krachten ver- berekend te zijn dit is een der onheilaanbrengende
laat , zonder eenigen twijfel gebeuren zal. Doch het kenmerken van dezen tijd. Doch tevens bidden wij
is niet de eerste mat dat Holland zich in dergelijke elk die eenigen invloed heeft op het Bestuur elk die
omstandigheden bevindt. Er is een tijd geweest toen , bij onzen zoo genaakbaren Koning lets vermag, to
midden onder het Spaansch geweld , de goede zaak bedenken in welken toestand het Vaderland zich beslechts enkele steden overig had : maar Willem I had een vindt , door welke middelen het kan worden gered en
verbond gesloten met GOD en zijn vertrouwen , toen bijna op welke gepaste wijs de Regering tot het gebruik van
iedereen zich aan wanhoop overgegeven had , bedroog die middelen kan worden aangespoord en overreed.
den verdediger van gewetensvrijheid niet. Er is een Geene discussien over scheiding , over herziening
tijd geweest toen Frankrijks heerschzuchtige Monarch , der Grondwet komen nu te pas. De scheuring is tot
door Engeland ondersteund , tot nabij Amsterdam en stand gebragt met het zwaard ; aan hereeniging kan in
Leijden doorgedrongen was : maar Willem III zwoer deze oogenblikken naauwelijks worden gedacht ; de verdat hij een onfeilbaar behoedmiddel tegen overgave had ; dediging van het Noorden is aan de orde van den dag
namelijk het sterven in de laatste gracht : geen won- en de Grondwet moet , gelijk zij is , worden gebruikt.
der zoo de bevolking door de geestdrift des edelen Het mag wel terstond worden onderzocht , in hoe ver ,
jongelings onverwinnelijk werd. Hetzelfde Volk , waar- wanneer de Grondwet voor het Zuiden met de daad
inede , onder Gods zegen , het Huis van Oranje wonde- geheel buiten werking is gesteld , wanneer de Regering
ren heeft verrigt , hetzelfde trouwhartige Volk dat in des Konings er niet wordt erkend , de Zuidelijke ver11813 de Franschen verdreef leeft in de Noordelijke tegenwoordiging , welke deels sedert lang tot den opGewesten nog : het is nog tot de zwaarste opofferingen stand heeft medegewerkt , deels door vrees voor het
bereid : en zoo die stemming der gemoederen vruchte- misnoegen en de wraak der opstandelingen zelfs tegen
loos is , het zal niet het gevolg wezen van onver- wil en dank zou worden bestuurd alsnog grondwettig
schilligheid of trouweloosheid van het Noord-Nederland- I kan blijven bestaan. — Wij gelooven niet dat , zoodra
sche Volk. Neen ! Aanleg om waarlijk Godsdienstig te Holland tot vroegere zelfstandigheid wedergekeerd is ,
zijn levendig gevoel voor orde en regt , aanhankelijkheid de Grondwet van 1814 op nieuw ingeroepen worden
aan het Huis van Oranje huisvest in het Oude Neder- moet. Dit zou in de tegenwoordige oogenblikken gevaarlijk zijn. De minste afwijking van hetgeen een
land ook nu : maar die krachten behooren van boven of
regtmatig aanwezen heeft kan door menigvuldige
waar zij sluimeren mogten gewekt , en overal volgens
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kingen worden gevolgd. Zoodra eenigerlei willekeurige
handeling geschiedt hangt weldra alles van willekeur
af. Behouden en gebruiken hetgeen men heeft daar komt
het in deze vreesselijke crisis op aan. De Grondwet
van 1815 is het rigtsnoer voor Vorst en Volk ; zelve
geeft zij het middel aan de hand tot wijzigingen in
rustiger tijd maar thans moet zij worden nageleefd ;
en zij biedt vele hulpmiddelen aan , indien zij , overeenkomstig de beginsels welke in ons Vaderland voor de
revolutie-razernij altijd geEerbiedigd zijn, toegepast wordt.
Wat zijn de meeste onzer Ministers ? Deze vraag
wordt thans door velen gedaan , doch wij beantwoorden
haar liefst op volgende wijs : wat behooren , vooral in
een Constitutioneel Rijk en in een zeer hagchelijken
tijd , Ministers te zijn ? Mannen van vaste beginsels ,
niet door den stroom van revolutionaire wanbegrippen
inedegesleept , met energie en te gelijk met kalmte en
onverschrokkenheid bedeeld , onbesproken van karakter
en gedrag , berekend om ook anderen te ontvlammen
door de geestdrift die hen voor Koning en Vaderland ,
voor orde en regt bezielt.
Wat zijn de Staten-Generaal ? Eene Vergadering in

verschillende partijen verdeeld , waar noch overeenstemming noch kracht bij de welgezinden bestaat , en waar ;
nu openlijke behandeling en spoed meer dan ooit wordt
vereischt ; alles in het geheini bediscutieerd en zeer
weinig tot stand wordt gebragt. Dit kan niet anders ,
zoodra die Vergadering aan zich zelven overgelaten
is. Zij moet , tegen de Grondwet aan , eene Assembloe
Constituante worden of zij blijft zonder eenige kracht.
Laten Ministers in haar midden worden geplaatst , bekwaam tot beraming , ontwikkeling en uitvoering van
hetgeen in evenredigheid met de omstandigheden is ;
straks zal diezelfde Vergadering de steno kunnen worden van het Gouvernement en , in wezenlijke en hellzame vereeniging met den Troon , het vertrouwen doers
herleven bij het Volk.
Wat is de Raad van State ? Ook hier onthouden w'ij
ons van al wat naar regtstreeksche beantwoording gelijkt , en merken dit alleen op , dat een Staatsraad uit
de meest uitstekende talenten zaniengesteld en die over
alle zaken van meer dan gewoon algemeen belang
wordt gehoord , thans vooral krachtig bijdragen zou tot

Niets van hetgeen in alle deze opzigten wenschelijk
is , kan verkregen worden door onbetamelijken aandrang ,
veel min door misdadig onruststoken en verfoeijelijk
geweld. Het is overal gedaan met orde en wet , waar
men zich , al is het voor een heilrijk doel , van revolutionaire middelen bedient. Een Vorst die het goede
wil , die dag en nacht zwoegt en slaaft voor het welzijn van zijn Yolk , die verklaard heeft dat Beene opoffering hem te zwaar wezen zal , behoeft slechts van
de wenschelijkheid eener verandering of wijziging van
Staatkunde te worden overtuigd. Elk die , terwig hij
Vaderland en Oranje bemint zich door studie , betrekking of ondervinding tot beoordeeling van een zoo
moeijelijk onderwerp geregtigd gevoelt , kome met rondborstigheid en eerbiedig voor zijn gevoelen uit : zoo het
oordeel van geachte personen van onderscheidene kanten gehoord en met kracht van redenering wordt gestaafd , zij men omtrent de beslissing van een verstandig en Volklievend Vorst volkomen gerust.
Legers verzamelen ; de hulp der Mogendheden inroepen bet baat alles niet , en de rijkste hulpmiddelen
worden vruchteloos verteerd , indien men geen toevlugt
neemt tot zedelijke kracht. Eene Staatkunde die kunstgrepen versinaadt ; die op verhevene beginselen steunt ;
die werkt volgens een veelomvattend ontwerp ; die

de

zaak van Nederland als de zaak van Godsdienst , van
orde, van vrijheid en van regt beschouwt en als zoodanig eerbiedigen doet ; eene Staatkunde van dien geestverheffenden aard mag in de tegenwoordige oogenblikken te gemoet worden gezien : en
Vaderen zoo menigwerf uitgered heeft ;

GOD
GOD

die onze
die onzen

dierbaren Vorst in den storm der omwentelingen heeft
gespaard ;

GOD

die nit duisternis licht scheppen kan ,

die afwijkin.gen vergeeft en twijfelmoedigheid beschaamt ,
zal weder als voorheen de

GOD

van Oranje en van Ne-

derland kunnen zijn.

instandhouding van den Troon.
■■■•■■••■•■•

De uitgave geschiedt bij G. VERVLOET , te 'sGravenhage ; bij de voornaamste boekhandelaren en op alle postkantoren des Rijks. Men abonneert
zich voor 10 nommers te gelijk tegen f 1.25 franco per post. De nommers zijn afzonderlijk te bekomen voor r5 cents , een kwart vel voor 71 cents.
,

Gedrukt bij H. P. DE SW.A.RT , te 's GraTenhage.

I850.

II. No. 20*.

NEDERLANDSCHE GEDACHTEN.
Zaturdag den 2 den October.
Bel g ie is binnen kort niet meer onder des Konings
mgt. Mogelijk raadt iemand nog onderhandeling aan :
maar, behalve dat zoodanige onderhandeling niet wet
met hetgeen men aan zich zelven en aan eene getrouwe

Franschen slopen gedurende de laatste weken in Belgie
binnen ; en de welmeenendheid van den populairen Koning der Franschen , die in dit Rijk zoo spoedig en geree-

bevolking schuldig is , overeen zou worden gebragt , wat

delijke Gewesten geenszins door zwermen van heethoofden , gelukzoekers en krijgbegeerige militairen zullen

is het dat men van dusdanige poging verwacht ?
Daar is in Belgie eene magtige Franschgezinde par-

delijk werd erkend waarborgt evenwel niet dat de Zui-

worden overstroomd. Daarbij komt dat het Gouvernement

tij ; daar is er ook eene die een federatief Gemeene-

in Frankrijk zich niet staande kan houden : reeds nu wordt

best verlangt ; deze begeeren niet door het Huis van
Oranje te worden bestuurd. Het is ontwijfelbaar dat
de bestaande orde van zaken onlangs nog talrijke aan ,

aan eene verandering van Ministers , in den zin der tegenwoordige ultra-liberalen gedacht ; reeds nu is men

onvermogend tot beteugeling der oproerkweekende clubs.
hangersd,omtvlzichednafl De JacAinsche partij komt spoedig aan het hoofd ; en
ten onder zou worden gebragt , omdat voor rustige dan wordt de driehleurige vlag op nieuw te gelijk met
burgers het denkbeeld eener revolutie schrikverwek- roof, plundering en dood , naar alle deelen van Europa
kend is : maar nu de welgezinden door de kwaadwil- gebragt.
ligen zijn onderdrukt; nu de akeligheden eener omwen-

Belgie is niet nicer onder 's Konings gezag. Zullen ;

teling grootendeels doorgestaan zijn , neemt het getal
dergenen die uit belang of trouw het Gouvernement

indien men nog enkele vestingen behoudt ; de wetten gehandhaafd , de belastingen geheven , de vertegenwoor-

zouden hebben ondersteund , dagelijks af. Door Belgie ,

diging aangevuld, eene dubbele Vergadering gekozen

gelijk het thans is , te worden erkend , zou your het
Huis van Oranje noch mogelijk noch wenschelijk zijn.

worden om de Grondwet te herzien ? Hoe is het mo-

Doch men stelle dat de Dynastie alsnog in Belgie voor-

Nice eener afscheiding twist ? Wat beteekenden de

waardelijk staande gehouden wierd , op welke voorwaar-

langdurige discussien in de Staten•Generaal ? De schei-

den nog? Van vereeniging met Holland ? Misschien , zoo
verandering der Grondwet Holland aan Belgie onderwierp : doch dit hegeert Holland niet , en op die wijs

ding is tot stand gebragt : en dit kan niet meer door
legate vormen worden tegengegaan , noch zelfs gerati-

ware Frankrijk spoedig meester van het geheele Rijk.
Van scheiding ? Op welken voet ? De Koning zou slam

een Land , dat zich in revolutie en in openbare vijandelijkheid tegen het wettig gezag heeft gesteld. Of

van Adel en Geestelijkheid zijn , totdat hij door de
verdere ontwikkeling van het Liberalismus , misschien

Belgie , door de hulp der Mogendheden zal herwonnen kunnen worden , is eene andere vraag ; doch thans

met Adel en Geestelijkheid , omvergeworpen vverd.

is het verloren en het Noorden staat op zich zelf.

gelijk dat men alsnog , over het at dan niet wensche-

habeerd : omdat legate vormen niet toepasselijk zijn op

Daarenboven men verbeelde zich niet dat de zaak

In het Noorden is de ongerustheid zeer groot. Het

enkel of voornamelijk van de Belgische opstandelingen

ontbreekt aan opstooking niet. De woelingen van een

afhangen zou. Belgie wordt in Frankrijk ingelijfd ;

aanmerkelijk gedeelte der Geestelijkheid vallen in het

of, geschiedt dit niet terstond , inmiddels door Fran-

oog: het getal verdachte vreemdelingen neemt dagelijks

schen invloed bestuurd. Wij beschuldigen Frankrijks

toe ; en mogelijk wacbten zij slechts dat de schutterijen

Gouvernement niet ; ofschoon de veroveringsplannen van

inobiel verklaard of door het vertrek van vrijwilligers

den Generaal Sebastiani , thans Minister der Marine ,

worden verzv, akt orn ook in de N3ord-NederlandschQ

niet onbekend zijn , ofschoon het verblijf van den afge-

steden tooneelen van plundering aan te rigten , waar-

zant Valazo te Brussel zonderling is : doch wat bast de
eerlijkheid van Frankrijks Gouvernement ? Duizenden

tegen ens welligt alleen de bedaarde en ordelijke aanleg der Katie behoedt. Men bedenke toch dat onophort-
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delijke en ongestoorde opruijing oneindig veel vermag;

rijk en geiukkig is geweest , deze maatregelen kunnen

dat de ar!noede in vele plaatsen in het Noorden zeer
groot is ; dat de winter nadert , dat er overal oorzaken

thans welligt nuttig tot keering van onberekenbare

genoeg tot gisting en onlusten zijn , en dat , zoo het
Gouvernement geene maatregelen evenredig aan de omstandigheden neemt, de klimrnende ongerustheid welke
ook door eene onverklaarbare spaarzaamheid aan berigten nog toegenomen is , tot uitkomsten zou kunnen
Leiden even verderfelijk voor de Natie en voor den

onheilen zijn. Maar de kracht die heden voldoende ware
geweest , is morgen misschien te gering. Zoo men
afwacht totdat ook hier zich allerhande meeningen en
verschillende partijen hebben gevormd, dan is het met
de mogelijkheid van een dragt gedaan , en de factie , die
ook reeds het Noorden ontrust , hereikt gemakkelijk

Vorst.
Aan de ingezetenen van het Noorden moet regt worden gedaan. Altijd zijn zij rustig geweest ; en waar

haar doel : Holland te verzwakken totdat zij ook Holland overweldigen kan.

zij nieenden verongelijkt te zijn , heeft milks op hun
trouw geen invloed gehad. Ook nu zijn zij tot alle

De Staten-Generaal hebben met eene geringe meerderheid op de

opofferingen bereid : doch als het gevaar klimt en er
geen redmiddel aangewend wordt , gelooft men dat dit

twee vraagpunten der Boodschap van i3 September geantwoord dat

verzuhn niet eindelijk eens noodlottige gevolgen te

de Grondwet herziening en het Rijk eene splitsing hehoeft. Hun

weeg brengen zal ? Voorzeker de ongerustheid mag

antwoord doet niets tot de zaak : hoe zal de herziening plaats kunnen

niet overdreven worden genoemd wanneer Belgie , in
plaats van voormuur tegen Frankrijk te zijn , zich tot
voorhlede van het revolutionaire Frankrijk heeft gevormd , en wanneer desniettemin raadslieden , wier gedrag

hebben en hoe zoodanige scheiding als men bedoelt? Het goedvinden

in de laatste maanden sneer dan raadselachtig was ,
een honing die het goede wil naar het schijnt , van
alle maatregelen terughouden , door welke het Noorden
misschien nog tegen Fran, the overheersching kart worden hehbed.'
lie Grondwet is door den opstand , voor zoo ver Belgie

der Staten-Generaal is , evenzeer als de wil des Konings, in Belgie zonder kracht : en de opwerping der vragen een raadsel , hetwelk op eene
voor sommige Ministers niet vereerende wijs misschien wel zou kunnen
worden verklaard.
Waarlijk de Koning wordt niet wel gediend , wanneer in deze oogenblikken een maatregel genomen wordt waardoor het crediet geschokt
en de goede geest pan het Noorden in de waagschaal worth gesteld_.

betreft , buiten werking gesteld. Zoo de Zuidelijke
vertegenwoordiging desniettemin over de aangelegenhe-

De Heer Corver ffooft kome Iiever niet weer te rug op zijn vroe-

den %an het Noorden bij voortduring beschikt , men zou
even goed benden van Zuidelijke opstandelingen kun-

ger gedrag. Indien Z. HEG. een uitstekend &owijs ontvanyen heeft
van het vertrouwen der Vergadering , hij weet an hoedanige meerder-

nen toelaten , op grand dat zij vrije onderdanen zijn.

heid hij dit ontving. Dat bij het getuigenis veler Zuidelijke leden

Verklaring dat de Grondwet voor het Zuiden , niet opgeheven worth , maar facto opgeheven is , en in het

inroept, gelooven wij wel i en dat hij nu weder geheel Hollander
wordt verwondert ons niet.

Noorden bij voortduring nageleefd wordt : staking van
een offensieven krijg, behoudens 's Konings Souvereiniteit en in afwachting van hetgeen in overeenstem-

De Standaard , zeker Mad dat sedert weinig tijd hier ter stede uitgegeven wordt , noemt den Heer de la Coste den eenigen waarlips

ming met de Mogendheden zal worden beslist : bijeenbonding der Noordelijke leden van de Staten-Generaal ;

standvastigen en verlichten Minister der Nederlanden. Die lof komt

benoeming van Ministers berekend om zich aan het
hoofd der welgezinden te stellen ; hervorming van den

niet toe aan den Minister , wiens goede trouw misschien louder genoegzaam bewijs in twifel getrokken wordt , maar wiens Staatkunde

Itaad van state ; burgerwapening in het Noorden ; toe-

zeker eene der voorname oorzaken is van den rampvollen toestand an

passing der beginsels , waardoor het voorgeslacht roem-

het Rijk.
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Het is bekend dat de Koning , dien
gen , beklagen en beminnen , vele aangelegenbeden ,
die elders aan een Ministerie of aan de Ministers °vergelaten zijn , zelf regelt en bestuurt. Hierom is men bij de
beoordeeling van regeringsdaden , somtijds tot buitengemeene omzigtigheid verpligt : doch niet elke aanmerking
tegen de handelingen van het Gouvernement is z66 , gelijk menigeen beweert , regtstreeks tegen den Koning
gerigt. De zedelijke verantwoordelijkheid komt , vooral
in tijden wanneer z66 weinig door het Hoofd van den
Staat in persoon kan worden nagegaan en onderzocht ,
grootendeels neder op Ministers , die niet gedwongen
zijn te blijven in hun betrekking en aan wie men die
verkeerde maatregelen verwijt , waarvan de strekking met
hun bekende denkwijs overeenkomt.
Verwijten van dien aard , door de factie gedaan , zijn
menigwerf schandelijk en misdadig geweest , zoowel
om den inhoud als in den vorm. In uitdrukkingen
vervat , door welke het onjcundige gepeupel tegen het
wettig gezag opgeruid werd , tasteden zij de regten
des Konings , de grondzuilen van den Staat en alle
beginsels van orde en ondergeschiktheid onophoudelijk
aan. Daarentegen , met bescheidene en kaime redenering te doen zien dat sommige raadslieden der Kroon
het vertrouwen van Vorst en Yolk hebben verbeurd ,
dit is een' wezenlijke dienst bewijzen aan het Rift : want ,
of die redenering kan worden wederlegd , of de ommogelijkheid daartoe bewijst dat de waarschuwing noodzakelijk was.

men was , op hoedanige wijs zou de bijeenroeping der
dubbele Kamer , nu het Zuiden afgevallen is , plaats
kunnen hebben
De inzending der vraagpunten aan de Staten-Generaal , lang na de verwijdering van den Minister , die
zich voorzeker met nadruk daartegen zou hebben verzet , moet ongetwijfeld voornamelijk uit den invloed
der Heeren de la Coate en van Gobbelschroy worden
verklaard. Die inzending is of zeer onstaatkundig of,
van hunne zijde , al te staatkundig geweest. Zij heeft
de aandacht , en van de Staten-Generaal , en van de Regerin g , afgeleid van hetgeen uitsluitend aan de orde
van den dag had behooren te zijn : en niets had kunnen worden gedaan , dat voor de opstandelingen wenschelijker was. Het zou niet te verwonderen zijn zoo
die maatregel in het vervolg als een meesterstuk werd
geroemd , en aan elk die het aangeraden heeft , aanspraak op de erkentelijkheid der opstandelingen gaf.

De beraadslaging over scheiding zou van zit; langen
duur kunnen zijn, dat `eene geheel andere soort van
vereeniging tusschen Holland en Belgie mogelijk werd.

Menigeen vraagt wat men eigenlijk in Belgie wit
In de bijzonderheden weet men het misschien zeif aldaar niet ; ten aanzien der hoofdzaak vallen de wenschen en uitzigten der onderseheidene partijen in het,00g.
Bijna niemand is er die de orde van taken ,
die v&ir zes weken was , te rug verlangen zou.
Eindelijk hebben de Staten-Generaal bepaald dat eene heeft evenwel talrijke aanhangers gehad : velen warcn
scheiding wenschelijk is. Ziedaar hetgeen men to vrede ; velen zagen tegen verandering op : doch
sedert den 13 September uitgerigt heeft. Wat beteekent doet zich de zaak voor op eene gansch andere
dit nu I
Op dit oogenblik schijnt het dat er drie partijen beIke noodzakelijkheid der verandering moet bij eene staan.
Wet verklaard , en dan de tweede Kamer in dubbelen
Somtnigen zijn niet ongenegen om nog door dezelfde
getale bijeen worden geroepen.
Dynastie te worden geregeerd ; voorivaarde10: behoaZoodanige verandering is noolt bij art. 229 bedoeld. dens aanneming eener gewijzigde Constitutie , behonZij behoort niet tot de competentie der Staten-Generaal. dens une charm regonerde et un roiscitoyen.
Zij verDeeh bovendien wanneer eenuiaal de wet aangeno- langen een beding, waarin de Koning niet toestemtnen
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kan : daar hij de regten der . Kroon , die tot behond
eener •elgeregelde Maatschappij noodzakelijk zijn , niet
aan opstandelingen overgeven noch zich zelven en
zijn Huis vernederen mag. Gedeeltelijk willen zij
van Holland gescheiden , gedeeltelijk vereenigd met ons
zijn : de laatsten uit aanmerking van materiele helangen , en onidat Belgie aldus op eene legale wijs de
onderwerping der Noordelijke Gewesten tot stand
brengen 7,011.
Velen daarentegen zeggen aan het Huis van Oranje
alle gehoorzaamheid op , en verlangen een zelfstandigen
en onafhankelijken Staat : Une rdpublique ,federative ,
gelijk de Potter het uit edrukt heeft , « cote de la
Het mag worden ondersteld dat
Alonarckie batave.
velen , vooral onder den Adel en de Geestelijkheid , door
dit denkbeeld worden gestreeld.
Eindelijk bestaat er ook eene 1-:'ranschgezinde partij
die ten spoedigste vereeniging met Frankrijk begeert ,
ten einde daarna gezamenlijk den strijd tegen de naburige Bijken te beginnen.
Ten laatste zegeviert die partij , of liever de twee
andere zullen spoedig de noodzakelijkheid inzien om
zich bij haar te voegen. De redenen hiervan zijn
duidelijk.
De anderen verlangen eene onmogelijkheid. Belgie
met of zonder Holland kan niet volgens eene Jacobijnsche Constitutie door den Koning of door den Prins
van Oranje worden bestuurd. Belgie kan niet op zich
self staan ; of , gebeurt dit voor een korten tijd , het
zal de zelfstandigheid wezen die Holland na 1795
bezat.
Die standen , in welke men de opstokers en de hoofden der ornwenteling vindt zijn inderdaad Fransch. -Er
bestaat gelijkheid van taal , van zeden , van denkwijze
en beginsels. Nu eene verfranschte factie , at ware
het voor alsnog ten behoeve eener gewaande Belgische
Nationaliteit , triumfeert , kan Belgie , ook onder een
afzonderlijk beheer als deel van Frankrijk worden beschouwd.
In tijden van verwarring verkrijgen eindelijk zij de
overhand , door vie met de meeste hevigheid op de
ontwikkeling der heerschende begiirselen aangediongen
worth. Dit doen de ultra-liberalen thans ; en voor hen
bestaan er geene grensscheidingen meer , zoodra die
aan de eenheid van werking van het Liberalismus hinderlijk zijn,

nairen overeen. De Mogendheden moeten zoolang mogelijk , ten aanzien van Frankrijks bedoelingen in slaap
worden gewiegd ; en , wanneer zij eenmaal wakker zijn
gemaakt , zich van alle zijden door vijanden zien ourringd.
Men bedriege zich niet. De Zuidelijke Gewesten
zijn weg en de Noordelijken in gevaar. Terwij1 de

argelooze Hollander nog aan de beteugeling van Belgie
denkt , kan hij weldra nit Belgie worden bestookt. Men
bouwe op de vreemde Mogendheden niet. De vrees

voor Frankrijk en voor binnenlandsche onlusten houdt
ze maar al to zeer in bedwang. Een aanval der
Belgen , ondersteund zoowel door de Franschen als door

de woelingen eener Geestelijkheid die in deze Gewesten sedert eeuwen ware Christelijke verdraagzaamheid
ondervond , ziedaar waartegen Holland zich voorbereiden moet. Laat ons steunen op GOD en onder ootmoedig opzien tot Hem en met eerbiediging van het
wettig gezag , de middelen gebruiken , welke Hij ons tot
zelfverdediging , tot verdediging van regt en van orde
verleent.
Men wil dat de Zuidelijke ledenj der Staten-Generaal bij een Adres
aan den Koning hebben verzocht, den Prins van Oranje naar bet
Zuiden te zenden en de Notabelen van Belgie zamen te roepen , ter
overweging van hetgeen nog tot hevrediging kan; worden gedaan.
Velen zijn ongetwijfeld ter goeder trouw ; sommigen waarschijnlijk
overtuigd dat ook dit nutteloos, in vele opzigten onraadzaam voor
den Prins en door tijdverlies verderfelijk is.
De Nedcrlandsche Gedachten hebben zich van het begin der onlusten of verklaard , zoo tegen onderhandeling met rebellen , als tegen
demping van den opstand alleen door geweld. Daarom den maatregel , waartoe een vergevensgezinde en lankmoedige Monarch tot herstel van het wettig gezag eindelijk is overgegaan te plaatsen in het
hatelijkste licht , is ons voornemen niet. In bet 4e. nummer
van den Standaardwijst men den Koning op het gedrag van Augustus ten
aanzien van Cinna en van Hendrik. IV ten aanzien der stad Partys :
men verzwijgt evenwel dat, zoo het vergeven van persoonlijke grieven edelmoedigheid bewijst , het niet handhaven van de wet , het
niet beteugelen van hoog verraad en muiterij pligtverzuim is. Het
schijnt dat de Standaard , nu zekere partij zoo gaarne ook in het
Noorden on teN redenheid niet zoo seer over de handelingen van het
Gouvernement als tegen den persoon des Konings opwekken sou ,
inderdaad wel opmerking verdient.

buitengewone zitting is gesloten met eene Aanspraak gelijk wij
de la Costa hebben verwacht. ZOO gaat eene Vergadering uiteen , welke voorwaar niet tot redding van het Vaderland
werkzaam is geweest.

De
Daarenboven Frankrijk moet vergroot ; de Rijn voordie
van den hoer
loopig als natuurlijke grenslinie worden erkend. Of

dit aan Belgische patriotten behaagt of niet behaagt ,
is op den duur eene vrij onverschillige zaak.
Belgie voegt zich bij Frankrijk of wordt er bijgevoegd.
Desniettemin kan het zeer wel zijn en is het niet
onwaarschijnlijk zelfs , dat het vooreerst een soort van
Staat op zich zelven uitmaken zal. Pit vleit de Belgen

en koint met de Staatkunde der Fransehe revolutio-

Bij het openen der sitting was de eerste vraag : hoe kan de opstand
worden gedempt ? En bij het sluiten : hoe kan het oude Nederland
worden gered ?

De uitgave geschiedt bij G. VERVLOET, te 'sGravenhage bii de Noornaamste boekhandelaren en op alle postkantoren des Rijks. Men abonneert
zich voor 10 nommers te gelijk, tegen f x.25 franco per post. De nommers zijn ationderlijk te beko:nen voor i5 cents , eon kwart vel voor 71 cents.
Gedrukt bij H. P. DE SWART , to 's Gravenhage.

IL

1830.

No. 21*.

NEDERLANDSCHE GEDACHTEN.
Zaturdag den

9 den October.

wapening geschied. Een ding ontbreekt : de openlijke
Verklaring van hetgeen met zekere terughouding aan-

afgescheurd is , wordt de voortduring van den Staat in
het Noorden erkend. — Holland kan niet vereenigd
blijven met Belgie gelijk het thans is : het kan zelfs
niet , met afzondering , gelijk men het noemt , van

staan , ten

huishoudelijke belangen , door denzelfden Vorst worden

Verhevene beginsels moeten op den voorgrond
worden gesteld. 1)it is in de Oproeping tot vrijwillige

geduid wordt :

DE VEREENIGDE NEDERLANDEN

gevolge van den gewapenden opstand in Belgie , voor
het tegenwoordige geheel op zich zelf.

bestuurd. Zoo het wettig gezag in het Zuiden wierd
hersteld ; zoo ditar een Staat op deugdzame grondslagen

Deze Verklaring, naar welke met onuitsprekelijk

opgetrokken wierd , dan zou de eenheid van Hoofd mo-

verlangen uitgezien wordt , komt , zoolang Belgie niet

gelijk zijn. Dat dit plaats hebben zal , kan bij den

tot gehoorzaamheid aan de bezworene Grondwet terug-

volkonien triumf der verderfelijkste wanbegrippen niet
worden ondersteld : en , zoo de nienwe regeringsvorm

gebragt wordt , met onze regten overeen. Op welken
voet heeft de vereeniging met Belgie plaats gehad ?
De Vereenigde Nederlanden hadden zich losgemaakt
van :de Fransche heerschappij : de Staat , welke twee
eeuwen in Europa had gebloeid , was vrij met Oranje
aan het hoofda Die Staat is in 1815 niet vernietigd ,
maar vergroot. Het Rijk der Nederlanden werd niet
door zanienvoeging van twee Mogendheden gevormd.

de verwezenlijking is der leerstellingen , door welke
de omwenteling in Frankrijk en in Belgie tot stand is
gehragt, dan wordt , wie ook aan het hoofd mogt worden gesteld , Belgie een

vijandelijh

land , met het-

welk , zoolang het onder dien regeringsvorm blijft, de
Vereenigde Nederlanden in een toestand of van oorlog ,
of van wapenstilstand en mistrouwen moeten zijn.

Het Vorstendom der Vereenigde Nederlanden , voort-

Zoodanige Verklaring is in het belang der Dynastie.

zetting van de Republiek , was het zelfstandig geheel ,

Deze behoudt desniettemin haar regt. Daaromtrent kan.

aan hetwelk verscheidene Gewesten , vroeger onder het
gebied van vreemde Vorsten , werden gehecht. Het aan-

in overeenstemming met de Mogendheden worden beslist : de Prins van Oranje alle pogingen aanwenden

wezen van den Staat ging evenmin door de toevoeging

tot herstel van het wettig gezag : de mogelijkheid of

ats thans door de afscheuring van Belgie te niet. De
vereeniging heeft men zich bier , niettegenstaande menigvuldige opofferingen , ook in de laatste jaren ge-

onmogelijkheid van hereeniging nailer worden onderzocht. Doch de wezenlijkheid der bestaande afscheiding
moet zonder omwegen of dubbelzinnigheid worden er-

troost: maar het gevolg dier pligtmatige lijdzaamheid

kend ; omdat men anders de maatregelen of achterwege

behoort niet te zijn , dat de Vereenigde Nederlanden
die , reeds van de zestiende eeuw af, eene Mogendheid

laat of bederft welke tot behoud van het Noorden

zijn geweest , immer tot Afdeeling zouden worden verlaagd van een vernietigd Rijk ; tot Afdeeling , over

vereeniging welke opgeheven is , dat men het niets-

welke naar welgevallen kan worden beschikt , omdat
zij Been eigen leven bezit. — Aileen in de Noorde-

Staten-Generaal toeschrijven tnoet : het is hieruit alleen ,

lijke Gewesten wordt de Grondwet naar behooren ten

Commissie tot herziening der Grondwet kan worden ver-

uitvoer gelegd ; ook om die reden behooren zij als afzonderlijk geheel te worden beschouwd.

klaard. En indien bij de veerkracht van het oproerige

Zoodanige Verklaring is slechts erkentenis en noodzakelijk gevolg van hetgeen plaats heeft gehad. Men

noodzakelijk zijn. Het is aan het volhouden eener
beteekenende der buitengewone Vergadering van de
dat de waarlijk zonderlinge benoeming eener Staats-

Zuiden het getrouwe Noorden krachteloos blijven moest ,
wat zou het gevolg wezen voor de Dynastie ?
Hierbij doet zich eene bijzonderheid op , welke ,

verliest het Zuiden niet ; maar , nu het Zuiden ver-

schoon Belgie reeds door Fransche krijgsbenden wordt

loren is , geeft men aan het Noorden wederom kracht.

overstroomd , misschien wel aanmerking verdient. Men

Men scheurt het Zuiden niet af ; maar , nu het Zuiden

weet dat de Regering vr n
.

Frankrijk het beginsel van

84
non interventie , tot grondslag van een nieuw en voor de
zaak der revolutie gunstig Volkerenregt heeft
Zoolang het Rijk der Nederlanden , niettegenstaande de
xniskenning in Belgie van het wettig gezag , ook nu
als earl geheel aangemerkt wordt , zouden overeenkornstig dit beginsel , op het gansche grondgebied geene
vreemde troepen geduld , en zelfs de Noordelijke Gewesten niet door buitenlandsehe hulp tegen de overmagt
der Belgen worden beschut. De zaak verandert geheel,
wanneer men openlijk verklaart dat Belgie voor het
tegenwoordige van de Nederlandsche Gewesten gescheurd
is ; en het Noorden , thans zonder Belgic , eene zelfstandige Mogendheid is , welke de help van haar Bondgenooten tot verdediging inroepen kan.
lioedanig ook het oordeel over de Staatkunde van het
Gonvetnement moge zijn , de honing heeft getracht , tot
behowl der eenheid van het Rijk , aan de verpligtingen
te voldoen die hij ten aanzien der Mogendheden op zich
genoinen had. Het bloed der onderdanen ook uit de
getrouwe deelen des Rijks heeft tot beteugeling van
den opstand gevloeid. Reeds is de welvaart van het
Noorden in de waagschaal gesteld zij moet niet ten
offer worden gebragt. Voortduring eener voor ons van
nu af aan heillooze vereeniging zou , indien de. Diplomatie ointrent onze aangelegenheden behoorlijk ingelicht
was , waarschijnlijk ook niet in het belang van Europa
worden verlangd. Daar is thans ; het behoorde nu ten
niinste voor iedereen duidelijk te zijn ; een algemeene
strijd tusschen revolutie en wettig gezag. Frankrijk en
Belgie zjjn reeds onder den revolutionairen invloed gebragt. Belgie , hetgeen in dit opzigt reeds in Frankrijk
ingelijfd is , kan aan dien invloed zelfs door de Mogendheden niet worden ontscheurd. Vreemde berniddeling ten aanzien van Belgie zou zeer gewaagd en de
aanieiding tot geweldige reactien ten nadeele der Mo.
gendheden zijn : of , zoo die betuiddeling eene schikking
tusschen regt en onregt , of wel de opoffering van het
regt ten gevolg hebben moest , het gevaar worden vergroot , hetwelk thans alle wettige Regeringen bedreigt.
De Vei.eenigde Nederlanden zuiver van dien invloed te
behouden , en tegen overweldiging in veiligheid te stela
len , ZOti nu het doel eener verlichte Staatkunde zijn.
Dit doe kan alleen door volkomene afscheiding tusschen
Ililland en Belgie warden bereikt.
-

Men verlieze ook dit niet uit het oog. Alleen wanneer de zelfstandigheid der Vereenigde Nederlanden
openlijk wordt verklaard wanneer van dit punt tot vorming van een krachtig regeringsplan uitgegaan wordt
op die voorwaarde alleen kan Nationale veerkracht aant
den dag worden gelegd. Groot zijn de vernederingen
die het Noorden , vooral sedert twee jaren , in den strijd
tegen het verfranschte en aanvallenderwijs te werkgaande Zuiden heeft ondergaan ; en bij de flaauwheid en
onverschilligheid , bij de schaarschheid aan edele gevoelens die in ons midden opgemerkt werd scheen
menigwerf de Nederlandsche Natie haar voorgeslacht
geheel onwaardig te zijn. Die toestand moet worden
betreurd , doch niet verbioemd. Wordt hieraan een einde
gemaakt , het zal wezen door herleving van hetgeen tot
Hollands eigenaardigheid behoort. Door roofzucht en
eergierigheid in bew eging gebragt , komt welligt eerlang het uitvaagsel van Frankrijk en Belgie op ons af,
oin zich meester te maken van hetgeen van 11311ands
ouden rijkdom overgebleven is. De dagen zljn misschien
niet ver af dat het land onder water gezet , iedere stad
eerie vesting , ieder huis een kasteel of schans , ieder
man een krijgsman wezen moet. En hiertoe zou men
worden gebragt , zonder te wezen voor welk Vaderland
en voor welke zaak men in de wapenen snelt ! die
pog in g met gewenschte uitkoinst worden bekroond ,
zoo de overweging van eigenbelang de spoorslag eener
valsche Vaderlandsliefde was ! Het is in den Nederlandschen aard , dat de waarborg der overwinning moet worden gezocht. wanneer men den toestand van Europa
overziet , dan schijnt ons zelfvertrouwen de hoogste vermetelheid te zijn ; niet aldus , wanneer men de oorzaak
van Hollands voormalige grootheid overdenkt. De Gods-.
dienst heeft den grond van het Geineenebest der Nederlanden gelegd : de Godsdienst heeft ons Nationaal karakter
gevorm ; ons aanwezen , onze bloei , onze gansche voortreffelijkheid als Natie is daarmede in onafscheidelijk
verband. Wek het Nationaal karakter weder op; bevrij
Holland van het buitenlandsche gif hetwelk, door verfranschte Gewesten heen , zoo ruinaschoots ingedrongen
is ; straks mag ook de terugkeering tot Christelijk geloof te gemoet worden gezien ; en in die Godsdienstigheid alleen , ligt voor den Vorst , voor zijne raadslieden
en voor het Volk , de bron eener aan het gevaar evenredige kracht. Er is slechts tweederlei energie : de
eerie daalt uit den Hemel af, terwiji de andere uit den
af grond opgerezen is. Door de laatste bedreigd , kunnen wij slechts door de eerste worden bescherind. • Uit
het geloof aan GOD, ontstaat de geestdrift voor orde en
regt welke onze sterkte meer dan verdubbelen kan ;
en waarop de zegen van den Alrnagtigen GOD van den
I GOD onzer Godvreezende vaderen kan worden verwacht.
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Dingsdag den 112den October.

De

noodzakelijkheid eener spoedige Verklaring

De scheiding behoudens dezelfde Dynastie , wordt

Vereenigde Nederlanden

beslist. Met welk regt evenwel ? Dit mag ernstig wor-

komt , na de Proclatnatie door den Prins van Oranje

den onderzocht ; otndat men zeer ligt door overhaas-

namens den Koning gedaan , nog duidelijker aan den

ting of onbedachtheid de zaak uit haar geheel brengen
zou , en het inderdaad duidelijk schijnt , dat de scheiding of geheel achterblijven of meer volkomen wezen

van de zelfstandigheid der

dag.
Uit dit zeer opmerkelijke stuk blijkt dat de Zuidelijke Gewesten aan den Staat , gelijk die in 1815 door

moet. Geen middelweg kan worden gevolgd , indien

schappelOke Grondwet is veroToot wederom losge-

men de Grondwet , de Tractaten van Londen en Weenen ,
het levensbeginsel van den Nederlandschen Staat , en

scheurd zijn.

de regten der getrouwe ingezetenen eerbiedigen wil.

de Tractaten en behoudens den band eener gemeen-

De constitutionele vormen vereischen uit hnn aard
Alle posten zullen in de Zuidelijke Provincien gegeven worden aan bewoners dier gewesten. De meestmogelijke irijheid
zal overgelaten worden ten opzigte van het onderwijs der
jeugd. Andere verbeteringen bovendien zullen voldoen aan den
wensch der Natie en aan de behoefte van den tijd,

Dit zal gesehieden. Intusschen is het niet onbekend
zoolang de Grondwet geeerbiedigd wordt , voor

eenig verloop van tijd , dock hebben ook eenige verbindende kracht. De waarborgen in de Grondwet zijn
geene bloote forinaliteit. Wanneer men het gewigtigste
vraagpunt aan de overwegingen der grondwettige vergaderingen onderwerpt , moet de zaak niet inmiddels
onherroepelijk vastgesteld zijn. Doch bovendien :

dat

vernietigd is de Staat niet, ozudat een voornaarn deel

iedere wet het gemeen overleg van honing en Staten
Generaal noodzakelijk is. De Grondwet wordt dus in

er aan ontvalt ; en het zou welligt op overtuigende gronden kunnen worden betoogd , dat noch de Staten-Gene-

Belgie geheel , thans ook door den Prins , ter zijde

raal , noch de Koning , noch de Mogendheden gereg-

gesteld. Dit heeft , zegt men , in de tegenvvoordige

tigd zijn tot vernietiging van den Staat.

amstandigheden aldus moeten zijn. Hieromtrent kan op

Eenigermate raadselachtig is het nog uit welk oogpunt het Gouvernement de zaken beschouwt. Het be-

verschillende wijs worden gedacht ; doch , en dit is nu
van het meeste belang, welke zijn de gevolgen hier-

skit waarbij de Staats-Commissie tot verandering der

van voor het MA ? Belgie, zoolang het buiten het
grondwettig gezag is geplaatst , maakt er geen deel

Grondwet is benoemd, in verband met de Aanspraak

meer van uit. Desniettemin heeft er geene ontbinding

in zijn geheel ; het is zelfs als of de Grondwet
nergens , ook zelfs tijdelijk niet, buiten werking ware
In het Besluit waarbij de Prins van Orarije
gesteld.

plaatg van den Staat. De Nederlandsche Staat duurt
in die Gewesten voort welke aan de Grondwet getrouw gebleven zijn.
Deze opmerking is van des to grooter belang , omdat
het hier geen tijdelijken maatregel, geene voorbijgaande toegeveudheid , in een woord , niet opheffing, ivaar
vernietiging der Staatsregeling geldt.
Be wensch tot scheiding is verhoord. Doch, alvorens de
wiize en de voorwaarden, waarop deze gewigtige maatregel
moet morden uitgevoerd volgens do constitutionele vormen ,
die uit den aard eenig tijdsverloup noodzaLelijk maken kunnen
vastgesteld zijn staat Z. M. reeds voorloopig aan de ZuidelukeGewesten e'en afionderlijk bestuur toe.

tot sluiting der Staten Generaal, houdt den Staat nog

naar Belgie vertrekt , komt men er voor uit dat het
slechts gedeelten der Zuidelijke Provincieu zijn ,
waar bet grondwettig gezag wordt erkend. De Prociamatie kondigt eene scheiding aan op die voorwaarden
welke de zoogenaamde Natie of voorgeschreven heeft
of nader voorschrkiven mgt. De Oproeping geeft ge_
welddadige afscheuring dour g,wapenden opstand als
reden van vrj,villige wapening op.
Ann die verscheidenheid van gezigtspunten zon door
de verklaring der zelfstandigheid van het Noorden
een dude zijn geznaakt. Die letklaring is slechts er_
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kentenis van een regt. Want , indien men wanneer I in gemeenschap worden gebragt tot landstreeken wan
de D nastie misschien voorwaardeliek wordt geduld,
de opstand in het Zuiden , onder welke vorinen en onder wiens bestuur ook, triumfeert , desnietteinin Hol- de Grondwet niets beteekent , de zucht naar wanorde
heerscht en de muiterij gezegevierd heeft.
land en Belgie als twee afdeelingen van een Staat
En waarom zou het Rijk niet weder DE VEREENIGDE NE••
of als twee Rijken onder het gebied van denzelfden
worden genoemd ? Die naam is , voor dat Belgie
DERL.4.NDEN
Vorst aanmerken wil , dan ziet men de Grondwet
ook waar zij voor de bevolking heilig gebleven is , er in opgenomen werd , altijd die van den Nederlandvoorbij. Alle reden tot aarzeling , dunkt ons, vervalt, schen Staat geweest. Die naam heeft herinneringen
zoodra voor Belgie het stelsel door den Prins op den aan tijden van grootheid en van getup : herinneringen
voorgrond gezet , aangenomen wordt. Het Zuiden wordt ook aan tijden van rampspoed en gevaar, waarin de
geplaatst onder een afzonderlijk beheer : het Noorden volharding der Vaderen in eene regtvaardige en schijndus ook. Dit is geenszins genoeg. Eene omwenteling baar wanhopige zaak , onder GODS zegen , het Vaderland
heeft in Belgie plaats ; misschien nog ten goede , zoo tegen talrijke en verwoedde vijanden heeft beschermd.
De Koning is op dit oogenblik Koning over de
de Prins , voorzeker ten kwade , zoo een ander overwint. Nu worth de Staat niet in twee Rijken verdeeld: Vereenigde Nederlanden alleen. Men erkenne wat
de Slaat blijft , en uit afgevallene Gewesten wordt mo- reeds met de daad uitgernaakt is. Dan zal overeen.
gelijk een ander Rijk , in alien gevalle vreemd aan stemming in de maatregelen van het Gouvernentent
den Nederlandschen Staat , gevormd. De voorbeelden handhaving der Grondwet en beveiliging van het
van Zweden en Noorwegen en meer dergelijke zouden , Noorden , mogelijk zijn.

,

om verschillende redenen , niet toepasselijk zijn doch
daarbencvens kan de Koning , volgens Art. 29 der
Grondwet , geene vreemde kroon dragen , en die onver_
eenigbaarheid zou bovenal heilzaam en noodzakelijk ten
aanzien der kroon van Belgie zijn.
Veel is er waartoe men noode besluit , al baat het
uitstellen niet. Het 'nag evenwel worden verwaeht
dat spoedig openlijk zal worden verklaard , vat nu reeds
aangeduid is. De oproeping spreekt van getrouwe Gewesten. Welke zijn die ? Antwerpen , Limburg tillsschien , Ivaar het militair gezag de factie werkeloos
hield ? Van verdediging van den geboortegrond : en

Zoo er geene vereeniging volgens de Grondwet meer is, strijdt elke
vereeniging tegen het wezen an den Staat. De Koning kan geen
Souverein wezen van Gewesten , die geen deel uitmaken van het Rijk.
Elk ander mogelijk wel mits die nimmer te gelijk Koning van de
Vereenigde 1Nederlanden zij. — De zending van den Prins komt ons
meer dan bedenkelijk, en hoe hij het bestuur over de Zuidelijke
Provincien in naam des KonAgs uitoefenen kan, niet duidelijk voor. —
Nu de Grondwet in Belgie niet opgeheven maar inderdaad afgeschaft
is , zijn de werkzaamheden der Staats-Commissie van x. October zonder doel. Over de voorwaarde der afscheuring zal wanneer de opstand
gewettigd is aIs 't ware van Mogendheid tot Mogendheid moettn
worden beslist. — De Vergadering der Staten-Generaal, die op den
18 dezer geopend worden moet , mag alleen uit de Noordelijke leden
bestaan ; immers zonder een wezenlijk coup d'etat, kunnen thans de

daarmede wordt toch niet de bescherrning van sommige
Zuidelijke Provincien hedoeld.
Zuidelijke leden in geen constitutioneel ligchaam worden gcdulcL —
Het Noorden is ten gevolge van een gewapenden en De verandering van Ministers; want aldus snag het ad interim waargewettigden opstand , van nu of het gansche Rijk : het schijnlijk warden beschouwd; is eene blijmaar geweest. Natuurlijk
vereenigt in zich alle de overbitifselen van den Con- evenwel dat zij wier aanmerkingen noait tegen de Belgen en algid
stitutionelen Staat : het is dezelfde Mogendheid die
tegen de tactic waren gerigt, de verwijdering van meer dan twee en
bet vijftien jaren met Belgie en twee eeuwen zGader
niet enkel de verplaatsiny der beide raadslieden hadden gew-ens3lit.
Belgie was. Welke pogingen de erfgenaamn van den ook
De oproeping tot wapening zal heilzaam wezen naarmate zij in verTroon tot verkrijging van titel en magt in het afgevalband tot de, zelfstandigheid van het Noorden wordt gebragt. Vreemde
len Zuiden ook doe , zij mogen geenerlei invloed hebinterventie worde niet te zeer gewenscht , en Holland bewaard van
ben op ens lot. Getrouw aan het Huis van Oranje
getrouw aan de Grondwet , getrouw aan cue instellifigen
eener we4eordende ilfaatschapply , mag het Noorden niet

imrner het slagtoffer van een onvoorzigtige vredebreuk,

of de koop-

prigs You een kortstondigen en sehandeNken vrede te zijn.
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e scheuring is facto beslist. De Koning bezit
die krachten Diet , welke tot beteugeling van den gewapenden opstand worden vereischt ; en hoedanig ook
de uitkomst der tending van den Prins van Oranje
moge zijn , Belgie komt misschien onder de Dynastie ,
Wat is biermaar niet onder het wettig gezag te rug.
6
van ten aanzien van het Noorden en van het Zuiden
het gevolg ?
Het Rijk der Nederlanden blijft zelfstandige Mogendheld , al is een deel er aan ontrukt : de Grondwet behoudt haar verbindende kracht. Deze twee waarheden
moeten worden erkend , vermits daardoor alleen aan de
eisschen der Staatsregeling en aan de regten der getrouwe Gewesten kan warden voldaan. — Deed men
het niet dan ging men willekeurig te werk : dan
wierd ook het Noorden , al bleef het gehoorzaani en
getrouw,, nit den aard der zaak in een toestand van
onzekerheid en ontwenteling gebragt.
Wat nu het Zuiden betreft , vermits de Koning er
de Grondwet noch thans , noch in het vervolg handhaven kan , behoort het niet meer tot het Rijk , en is
een vijandelijk of althans een vreemd Land , dat ook
als zoodanig moet worden beschouwd.
De Koning kan die oproerige Provincien overlaten
aan haar lot. Hij kan pogingen tot fiereeniging beproeven : ook in het laatste geval staan de Vereenigde Nederlanden voor het tegenwoordige op zich zelf.
kan eindelijk , na het denkbeeld van hereeniging ter
zijde te hebben gesteld , desniettemin trachten de at
gevallene Gewesten te behouden voor zijde Dynastic :
dit evenwel zou , wanneer de scheiding of scheuring
voortduren moet , alleen kunnen geschieden door Belgic
to plaatsen onder het gebied van een anderen Vorst dan
die in den Nederlandschen Staat regeert. 0111 Holland
en Belgie hoewel ieder op zich zelf, te brengen onder eenen schepter , zou de toestemming der Mogendheden
en de verandering van Art. 29 der Grondwet noodzakelijk zijn.

der rebellie en het stuiten der omwenteling te hebben
beproefd , aan den Prins van Oranje vergund zich aan
het hoofd te stellen van een Belgisch bestuur. Het
voigt van zelf en zonder dat ten dien opzigte eenig
voorschrift of eenige wenk des Konings worde vereischt
dat geene vertegenwoordigers uit Gewesten die geheel buiten den Staat zijn geplaatst ook nu leden der
Staten-Generaal kunnen zijn. De tweede Kamer is
thans nit den aard der zake , die krachtiger dan de
letter der Grondwet is , nit 55 leden zaniengesteld : en
Art. 101 , waarbij eene volstrekte meerder/ieid van
skim/len wordt vereischt , behoort , mede ten aanzien
der eerste Kamer, dienovereenkomstig te worden verklaard.

Sornmigen zijn van oordeel dat , nu de Vereenigde Nederlanden weder zonder Belgie eene zelfstandige Mogendheid zijn , het wederinvoeren der Grondwet van
1814 regtmatig en nuttig wezen zou. Regtmatig ware
het , in de onderstelling eerier ontbinding van den Staat ;
een denkbeeld dat even onjuist als gevaarlijk schijnt.
Nuttig ware het in geen geval : want , al rnogt de vroegere Grondwet in sommige opzigten beter dan de tegenwoordige zijn , door zoodanige wederinvoering zou , vermits zij geen geleidelijke overgang wezen kan , noodwendig eene soort van revolutie ontstaan: hoedanige
schok in de tegenwoordige omstandigheden niet te zorgvuldig kan worden vertnijd.
Naauwgezetheid ten aanzien der Grondwet wordt vereischt , in het belang van onze veiligheid en rust. Zelfs
aan het veranderen op constitutionele wijs worde , voor
zoo ver dit niet volstrekt noodzakelijk is , Diet gedacht.
Een Ministerie , dat is , zoodanige inrigting van het bestuur aardoor de honing slechts de opperste leiding
der Staatsaangelegenheden behoudt , heeft niets dat tegen de letter der Grondwet strijdt of niet veeleer nit
haar geest en strekking voortvioeijen moet.

De gewene Vergadering der Staten-Generaal komt
licfde voor het finis van Ora* gevoelt vraagt
bijeen. De Koning heeft, na vruchteloos het dempen met diep leedwezen ,
net bitteren angst , of hij
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zich eenig hell voorstellen mag van de middelen die
men thans tot bevrediging van Belgie gebruikt.
Die middelen , waarvan de zedelijke waarde hier niet ter
toetse worth gebragt , zullen welligt geheel vruchteloos
zijn. Daar bestaat eene partij , die niets dan een zui-

den Prins overhalen wil noodlottig in veelerlei opzigten voor den Staat en voor het Volk : thans toonen

wij slechts , dat daarnit ook voor Z. K. H. geen voordeel zou kunnen ontstaan.
Men neme de onderstelling aan, dat hij over Republikeiver Genieenebest wil ; deze , hoewel in Belgie misschien nen en Franschgezinden zegevieren zal. Hij worde tot
tot nu toe gering , ontleent veel kracht en uit de be- Hoofd van Belgie , volgens eene nieuwe Staatsregeling
ginsels waarvan men bij de oniwenteling uitgegaan is , benoemd.
en nit haar betrekking tot de republikeinen in FrankVan welken aard zal die Staatsregeling zijn ? Indien
sijk , wier magt dagelijks toegenomen is en uit den al wat ultra•montaan of adelijk is , zijn invloed met
aard der zaak toenemen zal. Daar is eene andere eensgezindheid en kracht ten behoeve van den Prins
partij , die in eene democratische Monarchic een Consti- in het werk stellen wil , dan zal de nieuvve Constitutie
tutioneel 'load , doch niet uit het Huis van Oranje misschien niet ongelijk aan het gewijzigde Charter ,
begeert : zoo Frankrijks Gouvernernent , heimelijk of en Willem van Oranje een Vorst naar het voorbeeld van
in het openbaar , met nadruk zijn invloed gebruikt , Philips van Orleans zijn. Berekent men wel wat het lot
dan zou die partij door Adel en Geestelijkheid uit nei- van zoodanige .Koningen is? Dat zij aan gedurige verguiging of nit noodzaak worden gesterkt. — Eene derde zing , die zij ontveinzen moeten , ten proof, in de onmogepartij is die , welke , in navolging van hetgeen in Frank- lijkheid zijn tot het stichten van eenig goed en telkens
rijk is geschied , den Prins van Oranje , niet krachtens meer dan buigen moeten voor elke factie welke zich van het
geboorteregt of als Souverein , maar als een door het gepeupel heeft meester gemaakt. Daarenboven , Belgie
Souvereine Volk gekozen Ambtenaar aannemen wil ; en kan volgens de beginsels der revolutionairen niet worbet is aan deze dat de Prins van Oranje zich , blijkens den bestuurd , zonder in onverzoenlijke vijandschap tezijne Proclamatie en verdere handelingen , aangesloten gen elke welgeordende Maatschappij en gevolgelijk ook
tegen Holland te staan. En hoe lang zou de Prins in
heeft.
Het schijnt dat sommige raadslieden te Antwerpen , het Zuiden worden geduld ? Zonder in aanmerking te
even als vroeger in den Haag , het belang der Belgen nemen dat hij alleen Hollander onder de Belgen , alleen
met den wensch eener factie hebben verward. Aan de Protestant onder de Catholijken en dat het Liberalisheerschappij van wanbegrippen overgeleverd te zijn , mus in Belgie reeds overdrevener dan in Frankrijk is ,
konit voorzeker niet met het belang en evenmin met stellen wij den toestand van beide Landen gelijk en
de begeerte der brave ingezetenen van het Zuiden over- vragen : voor hoe lang is er , zoo het heet een Koning
een. Duizenden hebben de listen , het verraad en het over de Franschen gesteld?
geweld van 's Konings vijanden met leedwezen geVorst van Belgie zou de Prins niet te gelijk Koning
zien , met trouw en ijver tegengewerkt. Koch de der Vereenigde Nederlanden kunnen zijn. Maar gesteld dat hij zonder afstand van zijn erfregt in het
opgenoemde partijen zijn alien onderdeelen van den- Nourden te hebben gedaan , en verdreven uit het nieuzelfden aanhang , welke des Konings levensdagen ver- we Bp , naderhand hier tot opvolging geroepen wierd ,
bitterd , onophoudelijk onrust gestookt , bloeijende Ge- hoe grievend zou dan de herinnering wezen aan hetgeen vroeger voorgevallen was !
westen verwoest , den burgeroorlog gesticht en in
Nu het welligt nog niet geheel te laat is , drukken wij
Belgie de getrouwe bevolking thans geheel tot zwijgen het aan elken welgezinden , die lets op den Prins vermag
heeft gebragt. Kan voor de bescherming der welge- op het hart. Volgt hij den weg , die hem nu ook door de
Coininissie welke hij aangesteld heeft , ongetwijfeld aangezinden niet nicer worden gezorgd nimmer kome met raden wordt , dan zou hetgeen hij , ofschoon met Vaderlandreden het denkbeeld bij hen op dat wie hun geboren lievende bedoelingen , had verrigt , zeer spoedig misverdediger was , zich bij hun tegenpartij heeft gevoegd. schien , ook door hem zelven worden betreurd. Men
zegt dat ter bevrediging alles moet worden beproefd.
Deze bedenking zij met vele andere bedenkingen ter Het is zoo ; tot wezenlijke en duurzame bevrediging
zijde gesteld. Noodlottig is het gedrag waartoe men alles wat door regt en pligt toegelaten wordt.
Dc uitgave geschiedt bij G. VERVIOET, te 'sGravenbage; bij de voornaamste boekhandelaren en op alle postkantoren des Rijks. —Men abonneert
zish voor 10 nommers to gelijk , tegen f 1. 25 franc° per post. De nommers zijn afzonderlijk te bekomen voor 15 cents, een kwart Tel voor 7i cent.
Gedrukt big H. P . DE SWART . to 7 s Gravenhage.
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Het kan deter dag en niet te veel worden herhaald

volkomene afscheiding bestaat ; eindelijk worde zij erkend.
Zou voortdurende vereeniging wenschelijker zijn geweest; is een pronkjuweei ontvallen aan de Kroon ; zal
welvaart en Wei wederom het deel der Vereenigde
Nederlanden kunnen zijn ? Men denke over deze en

soortgelijke vraagpunten gelijk men wil : nu dient alleen to worden onderzocht vermits Belgie ontegenzeg-

plijk afgevallen is , wat er then ten gevolge moet
worden gedaan.
Verwarring en tegenstrijdigheid vermeerderen lederen
dag indien men bij het beheer van den Staat , nog
eenigerlei schijnbare betrekking op Belgie behoudt.
Het is treurig een Rijk tot Minder dan de heift versmolten te zien. 1)och on) dit te verhcieden-, had men
vroeger werkzaam meter' zijn. Geheurde zaken hebben
geen keen. De Zuidelijke Gewesten bestaan voor bet
RI.* -der Nederlanden niet. Wanneer men zich deze
bistorische waarheid ontveinst , is men bniten de mogelijkheid ova zo6 te handelen als die gewigtige verandering gebiedt.
Het Rijk is noch ontbonden door eene omwenteling
noch door eene scheiding gesplitst ; maar , ten gevolge
van afval verkleind. De Noordelijke Gewesten , de
Vereenigde Nederlanden , staan op zich zeif ; facto.,
owdat de overige deelen van het Rijk zich onttrokken hebhen aan het wettig gezag : jure , door de tending van den
Prins ; dewij1 de Koning uit wiens naam , zonder wederspraak , door Z. K. H. afgekondigd is dat de wensch tot
seheiding verhoord was geworden , even daardoor of ofstand van zijne regten op het Zuiden gedaan , of aithans
verklaard heeft dat Belgie niet langer tot het Rijk behoort.
De Nederlandsche Staat is geenszins eene vereeniging van Gewesten , die door den Boning naar goedvinden , op onderscheidene wijzen kunnen worden bestuurd.
Eerbiediging der Grondwet gehoorzaantheid aan de
grondstellingen wake voor then Staat levensbeginselen
&kin is de voorwaarde waarvan het deelgenootschap aan
den. Staat afhankelijk is. Be Koning kan zich onveriuogend verkiaren tot handhaving in Belgie van bet wet.

tig gezag maar niet na dit eentnaal to hebben gedaan beletten dat daaruit ook regtens het gevolg afgeleid wordt: de Noordelijke Gewesten vorn -ten nu weder eon zelfstandig geheel ; zij ail een maken het Rijk
uit ; de Koning is geen honing over Belgie moor ; en
al wierd hij daar erkend hij zou er geen Koning kunnen zijn omdat de Kroon, van Belgie , al had er toenadering tot orde en regtmatighei+ plaats r eerie vreemde Kroon geworden is.
Doze volkomene zelfstandigheid van het Noorden had ,
zoo niet vroeger reeds , aithans na des Konings Proclamatie van den yen dozer , de grondslag van alto de maatregelen van het Gouvernement moeten zijn. — Door
langer uitstel geraakt men in moeijelijkheden waaruit
men zich niet ligt loswikkelen zal.
Dit uitstel heeft noodlottigen invloed op al wat er
gehenrt.
De Oproeping, in plants van , gelijk ieder met reden
had verwacht , de afkondiging van die zelfstandigheid
to zijn , is nu weder hetgeen , helaas ! de Boodscha p
van den lien December ook spoedig was , een stuk op
zich zeif zonder verband net hetgeen voorafging en volgt.
Straks begint de gewone zitting der Staten Generaal.
Het is mogelijk dat eenige Vertegenwoordigers uit het
Zuiden , moor acht slaande op Art. 97 der Grondwet
waarbij de opening der gewone zitting wordt bepaald
dan op eenige uitnoodiging van wege den Prins , in het
dwaalbegrip verkeeren dat zij nog leden der Vergadering zijn. En evenwel zij inogen er niet worden geduld. Reeds heeft in de buitengewone bijeenkamst
hieromtrent eene oogluiking plants gehad waarvan het
grondwettige niet zonder oorzaak in twijfel getrokken
is. Dat men Mu Zuidelijke Afgevaardigden toelaten
zou , mag niet worden verwac t. Geen wenk der Re
-

-
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regeling geldt: doch in alts opzigten ware het aange-

namer geweest dat het Gouvernement zeif het noodzakelijko en pligtmatige eener uitsluiting had verklaard.
De Staats-Coinmissie tot herziening der Grondwet
besteedt waarschijnlijk een lofwaardigen ijver aan een
work thins zonder eenig doe]. her haat niet wan-
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neer de seheiding bestaat , te handelen als of er ver• 1 den bewaard ; het tnaakt , meer dan grond of bezitting,
eeni ing was. De Grondwet kan niet worden herzien I het ware Vaderland uit; het wordt meer nog dan eenig
voor den 25 Angus- ander bedreigd.
voor het gansche Rijk gelijk
Zoolang title betrekking tot Beigie niet afgesneden,
tc,s zaiaengesteld was : en , zoo berziening wierd bedoeld voor het RP , zoo als het nu bestaat , dan zou is , blijkt het niet dat de strijd inderdaad tot behoud
de Commissie en niet voor de helft uit Zuidelijke van deze dierbare Vaderlandsche voorregten wordt geleden gevormd en op zeer weinige , volstrekt noodzake- voerd. Belgie geheel aan zich zelf over te laten zou
noodzakelijk zijn
ware het uitgemaakt dat de Prins
II` ke veranderingen bedacht moeten zijn.
De bevolking legt veel geestdrift voor de algemeene van Oranje zegevieren zal , en al had Z. K. H. zich
waenin aan den dag : dewij1 de geboortegrond moet tot vorming van een onafhankelijken Staat , aan_ het
die
warden beschermd : dewiejl men het Vaderland tegen hoofd van geheel andere 1:3e1gpA
noodzakelijkheid worth duidelPer no , wanneer men de
vreemde invallen uit Belgie beveiligen wit. Maar ,
wanneer er mogelijkheid was dat onder lien geboor- beginsels-in aanmerking neemf, welke heatagisch betegrond ook eenig gedeelte van het afgevallene Belgie stuur te Antwerpen aangenomen heeft. Het zijn die ,
wierd verstaan , dan zou menigeen met gansch andere .welkee . , door cle fact ke, Wert jaren voorgestaan zijn , en
vier OntwilAieliiig in gedurige omwentelingen bestaat.
c6arwordingen worden bezield.
Vreemde tusschenkomst kan noodzakelijk zijn doeh Er is niet voornamelijk tusschen Hollanders en Belgen
dit houde men bij_ raadgevingen aan den
de Mogendheden schijnen voor het overtreden van het ook niet
tusschen Protestanten en Carevolutionaire beginsel van non-interventie , of 'lever Prins wel in het oog
voor Frankrijks ongenoegen beducht. Die zwarigheid tholijken verschil. De kampstrijd is tusschen revolutionaigeldt, zoolang. men Belgie als d.ed aannierkt van den re beginsels en die leerstellingen , welke altijd de grond.
Staat , voor het gansche Rijk ; en het is te verwonderen slag der wettige regeringen zijn. Het is niet mogelijk
dat het Gouvernement , na dat Belgie onherroepelijk zonder in ongerijmdheden te vervallen te gelijk, al is
verloien was , het belangrijke der zelfstandigheid van het op verschillende plaatsen , het een en het ander te
het Noorden ook uit dit oogpunt niet terstond ingezien doen omdat tusschen de twee handelwijzen niet slechts
onderscheid , maar tegenstrijdigheid is. .Eene welingerigte
heeft.
Het besteden van gelden voor de Zuidelijke Gewes- Maatschappij kan in geene betrekking blijven tot een
ten ; het bijeenhouden van een leger uit Hollanders en Staat , waar de wanbegrippen , die reeds zoo veel ellende
&ken zamengesteld , ziju mede het gevolg der weife- hebben gewrocht , heerschende zijn. De persoon aan
het hoofd van het hestuur , verandert niets in het weling welke ten deze alsnog opgemerkt wordt.
Hetgeen bovenal moet worden betreurd is dat men , zen der zaak : en de !dove moet zoo wijd mogelijk
zoolang erin dit opzigt nog eenige dubbelzinnigheid worden gemaakt zoodra het blijkt dat met de beginof onduidelijkheid in de handelwijs der Regering over- sels , naar weike Belgie wordt geregeerd en die van
gebkven is , de Nationale krachten niet ten goede op- algemeene toepasselijkheid zijn , niets -van hetgeen ons
dierbaar en beilig is , geeerbiedigd of gesplard worden*
wekken zal.
Het Gouvernement roopt de Vaderlandsliefde der in- zou.
De scheiding of, gelijk men zich nu juister uitdrukezetenen in , en voorzeker te regt: want als dit Land ,
gelijk onder de mogelijkheden behoort , door Frankruk i ken zou , de zelfstandigheid van de getrouwe d eelen .
en Belgie , zonder ernstigen hijstand der Mogendheden , des Rijks , vloeit uit den aard der zaak en .,onk ult. het-.
wordt bedreigd , dan kan het en e door aeran s- wezen der rondwettiffe
b instellin en voort. Dit is ook
liefde worden gered. Dit gevoel evenweVn2oet meer eene reden , waarom geen !anger aarzeling plaats hebben
dan een klank , dan eene voorbijgaande opgewondenheid moet. Zich zorgvuldig aan de Grondwet te houden , is
zijn. Anders ziet Men te vergeefs naar die wonderen voor Vorst en Volk meer dan oak pligt en Wang.
an moed en volharding nit , welke het in vroeger en Het Rijk duurt voort en de Grondvvet is du's in het
V
later tip voortgebragt heeft. Nu vooral is de gelegen- Noorden , evenzeer als te voren , tie rigtsnoer , naar
held schoon tot het opwekken van waarlijk Vaderland- welken dq. twat moet warden hestuurd. flit denkbeeld
when zin. - De Staat , met Belgie vergroot , zou , meen- moet vooral niet van regeringswege worden verzwalct:
de men , het gemeenschappelijk Vaderland zijn : ijdel is wordt de Staat als ontben4en beschouwd , dan komt
die: verwacloing geweest : thans hebben wij de eenzel- iedere partij met hetgeen haar nuttig en wenschelijk
, en met: hetzelfde regt , voor den dag.
righeid van Staat en Vaderland te rug. De zelfstandig- voorgehnmen_ is
held der Vereenigde Nederlanden wekt het denkbeeld . Nederland , gelijk het weleer de zetel van Christenvan - stamgenootschap , en te gelijk van al het kenmer- dom , orde en vrijheid is geweest , moet tegen den rekende onzer Natie wederom op. En, tot dat kenmer- volutionairen toestand' die 'Europa bedreigt en zich nit
'kende behoort Godsdienstigheid , die !de bron van ons Frankrijk over Belgie uitgebreid heeft , met nadruk
Nationaal aanwezen is ; ware vrijheid , echte verdraag- worden behoed. Het vervullen van die edele taak zou ,
zaamheid ; at datgene , waarvan de geest dezer eeuw de indien niet spoedig de zelfstandigheid der Vereenigde
namen behoudt , terwW dit Land door het wezen der 1 Nederlanden wierd erkend , you de Regering inderdaad
zaak roemrijk en gelukkig was. Dit erfgoed moet wor- onmogelijk zijn.
en op alle postkantoren des Rifts —Men ahonneert
De uitgave gesehiedt bij G. VERVLOET, te '8Gravenhage; bij de voornaamste boekhandelaren
Lich voor IQ nom mere te gelijk tegen f r. 25 franco per post. De nommers zijn afzonderlijk te bekonien voor z5 cents, een kwart vel voor
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net is niet waarschijnlijk , doch .mogelijk is het
evenwel dat aan den Prins van Oranje eenige schaduw
van gezag goedgunstig worde verleend.
Een groot deel van den Adel en van de Geestelijkheld zoo thans , waren zij niet tot veel omzigtigheid
ten aanzien der triumferende Jacobijnen verpligt , gaarne
den Prins als Constitutioneel Koning aangenomen zien.
Waarotn niet ? Wanneer zij , niet ongerust dat hij lets
weigeren zal , een gedienstigen Vorst gebruiken als een
vereenigingspunt voor eene bevolking die tot verderfelijke uitersten overgeslagen is , dan worth aan de teugelloosheid van het gepenpel een einde gernaakt , en de
vrees voor interventie der Mogendheden kan eenigen
tild ter zijde worden gesteld. Aldus zouden de voorname standen , door _toepassing der liberate bi=grippen ,
heerschen over .het Volk,, en dit was hun doel; • niet
onder de heerschappij gebragt to worden van een bandenloos gemeen.
Een plan waarbij Belgie , al ware het in schijn , on
der ,het beheer des Prinsen werd gesteld , zou aan de
meeste Kabinetten zeer aangenaam zip. Het Gouvernement van Fratikrijk is misschien minder nog voor een
buitenlandschen krijg dan voor de vestiging van een
Gemeeriebest aan de grenzen beducht. Engeland dat vrede
behoudenn wil tot elken prijs, ziet naar een voorwendsel nit owt zich van verdere bemoeijenissen omtrent de
Nederlanden te ontslaan. Pruissen en Rusland,, indien
Men uit de gedragingen ten aanzien van Fraukrijk oordeelen mag, zullen ook zeer ligt te vrede worden gesteld.. De Staatkunde sekent tegenwoordig bij den dag;
en vermeerdert gaarne het gevaar , indien de uitbarsting
slechts niet heden geschiedt.
Misschien zullen ook velen uit de Liberale partij zich
verklaren voor den Prins. Wanneer de Staatsregeling
aan een Opperhoofd alle gezag ontzegt , is het vrij onverschillig of iemand en , zoo ja wie de. Paleizen bewoont en zijn naamteekening onder afgedwongcne vet.ordeningen zet. Waartoe aangedrongen op den naam
van Republiek wanneer de zaak reeds daargesteld is :
hierdoor , of als de keus op een Franschen Prins viol ,
uti Belgie weliigt als tooneel van een algemeenen oorlog
,

worden verwoest. Dit worde verhoed. Wil de Prins
van Oranje burger-koning of burger-hertog zijn waarom zou hij niet tot Hoofd der Belgen worden benoemd
Derhalve hoewel misschien de Prins geheel htiitengesloten wordt , de mogeliikheid ook van aanneming
bestaat. Daarom is het van belang nu reeds op to merken , dat in zoodanig geval alle betrekking tusschen het
Rijk der Nederlanden en Belgie opgehouden heefte
Belgie en Holland mogen niet , nadat van het Iterate'
der gronthvettige Staatsregeling afgezien is , onder het
beheer staan van denzelfden Vorst. Velen , wien het
belang van Holland niet ter harte gaat zouden gaarne
zien dat de vereeniging weder innig en volkomen ,
maar nu ten behoeve van een Belgisch of Fransch begiasel mogt zijn. Zeer velen , zoo dit niet wezen kan
verlangen behoud derzelide Dynastie en , zoo al niet
terstond , evenwel voor het vervolg , eenzelvigheid van
den Monarch ; dewij1 deze , in Belgie onderworpen en
in Holland Souverein , tot onderdrukking van Holland
ten behoeve van Belgie zou worden verpngt. Gelukkig
dat elke berekening van dien aard in de regten van
het getrouwe Noorden tegenstand ontmoet. Voor de
handhaving van die regten behoort door den Koning
en de Staten-Generaal te worden gezorgd. Het geldt
hier het welzijn , de onafhankelijkheid en het aanwezen van den Stoat.
De afreis van den Prins hebben wij van den beginne of gevaarlijk geacht ; en nog is het onze wensch
dat Z. K. H. , overtuigd dat hij zich geen juist dtnkbeeld noch van den toestand der Zuidelijke Gewesten ,
noch van den aard eener factie heeft gevormd , spoedig
terugkeere waar de zorg ook voor eigen waardigheid
hem roe-pt. Indien hij het voetspoor , thans ingeslagen ,
vervolgt , dan wordt hij , door vrijwillige keus , aan het
Land zijner Vaderlandlievende vaderen vreemd.
Natuurlijk dat , na at hetgeen vroeger en nog onlangs
to Brussel voorgevallen was , er algemeene verwondering en ongerustheid over 's Prinsen vertrek ontstond.
17 e!en vleiden zich toen dat dit eene laatste poging
was tot herstelling van bet wettig gezag ; en dat betette van ainnistie oproeping aan de weigezinden ,
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versterking der garnizoenen in de vestingen welke men
nog overig had , gepaard met de krachtige houding
van het Noorden des Rijks welligt nog veel ten goede
uitwerken zou.
Anderen , door wie dit uitzigt als herssenschimmig
aangemerkt wend , meenden dat de honing van zijne
regten op Belgie aan den Prins afstand had gedaan
en dat deze nu , door de weldenkenden omringd , aan
de overigen de hand reiken zou ; tot vestiging van een
onafhankelijken Staat, die geheel overeenkomstig de
Nationale begrippen en vooroord'eelen van Belgie ingevigt , en net Holland ten minste in goede nabuurschap
zou zijn.
Noch het een , noch het ander is gebeurd. Wan-

niet alleen dapper maar altijd edelaardig is geweest
op een Nationaal Congres waar de schandelijkste rebellie vertegenwoordigd wordt , het voorregt afsmeeken zou
om eenigen tijd de speelpop der misdadige verleiders van
een beklagenswaardig gepeupel te zijn. Doch ook in-.
dien dit uiterste van vernedering niet afgevorderd
wierd , het welgeplaatste hart — dit moet , wick dat
het te hat is , ronduit worden verklaard —; het Nederlandsche hart , hetwelk zoo gaarne ook den Troonerfgenaam in het gevoel van Vaderlandsliefde omvat;
het dezer dagen door angst gefolterde Nederlandsche
hart , treurt en siddert over het lot dat iedereen wacht
die , ten gevolge van een gewettigden opstand , eenigen
rang of titel verkrijgt. Het beginsel waarop hij een
troon vestigen wil , ontwringt binnen kort het veel te
duur gekochte gezag : terwiji de herinnering aan den
rol in Belgie gespeeld geen troost in het ongeluk opleveren zou.

neer men let , hetzij op de Ministers die Z. K. H. hebben gevolgd , hetzij op de personen wier inlichting en
raadgeving hij gevraagd , hetzij op de besluiten die hij
uitgevaardigd heeft, hetzij op de beginsels die hij
openlijk belijdt , dan kan het niet worden ontkend dat
de nieuwe Staat , met goedvinden en inedewerking van
den Prins , naar diezelfde theorien ingerigt worden
zou , welke blijkens de ondervinding ook der laatste
maanden niet ten onregte revolutionair worden genoemd.
Het is dus niet enkel om den strijd van belangen
en geloofsbelijdenis , dat het Opperhoofd der Belgen ,
al kon Art. 29 uit de Grondwet worden gewischt , geen
Koning over de Vereenigde Nederlanden zou kunnen
zijn. Het is vooral , omvat elk gezag nit de algemeene
Volkssouvereiniteit ontleend , zijn eigen wezen verloochenen zou , indien het niet bondgenoot van alle opstandelingen en vijand van alle wettige regeringen was.
Evenwel de hoop begeeft ons niet dat de Prins zich
;poedig aan de banden , in welke hij gewikkeld worth ,
Losseheuren zal. Het mag althans niet worden onderadd , dat de afstammeling van een geslacht , hetwelk

Wat hebben de Staten-Generaal in de buitengewone zitting gedaan ?
Zeer weinig : minder dan zij voor het welzijn van Whet Vaderland hadden kunnen doen. En wat zal nu worden verrigt ? Dit ten minste
blijkt dat , ten aanzien der voormalige Znidelijke leden , overeenkomstig
de grondwettige gevolgen van den gewapenden opstand te werk moet
worden gegaan ; en dat, welke ook de inhoud der Troonrede
de stand der zaken -vvaaruit de zelfstandigheid der Vereenigde-Nederlanden volgt , onbewimpeld moet worden opengelegd. Voorzeker het
is onze meening niet , dat de Staten-Generaal iets meer moeten wezen
dan hetgeen de Grondwet hen heeft gemaakt ; doch dit behooren zij
geheel en met jiver en zelfsopoffering te zijn. Het Rijk zou that in
zoo rampvollen toestand zijn geraakt , indien bij de welgezinden meer
zamenwerking was geweest ; meer veerkracht, meer vastheid van beginsels en, bij minder voorzigtigheid ten aanzien van eigenbelang , meet
pligtmatige vrijmoedighe id , meer wezenlijke behartiging van het web.
zijn van den Koning en van den Staat. Bezadigdheid is eene eat
Nederlandsche deugd; maar zij heeft niets gemeen met het vreesachtig
ontduikeu van hetgeen de aard eener belangrijke betrekking en de ware
getrouwheid aan Vorst en Grondwet gebiedt.
PS. 1Tit de Troonrede waarin men eene meer dan administratiere
scheiding te gemoet had gezien, blijkt dat de tijdingen nit Antwerpen
ook voor den Koning waren ten eenemale onverwacht. Beklagenswaardige
Vader beklagenswaardige Monarch ! En hij die u dit Teed aangedaan
heeft ... ZO6 gaat het als men geen beginselen heeft en zich van
verraders omringt. Landgenooten! Blijven wij in deze moeijelijke tijden onveranderlijk met nederig en biddend vertrouwen op God , aan
Oranje en Grondwet, aan de Ne ierlandsche beginsels gehecht ; al is
het dat wie zich tegen den Honing aan het hoofd van een gewapenden
opstand heeft gesteld, ten ware hij terugtreden mogt, het refit van opvolging , naar het schijnt , in den Nederiandschen Staat ipso jure verliest.
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danen en aan geheel Europa geven zou , dat tot terugbrenging der afgedwaalden niets onbeproefd gelaten
werd.

Meer dan administratieve scheiding wordt vereischt. Hoe koint zoodanige scheiding met Grondwet
en Tractaten overeen ?
De vereeniging is innig en volhomen ; geene eigenlijke scheiding onder eenen Vorst , behoudens het wezen van den Staat ; gewelddadige afscheuring wel. De
Troonrede erkent den dagelfjhschen voortgang der daad-

Elke daad , leder woord van den Prins was in tegen.
spraak met dit plan. Wat kondigde hij af ? Hetgeert
tegen de regten der getrouwe Provincien streed ; scheiding behoudens dezelfde Dynastic.— Welke fautes politirses zag hij voorbij ? Die van welke leder getrouwe Belg het slagtoffer is. — Door wie heeft hij zich
omringd ? Uitsluitend door bewerkers en begunstigers
van den opstand. — Wat zijn zijne besluiten geweest ? Wegwerping van de regten der Kroon en van,
de waarborgen der Maatschappij. — Het is niet te
verwonderen , indien van 's Prinsen eerste Proclamatie
af, de zelfstandigheid der Noordelijke Gewesten als
eene uitgemaakte zaak , als het onbetwistbare gevolg
der omstandigheden , als een regt aangemerkt werd.
Het niet tegenspreken van die Proclamatie scheen aan
een afstand volkomen gelijk. Gewesten waar de Grond.
wet willekeurig en voor altijd buiten werking is gesteld , zijn geen deel van den Staat.
De Noordelijke Gewesten zijn op zich zelf. Zij hebben zich niet afgescheurd ; niaar met afgescheurde Gewesten willen en mogen zij in geenerlei naauwelijks
denkbare en in alien gevalle volstrekt ongrondwettige
vereeniging staan. Zoo was het reeds , voor de laatste
Proclamatie nit Antwerpen bekend geworden is. Indien
nu de zelfstandigheid van het Noorden niet wordt erkend , is leder onderdaan die zich aan het hoofd der
Zuidelijke volksbeweging stelt , uit den aard der zake
rebel. Meer dan zonderling zou het wezen , indien de
stand der zaken in het Adres van antwoord verbloernd
en het beginsel der uitsluiting van Zuidelijke leden
niet terstond aangenomen wierd.

werheliyhe scheiding tusschen de twee groote afdeelingen
van het Rip,. De Staatsregeling kept die afdeelingen
niet. Wat daadwerheltjh van het Rijk afgescheiden
wordt , behoort niet meer tot het Rijk. Het getrouwe
Noorden , het oude Holland , de Vereenigde Nederlanden zijn geene Afdeeling des Rijks : zoodra de Koning
zijne toestemming tot scheiding , hoedanig oak geeft
maken zij den ganschen Nederlandschen Staat uit.
De opstand benam aan den Koning niets van zijn
regt. Ook na den mislukten aanslag op Brussel , had
het Rijk regtens kunnen blijven in zijn geheel. In dat
geval geene onderhandeling over eisschen die de Grondwet afgeslagen heeft ; en dan had bij de waarlijk welgezinde Belgen steun gezocht , en de hulp der Bondgenooten , overeenkomstig de Tractaten , moeten worden
gevraagd tot herstel van het wettig en grondwettig gezag.
Dezen weg heeft men niet gevolgd. Sedert lang aan toegeefliikheid , behoudens de wettelijke vormen gewoon ,
is men , in den drang der omstandigheden , verder
gegaan.
1)e Prins van Oranje vertrok. De toevoeging van
Ministers , die men geenszins als Belgen , maar als
voorstanders eener factie uit het Noorden verwijderen
moest , kwam zeer bedenkelijk voor ; doch het Besluit
was in bewoordingen gesteld , door welke de zaak niet
geheel nit Naar verband werd gebragt. Het oogmerk
was om , door de welgezinde ingezetenen ondersteund , 1
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deoprigstkn,mdelvabrign,
Dubbelzinnig is de Proclamatie van den Prins van
te doen wederkeeren onder het wettig Bestuur. Dit
kon worden beschouwd als een tijdelijken maatregel , Oranje Diet. Lich aan te sluiten enkel aan de Gerlacke
door de omstandigheden noodzakelijk , waarbij steeds en de Celles had niet gebaat ; thans heeft men zich
de handhaving van den Staat, volgens de Grondwet , ook bij de Potter en 1)on Juan van Halen gevoegd.
werd bedoeld ; en die tevens een bewijs aan ails onderal
Dit kan de opstandelingen nog niet voldoen. De
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nitdrakkingen zijn ook in hun oog voorzeker ongepast.

Je vous reconnais comme nation indOpendante ...Dans
les provinces oil j'exerce un grand pouvoir , je ne m'opposerai en rien it vos droits de citoyens . Je
me wets dans les provinces que je gouverne a la tete
du tnouvement. Te rug eerst , te rug met de Hollandsche
troepen over den Moerdijk : leg af die magt , waardoor
gij de vrijheid van verkiezing belemmert en wier oorsprong krachteloos is. Wat veroorlooft gij u te spreken van gezag , van Provincien die gij regeert ! Gij
hunt niet te gelijk vertegenwoordiger des Konings en
hoofd van rebellen zijn. Zie van uwe regten op Holland
af ; verzaak uw maagschap; verloochen uw geboorteland ,
en wacht met ootmoedigen eerbied de beslissing af van
le congres national de la nation independante , welke
slechts uitoefent haar droit de citoyen.
Daar zal dus nog dieper vernedering worden vereischt.
Men is , zoo het schijnt , alles getroost. Het is dus
niet onmogelijk , dat des Konings eerste onderdaan en
oudste- zoon tot Koning , tot uitvoerder der bevelen van
de opstandelingen , als 't ware tot Griffier van het
Souvereine gepeupel worde benoemd. Doch vooreerst ;
rekening kan daar niet op worden gemaakt : want ook
de Hertog van Nemours heeft eene niet geringe partij en de on twikkeling der Liberale beginsels is tegenwoordig zoo snel , dat welligt eer de Prins op den
266 benijdenswaardigen zetel klimt , de Republiek in
Frankrijk en in Belgie daargesteld worden zal. Ten
andere ; indien hij al dat toppunt zijner wenschen bereikt zat hij slaaf der onderdanen , vijand van zijn
Vaderland slagtoffer eener nieuwe omwenteling zijn.
De getrouwe bevolking van de Vereenigde Nederlanden zal met verslagenheid , en ook met de diepste
verontwaardiging deze schrikniaar hebben gehoord. Iedereen gevoelt : de Prins breekt alle betrekkingen op
Holland af. Verandering in de opvolging kan door den
Koning en de Staten-Generaal totstand worden gebragt.
Hartverscheurende noodzakelijkheid voorwaar: doch die
verandering is de wil niet van den Koning, maar van
den Prins. Hoofd der Relgen kan hij overheerscher
en dwingeland , maar nirniner Koning der Vereenigde
Nederlanden zijn.
De daad van Z. K. H. is weder een treurig gevolg
der wanbegrippen , waarin de oorzaak der tegenwoordige
omwentelingen ligt. Het is te ver gedreven , als men
zijne handelwijs enkel verklaart nit verdorvenheid van
hart ,nit verzaking van al wat naar pligtgevoel gelijkt.
Het is zeer mogelijk dat hij zelf niet den ganschen
aard en at de gevolgen van dezen stap ingezien heeft :
ja het kan zijn , dat hij gemeend heeft jets groots,
jets dat de wereld bewonderen zou , iets dat tot redding van Belgie verstrekken zal te hebben verrigt.
Geen grootheid, waar het merk van zedelijkheid ontbreekt. En bovendien , de gansche berekening is valsch.
Zoo velen hebben zich , even als de Prins wenscht
te kunnen doen , gesteld a la tote du mouvernent.
Zij
waren in den waan dat de brand , zonder gevaar voor
henzelve zon worden gebluscht, wanneer zij zich
in de vlam hadden gestort.

Geen Minister heeft de beruchte Proclamatie geteekend. Zoodanige teekening kwam bij dit stuk niet to
pas , en zou een voor den Prins , die zooveel mogelijk
zelf en zonder de raadslieden van zijn' varier het woord
voeren moest, nadeeligen indruk hebben gemaakt. Welligt moest tevens een ander doel worden bereikt. Het
schijnt dat de Heeren de la Coste en van Gobbelschroy ,
even als de Hertog van Ursel, hun ontslag hebben
gevraagd en beweeren dat alles tegen hun raad is geschied. Dit gelooven wij niet. Hetgeen de Prins doet , is
het gevolg van de handelwijs waartoe hun valsche Staatkunde hem heeft verleid. Waren zij inderdaad ter goeder trouw,, waarom den Koning niet gewaarschuwd van
hetgeen , althans sedert verscheidene dagen, geen geheitn
voor hen was ? Het is geene ligte verdenking die op
hen rust. Zou hun invloed ook weder bier worden gebruikt tot ontzenuwing , kon het zijn , van al wat voor
de bedreigde Noordelijke Gewesten geschiedt? Het is to
hopen dat , indien zij waarlijk herwaarts gekornen zijn ,
zij onmiddellijk of nit de stad , of , tot nader onderzoek , in hechtenis zullen worden gezet.
De Koning rehent op de ondersteuning zyjner Bondgenooten die het staathundig stelsel van Europa steed*
zullen handhaven. Ach ! wij vreezen dat die hoop zoo
bedriegelijk is. Het staatkundig stelsel van Europa
ligt reeds omver. Het was gevestigd op den grondslag der legitimiteit ; een beginsel , in hetwelk de eerbiediging van alle verkregene regten opgesloten is. De

erkentenis van den Hertog van Orleans is de wettiging
eener gansche omkeering van beginsels geweest ; en
gelijk het onbetwistbare regt van den Hertog van Bordeaux , kan het onbetwistbare regt van den Koning
der Nederlanden worden vertrapt. Men voorspelle zich
niet te veel goeds van die bfieenkomst van Gezanten
welke hier,, naar het gerucht wil plaats hebben zal. He
Diplomatie kan niet hetgeen zij wil , en wil niet hetgeen

zij kan. In eigen beradenheid moed en volharding
ligt de waarborg der zelfstandigheid die ons Nationaal
eigendom is. In de zedelijke krachten der Natie , die
met en door uw voorgeslacht groot isgeweest
ligt
thans , o Koning ! veel meer dan in buitenlandsche le.
gers of in eene Staatkunde, die op eigenbelang is gebouwd , de steun van den Nederlandschen Troon. Met
uwe onderdanen het oog naar boven gerigt ! GOD sterke

gelijk hij uwe Vaderen heeft gesterkt. Laat de afgevallene Gewesten in den afgrond waaruit zij niet
gered , doch waarin het getrouwe Noorden spoedig zou
worden medegesleept. Hecht te aan Holland , gen.*
Holland zich aan u hecht en wind bij het leed dat
uw vaderhart doorboort eenige verzachting in de kinderlijke gevoelens van geheel 'ow Yolk!
PS, Z. M. heeft de zelfstandigheid der Noordelijke Provincien
openlijk erkend. Ziedaar hetgeen voor de waardigheid van den
Koning en de- veiligheid van het Noorden vereischt , en door de omstandigheden, zoowel ale door regt en billijkheid , voorgeschreven
werd.
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wie stifle denkbeelden over Staatsaangele- geschiedt , daarmede onvereenigbaar is. Doch het is
genheden mededeelen wiI , ontbreekt het tegenwoordig juist hierom , dat een welgezinde in deze oogenblikken
niet aan stof. De klimmende nood van bet Vaderland schroomvalliger worth. Als men nu of keuren zou , neme
levert een rampzaligen overvloed van belangrijke on- men meestal liever het stilzwijgen in acht. Het verderwerpen op : en ook wij zouden , niettegenstaande trouwen op het Gouvernement moet niet zonder noodzeer groote opofferingen en menigvuldige onaangenaam- zaak , worden geschokt; verwijtingen over hetgeen onheden , reeds meermalen hebben getracht eene of andere herstelbaar is , komen minder dan ooit te pas. Het
opmerking , die ons nuttig toescheen , in het midden to doordrijven van op zich zelve staande maatregelen heeft
brengen , indien niet weer dan &fie bedenking ons geen nut ; eene verandering van beginsels kan niet wel te
dik %its . teruggehouden had.
geinoet worden gezien Velen, op de gevolgen der door hen
Veel dat vroeger zeer gewigtig was , is nu bijna zelven geliefkoosde wanbegrippen opmerkzaam gemaakt ,
zonder belang. Wil men een voorbeeld ? Hoe was de houden noch de vroegere laauwheid der Staten-Generaal ,
aandacht gespannen bij de meeste beraadslagingen der noch de onverschilligheid der Natie noeh de ware oorzaken
Staten-Generaal ! En te regt : want er was een tijd , dat van het kwaad , zij houden enkel en alleen de feilen der
van den toedragt en de nitkomst eener discussie in ze- Regering in het oog ; en alzoo neemt eene ontevredenheid
ker opzigt het lot des Rijks afhankelijk was. Die tijd toe , waardoor de goede maatregelen tegengewerkt en de
is voorbij. Men heeft den strijd tegen valsche begrip- Vereenigde Nederlanden , ten gevolge van den anarchieken
pen met flaauwheid gevoerd ; thans heeft men met ge- pest onzer eeuw insgelijks in een revolutionairen
wapende houden te doen. Naauwelijks vraagt iemand toestand zouden worden gebragt. En ofschoon in deze
sneer wat er in de openlifhe vergaderingen voorgeval- waarsch-uwingen niet alles even juist of geheel vrij van
len is.
overdrijving is , het moet echter gereedelijk worden erDe heerschende denkwijs van onzen tijd neemt de kend , dat de vrijmoedige mededeeling van Nederlandvrncht van vele redeneringen weg. Bewijs dat de Staat seke Gedachten , in den tegenwoordigen toestand des
niet overeenkomstig de eisschen der Grondwet en der Rijks , ofschoon het somtijds juist nu nuttig en noodwezenlijke Monarchie ingerigt is : toon dat de verkre- zakelijk is , ook wel eens , wanneer voorzigtigheid oatgene regten van een Volk in de waagschaal worden breekt , nadeel te weeg brengen zou.
gesteld ; doe op de overtuigendste wijze zien , dat de
Het is waar , veel dat van groot belang is , kan ook
Mogendheden tot hulpverleening zijn verpligt. Wat nu worden betoogd , waarop evenwel het bovenstaande
baat het , zoodra Staats- en Volkerenregt het regt van geenszins toepasselijk is : als bij voorbeeld , dat het 116k
eigenbelang en overmagt is ; zoodra de Staatkunde , na voortdaurt in de getrouwe Gewesten ; dat de Vereenigdealle schaamte afgelegd to hebben , eene rouverspolitiek Nederlanden regt hebben op een eigen bestaan ; dat tie
wordt
Grondwet haar verbindende kraeht voor Koning en inDaarenboven is het zeer waar dat nu vooral , in het gezetenen behoudt; dat , welke afwijking van de Staatsbelang der goede zaak , groote omzigtigheid wordt ver- regeling, door den drang der omstandigheden , noodzakeeischt. Die de .Nederlandsche Gedachten nu en dan lijk worde gemaakt , men daarbij nimmer volgens libeingezien heeft , weet dat zij in tUden , toen zulks voor rale wanbegrippen , de bron der tegenwoordige ramppersoonlijke belangen meet. dan nn bedenkelijk had kun- spoeden , te werk zal behooren te gaan. Doch ook ten
nen zijn wel met eerbied , mar met vrijmoedigheid de aanzien van deze en dergelijke onderwerpen mag worhandelingen ook van het bestuur aan waste grondbegin- den gevraagd : wat heeft in de laatste jaren dergelijke
sels hebben getoetst ; en wie deze beginselen kept,
terugwijzing naar beproefde grondstellingen bewerkt ?
begrijpt ligt dat zeer veel van hetgeen ook tegenwoordig Is het niet aatuurlijk dat men , midden onder het oor-
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logsrumoer, daarvoor nog minder toegankelijk is ? Zijri de verbastering dat inderdaad ernstige opmerking vet-diem.
krachten van het Liberalismus niet zoo groot , dat de Marren , klagen troosteloos en radeloos zijn ; de seh uld
zoeken uitsluitend bij het Gonverneinent ; de bron va n
ondergang der maatschappijen onverinijdelijk is?
en de overweging hiervan is het voor- het kwaad en de middelen waardoor het afgeweerd
Bovendien
al die ons bijna moedeloos niaken zou — men mis- worden kan eeniglijk te stellen in verkeerde bereke.
kent de eenige bron van regt en van geluk. Zwoe- ningen der Staatkunde en in mensehelijke kracht ; dit
gen en sloven , schrijven en redeneren , ook in de wordt door velen gedaan : erkennen dat de Natie strafwapens snellen en strijden is altijd en , wanneer het , waardig is voor Gon , en dat HI) alleen en altijd magnaar mensehelijke berekening aan krachten ont- tig tot uitredding is ; dit is hetgeen zeer weinigen
breekt , blijkbaar zoolang zonder nut en zonder doel , doen ; hetgeen althans niet gelijk weleer , door de Naals men niet tot de beginsels , waarvan het heil oak tie als zoodanig gesehiedt.
Eene treurige waarheid is het dat elk ► vermelding .
der Volken afhankelijk is , terugkeeren wil.
Niets is bedroevender , niets een zekerder voorteeken van het Christendom , in verband tot den Swat aan velen
van een schandelijken val, dan de flaauwheid welke ten ongepast en zelfs eenigermate belagchelijk sehOnt. Deze
annzien van de Christelijke Godsdienst bestaat. Men besehouwing staat net den card der nieuwere wijsbezegge niet hetgeen zoo menigmaal onbedachtelijk worth geerte in verband; en des te sneer is thans rondborgezegd , dat , uit omzigtigheid thans , zoo min moge- stigheid de pligt van elk , die het Christendom als den
liik , van de Godsdienst melding moet worden gemaakt. hechtsten grandslag ook van Staat en Staatkunde be
Verdraagzaamheid was steeds onze lens ; zij is het nog ; schouwt.
Nooit was openlijke sehuldbekentenis noolt terugkeemaar die verdraagzaamheid niet , uit welke volgt dat bij.
GOD Beene hulp wordt gezocht. GOD gelijk hij in het ring naar een levendig Christen.* geloof noodzakelijker
Evangelie is geopenhaard, moet worden gediend ; het geloof, dan thans. Groot is het gevaar. Eene wanhopige verdat van Hem alleen redding te wachten is , plegtig en dediging van Holland , zal misschien weldra het eenige
openlijk aan den dag worden gelegd. Zal er een Bededag redmiddel van onze Nationale eer en bestaan , van onze
wezen wordt thans door velen gevraagd. Behoorde die hijzondere betrekkingen en bezittingen zijn. Groot is
vraag noodzakelijk te zijn ? Zelfs ruwe en barbaarsche Na- de zonde die op de Natie rust : vijftien zegenrijke
lien , wanneer zij door gevaren worden bedreigd heffen het jaren hebben geenszins tot Nationale verbetering ge
oog naar den Hemel op men verbeeldt zich welligt strekt. Sla de geschiedenis der laatste halve eeuw op :
dat dit aan beschaafde Volken niet voegt. Het kan , de verzaking en verzwakking van het geloof in CintiSTUS
zeide men , Diet zoolang de zelfstandigheid van het gelijk hi' onze eenige en vo romene r a igma er is
Noorden niet is erkend. Dit antwoord staat met de moet als de bran van bloedige onwentelingen worden
verkeerde onderstelling in verband dat een Protes- beschouwd. De wanbegrippen , wier verwezenlijking
tantsch Vorst den Godsdiensthaat door schijnbare weldra brand en moord over onze vreedzame Geonverschilligheid ontwapenen kan. Het strookt ook geens- westen aanbrengen kan spruiten alien voort uit de
tins met hetgeen vroeger werd gedaan : want in 1815 miskenning van GODS gezag en uit de stelselinatige
schreef men in Maart een Bededag voor het gansche overtreding, van hetgeen in GODS Woord voorgeschreven
Itijk , in Junij een Dankdag in de Noordelijke Gewes- is. Waar tegen GODS oppermagt wordt gerebelleerd
ten uit. En an de hinderpaal weggenomen is , waarom zoekt de hoogmoedige mensch den oorsprong van het
geschiedt de uitschrijving nu ten minste niet ? drat gezag in zich zelf ; en de waarborg van pligtmatige
zijn wij van onze Vaderen ontaard ! Hun arm is niet gehoorzaamheid is weg. De opstand tegen elk wettig
GOD.
zwakker , hun verstand niet bekrompener geweest , om- gezag , is het gevolg van den opstand tegen
dat bun gemoed Godvreezender was. Vertrouwen op De ondermijning van het Christendom is de
hiervan maakt men wel onophoudelijk gewag , ondermijning van het wettig gezag zij wordt gevolgd
GOD
maar dit vertrouwen is ijdel en Godlasterlijk zelfs , door regeringloosheid , dwinge an ij en ongo istertj.
indien GOD niet aangeheden en zoo , gelijk Hij zich Neem het hooger beginsel weg : geen veerkracht dan
aan de menschen bekend gemaakt heeft aangebeden voor het kwaad ; geen drijfveer , dan het eigenbelang
wordt, GoD heeft het voorgeslacht gered I. Nu meent geen regt , dan in het zwaard ; geen eerbied , dan voor
men dat hun nakroost als 't ware bij erfoverang roemrijk het geweld. De ondervinding is ook in dit opzigt
en onverwinnelijk is : dat d e h u lp van GOD zal worden leerrijk geweest ; en echter weinig heeft men geleerd.
verleend , ook nu die Christelijkheid , waar al wat in GoD strekt Zijne straffende hand uit; en HO alleen
Nederland groot was , uit voortgevloeid is , bij de na- weet , of het zoo bevoorregte Nederland met on eer le
neven z66 verminderd en althans van ons Nationaal gronde zal moeten gaan. Hoe onzeker de toekomst zij ,
bestaan geheel afgescheiden is. dit is gewis : zoo het Christendom de toevlugt der Natie
Door het uitschri.jven van een Bededag vooral wan- niet wordt zou de terugkeering van uiterlijken yourneer het eindelijk en niet enkel nit behoefte des harten spoed kortstondig en bedriegelijk zijn : en , indien het
geschiedt , zal het Vaderland niet worden gered ; doch Evangelic weder de rotssteen van Nederland is , kan
oo k nu volkomene uitredding worden verwacht ; en de
rle onverklaarbare ijverloosheid , welke ten dien
, et
en
bij
leeraars
van
ha
beproevtng
zelve , hoe zwaar zij ook nioge
de
kerkvergadering
te ook .bij
Evangelie opgemerkt wordt , is een blijk van Nationale middel wezen tot loutering en herstel.
,
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zoo lang bet Evangelie niet op nieuw de grondslag

nig bekend , en de gruwelijkste lastertaal tegen ons

der Staten en het rigtsnoer der Regeringen wordt,
loopt het werk van menschelijke wijsheid op verwarring
en jammeren nit. nit getuigt GODS Woord ; de rede

sedert lang aan de orde van den dag. Zoo die verkeerde voorstelling gemakkelijk ingang vindt , is het
ook omdat de vreemdeling geen Hollandsch kent en zijn

bevestigt het , als zij Godsdienst, regt en zedelijkheid

oordeel uitsluitend naar de berigten en beschouwingen

verbindt. Ziet rondom u , of het door de ondervinding

van Belgische dagbladen rigt. De vreemde Gezanten

gelogenstraft wordt.

werden grootendeels ook door het verkeer uitsluitend
met Belgen misleid ; en 's Konings Zaakgelastigden ,
door wie zelfs de meest logenachtige tijding nooit ,

Wie uit Engeland wezenlijke hulp verwacht , is noch

zoo ver ons bekend is , openlijk tegengesproken werd

met de Staatkunde , noch met den gevaarlijken , re-

schijnen niet teergevoelig waar het verguizingen van

volutie-spellenden toestand van Groot - Brittannie be-

Vorst en Vaderland betreft.

kend.

Daarom werd eene Courant in het Fransch door de
welgezinden verlangd. Niet eene Courant , waarbij
uitgegaan werd van de onderstelling dat Nederland de

Alles wat de Graaf G. K. van Hogendorp schrijft ,
wekt aandacht en belangstelling op : de vier brochures
dus ook , die hij in eene week in het licht gezonden
heeft. Het is ons steeds aangenaam eerbiedige hulde
te bewijzen aan den man , die in geene betrekking tot

verdediging en voorlichting juist van Franschen hehoeft ;
en dat het volstrekt noodzakelijk is hier te weten en
in alle deelen der wereld te doen kennen , hoedanig het
oordeel van Franschen , gebrekkig en oppervlakkig met

het Vaderland heeft gestaan ; de onvermoeide verdediger
van den vrijen handel is geweest , en de Staatshuis-

zeden en instellingen bekend , over Nederlands aangelegenheden is. Maar eene Courant , in de allereersto
plaats aan eene naauwkeurige opgave der gebeurtenissen
in dit Rijk toegewijd ; voorts geschreven in een waar-

houdkunde met belangrijke bijdragen heeft verrijkt.

lijk Vaderlandschen geest , en waarin , als het redene-

Doch het strijdt met die gevoelens en met pligtmatige

de overheerschers , en aan het hoofd der bevrijders van

bescheidenheid niet , onze meening rondborstig open te

ringen over Staatsregt en Staatkunde gold , de eigen
beschouwing der Nederlanders , zoo niet uitsluitend , ten

leggen , dat in deze boekjes meer dan eene niet geringe

minste voornainelijk aangetroffen wierd : die den toestand

dwaling aangetroffen wordt , die , juist door het gezag des
Schrijvers , veel gevaarlijker dan in andere schriften

des Rijks getrouw afspiegelen en niet uit de hoog, e

is. Een treffend voorbeeld hiervan is , dat Z. H. G. de

Courant , maar eene Nederlandsche Courant in hei
Franscli.
Het is te hopen dat het nieuwe Journal de la Haye

herschepping van het Rijk en deux Etats distinct: sous la

maison d'Orange

beoordeelen zou ; in een woord geenszins eene Fransche

mogelijk en wenschelijk acht. Het
kan niet , het moet niet en het snag niet. Zoodanige

aan deze vereischten voldoen , en alsdan ook den geest

herschepping zou de schending zijn van diezelfde regten

en de strekking der Hollandsche dagbladen meer naar

van een zelfstandig en onafhankelijk Volk , door welker
handhaving de naam des Schrijvers in de Vereenigde

waarheid voorstellen zal , dan den 2en Nov. in een artikel des Journaux Hollandais , zoo het schijnt niet af-

Nederlanden met dankbare herinnering uitgesproken

komstig van de redactie , plaats heeft gehad. Alsdan

wordt.

zullen wij niet , gelijk nu , in de onaangename noodzakelijkheid zijn gebruik te taken van het Fransch , tot
handhaving , voor zoo ver dit ons rnogelijk is , van

De ware toestand des Rijks is buiten

Lands wei-

Hollands eer en van Hollands regt.

98
I-Iet onderwcrp is van het hoogste belang.

Eene

hereeniging , onder den naatn van afscheiding , is een
dpmkbeeld welks verwezenlijking niet wet mogelijk is ;
tnaar ook de verdenking nioet onmogelijk zijn als of
inderdaad die verwezenlijking wierd beproefd.

On reproche aux Journaux Hollandais , de vouloir
forcer le Gouvernement a faire a l'instant une declaration expresse et solennelle d'une separation legate

Cate
accusation, quant a noire Journal , provient dune
erreur grave et qu'il importe infiniment de relever.
Nous n'avons point demande que la Belgique et la
Hollande devinssent deux parties separees d'un meme
Etat , mais nous affirmons que, puisque le regime de
la Loi Fondamentale en Belgique est ane'anti , les (nitres pi-ovinces, d'apth le droit public et le droit des
gene forment de fait et de droit un tout separe.
Bien loin de provoquer a une division du royaume
en deux Principaute's , nous en avons constamment signate les dangers ; nous avons detnontres qu'elle est fortnellement opposde aux stipulations positives des trate:, ainsi qu'aux principes constitutifs de l'Etat.
Les observations qu'on nous adresse sont pre'cisetnent celles que nous avons fait an Gouvernement.
entre les deux grandes divisions du royaume.

Ces debats ont l'inconvenient de detourner !'attention
du seul point vers lequel it importe qu'elle soit uni-

Voila ce que nous avons Bien des
fois repe'te a l'occetsion du Message Royal , qui, lorsgu'il fcalluit agir avecpromptitude , union et fermetd,
ne'cessitait des debuts longs et infructueux , et rdcluisail les Etats-Ge'neraux a une de'plorable inaction.
quement dirigee.

Le Gouvernement ne peut reconnaitre maintenant la
s eparation sans legitimer la revolte qui l'a etablie , sans

ses fideles sujets et de ses allie'.s , l'union intime de
Mutes les provinces des Pays-Bas, ou du moms ne pas
s'expliquer sur un point si digicile et si delicat.
Apres que l'insurrection se fut repandue dans tout
le Midi, it aurait pa, sans se departir de ce syst eme ,
et en declarant la Loi Fondamentale en Belgique susuniquement de fait , railer
pendue provisoirement et
les provinces du Nord autour du trOne et de la constitution. Dans cette hypothese le Message Royal du
20 Octobre, par lequel le Roi invite les Etats-Gendraux du Nord a ne plus se considdrer comme repre_
sentant egalement le Midi, eat 614 tout-a-fait saltfaisant. La Hollande et la Belgique etant separdes
de fait , on eat obei a la force irresistible des evesiemens ; on neat rien prejuge quant a la question de
droit : le Gouvernement se fut retranche clans le Nord;
et le principe de l'integritd et de l'indivisibilite du
Royaume eut did maintenu en conformitd avec les &alas de Londres et de Paris.
Ce ne fat pas la marche que suivit le Gouvernement. On se persuada que la perspective dune separation calmerait les esprits ; on en fit donc entrevoir
la possibilite , et Pon parut ne pets s'appercevoir qu'en
n'ecartant pas , pour le moment , tonic idee de separation , On popularisait , on nationalisait la cause des factieux ; on forrait en quelque sorte les amis du Roi a
faire cause commune avec les revoltes. Mais quel ne
fat pas notre itonnement quand le Prince d'Orange
s'exprima ainsi : Nous avons porte aux pieds du triine
les voeux emis pour une separation entre les deux
parties du royaume , qui neanmoins resteraient soumises an meme sceptre. Ce voeu a ete accueilli. Mais
avant que le mode et les conditions de cette grand°
mesure puissent etre determines dans les formes cons•
titutionelles , accompagnees d'inevitables lenteurs , (140

sanctionner les manoeuvres impies des rebelles et sans

Sa Majeste accorde provisoirement aux provinces meri-

se depouiller du droit de chestier un jour les infames

dionales une administration distincte. C'etait supprimer

la Loi Fondamentale dans le Midi ; c'etait proclamer,
nous ignorons encore de quel droit , la division du
avons cru devoir nous Weyer contre la Proclamation
Royaume ; c'e'tait briser l'unite de l'Etat pour sauver
du Prince d'Orange, declarant an nom du Roi , que
le voeu de la separation avait ete accueilli. — On l'identite du Souverain.
"Ws tors nous avons dit : c'est faire beaucoup trap
doit sentir que la question est Europeenne. Pour cela
a
ou beaucoup trop pen. Le Gouvernement renonce
meme nous avons ajfirmd qu'il n'appartenait ni an Roi ,
ni aux .Eats-Gdneranx meme en nombre double de la
ses droits ; it consent a la destruction de l'autorite
legitime dans le Midi ; un tel consentement equivaut
decider.
D'aprgs noire opinion le Gouvernement tout en ce*a une cession on a nom' abandon. Le royaume n'est
pas divise en deux parties ; malt une partie liti est
dant a la violence , aurait pu se reserver tons ses
enlevee. La Belgique devient pays etranger. Desormais
droits ; se montrer resolu a maintenir avec l'appui de
aiteurs des malheurs de la patrie. C'est pourquoi nous
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it n' y a plus de provinces meridionales et septentrionales:

celles-la n'appartiennent plus a l'Etat; celles-ci le composent exclusivement. L'Etat , agrandi en 1815 , ne perit
point en rentrant dans ses premieres limites ; le royaume,
malgre lu perte d'une portion considerable du tennitoire , conserve son independance et son unite. Une
separation administrative est un Jenne moyen , qui ,
itait executable en ce moment , outrepasserait les pouvoirs du Gouvernement. Point de separation ou pas
de contact. Le choix du Gouvernement doit etre connu.
C'est l'unique tnoyen de fixer la veritable situation
de l'Etat , de relever le courage des gens de bien ,
de prevenir une guerre de potpie a potpie , et de donner
en Hollande un veritable essor et une force durable
a l'esprit national.
Ce voeu ne fut point exauce. On se trouvait ainsi
dans une fausse situation , qui paralysait des efforts ,
dint on n'appercevait pas distinctement le but. Neonmoins it y avail une opposition constante et manifeste entre la conduite du Prince et les mesures du
Roi. On pouvait donc se flatter que l'incertitude
finirait ; quand l'arrivie inattendue du Prince d' Orange a la Faye , l'accueil qu'il y recut, et son depart
pour l' Angleterre nous replongerent tout-a-coup dans le
doute et dans les contradictions.
Quel que puisse etre le sort futur de la Belgique , maintenant nous en sonnies separes et de :fait et , par une consequence rigoureuse de la marche du Gouvernement , egalement de droit. Et cependant , si le Gouvernement per-sistait dans son opinion , on ne saurait se dissimuler
qu'une separation administrative , par laquelle peut-titre
le principe de la revolution beige serail snaintenu , et qui
en lout cas ne serait qu'une espece de reunion sons un
regime Bien plus defavorable a nos interets , pourrait devenir la base de modcations importances dans les traites.
Au contraire , si ton vent respecter les droits acquis ,
qu'on ne viole jamais impunement , it foot partir du
principe que , si la Belgique ne pent retch-en sous l'ordre legal tel qu'il est la base du royaume des PaysBas , les Provinces-Unies , formant , ainsi qu'avant
1815, a elles seules l'Etat , ne peuvent etre privees
de leur liberte et de leur independance , sans injustice
et sans danger.
L'equite parlerait hautement en noire faveur , si on
n'avait depeint depuis longtemps noire Nation sous de
fausses couleurs. La nation Hollandaise ne morite
pas d'etre choisie pour victime des evenemens. Le
rehversement de tordre etabli en Belgique est le de-

veloppement des principes liberaux , favorise par fine
constitution trop peu en rapport avec les interets
gitimes du pays , et par l'organisation , souvent aussi
par des mesures du Gouvernement. Jamais la Belgique tea gemi sous le joug Hollandais et Protestant.
Le commerce de la Hollande a dechu : les manufacture:
Belges ont prosperes. Bruxelles et Anvers rivalisaient
avec les plus fiorissantes cites. : Amsterdam deperissait.
Le Roi fut vante pendant quinze ans comme protecteur de toutes les hbertes ; les mesures qui exciterent
les plus vives reclamation: , furent le fruit de principes non protestans , mais liberaux ; les deux dernieres annees se passb-ent en concessions au radicalisme ,
au clerge , a l'esprit francais qui envahissait de plus
en plus le Midi , et meme aux exigences des Belges
qui , tout en recriminant avec violence , exploictaient
en effet la Hollande a leur profit. Resignation , soumission aux lois , confiance dans les intentions do
Roi , devomement au Souverain distinguerent toujour:
les Hollandais ; meme quand des conseillers de la couronne , en ne s'opposant point aux entreprises d'une
coupable faction , excitaient des inquietude: et des
craintes it-op justifiees depuis par de terribles evenemens. Et en ce moment meme , °it le vertige revolutionaire s'empare de tant de nations , ils offrent encore le spectacle consolant d'un people attaché a son
a defendre
Roi et aux institutions itablies , et pra
l'ordre legitime au prix de son sang.
un
La justice et le droit s'opposent egalement a
nouvel ordre de chosen qui , en renversant les veritables bases de l'Etat , briserait la chaine dont l'etablissement de la Republique des Provinces-Unies fut le
premier anneau. En 1813 le Prince d' Orange devint
Prince Souverain des Provinces-Unies ; mais la
Souverainete ne lui confera nullement le droit de changer les principes constitutifs de noire existence sociale.
Si les provinces Belges ne font plus pantie de 'Etat ,
l'Etat n' en subsiste pas moins ; et it ne peat dependre
du lioi de le faire descendre du rang que depuis deux
si titles eel Etat occupe avec honneur. Les Puissance:
signataires des traites de Paris et de Londres sont
egalement sans droit a eel egard : a moins qu'elles
ne considerent agrandissement des Provinces-Unies ,
comme la creation d un nouvel Etat ; slain déjà en
1826 , le Roi a fait tres expressement protester contre
une assertion , a la fois derogatoire a la dignite de la
couronne et a l'independance des anciennes ProvincesUnies des Pays-Bas, et opposee an droit des

gens et

1 00
public de I'Europe , au cours des evenemens et aux
traites , ainsi qu'au principe de la legitimite , dans son
application aux dynasties et aux etats, base fondamentale de la reconstruction en 1813 , 1814 et 1815 du
systeme politique Europeen. En effet ni le Roi, ni
ses Allies ne sauraient disposer d'une independance qui
est la garantie de nos interets les plus sacres , qui
nous a ete leguee par nos ayeux pour en transmettre
le precieux depOt a la posterite. On peat sans doute nous
contraindre par la force ; mais la force ne constitue
pas le droit ; et la violation du droit rejaillit bien
souvent sur ses auleurs.
Separation sous la meme Dynastic , lel fut le premier ordre qu'une faction armee fit signifier au Souverain. Si l on entend par la deux Etats separes
distincts et independans , la Loi Fondamentale le defend : car la Belgique etant des logs pays etranger ,
noire Monorque ne pourrait en etre Roi; et ce n'est
cerlainement pas dans les conjonctures presentes que
cet obstacle doit etre ecarte. Que si , pour eluder ,
s'il etait possible , la difficulte , on veut la division
dune seule et meme Monarchie en deux grandee fractions, c'est proposer non seulement un changement
radical dans la constitution , mais l'asservissement de
la flollande et l'aveantissement de l'Etat.
Telles ne seront jamais les intentions du Gouvernetnent , et c'est avec confiance que nous osons le repeter : ou lien it reconnaitra reit s'est engage trop
avant et tachera de retablir t union intime et complete des Pays Bas ; ou bien it renoncera an pro jet de
reunir la Belgique et les Provinces-(Jnies sous le
tame Souverain ; et puisque la premiere alternative
Ise pent gueres se realiser , et qu'en tous les cas les
provinces fideles forment nicessairement un tout separe , le principe de l'independance et de l'unite du
royaume , tel qu'il existe maintenant , sera franchement
reconnu ; sans arriere-pensee , sans double entente ,
sans aucune restriction.
Si noire raisonnement est juste — et il nous parait le
resultat necessaire de faits qui ne sauraient etre cona la Loi
testes n'y a pas d'autre parti conforme
Fondamentale , aux traites, aux interets et aux droils
de la Nation.

,

De uitgave geschiedt bij G. VERVLOET , te 's Gravenhage
sich voor xo nommers te gelijk , tegen

Line Wclaration expresse que nulle perte de territoire porterait atteinte a tindependance et aux prin•
cipes vacuu . de l'Etat ; une declaration qui eict laisse
It Mutes les Provinces la faculte de se rattier au Gouvernement , eat ite eininemmnt utile des que les troubles ont eclate: maintenant une pareille declaration,
raise en rapport avec - les evenemens qui ont sweetie 9
est presqu' indispensable pour rassurer les esprit* , pour
retablir la confiance , pour mettre un terme a des
incertitudes qui n'auraient jamais du exisler , pour
donner un point d'appui

a la nation , pour montrer que

noire existence politique ne sera pas mise en question , et que le but des sacrifices auxquels on est appele n'est pas seulement la defense du territoire, mais
aussi la conservation de l'Etat. Differer ne serait pas
sans de graves inconveniens ni peat-titre sans quelque
peril.
Du reste it ne faut pas se dissimuler que rattitude
du parti liberal en France est plus

a

redouter que la

diplomatie , ses intrigues et ses calculs. Ce qu'a Londres on veut denouer , sera tranche

a

un motif de plus , pour ne pas sacrifer

Paris. C'est

a

de chime-

riques projets les a ffections de sujets fideles et de.
voues. Non ! la nation Hollandaise ne manque pas is
son Gouvernement ; et , si l'Etat perit , it ne Au' pus
que jamais on puisse reprocher au Gouvernement
voir manque

a

d'a-

la Nation.

Esperons encore en la fermete et le patriotisme du
Roi qui sans doute ne pourra consentir

a

des arran.

gemens qui compromettraient egalement sa dignite et
celle des peuples soumis a son sceptre , du bien-etre
desquels , ainsi que du rang qui leur est assigne dans
le monde , elle dolt rendre compte a la Providence di.
vine qui les lui a confies.

de N o orn a am ste boekhandelaren en op alle postkantoren des Rijks. Men abonneert
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II. No. 26.

INEDERLANDSCHE GEDACHTEN.
Donderdag den 18 den November.
l^l isschien is niet dikwuls eene zitting der tweede
Xarner , door hetgeen zij vooruit deed zien , zoo beiangrijk als die van den 13den November geweest.
Dit belang is niet ontstaan uit de discussie der
grondbelasting of der begrooting , welke beide omtrent
met eenparigheid aangenomen zijn : maar uit eene
schermutseling , als het ware , die over de ConceptAdressen aan den Koning plaats heeft gehad.
Het is zeer te wenschen dat het eerste Adres , dat
van den Heer Warin , gelijk het liggende is , zonder
bedenking worde ter zijde gesteld. De Ministeriele
verantwoordelijkheid wegens het Staatsbeheer,, kan in
vele opzigten voor Vorst en Volk nuttig wezen : zij is
gevaarlijk , zoodra zij , al is het van verre , in verband
wordt gebragt met de oppertnagt van het Volk. Haar
in te voeren , als niet tegen de Constitutie in sup ,
komt met eene getrouwe uitlegging der Grondwet weinig overeen ; en de verzekering van een oorgetuige ,
die door een ander oorgettlige tegengesproken wordt,
is nooit en vooral niet in dit geval , een volledig bewijs. Een Ministerie te hebben is eene gansch andere
zaak. Dit is noodzakelijk , omdat een Staat naar vaste
beginsels moet worden geregeerd ; en beraming en
uitvoering , welke laatste in een welingerigten Staat
ook geenszins werktuigelijk is , niet aan andersdenkenden kan worden vertrouwd.
Van gansch anderen acrd is het Adres , onderteekend
door de Heeren d'.EsCurff , van Alphen, van Nes en Luzac ,
waarbij de handhaving der zelfstandigheid van de Vereenigde Nederlanden worth verzocht. Het kan wezen
dat , om alien schijn van ongepaste bemoeijenis en van
miskenning van Staats- of Volkerenregt te vermijden ,
dit merkwaardige stuk eenigzins anders had moeten
worden gesteld doch , wat het verwijt van voorbarigheld betreft, houde men in het oog dat er zeer veel
grond gegeven is om de mogelijkheid te onderstellen dat het beginsel van den opstand in Belgie erkend
en desniettemin Holland , door gemeenschap van Opperhoofd , eene zeer schadelijke en geheel onregtmatige
vereeniging zou ondergaan.
In hoe verre de indiening van dit voorstel thans
gepast of ongepast zij , is eene vraag die aan velen
gemakkelijke
r schijnt dan zij inderdaad is. Doch , inthen in de Adressen ook billijke wenschen uitgesproken zijn , dan is het voorzeker te bejammeren dat niet
reeds vroeger , ongevraagd , een Ministerie gevormd ,
en de onmogelijkheid eener hereeniging , waarbij aan
Hollands regt te kort wierd gedaan , nitdrukkelijk is
verklaard. Zoo het verzoek nu toegestaan wordt , is de
erkentelijkheid niet voor het Gouvernement alleen; en
het onthouden eener op zich zelf heilrijke zaak , alleen op
then grond , kan minder dan ooit raadzaam worden geacht.
De Adressen zijn zijdelings of regtstreeks aangevallen door den Minister van Financien , de Heeren Donher Curtius en de Jonge ; verdedigd door de Heeren
van Alphen en Luzac.
De Minister is ook nu woordenrijk geweest.
De redevoering van den Heer Donher Curtius ,

wiens niet zeer voorzigtige uitval tot den strijd aanleiding gaf , houdt verscheidene stellingen in , even
gevaarlijk als onjuist. Hij betoogt dat de besluiten der Vergadering wettig zijn , ofschoon met de
meerderheid all een der Noordelijke Gewesten gemaakt. Waarop rust het betoog ? Op den drang van
het oogenblik , op de goedkeuring van den Koning en
van de eerste Katner,, op de toejuiching _van het. Volk.
Het is dus als of er eene onwettige onregelmatige daad
ware gepleegd , die door de opgevolgde Nationale sanetie wettig geworden is ; terwiji veelmeer , zoodra de
Zuidelijke Gewesten facto van het Rijk waren gescheurd , alleen op deze wijs wettig en regelmatig te
werk wend gegaan. Voorts geeft de Heer Donher Curtins te veel voet aan het denkbeeld dat reeds bij velen
opgekomen is , en waaromtrent het te wenschen was
dat het Gouvernement terstond de aanleiding tot dergelijke onderstellingen , door een duidelijk betoog van den
waren stand der zaken , weggenomen had ; namelijk
als of nu eene aanstaande herziening van de Grondwet,
waarbij elke theorie te berde zou kunnen worden gebragt , noodzakelijk was. Ook de Graaf van ilogendorp
zegt , in zijn boekje over het Crediet :
De Staat kan
oogenblikkelijk gevestigd worden door middel eener
Grondwet. Deze Grond wet hadden wij voor het Koningrijk , en zij kan gewijzigd worden tot eene nieuwe
Grondwet voor dezen Staat." Naar behoeft geen Staat
gevestigd en geene nieuwe Grondwet te worden gemaakt. Alle deze denkbeelden komen voort nit de
verkeerde , verderfelijke en blijkbaar revolutionaire
meening dat door den opstand van Belgie de gansche
Staat als 't ware uiteen gevallen is. De Nederlandsche
Staat is evenmin nu vernietigd , als in 1815 gevormd.
De Grondwet bestaat niet bij oogluiking, niet bij schikking , niet provisioneel : doch men is , zoodra de afscheuring wordt erkend , in het geval van Artikel 229:
er is eenige verandering noodig
verscheidene bepalingen kunnen, niet meer ten uitvoer worden gelegd
die noodzahelipheid moet bij eene wet verklaard, en —
ook hieraan schijnt thans menigeen weinig gedachtig te
zijn — de verandering of bijvoeging zelve duidelijk aangewezen en uitgedrukt worden. Of men getrooste zich
de onberekenbare gevolgen van het betoog , dat de Grondwet thans eigenlijk geene verbindende kracht meer bezit; of men eerbiedige eene zeer wijze bepaling, wier
nuttigheid nu vooral duidelijk is , en die ons , voor zoo
veel dit bij geschrevene wetten geschieden kan , voor
omwentelingen behoedt. Het is onwaar dat eene herziening of wel , hetgeen nog erger wezen zou , het bijeenroepen van eene constituerende Vergadering plaats
hebben snag.
Hetgeen door den Heer Donher en na hem door den
Heer de Jonge , over het min gepaste der Adressen is gezegd , was niet zoo zeer tegen den inhoud als
tegen het ontijdige der voordragt gerigt. 0 Het is nu het
oogenblik niet ; thans moet alleen worden gedacht
aan het behouden van het Vaderland." Maar de vraag
is juist of hetgeen wordt verzocht , een middel , een

102
onontbeerlijk middel is tot dat behond. t Een goed huis.
• vader houdt zich met het verfraaijen en verbeteren zijner
• woning Diet op , terwijI die woning gevaar loopt in te
• storten of de vlammen allerwege uit de daken slaan."
Maar hetgeen de Heer de Jonge verfraajen en
verbeteren noe:nt beschouwt een ander als bevestiging
van het gebouw en ats blussching van de vlam. De
Beer de Jonge neemt dus reeds als bewezen aan , dat
het voorgestelde op dit oogenblik geen invloed tot redding van den Staat hebben kan ; doch , stelt men de
waarheid van zijn eigen gevoelen als onbetwistbaar
voorop, dan overtuigd men andersdenkenden niet.
Daarbij is de geheele , overigens fraaije redevoering ,
gebouwd op de noodzakelijkheid van een onbepaatd
vertrouwen op het Gouvernement. De Natie moet kracht
ontwikkelen ; doch niemand , buiten het Gouvernement
zich bekommeren hoe die kracht wordt aangewend en
bestuurd. Zoodanig vertrouwen leidt regtstreeks naar
betwelk , somtijds nuttig in een
een Dictatorschap
onbestaanbaar is met de Monarchie.
terneenebest
Dergelij ke aanmaning tot onvoorwaardelijke gerustheid
schijnt niet geheel vrij van de strekking om in slaap
to wiegen , van dat stelsel van insluimering , hetwelk
door velen en zeer ten onregte aangeprezen wordt. De
lijdelijkheid , de slaperigheid , waartoe de Natie aldus
zou worden gebragt , kan niet wenschelijk zijn ; dewi sil
de krachten van het Volk zouden worden verlamd :
doch zij is daarenboven niet mogelijk. In omstandigheden gelijk die waarin het Vaderland met Europa
verkeert , is het niet genoeg to roepen dat er vertrouwen moet zijn ; voor het bestaan van dat vertrouwen
dient door handelingen te worden gezorgd.
Zoo is het met het doen van voorstellen ook. Men kan
volhouden dat zulks niet gebeuren moet : maar het ligt in
den acrd der zaak dat wanneer in tnoeijelijke omstandigheden krachtige leiding aan de zijde der Regering
onthreekt lets dergelijks altijd gebeurt. In oogenblikken van gevaar , ziet men weldra overal naar redding
uit : en , zoo het Gouvernement zich niet door eene aan
de crisis ge6venredigde energie , aan het hoofd der
Nationale veerkracht heeft gesteld ; zoo het de Vergadering niet leidt ; de Vergadering kan niet geheel
werkeloos zijn , of er zou welligt , met grooter gevaar ,
daar buiten worden gewerkt. Gelukkig zoo de Nederlandsche bezadigdheid en trouw voor al tat onbehoorBA is bewaart ; en men zich bepaalt bij den wensch ,
om door het wettig gezag inderdaad te worden geregeerd.

Deze zitting heeft voor iedereen duidelijk getoond
hetgeen , bij eenige opmerkzaamheid , ook vroeger niet
onduidelijk was , dat ook hier de Staatsaangelegenheden
uit zeer verschiliende oogpunten worden beschouwd.
Dit ware minder beangstigend , indien niet, hoe onderscheiden de inzigten mogen zijn , de leer , waaruit de tegenwoordige jatnmeren ontstaan , bijna algemeen door onze
Staatslieden aangenomen was. De meeste dergenen
die meenen dat het Gouvernement tot meer krachtige
houding aangespoord worden niag zijn meer dan anderen als voorstanders van liberate beginsels bekend;
en , at ware het dat hun tegenwoordige poging onvoorwaardelijk kon worden toegejuicht , wij vreezen dat zij
ook tegen wit en dank , verder zullen worden gevoerd
dan zij oorspronkelijk hadden bedoeld. De redenerin..
gen dergenen , van wie alsdan dezelfde tegenstand , die
zich nu reeds openbaart, zou moeten worden verwacht ,
zullen bijna krachteloos zijn , oindat die tegenstand , als
men zich niet aan het Liberalismus ontscheurt , op
gronden berust waarmede men , zoodra er buitengewone omstandigheden zijn , elk Despotismus regtvaardigen kan. Van waar zulks ook bij hen , wier edelmoedige gevoelens men niet betwijfelen niag ? Het is
omdat men , aan liberale begrippen gehecht , nimmer lets
dan vrijheid zonder orde , of orde zonder vrijheid verkrijgt.
Die begrippen hebben in dit Rijk naauwelijks wederspraak ontmoet , en de gansche inrigting van het Bestuur , die van het wezen eener Monarchie afgeweken
is , komt er niede overeen. Hieruit vooral moeten de
gebeurtenissen der laatste maanden worden verklaard;
en straks geraakt men ook bier met de ontwikkeling
derzelfde denkbeelden in strijd. Men heeft noch steunpunt als men wederstand bieden , noch rustpunt als
men toegeven wit. Droevig zal de uitkomst der botsingen zijn , die , onzes inziens , bij de algemeen heer.
schende denkwijs niet wel kunnen worden vermijd.
De herinnering aan de beginsels waarop elk wettig gezag is gevestigd geweest , kan , daar die denkN‘iijs bijna alle gemoederen in hooge en lage betrekkingen iugcnomen heeft , alleen werken voor het vervolg :
en de verdedigers van die beginsels welke men als
dwaalbegrippen en verouderde denkbeelden beschouwt ,
zijn dus als 't ware buiten het gevecht: toeschouwers , aan
wie even daarom onpartijdigheid meer dan aan anderen gemakkelijk valt. Het hell der Natien wordt ook
nog uitsluitend gezocht in de vorinen van den Staat en
in de verlichting van het verstand. Nieuwe proefneming
schijnt noodig om al weder in vreesselijke voorHet denkheeld dat elk Adres of reeds in de tweede,
beelden te doen zien dat waar het Geloof buitengeof anders in de eerste Kamer verworpen , of eindelijk
door den Koning ter zi.jde kan worden gesteld , is ge- sloten is , de mensch aan wanorde , verdrukking en
sclat om rust te geven ; doch die rust zou bedriege- duizendvoudige ellende overgeleverd wordt.
lijk zijn. De wensch naar een Ministerie ; de wensch
naar eene Verklaring dat het getrouwe Holland met
gelijk de Heer Beelaerts in de Zitting
Het Rijk is niet gescheurd
Belgie , indien daar de opstand gewettigd wordt , in van
den I6den heeft gezegd , maar Belgie is afgescheurd v an bet Rift.
geenerlei betrekking zal slaan ; die wenschen zijn zoo
algemeen en de laatste vooral is z66 Nationaal , dat er
Het werkje van den Graaf van irogendorp over den Vrede is niet tot
wel met den meesten ernst op moet worden gelet. Con- herstel , maar tot verbreking van eensgezindheid geschikt. — Door de
zijner denkbeelden , zou de Fransche en Betgische omcession en geene hervormingen te doen , heeft Rijken , verwezenlijking
wenteling in de Vereenigde Nederlanden worden overgebragt.
in groote rampspoeden gebragt : en als men de laatste
waar zij nuttig zijn niet tot stand brengen wit , wordt
Hebben de Mogendheden zich reeds geheel onder het juk der drijyers van het Parijsche gepeupel gesteld ?
men al spoedig tot de eerste , hoe schadelijk ook verpligt.
De uitgave geschiedt bij G. VERYLOET , te 'sGravenhage ; bid dt voornaamste boekhandelaren en op alle postkantoren des Rijks. Men abonneert
aieh b oor io nornmers te gelijk , tegen f 1,25 franca per post. De nommers zijivfzonderlijk te bekomen voor 15 cents , een kwart vet voor 73 cents*
Gedrukt b a P. DE. SWA.RT
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NEDERL ANDSCHE GE ACHTEN.
Zaturdag den 20 sten November.
Frankrijks invloed is voor de Nederlanden altijd
schadelijk geweest. De taal staat met dien invloed in
het naauwste verband ; en geen Volk behoudt Nationale
zelfstandigheid in voile kracht , als vreemde letterkunde
eigene letterkunde vervangt of bederft. Het blijkt dus dat
het gebruik van het Fransch nieestal geene aanmoediging
verdient. Evenwel , daar Nederland in andere Landen
wordt miskend en met Europa in dezelfde crisis verkeert , scheen het ons niet ongeraden nu en dan de
mededeeling onzer gedachten in eene taal die meer algemeen gelezen wordt , to beproeven.
NB. De H. H. inteekenaars , aan wie dit ongevallig wezen moot ,
worden verzocht hiervan door de spoedige terugzending van dit
Nummer te doen blijken ; zullende hun alsdan slechts de helft
van het loopende tiental in rekening worden gebragt.

Hoe groot het gevaar zij dat ons van buiten bedreigt
grooter is het gevaar dat uit onzen eigen toestand
ontspruit.
De beginsels waardoor in Frankrijk en in Belgie het
wettig gezag ter neder is gestort , zijn ook in Nederland algemeen heerschen zoowel bij het Gouvernement
als bij het Volk.
Daarom ; dit is ten minste onze vrees en de mededeeling van die vrees , als waarschuwing , achten wij van
eenig belang ; daarom zullen ook hier partijen worden
gevormd ; en , zoolang het beginsel door alien aangenomen worth , de ontwikkeling door niemand worden
gestuit.
De plannen der Fransche revolutionairen staan met
hun verwachtingen desaangaande in verband. Holland
behoeft niet te worden overheerscht , indien slechts eene
revolutionaire magt in de plaats van het wettig gezag
wordt gesteld.
De ontwikkeling van het liberale beginsel zou door
buitenlandschen invloed en , zoodra of eer het noodig
was , door vreemde wapenen worden bespoedigd en ondersteund. Niet als veroveraars , maar als bondgenooten
zijn de Franschen en de verfranschte Belgen ook voor
ons waarlijk geducht. Europa moet aan het revolutio-

naire Frankrijk eerst gelijkvormig , daarna onderdanig

worden gemaakt.

Het Adres van den Heer d'Escurfj , c. s. is , even als
de aanspraak waardoor het vooraf werd gegaan , met
waardigheid en bescheidenheid gesteld : en ; vermits van
scheiding onder dezelfde Dynastie , dat is , van hereeniging en te gelijk ongrondwettige en verderfelijke splitsing van het Bijk , zoo veel gewag is gemaakt; drukt
het de verklaarbare ongerustheid en een zeer billijken
wensch van vele Vaderlandlievende Nederlanders uit.

Belgie zou een voormuur voor Holland tegen Frankrijk moeten zijn ! Demp eerst den afgrond ; zie dan
of de muur kan worden gebouwd.

1Vous engageons tout etranger impartial a se d4fier
des opinions sur les causes de la revolution beige
9u'un de nos plus illustres compatriotes vient de communiquer en francais au public.
M. le Comte de Hogendorp , que de grand* services
recommandent a l'amour de son pays , dans une brochure sur la separation de la Hollande et de la Belgique , attribue la revolution beige a des griefs nationaux.
y a double erreur dans
Des griefs nationaux.
cette denomination. L'auteur pretend , d'abord , qu'ils
ont produit un mecontentement universel , qui date de
plus de quinze ans , et , en second lieu , que ces griefs
sont nes de la diversite des deux peuples.
Si ce micontentement itait depuis quinze ans universel , d'oit vient qu'avant Octobre
1828 on ne s'en
etait gueres appercu ? Qu'on citait , Wine en Belgique ,
et sans contradiction , le roi des Pays-Bar en rnodele
a tous les Souverains? Que les organes de l'opposilion se plaignaient amerement de la longue apathie
de la nation, qui, apres avoir dormi pendant quinze
ans , se trouvait enchainee a son reveii? Comment
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expliquer qu'un parti puissant , aprQs avoir employe
pendant ptusieurs mois , tous les moyens d'excitation ,
n'obtint qu'un nombre proportionnellement tres pot
considerable de signatures pour le redressement des
griefs ?
Ces griefs , dit l'auteur , ont leur] origine dans la
difference des Beiges et des Hollandais.
Que cafe
difference alt etc une des causes de la revolution ,
voila qui est evident : mais les grief's eux-melmes ne se
rattachent gueres au caractere , a l'esprit et aux besoins de la nation. Il faut se reporter a la fin de
1828 depuis , chaque fois que la lisle etait presqu'
epuisee par les mesures conciliatrices , on formait
un arriere-ban de griefs : mais des 1828 on dressa un
etat des torts du Gouvernement , et on peat ranger parmi
les motifs secondaires ce qui alors resta inappercu.
Consultons de Potter dont l'autorite est granite en ce
point : prechant , le 20 Dec. 1828 la revolte devant
un tribunal , que demandait-il ? La liberte de la presse ,
la responsabilite ministerielle , l'organisation du pouvoir
judiciaire , le jury , des codes en harmonic avec les lumieres du siècle , le droit de soutenir en francais ses
interets et ses droits , la liberte de !'instruction, l'inviolabilite des droits politiques; en un mot , la loi fondamentale avec la liberte individuelle , l'egalite civile , l'inamovibilite des juges , la liberte des opinions religieuses ,
le droit d'association et de petition , la liberte de penser , lc droit d'investigation stir tons les acres du pouvoir
et sur les personnes qui l'exercent. Voila , dirait-t-il ,
ma profession de foi politique.
en a fait d'autres

la plenitude de ses droits; le liberalisme triomphant.
D'ailleurs on etait sur d' obtenir dorenavant ce qu'on
voudrait. Voici comment le Courrier des Pays-Bas
du 7 Juin depeint la situation :
Deux. partis sont aux prises. L'un nombreux , populaire , . .
pule et agit sous les auspices du pays l'autre . . . lutte pour rester
au pouvoir et pour conserver une influence qne chaque heure mine
et detruit. Dans la Chambre les forces sont a peu-pres egales;
mais ailleurs it n'en est pas de meme ; tons les ans les etats-provinciaux epurent la representation nationale ; tous les ans l'opposition se fortifie , et le moment. n'est pas eloigne oil elle dominera a la seconde Chambre.

Ii y a quelque difference entre cette position du
parti ultra-liberal et celle d'un peuple qui , ayant

epuise tous les moyens legaux , brise un joug odieux
apr& avoir genii quinze amides sous le poids de ses griefs.
M. le Comte a vu la cause de la revolution dans
ce qui ne fut que moyen.
Le Journal de la Haye , n'approuvant pas cette maniere de voir , raconte ainsi la revolution :
De jeunes gens eerivirent contre le Gouvernement : on les poursuivit. L'exasperation s'empara d'eux et de leurs amis : on jura
haine au regime qui gouvernait le pays . . . on reunit les plaintes
isolees ; on les presenta comme un tout a redresser. Tons les ennemis do Gouvernement se rallierent a cette opposition. Elle

porta les fruits qu'on s'en promettait.

L'auteur de ce resume parait partager une erreur trop
commune ; savoir que la resistance est la cause du
mouvement : et it oublie que ces jeunes gens , d'accord
avec les idees die siecle , s'etaient voues au triomphe de
principes destructifs de ?Etat.
M, Luzac , un des membres les plus distingues de la
seconde Chambre des .Eats-Generaux , a soutenu clans
un discours prononce le 28 Septembre , et qu'il a fait
capital. G'est la qu'on trouve les causes de tous les
publier
depuis , que les troubles en Belgique devaient
evenemens qui out agile les esprits . Le inkonrequiter de l'incompatibilite des principes liberamv avec
tentement ne pouvait que produire tot on tard une - ?influence du clerge catholique romain
explosion.

depuis. iJIais n'est it pas evident que la presque totalitO de ces exigences derive uniquement des principes
lildraux , que le doveloppement de la nationalitd beige
ley entre presque pour rien, et le bonheur du peuple
beige pour si pea , que le seal grief qui put reellement
poser sur le peuple , la mouture etait
Les griefs , d apniv ..41. de Hogendorp , c'est le point

Qui ne dirait , en lisant ces lignes , que les Beiges
ont cruellement soufferts par la partialite et Pobstination du Gouvernement , et que le de'sespoir a legitime en quelque sorte un mouvement seditieux ?
La plupart des griefs etaient indiffe'ress a la nation.
Le peuple se soucie peu des theories libe'rales , quand
it jouit de la liberte. Et cette liberte it en foulssalt pleinement. Les chefs 'de ?opposition en firent
souvent eux-mbnes l'aveu.
Beaucoup de griefs , mbne en partant des principes
libe'raux , n'Otaient nullement Andes. On reconnaitra
facilement que dans les plaintes sur Passervissement
de la presse , sur ?oppression des catholiques et sur
lien d'autres objets , it entrait plus que de l'exagdration.
Lorsque la revolution oclata , les principaux griefs
itaient depuis longtemps re'pares. La mouttire etait
abolie ; la presse sans frein; la libertd du langage et
de ?instruction reconnues ; le terme pour Porganisalion judiciaire fixe ; le clerge plus que retabli dans

Aussi longtemps que les masses seront soumises et en contact
oblige avec ceux qui sont et furent, de tons temps , opposes aux
idees et institutions liberales . . . it sera impossible de regner
d'apres ces principes, de constituer la societe sur ces bases.

Cette idee , les Beiges n'etaient pas mars pour la
liberte , a trouve beaucoup d'assentiment : elk a quelque chose de seduisant pour ?amour - propre national
et surtout aussi pour l'amour-propre liberal : elle
sert admirablement a sauver l'honneur des principes
que M. Luzac defend avec autant de bonne foi que de
talent. Mais 1' orateur , ce nous semble , aurait du promver que le clerge , non en 1815 mais en 1828 , s'est oppose a
ces principes ou bien leur a donne une fausse direction.
Car , si pour en profiler , it n'a fait que favoriser
leur developpement naturel , on ne dolt pas s'en prendre au clerge , qui , dans des intentions bosses ou mauraises , a reclame une liberte commune a tour ; it faut
accuser des principes , dont on ne peut admettre les
consequences sans bouleverser ordre social.
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NEDERLANDSCHE GEDACHTEN.
Woensdag den 2 'Pen November.
De toestand van Belgic was in de hoofdzaak sedert
et is belangrijk na te gaan wat binnen vier
maanden , ten gevolge van de zegepraal der liberate lang aan dien van Frankrijk volkomen gelijk. Ook daar
trachtte men de zegepraal der revolutionaire theorie of
beginsels , plaats heeft gehad.
the zegepraal dagteekent van de omwenteling te door verkeerde uitlegging der Grondwet, of door geParijs. De Ministers werden beschuldigd het Charter weld te bewerken. Het ontbreekt niet aan punten
waarin de omwenteling in Belgie verschilt van die te
overtreden te hebben. Wel is waar dat die overtreding
alleen regt tot wettelijken wederstand gaf; doch de Parijs. De Koning bleef aan de Grondwet getrouw
oppositie , die slechts het voorvvendsel eener onophou- onverrnoeide zorg werd met gruwzame ondankbaarheid
beloond , de Geestelijkheid werkte tot den vat der Dynastic
delijk voorbereide Staatsomkeering zocht verzuimde
niet verder te gaan : door de Nationale garde en itjverig twee. Het onderscheid tusschen Hollanders en
de werklieden maakte zij zich meester van de hoofd- &igen moet ook niet voorbij worden gezien. Doch de listad , van het bestuur , en door beide ook van het Rift. berate begrippen zijn insgelijks hier het voorname middel ea
zelfs de hoofdoorzaak geweest. Eerie factie noemde zich
De Ministers • alleen konden verantwoordelijk zjn.
de Natie , verkreeg magt over een groot deel van het
()ok de Koning werd gestraft. HO deed afstand ; zijn
zoon insgelijks : het erfregt van den Hertog van Bor- Volk , boezemde vrees in bbl het Gouvernement , was
deaux werd evenwel miskend , en een ander geplaatst over de regering onvoldaan en maakte , door er zich
op den Troon als honing der Franschen , door eene van te ontdoen , gebruik van de uitmuntende gelegenKamer die er zich eigendunkelijk toe geregtigd heeft heid , welke door de gebeurtenissen in Frankrijk aanverklaard en , zoo het heette , krachtens de wil van geboden werd. I)eze handelwijs was geheel overeenkoms.
tig met het revolutionaire regt. Van daar dat men , na Lode-.
het Volk.
Het Charter , voor hetwelk men de wapenen opgeno- wijk Philippus te hebben erkend , zich over geenerlei vermen had en welks verbindende kracht door alle partijen nedering ten aanzien der Belgische opstandelingen schaamt.
1)e Edelen en de Geestelijken hebben , de meesten
was erkend , werd herschapen naar een beginsel tegenovergesteld aan dat hetwelk er de grondslag van was althans , slechts de omverwerping eener liberate Con-.
geweest. De onverdeelde , doch getemperde Souverei- stitutie eener Hollandsche en Protestantsche Dyniteit des Konings werd vervangen door de onverdeelde nastic , en het herstel hunner oude voorregten , althans van hun voormaligen invloed bedoeld. Is het
en ongetemperde Souvereiniteit van het Volk.
De tegenstrevers van het wettig gezag hadden zich mogelijk dat een eenigzins welingerigte Staat , met
van de theorien van 1789 bediend. Sommigen wilden of zonder den Prins van Oranje , daargesteld wor(lie theorien als middel anderen als Joel. De eersten den zal ? Waarschijnlijk is het niet. En zoo het plaats
hebben mogt , het zou wezen voor een korten tijd.
verandering van Dynastie ; meer magt bij de Kamers ,
eene Staatsregeling als die van Engeland eene omwen- Adel en Geestelijkheid ,indien zij nu de ontwikkeling
van het Liberalismus wilden beletten ,zouden vooral,
teling als die van 1688. Hun stelsel gaf in het Midoor Frankrijks nabijheid , maar ook nit den card van
nisterie den toon ; het werd door de meerderheid van
de zaak , spoedig in hetzelfde geval zijn als de Heeren
de Kamers ondersteund.
Dit kwam met de oogmerken der voorstanders van de de Broglie en Guizot.
Zegeviert de hevigste partij
niet terstond , zijisis zeker van haar triumf , omdat de
liberate begrippen , uit welke de omwenteling voortgesproten was , weinig overeen. Van daar de hevige toon grond daarvoo•in de natnur zelve der omwenteling ligt.
In Engeland geloofde men kalm en gerust de gehunner dagbladen , de aanvallen tegen eene Kamer wier
beurtenissen op het waste land te kunnen zien ; want
ontbinding te gernoet was gezien , de ontevredenheid
wegens het sluiten der Clubs , de Volksbewegingen te daar werd met wijsheid , zoo men dacht , toegegeven
Parijs en de veranderinff van het Ministerie, waarbij aan de behoeften des tijds. Ministers nit overtuiging
h
de navolgers van Engeland
de nederiaag hebben on- aan de aloude grondstellingen gehecht , hadden zich desdergaan.
niettemin eenigermate aan het hoofd der gematigde liDoor de meerderheid der Kamers , met de ontslagene beralen gesteld : Wellington zeif was de bewerker der
Ministers aan het hoofd , zal , meent men , de verdere emancipatie van de Catholijken geweest; had zich teontwikkeling der revolutie worden belet. I.Idele hoop !
gen wenschelijke veranderingen niet verzet , en onver.
Na een beginsel eenmaal ten grondslage der Staatsre- schillig Whigs en Torys in het Staatsbeheer gebruikt.
geling te hebben gelegd , wordt men vruchteloos in de Engeland heeft Lodewijk Philippus erkend ; het denktoepassing aan zich zelven ongelijk. Bij hen , door wie beeld van gewapende interventie in de Belgische zaken
uit het aangenomen beginsel met juistheid wordt voort- ter zijde gesteld. — En wat ziet men nu ? Overal mis.
geredeneerd , bij hen is , met hetrekking tot de meer noegen ; overal onrust ; brandstichting ; misdadige zavreesachtige belijders van dezelfde leer , regt zoowel menscholingen in de hoofdstad , en naauwelijks het Par
als magt. De kracht , die men onvoorzigtig losgelaten lenient bijeen of het Ministerie valt. Dit is het geheeft , verbrijzelt al wat wederstand bieden wil. Frank- volg als de Staatkunde transigeert met waarheid en
kis aan het Liberalismus voor
regt. Men
geruimen
stelt zich nu met het denkbeeld
tijd ten
gerust dat.
t
proof,
de Whigs genoegzame kracht zullen hebben om h et
,
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Padicalismus tegen te gaan , eri vergeet dat hetzelve de
ontwikkcling van bun tern woorclige beginselen is.
Parlementshervorming zal den weg openen naar
volslagene Democratic : leriand zich afscheuren van
Engeland. Het geheele Staatsgebonw worden gesloopt;
en de o'nwenteling waa.rschijnlijk rijk in schriktoonelen
zijn ; devviji zij meer dan in Frankrijk waar de eerste resolutie reeds Mina alle hindernissen weggenonien
had , in MaatschappelUke onderseheidingen en verkregene regten tegenstand ontrnoeten zal.
Aldus zijn binnen vier maanden Frankrijk, Belgie en
Groot-Brittannie onder het juk van anarehieke leerstellingen gebragt. Naauwelijks worth op de revolution in
lifttnswijk en Saxen en op de revolutionaire bewegingen ook in andere Duitsche Staten gelet.
Wat kan men uit die gebenrtenissen , nit haar verbazenden omvang en spoed afleiden voor het vervolg ?
In Holland , gelooft menigeen zal men gerust kunnen wezen indien men van Belgic afgeseheiden is.
Ceenszins.
Missehien is er niet 66n Land , waar de
theo•ie
welke cleze xnenigvnldige onheilen heeft gewroeht mid algemeen als joist in Holland aangenomen is.
-De deugden en ook de gebreken van bet Nationaal
karakter daarbij de ingenomenheid tegen de lielgen ,
liebben tot nu be voor de gevolgen behoed. liet is
al te waar dat wezenlijke eendragt, waartoe overeenstemming van gevoelen en vastheid van beginsels wordt
vereischt , in geringe mate aangetroffen wordt. Eensgezindheid komt nu voort nit gerneenschappelijken haat
en genteenschappelijk gevaar. Zoodra die heillooze
band weggenoinen wordt , moet er twee -spait ontstaan en
Holland zeer gemakkelijk door den stroom warden medegesleept.
De algerneene vrede is tot nu toe door de Mogendbeden bewaard (loch op den dem kan geen vrede bestaan tussehen wettige Regeringen en een revolutionair
Gonvernement. Oorlog is voor Frankrijk behoefte ; het
verwezenlijken eerier omwentelings-theorie, is reeds
oorlog op zich zeif; het Liberalism's erkent en duldt
geen wettig gezag.
Welaan ! Daar- zal oorlog worden gevoerd. Sommige
Mogendheden zijn daartoe bereid. Engeland niet. En
gelooven de overige dan dat zij , net nitgeputte geldmiddelen , met zaden van oproer in hun eigen land ,
vijftien jaren de ontwikkeling van vaische beginsels
nangetnoedigd of althans zonder ernst ige tegenkanting
te hebben Geduld eensklaps in een strijd we die beginsels overwinnaars zullen zijn ? Dat zij in bun Leger
een geestdrift zullen verwekken , eenigerrnate aan het
fanatisnms een er zegevierende revolutie gelijk ?
De toestand waarin de wettige Gouvernementen , gedeeltelijk door eigen sehuld zijn gebragt , .is inderdaad
van dien card dat noch den vrede te behouden noch
de overwinning te behalen gemakkelijk is. A , Dit is outmoedigend dit brengt wanhoop te weeg." Het zij
zoo Die wanhoop is het middel oni te worden gered:
van eene bedriegelijke keip moet men naar een onhedriegelijke warden geleid. Het moet duidelijk worden
dat aan den weg dien men ingeslagen heeft , geen
komst is dan het verderf. A fgeseheurd van hetgeen
waarlijk Staten bevestigt en Natien -verhoogt heeft de
wereld zich in een afgrond gestort. De zedelijke stennhels der Staten zijn %veg.; daarotn vallen de Staten ter

neer ; en voor dat die steunsels zijn hersteld , is elkei
poging tot wederopbouwing zonder nut.
En hoe zou ons Vaderland als het met den verderfelijken geest der eeuw , even als andere landen wordt
beheerscht alleen tegen de gevolgen van het kwaad in
veil igheid zijn ? Waarop is in dat geval de verwachting gebouwd dat het de algerneene verwarring en ellende zou mogen ontgaan? Aileen wanneer het tot de
beginsels der Vaderen teruggekeerd was of wederkeeren
mogt , zou het kunnen vertrouwen op GOD
doDr wien
aan het Land waar Ilij wordt ge-diend en gevreesd,
-

dikwijls tegen alle menschelijke berekening aan
redding wordt verleend.
De triumf van het Liberalisrnus is mensehelijkerwijg
niet twijfelachtig moor. De vrijheid; dit is het plan
dergenen die aan het hoofd van de liberate 'secte zijri
geplaatst ; zal , als afgetrokken beginsel, als onvoorwaardelijk regt , de grondslag , zoo dit grondsiag heeten
nag , der Staatsgebouwen zijn ; de orde gehandhaafd worden , in zoo verre zij met de vrijheid vereenigbaar is ; de regoring een tijdelij k uitvloeisel zijn der wit van het souvereine Volk; de Staatsvormen , gewaarborgd door kunstige
schikking van magten en ligchamen in den Staat heilrijk
voor de zeden en het karakter der Nation zijn ; trapsgewijze
zal de volkomenheid van het mensehelijk geslacht worden be•eikt; en eon tijdperk van vrede en geluk het
bewijs zijn van tie liooge . waarde eerier leer die door

dwaze gehechtheid —aatt -hetgeen in vroeger ceuw wetligt nuttigiseid had , al to fang word tegengewerkt.
Deze proof is in 1789 mislukt. Zij wordt op rnimer
schaal hernieuwd.
De uitkomst zal dezelfde zijn indien onze

overtni-

ging en de uitspmaak der ondervinding niet gelogenstraft wordt. Verwerping van het Christendom , is begin en oorzaak van eindelooze otnwentelingen geweest.
Dit heeft ook zoo moeten zijn. Zonder Godsdienst
geene zedelijkheid , geen regt, geen orde geen vrede ,
geen geluk. Elke poging zal vruchteloos wezen , die
in den mensch zelf de bron van hell en verbetering

zoekt.
De verdediging der ware beginsels blijft in rile omstandigheden pligt. Door hun invtoed ofschoon die
over het geheel en met opzigt tot den S taat huitengesioten work kan vermits dezelve tot elken stand en
tot ieder mensch betrekkelijk is , altijd nut worden
gesticht ; en zoo duurzame rust alleen door terugkeering
lot die beginsels mogelijk is , kan de herinnering daarann nooit overbodig warden geacht.
De scheiding onder eene Dynastic is door de rebellen in Augustus
gevraagd : de Boning heeft se in overweging gebragt; de Prins vart
Oranje riep baar uit; de Graaf van llogendorp roenat er de voordeelen
van - de Mogendheden souden het gaarne sien.
Dan
' sou Holland indordaad worden , zoo als het in do laatste maanden
dikwerf , doeh zeer verkeerdelijk is genoenad , eene der groote afdeelingen van cen Rijk. Dit son geene wdziging der Grondwet, maar eene
ontbinding siin canden Staat. Eerie ontbinding waardoor Holland Nait
wesenlijke zelfstandigheid bernofd , arm den leidband van het revolutionaire Belgic son gaan hetwelk self door het rei -olutionaire Frankrijk
son worden geleid.
Niet een afstand , die seer ongeraden sou zijn maar verklaring
door woord of daad dot aan zoodatwje vereonlyiny niet wordt gedaelit,
dit is het, teat , tot geruststelling 'der Natie , tot bevestiging van den
Staat tot aanwijsing van het doel van den kOjg , vooral ook
in bet belang van bet Iluis van Oranje, als wensehelijk en noodzakelijk
en , hij de onmogelijkl)eid der nitvoering van dergelijk plan , tea minste
niet als nadeelig kan worden beschouwd.

Gedrukt bj II. P. DE SWART te 's

Gravenbage.
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Eene zeer belangrUke vraag , inzondetheid nu er
eene schorsing van vijandelijkheden bestaat , is die welke
het lot van Luxemburg betreft.
Het zoogenaalnd provisioneel Gouvernement heeft het
Groot Hertogdorn een integrerend deel van Belgie verklaard ; behoudens de betrekkingen met het Duitsche
Bondgenootschap.
Deze handelvvijs is in de kamer der Afgevaarzligden
te Parijs afgekeurd door een der voorname liberalen
den Heer Bignon:

November.
torieurs et par la garnison prussienne de sa forteresse? Est
ce parce n'a pas ate donne a la maison de Nassau an name
titre que les provinces beiges ? Est ce parce qu'il y a eu &hang°
et cession . ..?

Waarna het, volkomen in overeenstemming met de
liberate grondstellingen verklaart:
Aucune de ces trois raisons ne nous parait dOterminante pour
re fuser we duche to droit d'alfranchissement quo ton ne contests pas a la Belgique . . . Ott le duche est beige , ou it fait
partie de la confederation germanique.
Dans le premier cas it est incontestable qu'il a droit d rindopendance comme le Hainaut comme la Flandre, etc .. .
Dans le second cas . . . nous substituerons le mot de confederation germanique a celui de royaume des Pays-Bas et
nous recennaitrons alors a la forteresse de Luxembourg le
droit de changer son drapeau comme nous t avons reconnu
Mons , a Courtray , a Liege et a Anvers.

Je dois signaler une chance de guerre qui a son principe
dans les passions, dans les imprudences des Beiges; c' est
leur protention mat fondoe sur le grand-duche de Luxembourg . . . .
L' existence politique de ce pays. . . . a ole changOe par le
traito du 31 Mai. Il n'a point ate donne a la ?liaison de
Nassau au name titre que les provinces belgigues. C'es1 tine cession qui lui a otO faire a titre d'Ochange . . . en compensation
des principaute's de Nassau , Dillenbourg , Siegen et Dietz cages
4 la Prusse. Le duche de Luxembourg, origo en grand duche
est ainsi un domaine et part , qui forme un des Otats de la
Zelfs de betrekking op het Bondgenootschap hangt
con federation germanique.
van goedvinden en willekeur of :
La vile de Luxembourg a OM dgclaroe forteresse de la confederation. Voila tine question sur laquelle les traitOs peuvent
Le duchO ne sera t'-il pas au mans traito comme une agtitre invoque's avec succOs. Le tort est du cote des Belges.
grOgation d'hommes et lui refusera-t . -on , a ce titre , le droit
C est aux antis de la liberth a les en avertir.
de dissoudre son lien federal avec la con federation german&
Dit is volkomen waar , vvanneer men uitgaat van het beque comma les Provinces de l'ancienne Belgique ont dissous
ginsel der legitimiteit ; doch ten eenemaal valsch zoodra
le leur avec le Boi des Pays-Bas?

de zaak aan het revolutionaire Staatsregt wordt getoetst.
Om niet bedrogen te worden , moet thans minder op
De Mogendheden kunnen dit niet beIetten zonder ongewoorden en beloften dan op beginsels worden gelet.
lijk te worden aan zich zelf :
De ontwikkeling van een nieuw stelsel wordt in EuEst ce bien d ailleurs des traitos a is main quo les puissanropa beproefd ; doch de revolutie— deze is de naarn welke
dit stelsel met juistheid kenschetsen kan behoudt en
ces se prosentent pour logitimer ou pour condamner tinsurrecgebruikt van de oude grondstellingen joist zooveel , als
tion beige. Pas du tout. Elks y voient un fait accompli at
zij tot verbloeming van haar oogmerken behoeft. —
elles le subissent ; le fait en lui-mOme n'a d autres linaites
Frankrijk , of liever de partij die Frankrijk overheerscht ,
que ses propres limites ; la reconnaissance de 1 insurrection
rniskent het erfregt ; doch kiest tot Opperhoofd een lid
s Otend jusqu'oie s'etend Pinsurrection name . . . Cela est si vrai
van het Vorstelijk geslacht : moedigt de Belgen aan tot
que si elle avait gagnh la Hollande , et si to roi avait eta force de
opstand , zendt hun troepen en geld ; doch neernt , vat
fair
., it n y auraitrien de change a la position de l'Europe
het Gouvernement betreft , met ophef den regel van
vis- a-vis les Pays-Bas , que l'otendue de territoire auquel P Eunon-interventie in acht : keurt den afval van het halve
rope aurait a appliquer to principe de la non-intervention.
Riejli der Nederlanden goed; doch de regten van het
Huis van Nassau en van het Duitsche bondgenootschap
Ook hier komt het beginsel van non-interventie in een
op Luxemburg , mogen niet voorbij worden gezien.
De handelvvUs der Belgen , waardoor zij het Bond- opstand te pas. Indien men het refit van het Huis van
genootschap aangetast hebben , is ook in het oog van Nassau of van het Bondgenootschap tegen den ververlichte liberalen zeer onvoorzigtig geweest : doch nieenden wil der Luxemburgers , handhaven wil , het zaI
kan volgens de beginsels die de Heer Bignon voor- door Frankrijk niet warden gednld :
Nous ne voyons pas comment on pourrait contester au duch4
staat , geenszins onregtwatig worden genoemd.
Daarom vraagt le Journal des !Mats van 19 Nov :
le droit de disposer de lui-monze Si t on vent rester franche,

Pourquoi cette exclusion du duche de Luxembourg des droits
et des privilOge.s qu'on reconnait et sanctionne pour les Beiges?
Est ce pare& que le duche de Luxembourg relve de la confederation germanique at par des stipulations des traitos an-

ment sur le terrain de la non-intervention. Toute autre maware d envisager cette affaire est purement et simplement
une question de force. Crest le droit du plus fort, mais ce
droit avec toutes scs Oventualitos.
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Het is inderdaad zoo. Waarom aan Luxemburg betwist , wat aan het overige Belgie toegekend worth ?
1)e Heer Big non zal vernmedelijk zeif de onjuistheid
zijner redeneringen hebben gevoeld. Doch , als kwee7
keling der Napoleontische school , herinnert hij zich
dat de Mogendheden , zoo fang mogelijk , met de hoop
op vrede moeten worden gevleid ; dat Frankrijk ze afzonderlijk aanvallen en die het nog niet aan tasters kan
omtrent haar eigen lot geruststellen moet.
Deze bedriegelijke gematigdheid zal ophouden, zoodra
men zich sterk genoeg gevoelt.

Gelijksoortig is de vraag omtrent

tricht.

Venlo en Maas-

Aan dit beginsel is desniettemin plaats in de vereeniging van Europas Mogendheden verleend. Van daar
dat men , sedert Bien tijd , bij de handhaving van regt en
maatschappij , onophoudeltjk in tegenstrijdigheden vervalt.
De Mogendheden verlangen dat Belgie noch Fransch
zij , noch Republiek. Belgie , indien er gevraagd wordt
naar het wezen van de zaak , is reeds Republiek , is
alreede Fransch. Doch men verlangt dat het niet aldus
worde genoemd. En op wat grond wordt dergelijke
vordering gedaan ? Indien de Dynastie verjaagd en de
Grondwet vernietigd worden mag , hoe zullen aan die
vrije beschikking in andere opzigten perken .worden
gesteld
Sommige Mogendheden zijn , naar men wil , tot gewapende interventie in de Belgische zaken niet ongezind. Zij hebben evenvvel de omkeering in Frankrijk
lijdelijk en zelfs met zekere goedkeuring aanschouwd.
Waarotn die in Belgie niet , daar het slechts het voorbeeld der Franschen heeft gevalgd ?
Zoo Belgie aangevallen wordt , zal het weldra door
Fransche legers worden overstroomd. Frankrijk zal ,
en misschien vroeger reeds , doen , hetgeen de 'Jeer
Alauguin dezer dagen ten aanzien van Algiers aangeraden heeft : Si quelque cabinet reclame , que le minis-

Deze steden zijn sedert eeuwen onder de Souvereiniteit der Vereenigde Nederlanden geweest. D Nu die
D Souvereiniteit herleeft , keeren zij in hare voormalige
betrekkingen terug.''
Misschien is deze beschouwing niet geheel juist ,
daar zij de vernietiging van het Rijk der Nederlanden
onderstelt ; een denkbeeld hetwelk onwaar en , wegens
de gevolgtrekkingen ook ten aanzien van de verbindende
kracht der Grondwet bedenkelijk is.
Doch men stelle dat de Koning afstand van Belgie tere re'ponde c'est la France ; pea le reponde avec
doe ; en dat dientengevolge alles in denzelfden toestand fermete , avec resolution ; et la France sera derriere
als in 1814 moet worden gebragt. Dan maakt Holland regt- lui pour le soutenir.
Niet in Belgie , maar in Frankrijk ligt het kwaad.
'image aanspraak op hetgeen in Belgie altijd Hollandsch
Dit zal , is het nog niet duidelijk genoeg , dagelijks
grondgebied is geweest. Verbeeldt men zich inderdaad dat die aanspraak voor de regtbank der revolutie in meer worden gevoeld. De liberale factie heschikt over
aanmerking komt ? dat voormalige betrekking of verkregen de krachten van een Rijk , van hetwelk Frederik de
regt iets tegen de regten der menschen en der Volke- Groote , toen het minder uitgestrekt was , heeft gezegd ,
ren vertnag ? Behoort tot die regten niet de vrije keus dat , zoo hij er het Hoofd van was , geen kanonschot
in Europa zonder zijn toestemming vallen zou. Die
van regeringsvonn en regent? Gelooft men dat het vrije
factie bezit talrijke aanhangers in ieder Land. Out
en onalhankeliike Belgische Volk twee steden in zijn
gebied aan de Hollanders overlaten zal ? Herinnert men de verspreiding van haar beginse!s te bevorderen , heeft
zich niet wat in de vorige omwenteling met de bezit- zij den wil zoo wel als de kracht. Waar de revolutingen der Duitsche Vorsten in den Elzas voorgeval- tionaire leer worth tegengewerkt , ziet zij een aanval
tegen haar eigen bestaan ; en dreigt terstond met het
len is 1
overbrengen van de opstandsbanier. Zij dringt door
voorbeeld , door prediking , door onderstand naar alle
zijden heen ; en als er wederstand geboden wordt beEenigzins anders is het met dat gedeelte van Zee- klaagt zij zich , als ware haar onregt geschied.
land , hetwelk aan den linkeroever van de Schelde ligt.
Zoo men het kwaad uitroeijen wil snijde men niet
Daar heeft de muiterij niet de hulp van het verraad ,
eenige takken maar den wortel af.
maar den wederstand eener kloekmoedige Vaderlands
Tusschen vijandige beginsels kan geene toenadering
Iiefde ontmoet. 1)e wil des bevolking kan dus niet het
voorwendsel van verovering zijn. Doch eene andere bestaan. De deelneming van den Franschen Gezant aan
de onderhandelingen te Londen , was het voorteeken dat
stelling van het nieuwe Volkerenregt is bij de hand :
het doel , de handhaving der Tractaten niet zou wordie strook moet aan Belgie warden afgestaan , onadat zij
den bereikt .
tot I3elgies natuurlijke grenzen Behoort.
Indien de pogingen der Mogendheden iets baten
zullen , moeten zij tegen de revolutie en dan voornamelijk tegen haar hoofdzetel worden gerigt. En nog
zal
de ineeste inspanning geheel nutteloos zijn , indien
aanneEen beginsel kan niet gedeeltelijk en zonder
ming van hetgeen er het gevolg van is , worden erkend. niet steeds in het oog gehouden wordt , dat in een strijd
De Volkssouvereiniteit werpt Staats- en Volkerenregt die tegen verderfelijke beginselen wordt gevoerd , eene
omver , en maakt de handen van elk soort van Maat- overwinning die duurzamen vrede aanbrengen zal , enFchappiejen los. Zij is nit haar aard vijandig tegen kel door de kracht van goede beginsels kan worden
behaald.
teder --wettig gezag.
De Ilitga ve geschie dt bij G. VERVLOET, te 'sGravenhage; bii de voornaarnste boekhandelaren en op alle postkantoren des Bijks. Men abonneert
zich oor to nomm ers te reliik , teen f 25 franc() per post. Ike nommers ziinafzonderlijk te bekornen soca 15 cents , een kwart vel Neer Va. cents.
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W einige maanden geletlen , was het betuigen van

houd over het algemeen goed , haar verbindende kracht

eei'hied voor de Grondwet in Holland en in Belgie bij

niet twijfelachtig is , voor den Vorst zoowel als your

alle partijen algemeen.
£an de redactie der Nederlandsche Gaachten , naar
wier oordeel evenwel de Grondwet het rigtsnoer van
beerschappij en geboorzaamheid is, werd menigmaal , door

het Volk.

velen ter goeder trouw , de strekking tot ondermijning

tutie overeenkonistig hunne wenschen of theorien , door

der Grondwet te taste geiegd.
Die beschuldiging ontstond voora1 orndat in de Nederlandsche Gedachten dezelfde beschouwing aangetrof-

valsche uitleggingen werd misvormd.
Dit vond geloof wat de ultra-Catholijken betreft
ten aanzien der Liberalen werd bijna niemand overtuigd

fen werd , welke dezer dagen door den Hoogleeraar van

dat , volgens hun zdo algemeen geprezene leer , de inhoud

Assen (Wenken , II. p. 14 en volg.) met zooveel klaar-

der Grondwet geringe voortreffelijkheid en haar invoe-

heid voorgesteld is :
Oppermagt of Souvereiniteit wordt nooit bij verdrag aangegaan
al wordt zij bij opdragt gegeven . . Grondwet is niets
dan eene geschreven of ongeschreven wet, die de gronden en
beginselen bepaalt, naar welke het bestuur van den Staat moet
worden ingerigt .. . . Souvereiniteit en Constitutie , of Oppermagt en Grondwet , zijn altijd twee afgescheiden zaken. Het
laatste kan niet gedacht worden , of het eerste moet gevestigd
zijn.
Die eene Grondwet (Staatsregeling Constitutie, Charter) een
Maatschappelijk verdrag noemen , of Contract Social , maken zich
aan verwarring van denkbeelden schuldig
De Souvereiniteit werd aan den Prins van Oranje opgedragen
zonder eenige voorwaarden gelijk in den aard der zaak lag.
De Vorst zelf maakte eene uitdrukkelijke voorwaarde. Het was
de verpligting om eene Grondwet te doen schrijven , die op
het beginsel der opgedragen Souvereiniteit gegrond aan het
Bestuur de vereischte eenheid en klem zoude verleenen , en aan
de goede ingezetenen dezer landen het voile genot verzekercn
der herwonnen' vrijheid en onafhankelijkheid. — De Vorst voldeed aan deze verpligting met den meesten spoed . . . . Poem
deze Staatswet verdrag , of acte waarbij de Souverein met overeenstemming des Yolks de vormen van het Staatsbestuur beschrijft. Het zij zoo i maar men verlieze nooit uit het oog ,
dat hij , die dat verdrag voorstelt , reeds Vorst is , en als
Vorst het voorstel duet , en dat het "Volk, hetwelk dit voorstel in
overweging neemt reeds gevestigd is in een Staat en beheerscht
wordt door dat opperhoofd , met wien het de Grondwet maakt,

Het ongegronde eener -aantijging van dien aard is in de
Nederlandsche Gedachten dikwijls getoond. In het
5de nummer van het 2de deel werd opzettelijk betoogd dat

Daar werd tevens aangemerkt , dat de gehechtheid van
ultra.Catholijken en ultra-Liberalen aan de Constitutie
slechts in zoo verre waarlijk bestond , als die Consti-

ring noch in het Zuiden , noch in het Noorden het
kenmerk van wettigheid had.
De ondervinding bevestigt reeds in alien deele hetgeen toen werd gezegd.
Zoo men nog , na zulk een gewapenden opstand ,
meent dat de inhoud inderdaad voldeed , doorloope
men de ontwerpen van Staatsregeling die in Belgic
worden gemaakt , en , wat Holland aangaat , de brochures
en dagbladen , waar regelregte verkiezing , geheele herziening der Grondwet en , gelijk men zich uitdrulg ,
wordt
volhomene wedergeboorte van Noord-Nederland
verlangd.
Omtrent de invoering in Belgic is het gevoelen der
liberalen , gelijk wij ter aangehaalder plaatse schreven ,
dit :
De Honing , sterk door de overeenkomst die hij met vreernde
Mogendheden aangegaan had , dreef zijn geliefkoosde werk tegen
het gevoelen der van zunentvvege gekozene Notabelen door.

En hoc luidt de Potters

aanspraak ter opening van

het Congres
Tine loi fondamentale fut prgsenth

a

des notables , dhsignos

par le pouvoir , non pour l'examiner, , la discuter, la modifier
et en fin l' accepter , et en faire la condition du pacte entre le
peuple et le chef de Phtat mais uniquement pour s'y soumettre aveuglement ou la rejeter dans sa totalitd. Elle fut reje4de .
mais par un subterfuge sans exemple, elle fut ddclarie accepae..

volgens de beginsels aan welke dit blad toegewijd is ,
de oorsprong der Grondwet volkomen wettig haar in-

Hat de invoering oak in het Neorilen strijdig was
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met de liberale theorie , dit vooral werd door velen ont-

• Zou de toestemming van nog geen zes honderd personen die
het Gouvernement zelf bijeen heeft gebragt , de hechte grondslag kunnen wezen 'an een maatschappelijk verdrag , hetwelk
aan de Natie haar regt tot zelfregering hetzij voor een tijdlang, hetzij voor altijd ontneemt ?

; en reeds nu komt de Standaard
een blad welka redactie zich door buitengemeene bePus vroegen

kwaamheid onderscheidt , er onbewimpeld voor nit ,
dat die handelwiji geen hechten grondslag voor de Constitutie opleveren kon.
Anderen zijn voor het benoemen eener vergadering van aanzienlijken door den Koning, even als zulks in 1814 heeft plaats
gehad. Wij gelooven nogtans niet dat het getal groot is van
hen , die eenen maatregel voorslaan, vvelke zoo weinige waarhorgen aanbiedt. Vat toch zijn die aanzienlijken , anders dan
personen die uit de handen des Konings hunnen last ontvangen
hebben? Wie zijn het die de Grondwet zouden maken wijzigen aannemen en de Natie verbinden, anders dan de geinagtigden , de gecommitteerden van het opperhoofd van den
Staat .. .. Wie waarborgt dat , wanneer men bevonden had
dat de Grondwet van 1814 niet aan de bestaande behoefte voldeed
en de regering zich had onthouden van die te vervormen ook
de wijze waarop zij is daargesteld niet zoude zijn aangerand geworden ? Wanneer er oneenigheid ontstaat , ziet men niet zelden de wettigheid van het bestaande in twijfel gesteld. Op
deze wijze begot' de val der Stadhouderlijke Regering en van het
Gemeenebest.

De wettigheid der Grondwet wordt thans op tweederlei wijs in twijfel getrokken ; vooreerst op grond , dat
het Rijk en daarrnede de Staatsregeling niet meer be-

an 7 November zegt hieromtrent:

Er is een staat van zaken geboren, die geheel buiten de
Grondwet gelegen, alleenlijk als provisioneel kan worden aangemerk t Alles is tegenwoordig slechts provisioneel en
bestaat facto , niet jure.

ten anderen , omdat zij niet met genoegzamen eerbied
voor de Volkssouvereiniteit ingevoerd is.
Het Gouvernement , de Staten-Generaal , de periodieke
drulipers en het Algeineen deelen , op weinige uitzonderingen na , voorzeker in deze meeningen niet. En
evenwel alleen die meeningen koinen met de waarheid
overeen indien men te regt aan de beginsels welke bijna iedereen belijdt , getrouw blijven wil.
1)e voortgang van bet Liberalismuns kan niet door
liberalen worden belet. Daarcam moet , zoo in de heerschende denkwijs geen verandering komt , de tegenstand
vruchteloos zijn.

volgens hetwelk men door ontwUking

van geschilpunten , die desniettemin blijven bestaan ,

kend. Evenwel :

staat ; de Standuard

Het stelsel ,

eene schijnbare eensgezindheid behoudt , komt ons uitermate bedenkelijk voor. Als de onderaardsche vlam zieh
langen tijd geen uitweg heeft gebaand , worth men met
des te heviger uitbarsting bedreigd.
De ondervinding zal , vreezen wij sppedig op eene
treurige wijze doen zien , dat de Grondwet alleen door
beginsels , die men over 't algerneen als verouderd en onbruikbaar beschouwt , kan worden beschermd.
De Grondwet wordt door liberale theorien bedreigd.
En daar volgens diezelfde leeringen , de Koning alleen
door de Grondwet Koning , en het Volk , bij de vernietiging eener Staatsregeling , alvermogend is ; zoo wag
wel met bezorgdheid worden gevraagrl : Als de eerbied voor
de Grondwet weggenonmen is , waar vindt amen , in een.
tijd dat eendragt meer dan ooit noodzakelijk is , de
waarbargen tegen A.narchie ?

Wenken Herinneringen en Aanteekeningen uit de dagen
t.
van Nederlands herstelling , door Mr. C. J. ran Assen : I en IL
2. Separation de la Ilollande et de in Belgique , par
M. le Comte
de Hogendorp.
3. Refutation du Systeme de 171. le Comte
de Hogendorp , par
171r. Lipman.
4. De Scheiding van Belgie in derzelver gevolgen getoetst , door
Mr. Lipman.

De scheiding tusschen Holland en Belgie , waardoor
Belgie van het Rijk der Nederlanden afgescheurd is ,
zou minder uiteermloopende gevoelens te weeg hebben
gebragt , indien men in het oog had gehouden dat hereeniging om menigvuldige redenen bijna onmogelijk is
en , zonder herstel eener wettige orde van zaken ,
geen plaats hebben mag.
De bovenstaande brochures worden bier uitsluitend
met betrekking tot dat onderwerp beschouwd. Dit ontslaat ons van de verpligting om , bij de vermelding
der , zoowel door inhoud als vorm , in zoo vele op.
zigten uitmuntende Wenhen van den Hoogleeraar van
Assen , eene hoogstmoeijelijke keus tusschen de menigvuldige daarin of bondig uiteengezette , of sums net

een enkel woord aangeduidde zaken te doen.
Zien wij thans alleen vat hij omtrent de

scheiding

in het midden heeft gebragt.
In het begin van September liet de Heer v. A. zich
aldus uit :
Wat zou den Kouing der Nederlanden beletten om" het

Roomsch-Catholijke deel afionderl..k te laten regeren indien

door dozen omringil , als regthebbende en als Vorst ,

dit ooit let ecnige redmiddel konde zijn ? . . . •
Ran de vereeniging niet behouden blijven omdat het geluk
fan Koning en Yolk er mede gemoeid is, dan toone weder

maatregelen nemen van zoodanigen aard , dat hij , in
plaats van zich aan Adel en Geestelijkheid te onder-

de Prins van Oranje hoe edel hij an inborst is , en hoe gemakkelijk hij groote opofferingen doen kan. Zijn Protestantsche zin beteugele de aanmatigingen der geestelijkheid ; zijn

ben. Aldus zou hij het vereenigingspunt der welgezin-

Godsdienst:g gevoel eerbiedige hare regten.
De twee verwante Rijken van Belgien en der Vereenigde
Nederlanden , onder de Dynastic van het Huis van Oranje geplaatst zouden een verbond van vrede en vriendschap kunnen
treffen . . . . . Hetgeen de Grondwet in Art. 29 bepaalt ,
zou . . . toepasselijk moeten zijn , en nooit beide Kroonen op
eon hoofd behooren vereenigd te worden.

Op die WiaiS zcurlen Wile de Nederlanden onder het
Iluis van Oranje gebleven en de vrees voor hereeniging
weggenomen zijn.
Daartoe had vooraf de Koning afstand van Belgie
moeten doen.
Vervolgens hadden door den Prins de Jacobijnsche

werpen , hun belang aan zijn triumf verbonden zou hebden zijn geweest , de vaart der omwenteling hebben
gestuit en , al had het Liberalismus later getriumfeerd ,
zich uitdrukt , op eene schitterende getoond , hoe geen verloochening van regten en betrehhingen hem hebbe vervaerd ; maar alleen
de vrees voor Pransche intrigues , en de angst voor onze
zwakhe vesten hem prikkelden tot eene hoene en hagcheljske daad.
De Ileer v. A. wil scheiding onder het Huis van

gelijk de Heer v. A.

Oranje : doch eigenlijk under verschillende Dynastien ;
althans nooit onder denzelfden Vorst. De Graaf van
Hogendorp wil scheiding of nu , of naderhand onder een
Souverein :

beginsels aan banden moeten worden gelegd. Dit is

Le parti de in monarchic constitutionclle semble compose ...

engetwijfeld ook de meening an den Heer v. A.,

de toes les hommes qui ont conserve quelyue raison au milieu

die den 20en October verklaarde dat , indien de Prins

des troubles .. . . . Les ens demandent la Dynastic uctuelle

zich v.rnoleren most om de genadige uitspraak van
een opgeworpen* Congres lffdelljk of to wachten
die handeling nietig zou zfin.

et les wares pretendent elire le Prince d' Orange. Au fond la
difference n'est pas tres considerable

Apres la mort de

son pore le Prince reunirait les deux Etats sous la Dynastic.

Twee wegen schenen open te leggen tot uitvoering van

Dit denkbeeld heeft magtige voorstanders gehad :

zoodahig on twerp.
De Prins kon zich in den arm werpen der oppo-

want het is duidelijk dat, gelijk zoodanige schei-

sitie , en eene Staatsregeling doen ontwerpen , waarbij ,

ding in het eerst de wensch der opstandelingen was ,
zij ook langen tijd de grondslag der handelingen van

met uitsluiting van het beginsel der Volkssouvereiniteit ,

het Gouvernement , van den Prins en van de Mogend-

de Troon door het eigenbelang van Adel en Geeste-

heden is geweest. En evenwel daardoor werd het re-

lijkheid wierd beschermd. Waarschijnlijk is dit door

volutionair beginsel gewettigd , het gezag der Grond-

den Heer v. A.

wet en het regt der getrouwe Gewesten miskend en

bedoeld : gelijk men welligt ook

uit de zachte beoordeeling van 's Vorsten eerste han-

Secus tot iaadslieden narn , was het veel te last ; en de

eene poging beproefd waarvan de mislukking even
zeker als wenschelijk was. De Heer Lipman heeft met
nadruk betoogd , dat er aldus geen duurzarne of eerlijke
vereeniging tusschen Belgie en het Huis van Oranje Lan

Jacohijnsche partij te sterk. De poging zou , gelooven

bestaan , en dat de scheiding door den Graaf bedoeld

delingen te Antwerpen epinaken nag. Doch op het
oogenblik dat de Prins de Ileeren de Gerlache en de

wij , ook vroeger vruchteloos zijn geweest : de Ultramon-

aldus omschreven kan .worden: Le people Beige rA;nera

taansche factie ontleende grootendeels nit het Jacobinis-

et sur le Gouvernement et sur la Hollande.

mus haar kracht ; en de nabuurschap van Frankrijk zou

het. De Zaakgelastigde van het Belgische Volk zou

hebben belet , wat misschien in bet op zich zelf staande

Koning over Holland zijn. En wat_ dan ? Of Holland

Belgie mogelijk ware geweest.

zou aan Belgie onderworpen , of de Koning ook in Hol-

ZO6 is

De Prins bad ook , en dit zou met de wandigheid

land van alle magt worden beroofd. Weldra zou er in

van zijn Huis meer overeenkomstig zijn geweest , de
braven en getrouwen in Belgie ; waaraan het , gedu-

de Nederlanden ook geen naarnkoning sneer overig zijn.

rende verscheidene weken na bet oproer te Brussel ,

En wil men nog een ander bewijs dat de Graaf weinig

tot bet wezen der in dit werkje behandelde zaak doorniet ontbrak ; om zich been kunnen roepcn en &Anna , , gedrongen is ; hij beweert : La Belgique constituie en
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ff./Won independante

sera

naturellement sine barriere

formidable de la lioliande.
De Heer L. heeft de ongerijmiheid hiervan getoond.
De brochure van den Graaf v. H. te wederleggen , was
hip uitneinendheid zijne task ; ofschoon dezelve inde•&rad , reeds voor dat zij in het Licht verscheen , in de
Brie eerste hoofdstukken van zijn sub no. 4 aangehaalde
geschrift was wederlegd.
Den Hen September schreef de Ileer L. : Beene scheiding
of eene algefteele.
Den Zen October drong hij op den
algeheelen afstand van Belgie aan ; eene daal die ons
van langdurige worsteling ontslaan , en de Mogendheden
tot tusschenkomst noodzaken zou. Den 16ea October
deed hii het noodlottige eerier vereeniging met bet onafhankelijke Belgie , doer ernstige redenering en onder
bet kleed eener zeer geestige }label , met duidelijkheid
zien.Het gansche werkje , in een zeer levendigen en
krachtigen sttjl , draagt vele blijken van eene ongetueene mate Ian kennis , oordeel en vernuft.
Het gevoelen der Nederlandsche Gedachten kwam in
vele opzigren met dat van den Heer L. overeen :
Zegeviert de muiterij, dan is voor Holland de mogelijkheid
eener onschadelijke vereeniging weg ; en de scheiding behoort
volkomen te zijn.

Ned. Gad. v, 9 Sept.

Zoolang mogelijk evenwel , hebben zij zich tegen de
ontijdige overwegingen aangaande eene scheiding verzet ; en de opwerping van dit denkbeeld beschouwd als
eene kunstgreep der Franschgezinde pant) , waardoor de
oproervaan tot een Nationaal vaandel gemaakt en de Re Bering om den tuin werd geleid. Die splitsing van het
ittik scheen ons eene ongeoorloofde omkeering van den
geheelen Staat. De verkiaring der zelfstandigheid van
de Vereenigde Nederlanden , zoolang de opstand niet
► edwongen werd , kwarn ons , ook na de Boodschap van
20 October , noodzakelijk voor.
Eigenlijken afstand waarbtj het regt van den Koning,
tie aanspraak van het Rijk der Nederlanden op de afvallige Gewesten zonder eenig beding van schadeloosstelling , weggeworpen werd , hebben wij min raad.
zaarn geaclit ; ofschoon het al dan niet behouden van
zoodanige aanspraak ook al onverschilliger wordt , naarmate Europa rimer onvoorwaardelijk aan overmagt en 11herale roofzucht hulde bewijst.
Daar is een zeer gewigtig punt , in hetwelk de Heer L.
met den Graaf v. H. overeenstemt en van de iVederlandsche Gedachten verschilt. Alen leest in Hoofd4tuk

III:
Van wanneer dagteekent zich de Grondwet ? hoe wordt het
9
Het Vaderland wordt niet gered

Vaderland genaamd

door redevoeringen in de Staatsvergadering van

een Koning-

rijk dat niet meer bestaat.

Deze vernietiging van het Rijk wordt mede door den
Graaf v. H. beweerd in het Krediet :
Het lioningrijk der Nederlanden bestaat niet meer . . : D e

Staat kan oogenblikkelijk gevestigd worden door middel
Grondwet ;

eener

en nader in de Vrede, waar de zamenroeping der
tweede Kamer in dubbelen getale wordt vourgesteld ;
niet om , volgens Art. 229 , over eene duidelijk aangewezene verandering te beraadslagen , maar om de gansche Grondwet te herzien.
Het denkbeeld eener ontbinding van het Rijk gelijk
meermalen inde Nederlandsche Gedachten aangetoond
werd , is onjuist en heeft eene strekking die hoogstbedenkelijk is. Het is evenwel natuurlijk dat zulke
dwalingen , vooral in onzen tijd , gemakkelijk ontstaan.
De zending van den Prins , nainens den Koning , en
het achterblittiven eener bepaalde verklaring ointrent de
zelfstandigheid van het ilj k , gelijk het nu in de Vereenigde Nederlanden bestaat , hebben ook Holland in
een toestand van onzekerheid en ongerustheid gebragt ,
waarvan het Liberalisinus partil trekken zal. Die hieraan twijfeien mogt leze in den Standaard het betoog , van 26 November , over het daarstellen eener
7iiellive grondwettige orde van zahen ;
alwaar ronduit
worth verlangd : Rene oproeping van alle de stemgeregtigden om aanzientaihen le benoemen , ten einde
over het ontwerp eener nieuwe Grondwet te beraadslagen en voor het folk hetzelve goed to heuren of
te tojzigen.
Het ware te wensehen dat eene meening , die het
aanwezen van den Staat bedreigt , door het Gouvernement in dagbladen en ook in de Staten-Generaal , waar
ze mede schoon ingewikkeld en met het ooginerk joist
tot bevestiging van den Staat , voorgedragen is , opzettelijk wierd wedersproken en wederlegd. Onverschilligheid omtrent het veldwinnen van valsche begrippen heeft reeds genoeg onheilenyeroorzaakt. Is het
trio gelijk dat de ondervinding zoo weinig haat ?
Zelfstandigheid en onafhankelijkheid zijn woorden
thans , en te regt aan de orde van den dag. Men vergete intusschen niet dat , om het wezen der zaak te bezitten , nog lets meer dan het verbreken onzer betrekking op Belgie en de terugneming van den naafi' der
Vereenigde Nederlanden wordt vereischt. De verdediging van den geboortegrond is cen heilige pligt , die
groote opofferingen en huitengemeene inspanning vergt:
maar het handhaven der beginsels , on, Welke vooral
die geboortegrond ons dierhaar behoort te zijn , is een
pligt die niet minder heilig en niet minder moeijelijk
is. Het valt niet ligt aan een Volk , dat reeds een
maal door verleidelijke leerstellingen bedwelmd in den
maalstrown der ornwentelingen werd gesleept , thans inderdaad op zich zelf te blijven staan. Zoo dit aan Nederland te beurt vallen mogt , het zou de vrucht niet van
regtstreeksche verkiezingen en talrijke vergaderingen
zijn veranderingen van dien aard , thans met overhaasting en in verhand met gevaarlijke leerstellingen
tot stand gebragt , zouden veeleer de voorbereiding voor
ons wezen om Frankrijk andermaal in een kring van
revolutien op zijde te gaan. Godsvrucht is de bron van
Hollands deugden en van Hollands grootheid geweest.
Door Godsvrucht en op Been andere wisis kan Holland
wederoin onwankelbaar gevestigd worden op die rots ,
waar de vreesselijkste storm vruchteloos tegen woedt.

.Do nitgave geschiedt bij G. 'VERT - WET te 'sGravenhage ; bij de Noorn a am ste boekhandelaren en op alle postkantoren des Rijks. Men abonneert
zieh poor io nommers te gel:A tegen f 1.25 /ranco per post. De nommers zijn arzonderlijk te bekorncn voor 15 cents , een kwart vel voor 7i cents,
Gedrukt bij Ii. P . DE SWART , te 'sGravevliage.
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NEDERLANDSCHE GEDACHTEN.
Zaturdag den 4den December.
Afgescheiden zelfs van de wijs . , waarop reedimeermalen door - het Gouvernement en de Mogendheden aan
bet beginsel van opstand toegegeven. werd , kan het
niet worden ontkend dat administratieve scheiding of ook
splitsing in twee Staten onder eene Dynastic gelijk
is aan. vernietiging van het BO en aan ontbinding
van den Staat.
Bij de Boodschap van 20 October en in verscheidene
latere verordeningen zijn de Noordelijke Gewesten wel
aangemerkt als to zanien uitmakende een geheel , maar

Vele welligt te seherpe uitdrukkingen zouden

,

de voorstellers zelve aangemerkt hebben , gemakkelijk
kunnen worden verzacht. Ook is hun verlangen net
het tijdelijk militair bezit van Antwerpen niet in strip.
Doeh wat is eigenlijk het project-Adres ? De yourstellers zeggen het zelf : n eene openhartige uitboezeming
n omtrent het billijk verlangen der Oud-Nederlandsche
n Natie , van nu en voor alloos van Belgie afgen scheiden te zfin en te blyven."
Met die plegtige verkiaring zou de Koning het ernstig verlangen der Natie

tevens als eene der twee groote Afdeelingen van het

aan de Mogendheden doen kennen en met al die hracht

Bij k.

doen Belden teelhe hare zoo teedere en gewigtige belangen gebiedend vorderen.

D Grondwet erkent dergelfike Afdeelingen niet.
De eerste voorwaarde die aan de toepassing der Nederlandsche Grondwet op Belgie voorafgegaan, is , bepaalt dat de vereeniging innig en volkomen behoort te
zijn. Er is opstand en afval. Het Bijk , het gansche
als corpus morale, duurt in de getrouwe Gewesten voort ; en de Grondwet behotult daar kracht en
wettig gezag.
Zoodra men deze eenvoudige voorstelling verlaat , is
de onafhankelijkheid en de rust der getrouwe Provineen inderdaad op het spel. Zij worden een• deel eener
voormaligo Monarchic hetwelk geene regten van zelfstandige Mogendheid bezit ; en , bij zoodanige slooping
van het Staatsgebouw is het niet duidelijk meer waar
het gezag der Grondwet op berust. Deze gevolgen hebben zich reeds in handelingen der Diplomatie , in redevoeringen , geschriften en dagbladen geopenbaard.
Sedert lang kwain het wenschelijk voor , dat het Gouvernernent op deze hoogstbeclenkeNke uitwerkselen zijner handelwijze opmerkzaarn wierd gemaakt. In zoo
verre is het Adres van de Heeren
Escurij , c. s. ook
ens weikom geweest. Het scheen dat de discussie van
dit voorstel geschikt zou wezen onr te doen zien dat de
voortduring eenheid en zelfstandigheid van het Ilijk ,
gelijk het in de getrouwe Gewesten zarnengetrokken
is , zender miskenning van het Nederlandsche ► aatsre,gt niet kan worden betwist.
Hieruit volgt evenwel niet dat de aaubieding van, het
AdreE, aithans gelijk het ligt o, wenschelijk is.

De Koning , bij de mededeeling der wenschen van
zijn Volk , legge dus ook zelf bereid,willigheid aan den
dag om van Belgie , als 't ware , ontslagen te zijn.
'Vat is het voordeel dat men zich hiervan belooft I
De feitelijke afscheuring bestaat. Hierdoor geniet
Holland reeds veel dat bij de vereeniging onmogelijk
was. Geene opofferingen worden ten gunste van Belgie
vereischt. De vrijheid van handel herleeft. De Nederlandsche eigenaardigheid is van vreemde innaengselen in verscheidene opzigten bevrjjd.
De regtsvraag moot , zoo lang momelijk blijven in haar
geheel. Het oogenblik is ter vereeniging van onze belangen welligt niet uitermate geschikt. De afitand
want hiertoe zou de Koning inderdaad worden gebragt ,
is voor de muitelingen eene zeer wenschelijke zaak.
Verscheidene Mogendheden zouden te vreden zijn met
dat besluit. — Maar, zoo Vorst en Volk zich verlangend naar het verlies van Belgie hadden getoond , hoe
zou voor dat verlies schadeloosstelling worden gevraagi
Het schijnt dat volgens het concept-Adres „ geene
Mogendheid ter wereld geregtigd worth geacht tot het

feeder aan een hechten van den noodlottigen bawd.
Misschien houdt men te weinig in het oog, dat die
band regtens niet losgemaakt ; dat die band , door
de Tractaten in' het belang van Europa gelegd , door
geen opstand weggenomen wordt. Gelijk Europa de
regten van Holland eerbiedigen moet , behoort ook Holland aan de regten van Europa gedachtig te zijn. Etrropa is eene Maatschappij van Staten , aan wier Gouvernementen door betrekkingen en Verbonden wederkeerige verpligting opgelegd is ; en de Koning kan niet
gander miskenning van het Volkerenregt hetzij eigendunkelijk verklaren dat de vereeniging opgehoudert
heeft , hetzij als een regt verlangen dat er een eind
aan worde gemalkt.
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Het Volkerenregt is setlert, eenigen, tijd
door ,ontstaat dat- de Staten (31enetitat Oah' MAW Ten invloed
de Mogendheden geheel ter zacie gesteld ; doch ats ;van dagbladen en' petitien zonded Avoidedgebragt.
de voorstellers beweeren dat het grondwettig regt van
Europa , in zoo ver nog achting voor bet Volkerenregt
den Koning , ook om den regel, van non-interventie , overgebleven is,. mag niet naar–willekeur beschikken
geene- ondersteuning- bi) de vreemde Mogendheden vindt , over
ons lot. Het mag ons niet laten zonder krachtdahebben zij misschien te weinig op de houding van-.dihulp ; Holland mag niet bij Belgie , in plaats van
Rusland Oostenrijk en Pruissen alsmede op bepaalde
bij Holland worden gevoegd •; het Rijk _mag niet
overeenkomsten omtrent de voortduring van het Rijk
twee Constitutionele Staten onder een Opperhoofd
der_ Nederlanden gelet.
;worden
Daarenboven , indien !worden
gesteld; Holland, geboorzaatt-aan-het weft* tilag,
ult hoofde der noodlottige afwijkingett • die - in de fliag niet vereenigd worden met Gewesten waar een begin
laalste: Amanda', pests-hotbben: gehad , iedereen
sel an oproer- en verwarring -aangenOmen is Doch het
a-kles
voorbeeld navolgen en dice Natie , zonder regt tot handhaving der Traetateti 'Whoott aan de' Maw de zamenleving der - VOlkeren eenig_ ac_
meer te. gendheden niet to worden betwist.
Mutt-, zich- geheel afionderen wit , - danis de oorlog
De zelfstandigheid van de Vereenigde Nederlanden ,
vaa, Alen tegen reeds; &taro- zott, niet ten Met 'enkel facto , omdat Belgie et van gescheiden ,
voordeele wezen der Staten _ van des tweeden rang.. maar regtens , dewijl het Rijk als zelfstandige Moitend..Naarmate de _Koning aan zijne Owen jegens de Bond
heid in het getrouw geblevene deel zijn .aanvkezeh be
genooten met naauwgezetheid voldoet zal wederkeerig houdt, is van het hoogste belang. Eene Verklaring
door. -hem de: vervulling van verbindtenissen - in de, hand= hieromtrent , vooral eene bepaalde handelwijs met die
having van verlgregene -regten met nadruk kunnen wor- Verklaring in verband,, zou - zeer nuttfg zijn geweest
den verlangd. Misschienrat dit reeds spoedig nog meer om veerkracht te geven aan de N,ationaliteit, en om
data- thans noodzakelijk zijn. verkeerde opvattingen tegen te gaan. Doch dit kan
Be., v9orstellers schijnen- zich te veel - als vertegen- zeer wel • geschieden zonder eene plegtige betuiging
woorcligers eener onafhankelijke _Hollandsche Natie, te• dat men alle bettekking met elk deel van Belgie''afgenover eene onafhankelijke Belgische Natie te hebben breken wil. De , Unie van Utrecht, is geenszting -; de
beschouwd. _ Zij zijn de trouwe onderdanen van een vernietiging geweest der Pacificatie van Gent.
Nosing ..die andere rebellerende onderdanen heeft ; zij
In de toelichtende A an- spraak wordt 'gezegd :
Als
zijn de ,Staten-Ge.neraal , niet van deNoordelijke (lewes- . Belgie zich door -opstand het regt - aantnatlgt om zich,
ten_ van het Rijk — ofschoon in d e , naa r het schijnt
zelve te constitUeren , dan mag . mid Holland wet -met
Min-Piste redaetie 'der Boodschap van 20 - October tot . bescheidenheid vragen , date nieniand de willekeurige
zoodanige misvatting wel eenige aanleiding is —; zij zijn ,
beschikking 'over haar lot zich aanivatige." Het verkraetktens de .Grondwet , welke door die Boodsohap scbil wordt Met, to `veel in de wijze , hoe en to wet
:eene. verandering .,heeft kunnen ond ergaan , de Staten
nig in het wezen van de zaak gezoeht. Belgiewerpt-fetPae$61,yan een. Rijk , dat that's i n deyereenigd e Ne telijk het Staatsgebouw omver , en nu, in ,den geest
derianden bestaat maar op geheel Belgie onbetwistbare van het Adres , werkt Holland , met bescheidenhed -wel
iegteti bezit. Van die regten moet .niet met bereid- is waar , doch zon-der regt - te hebben sdatirttielnee.
vaardigheid afstand gedaan , maar ten voordeele .van het. De regten van de Vereenigde N-ederlanden moeten niet
Rijk gebruik worden gemaakt..
enkel of voornamelijk door vergelijking van ons gedsag
Het gevoelen der Nettie is in het A :dres en in de met dat der Belgen , 'maar door :het Nederlandsche
toelichtende Aanspraak wat veel op den voorgrond ge- Staatsregt en dour , . Europa's Volkertmregt 'worden – geia
steld. De Staten, Generaal gaan mar - eigene overtuiging staafd. ne tens bestaat het Wk. De Nederlandsche
to work : en zija volgens den geest onzer Staatsrege StRat , gelijk in 1815 door bijvoeging vergroot, zoo no
ling ,. geenszias de mandatarissen , van het 'Yolk. Komt door afval verkleind belviudt attij hetzelfde regt om
bon overtuiging mot. de,-wehethenr der Natie overeen overeenkomstig allude: betrekkingett en hestaande True
des_ te-. bete( ; moat het:, beroep ,, op -de: -- stem der Natie taten als zelfstandige : Mogendheid: erkend _on 1 indien
vooral -.wanneer het met zoov eet mandrarig geschiedt -, is het verlies van Belgie gewaarborgd is geweest daarn let zeer gepast,- en het- algetneen, gevoelen ,moet- niet voor schadeloos te worden gesteld.
tot grondsJag. -der handelingen !muter Staatslieden worden
Lie vrees icier hereeniging- is op dit ongetiblik met
gelegd, ,Nog minder voegzaant , dunkt ons , is hetgeen zeer gegrond. Zoo Holland er afkeerig van is , Heigh)
door 41e. vfxorsteilers aan: twee leden in de- Afdeelingen verlangt ze evenmin , en Belgic) wordt door Frankrijk en ,
to .gempet . gevoerd : dat huts gerustheid door . de ongenaar het schijnt bijna evenzeer door Engeland beschermd.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

rlistheid,.van .zeer velen,onzer- landgenooten ooh aan de
Kamer*/ een request. Aenbaar gentaakt, opgewogen -,wordt.

Het ookdeel van een petitionaris kan somtijds,, in veler
schattiOg, meer, gewigt hebben dan dat - der gansehe
Vergadering- van , de .Ntaten -Generaal ; maar , wanneer het
gezng Nan: eon.; aantal iipetitionarissen hoe aanzienlijk
en. bekwaam-, op- _zoodartige .4tis als, bier, plaats:,gehad
heeft .0.A-set het. Igezag der leden van, de Kamer gelijk
wordt , gesteld, dan ,,herinnert, zulks to yeel aanletgeen..
in .Betgie.voorgevallen en. de• regtmatige bezorgdheid

Het is goed dat het voorstel van den Neer Warin teruggenomen is. Het kon niet wel met de Grondwet , of met de eisschen eener behoorlijk ingerigte Staatsregeling overeen worden
gebragt. Mogt slechts de grondwettigheid en onmisbaarheid van
een Ministerie evenmin als bet gevaar eener te ver gedreven
of met het beginsel van den Staat niet in verband gebragte
verantwoordelijkheid , voorbii worden gezien !

De nitgave geschiedt bij G. VERVLOET te Grivenhage
de voornaamste boekhandelaren en op alle postkintoren des Rijks. Men abonneert
tegen f 1.25 franco per post. De nommers zijn afzonderlijk te bekomen voor 15 cents , een kwart vel voor cents.
. slob voor to nonamers te
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II. No. 29*

NEDERLANDSCHE GEDACHTEN.
Vrijdag den

10den

Ilet voor alsnog terugnemen van het voorstel der
Ileeren d'Escurij c. s. was in sommige opzigten wenschelijk ; daar het zeker is, dat zoolang de Vergadering aan zich zelve overgelaten wordt , elke beraadslaging van teederen aard groot nadeel te weeg brengen kan. Wenschelijker ware het evenwel dat de
Kamer , door het Ministerie voorgelicht en geleid , ten
gevolge van discussien over belangrijke punten , die toch
het dagelijksche onderwerp van algemeene beoordeelingen
zijn , tot meer bepaalde denkwijs wierd gebragt.
De Heer Corver Ilooft zou alsdan , in de zitting van
den 4 December , bij de discussie van een suppletoir
crediet voor het Departement van Oorlog waarschijnlijk
niet lang in de volgende dwaling hebben verkeerd :
Wij beweren dat het van e'en geseheurde Rijk der Nederlanden
heeft opgehouden te bestaan ; dat de Mogendheden, door wier
besluit het zijn aanwezen gekregen heeft , met regt over deszelfs
bestanddeelen zouden kunnen beschikken, indien de van een
gescheurde ledematen in die kwaliteit zich op hen beroepen ; maar
dat het oude Nederlandsche Volk zijn aanwezen aan geene diplomatische schikkingen te danken heeft gehad ; dat het zich als
zoodanig moet voordoen, zoodra het kunstgewrocht , dat door het
Congres van Weenen is gevormd , in duigen is gevallen ; alsdan
staan wij op ons zelve en hebben regt ons als zoodanig te doen
eerbiedigen.

Gelukkig dat ten minste een lid , de Heel' Beelaeris,
het tegenovergesteld gevoelen , gelijk het geenszins door
bet Gouvernement , 'mar in de Nederlandsche Gedachten
steeds volgehouden is , heeft opengelegd :
1k deel niet in het gevoelen van hen, die het Koningrijk der
Nederlanden als van Oen geseheurd, als niet meer bestaande beschouwen ; waarlijk indien dit zoo ware , dan zou ik niet weten
in welke hoedanigheid ik bier ata .. ; of bekleeden wij niet onze
plaatsen hier uit kracht der Grondwet van het Koningrijk der
Nederlanden? . .. Eenige gedeelten hebben zich feitelijk afgescheurd van het Koningrijk; maar die feitelijkheid kan het Koningrijk niet gesloopt hebben ; want , daar feitclykheid geen
regt daarstelt, staat het aan het oproer niet om de maatschapontbinden. Eene andere vraag is welke is thans de
pij
aardrijkskundige omtrek van bet Rijk ? Ilegtens is die omtrek bij art. I der Grondwet omschreven ; feitelijk is dezelve bepaald tot de getrouwe Noordelijke gewesten , waar het
wettig gezag van Koning en Grondwet geeerbiedigd wordt . .
Het Koningrijk bestaat aldaar , en dat Koningrijk verlangt zelfstandig te zijn en te blijven : het heeft geen zucht om de oproerige
gedeelten weder te bemagtigen . . . . Om die beperking regtens
daar te stellen , zal de verandering van art. z op de Grondwettige wijs noodig worden : dan daar het in verbaztd staat met Tractaten . . . , moet ook die band op eene wettige wijs, dat is met
toestemming der partijen , worden losgemaakt, zonder daarop van
eerie zijde alleen vooruit te loopen.

December.

De zwarigheden van den Heer
IL gelden tegen
dit stelsel niet. Hier is geen bestanddeel van een ver.
nietigd Rijk dat zich aan de beschikking van vreemden onderwerpt : maar eene zelfstandige Mogendheid
die , of tot demping van den opstand , of tot herovering
van het verloren grondgebied , of tot schadeloosstelling
of tot verdediging van eigen grond — want dit maakt
ten aanzien van de onderhavige zaak geen verschil
krachtens Tractaten , de hulp van haar Bondgenooten
eischt. Dit 1lijk , zoo als het in de Vereenigde Nederlanden bestaat , heeft zijne zelfstandigheid onafgebroken
bewaard; het bezit en behoudt die door de eenvoudige
toepassing van Swats- en Volkerenregt. ---De Heer C. H.
beschouwt Holland als de Noordelijke Afdeeling van het
gesloopte Rijk , en de gansche redenering komt eigenlijk
hierop neder : dat, gelijk Belgie zich door opstand tot
een afzonderlijken Staat heeft gevormd , Holland zich op
nicer gematigde wijs constitueren moet tot een afzon.
derlijk geheel. Volgens hem is er niets dat zulks belet, dewijI het stelsel van non-interventie door onze
magtige nahuren aangenotnen is.
De eenheid , de zelfstandigheid , de onafhankelijkheid van den Staat zijn in ons stelsel gewaarborgd door
het regt. In dat van den Heer C. H. moeten -zij nog
verkregen worden ten koste van het regt.
Ons stelsel eerbiedigt de regten des Konings en der
Mogendheden te gelijk met die van het Nederlandsche
Volk ; en sluit !evens elke poging tot gevaarlijke hereeniging geheel uit. Het is op diet) grond dat de Neder.
landeche Gedachten de erkentenis van de zelfstandigheid
der Vereenigde Nederlanden gevraagd en zich desniettemin tegen het in discussie brengen eener splitsing van
het liijk , tegen de zending van den Prins van Oranje
tegen de afscheiding onder e6nen Souverein en tegen
het voorstel van den Heer d'Escurij , c. s. hebben vet.klaard. Al het opgenoemde toch had evenzeer de strekking om Holland te beschouwen als eene Afdeeling van
het uit een gevallen !blk ; welke , of willekeurig aan
Belgie zou worden gehecht, of door omwenteling een
eigen bestaan verkrijgen zou.
Om een doel te bereiken , hetgeen bereikt is , stelt
de Heer C. If. voor zich te ontscheuren aan elken band
dien Grondwet en Tractaten hebben opgelegd. Dit zou
verder kunnen Leiden dan de Heer C. IL onit heeft bedoeld. Want , zoo deze geheel eigendunkelijke of onregtmatige handeling door den Koning en zijne Bondgenooten niet goedgekeurd wierd , zou men , indien
men getrouw aan zijne beginselen bleef , ook tegen wit
en dank , tot het fraterniseren met de revolutionairen
in Belgie en in Frankrijk worden gebragt,
Dit stelsel gnat van dezelfde beginsels nit , waardoor
de otnwenteling van Parijs en Brussel voortgebragt is.
Zoo dat aangenotnen wierd , zou de revolutieleer ook bier
toegepast zijn.
Ilet berust op de hoogstgevaarlijke onderstelling eener

116
volkomene anarchie. Geen Rijk , geene Grondwet , en
Naar , volgens de Heer C. H. , elk gezag uit de Grondet voortgekomen is , geen wettig gezag.
De Heer C. H. wil dat de Staten•Generaal den Ko-

verkregen regten te pas. Dan gaan wij naar beginsels
te werk , wier onderdrukking , nit belang zoo_ wel als

uit pligt , het doel ouzer pogingen behoorde te zijn.

wing verzoeken hen van den eed op de Constitutie gedaan , te ontslaan , en dat Hij hun eene andere
Grondwet voorlegge. Waartoe dit ontslag van een eed

De zittingen van het Nationaal Congres te Brussel
hadden tot dus ver Meer schij nbaar dan wezenlijk bedie van zelve vervalt door een Koning wiens regt , lang.
Uat Belgie den naam van Gemeenebest niet aanneevenzeer als dat van de Kamers , opgehouden heeft ?
Hoe betoogt de Heer C. H. dat er een Koning of men , zich met Frankrijk nog niet tot een Staat vereenieene Vergadering anders dan bij usurpatie , bestaat ?
Hoe dat hij zelf niet ten onregte in die Vergadering ,
als had zij wettig aanwezen , verschijnt en dergelijke
redevoeringen houdt ?
VP.

De Graaf v. Hogendorp konit in zijne laatste brochure , de Natie , van het denkbeeld eener vereeniging
of , gelijk hij het noemt , eener scheiding onder den..
zelfden Sous er4in terug. Volstrekte scheiding is nu
zijne leus. Trouwens in het denkbeeld der stooping
van het Rijk , der noodzakelijkheid om Holland te
cmstitueren tot een nieuwen Staat , kwam hij van den
beginne of met den Heer Corver Hooft overeen.
Het blijkt dat de Graaf v. H. het stelsel der Nederlandsche Gedachten niet kept. Hij beweert dat er drie
gevoelens zijn namelijk , volstrekte scheiding , scheiding onder een Hoofd en hereeniging. Eene parity ,
schrijft hij , hoopt nog op het herstel van het KoningIn hoe ver zoodanige partij be rijk der Nederlanden.
staat en welke haar bestanddeelen en oogmerken zijn ,
onderzoeken wij thans niet : doch wat de Nederlandsche Gedachten betreft , indien hunter dat herstel wenschelijk wierd gekeurd , het zou enkel op voorwaarden
zijn , waarvan de verwezenlijking in den tegenwoordizen toestand van Europa onmogeli,jk is. Doch het
ijk bestaat ; de Grondwet behoudt haar kracht , hetzij
Belgie vereetligd of afgescheiden zij. Deze is , van
den aanvang der onlusten of , onze stelling geweest ;
door hieraan vast te houden alleen handhaaft Nederland
het refit en wordt tegen omwenteling behoed.

De Courrier des Par-Bas van 3 December merkt aan ,
over het Concept-Adres van den Heer d'Escury c. s.,
dat het heeft une immense importance en dat daardoor
on adhere pleinement
et ratifie la revolution.

a

la

SCiSSi076

qui a itd opOrie

Nu is er , voegt dit blad er
bij , voor de Mogendheden geen voorwendsel tot interventie meer.
Ziedaar waarom het Adres ons bedenkelijk toegeschenen is. Het onderstelt dat het Rijk uit twee Volkeren
is gevormd ; welke , zonder op den .wil van het GouverneLnent of op de overeenkomsten met de Mogendheden acht te slaan , de onthinding molten eisschen van
een Swat welks voortduring hun niet meer behaagt.
De ontwikkeling van dit denkbeeld duet zien dat men
Aldus het gedrag van Belgie ; niet wat de toepassing ,
uiaar wat het beginsel betreft ; regtvaardigt en het voorbeeld aldaar gegeven , volgt. Geraakt de Maatschappij
this, als 't ware met ,gemeen overleg , uit een , dan komt
er geen handhaving van Tractaten of bevestiging van

gen en geen lid der Dynastie van Oranje - Nassau tot
Hoofd verkiezen zou , was sedert lang niet moeijelijk te
voorzien. Eigenlijk is hetgeen daaromtrent besloten
werd , van weinig gewigt. Belgie worth , al heet het
Monarchie , door anarchieke leerstellingen bestuurd ; het
is inderdaad door de naauwste banden aan Frankrijk
gehecht ; en of men iemand uit een aloud geslacht , of
wel uit de heffe van het Volk tot zoogenaamd Opper.
hoofd benoemt, dit verandert in den aard van den regeringsvorm en in het verderfelijke der omwenteling
niets.
Lange en verwarde beraadslagingen , hevige uitvallen
tegen de Dynastie onderlinge twist , zoutelooze spotternij schaaartelooze leugen , moesten wel de kenmerken
eener vergadering wezen , die grootendeels nit lieden
zonder kennis , ondervinding of beginsels is zamengesteld.
De Heer de Gerlache is , even als de Heer de Secus ,
tegen de eeuwige uitsluiting der Dynastie. Lou het
niet mogelijk zijn dat hij meer door de overweging
van het belang der Cdtholijken , dan door trouw aan
den Koning werd geleid ?
De uitsluiting ten eeuwigen dage is met de beginsels
De Volkssouvereiniteit ,
der omwenteling in strtjd.
daar zij onafhankelijk van de voorgeslachten maakt
laat de nakomelingschap evenzeer vrij.
Zonderling kwam het voor dat de blokkade , ten ge.
volge eener schorsing van vijandelijkheden opgeheven
werd ; vermits toch op gelijke wijze , als er met eene
belegerde vesting in onderhandeling getreden wordt ,
de toegang zou kunnen worden opengesteld. Lelfs bij
een wapenstilstand houdt , wanneer het tegendeel niet
is bepaald , de blokkade niet op.
Het blijkt dat nu ook, misschien wel als gevolg der
opheffing , de vrije vaart op de Schelde wordt verlangd.
Althans heeft , in de zitting van het Congres van
2 December , de Heer Osy een daartoe betrekkelijk
voorstel. gedaan. Zoo men op de houding van Engeland
let , wordt het niet onwaarschijnlijk dat ook die vordering zal worden ondersteund.
Het is te vreezen dat bevrediging tusschen Belgie
en het Rijk der Nederlanden , niet tot ons voordeel
strekken zal. De willekeur der Belgen , wier zaak ,
door overeenkomst van beginsels , de zaak van Frankrijk en Engeland wordt , kan enkel door een algemeenen krijg worden tegengegaan : sets waartoe ook Kier
weinig opwekking bestaat, en waarvan dagelijks dui.
delijker blijkt , dat het even gevaarlijk voor de wettige
Regeringen , als op den duur , niettegenstaande uitstel
en vernedering, onvermijdelijk is.

De ilitgave geschiedt bij G. ITER VI,OET , te 'sGravenhage; bij de voornaamste boekhandelaren en op alle postkantoren des Rijks. —Men abonneert
cent.
zich Noor 10 110111111E:1i te 601iik tegen f i 25 ',wilco per post. De nommers zijn afzonderlijk te bekomea voor 15 cents, een kwart vel voor 7i
.

Gedrukt bij II P. DE S YV ARE te 's Gravenbage.

1830.

II. No. 50.

NEDERLANDSCHE GEDACHTEN.
► aandag den 13den December.
Fene herziening der Grondwet zonder naauwkeurige inachtneming der voorzorgen daarin tegen over-

Maar de publieke opinie ook ten deze door Frankrijks invloed beheerscht neetnt de Grondwet aan ass

haaste verandering bepaald , wordt door velen noodza-

grondslag zelfs van het Koninklijk gezag. Het wegvallen der Grondwet, is de ontbinding der Maatschappij.

kelijk geacht.
Sommigen aan Engelands radicalen niet ongelijk ,
vreezen of hopen misschien dat , dewijt de Grondwet
eigenlijk voortgevloeid is uit 's Konings gezag lets,
hetgeen vroeger inzonderheid door de zoodanigen werd
ontkend , haar wettigheid betwijfeld worden zal en
reeds nit dien hoofde is het , zeggen zij , van belang eene Staatsregeling die zonder hechte grondslagen

is , te vervangen door een steviger gebouw.
Die bedenking vervalt indien de Vorst Souverein
is en de oppermagt bezit. Dan kon hij zich zelven en
den onderdaan binden aan vaste regelen van bestuur.
Gaat men van een tegenovergesteld beginsel nit , dan
eerst is het waar dat de bevolking in grondvergaderingen
zamengebragt en de Constitutie , zoo dikwijls mogelijk ,
in grondvergaderingen had moeten worden herzien. Dan
is er geen heiligheid van Staatsregelingen meer : La Na-

tion a le droit imprescriptible de changer sa constitution.
Dergelijke redenering heeft nog weinig invloed gehad ; en schoon zij gevaarlijk is , dewiji zij op de ontwikkeling van heerschende meeningen bernst , levert
deze verregaande dwaling geene gronden op tot een begait , hetwelk aan de beginsels waaruit dit begrip
voortgevloeid is , voedsel en kracht verleenen zou.

De inrigting van een nieuwen Staat hangt van het oordeel omtrent den besten regeringsvorm af. Geen wonder dus , dat er terstond eene verbazende verscheidenheld van even regtniatige gevoelens ontstaat en het ver.
derfekke doet zien van een begrip , hetwelk ons in
een toestand van regeringloosheid verplaatst.
Menigeen wenscht de Staatsregeling van 1814 terug.
De plotselijke invoering van een verouderden 'corm
ware een geweldige schok : de wettigheid , zoowel ats
de voortreffelijkheid ook van deze Grondwet, wordt reeds
door velen betwist.
Anderen meenen dat de tweeds Kamer in dubbeirn
getale bijeenkomen ; anderen dat eene vergadering van
Notabelen , aIs in 1814 , moet worden benoemd. He
Standaard
een blad hetwelk in den Koning het
gezag tot die benoeming niet erkent , merkt op dat ,
zoo de enkele Kamer niet grondwettig bestaat , de dubbele eventnin wettigheid bezit. Onmiddeflijk evenwel
begaat het dezelfde font , die het aangetoond heeft:
het wil eene oproeping aan de steingeregtigden , terwiji ook dezer bevoegdheid alleen uit de Grondwet
voortgesproten is.
Men zou tot nog erger buitensporigheid van lie-

Een ander denkbeeld is zeer algenieen. De Grond

verlede worden gevoerd ; en begrijpelijk is het dus
wel dat velen , begeerig naar eendragt en rust , zich

wet , in 1815 voor een nieuwen Staat gemaakt , vait ,
nu de Staat vernietigd is , van zelve weg.

alweder achter algemeen belang ontijdigheid en ongepastheid hebben verschanst.

Ware dit zoo , en de Koning gevolgelijk ook niet meer

De Heer honker Oaths: heeft dit stelsel
het een stelsel is — den 13en November in de tweeds
Kamer opengelegd :

gehouden aan die wet , dan zou , wierd de oppermagt
gerekend bij den Koning te zijn , het nadeel en gevaar ,
zonder groote moeite worden gekeerd. Op nieuw bekrachtigd door den Souverein zou de Grondwet voorloopig a's vereenigingspunt worden erkend terwij1 het
111 - dan niet raadzanie eener wederinvoering van de
Constitutie van 1814 , eener zamenstelling van een nieuw
geheel of eener wijziging van sonunige deelen zou wor-

den onderzocht.

Wij verklaarden dat wij de Grondwet voor het Noorden ionden naleven en handhaven , in zoo verre wij niet door de afscheuring en alzoo , ala het ware door geweld of vi majori , daariu
werden verhinderd.
Wij durfden aldus handelen , omdat wij niet behoefden te duchten dat Noord-Nederland zulks zou afkeuren. Wij moesten alzoo
handelen tindat de schending van het verdrag in het Zuiden . . . .

118
Noorden niet moest verstpkea van de waarborgen welke de
=
sGrondwetaanbiedt...
De eerste Kamer volgde ons voetspoor. De Koning stemde met
0118 in. De Natie julAte- het uitdrukkelijk toe of bekrachtigde
onze daad stilzwjgend. Allen begrepen dat de nood hear wettigde , dat het belang van Noord-Nederland haar volstrekt vereischte ,
en dat wij . mogten besluiten tot dat de Grondwet . .
naar de behoeften van bet Noorden alleen zou zij; gewijzigd.
Deze aa ► merking strekt..... om weg te nemen alle ongepaste
en ondoelmatige bedenking nopens het wettelijke van onzen
provisionelen staat , en de wettigheid onzer besluiten in toepassing
- het Volk.
op

het

1)exhalye eigenlijk is de Gronctwet vernietigd ; doch
de tweede Kamer , nit aantnerIcing, der o!nstandigke0en
en outdat men zich in eerie soort van revolutie ilevond
heeft de provisionele ipstandlmyling der Grondwet
beslist. De . toestemming des Konipgs , der eerste Kamer en van de Natie heeft aRn,eene op . zickzelf, het is
waar, wel eenigzins eigertInnkelikje &ad," de 34P4.7merken van vyettigheicl yersctlq,c,t,.
Ion
Die verde4iging . is ran 4edenkelijken aard.
worden gevraagd: Wat beteekent het stilzwijgen . van list
Volk; en , zoo de Natie U tot afdoening der meest_dringende zaken vr4heid yerNent volgt hieruEt ..dat gii,aan4ein
long als gewnne Staten - Generaal (=trent de, *WO ling eener > nienwe Staatsregeling onbezorgd, uwe werk.
zaarnheden voortzetten moogt ? Gij zegt : Het is thans
JO . niet de tijd : eerst moet de Staat worden gered..."
Maar de redding van den Staat, kan, naar ons inzien ,
juist nit die veerkracht ontstaan welke door een nieuwe,
Staatsrege;:ing aan de Natie *al worden. verleend.
Dat er_ Win werkeliAgerecleneerd worth , , 9m
nu uit verscheidene werkjes van den Graaf van Hagendorp geene aanhalingen, te doen. ,00k ukt hetgeen
.

volgt
De Staten-Generaal ontleenen hun magt alleen uit de Grondwet
die vervallen is. Al hetgeen zij verrigten , is onwettig. Geen
-stilzwijgen der Natie kan daaraan wettigheid geven.

'clone! der Pedeputeerdek in Frankrijk volkomen gelijk.
1 eie regtmardigt ziat tnsgelijks door de goedkeuring van
het Volk : doch dagelijks roept men haar toe , dat dit
eene gewaagde onderstelling is ; dat die goedkeuring in
alien gevalle slechts tijdelijk was ; flat de Kamer een vroe.
ger orde van zaken in haar eigen belang handhaven
wil ; dat zij geen wettig gezag bezit , en , indien zij zich
niet , door het aanneinen eener wet op de verkiezinen ,
aan de pnblieke opinie onderwerpt zal - het blijkeAdat
waarschuwingen von diet' aard, .zees ligt • door handelingfn worden achtervolgd. In . Frankrijk zijn deze aan.
merkingen gegrond ; 46,11 de Kamer uit een 'vernie r.
tigd Charter het aanwezen ontleent , en , zoo deVroad.
wet, bier geen wettig aanwezen heeft , dan houdt ook
bier de zending - der grondwettige Vertegenwoortligers 613.
He Beer 4e Jonge beeft dit ongetwyeld gempeld ,
toen h0 zich den 26en Nov. aldus uitgelaten heeft :
1k verwerp geheel het denkbeeld dat sedert korten tijd meet
dan te veel verspreid is geworden , als of door den opstand
der Zuidelijke Gen eaten , de Grondwet ook voor ons haar
bestaan en kracht zou hebben verloren ; ea als lid der Staten.
Generaal verklaar ik openlijk ; mij to bescbouwen als nog Irden
eeniglijk zitting te _hebben in 's Lands vergadering krachtens die
Grondwet en om haar to helpen handhaven , en geenszins alleen
ten gevolge van overwegingen van algemeene nuttighid Noodanig zelfs dat, indien dit niet mijne voiitrekte - overtuiging ware , ik zou vernieenen wine plants zOok. to: kunaen bkivels
vullen.

Het is te bejamtneren dat de Heer tie lone, Dan
wien eene duidelijke en krachtige voorstelling ZOO go.'
makkelijk yalt, evenwel , gelijk - ook in' (len Standad—rd
'opgetnerld wor4k, in geen,et).i, 99twikkeling-. vAut.
,en 410._ ;994
Igconden zijner overtuiging getreclen
eetri . der Minititers de gelegenheid to baat genontenteett
die meermaals geenszins ontbrak , tot 'wetterlegging 'van'
een ,d,enk4eel4 did voet yeckregen„.heeft. Riot door, stil,
'zvvOgen tegengepan wordt en den ganschen Staat .aan
. het wankelen brengt.
Beigie
.00k in
den
opstand
itt
"
,door
Is..-het 'waar dat
het Noorden:0411P PoogoVAVA VIVAIgifs 'plwtts geh.04,
Dat zij door een eigendunkelijki daad der tweede rka.
mer proviisioneel in bet 1p/en - tetvg- getoepen,
dat de Heer D. C. 'met _denliteer Guizot zeggen kan

Nous alvons voulu renfertnet t. lay revolution
ceau ?

kr-

Dit. Oleg is. waar, indie41 het Rtjk opgehopdent heeft
te
bestaan. - 7 , Van zoo veel belang is het, dat dit
lk sou er niets tegen hebben dat Koning en Staten-Generaal
dwaalbegrip hetwelk ielkeris op den vooritioa'd 4tirdt
hadden verklaard dat voor bet oogenblik door hen in de algegeplaatst telkens worde wederiegd.
meene belangen zoude worden voorzien ; maar het Oat niet
. liereepst merke menop dad, welke deakb941400_
maar voortdurend men orntrent den aard der v,ereeniging van Holland. .Aiin,
aan het er voor te houden , dat de Grondwet
werken met , zoo ver zi.j.vveren kan.
omitelid;
tehl minote meat
Gittnee#ZalTha brievet over de xbitiry?4ifsen t!a!: den dqg.
in zoo ver als gesloopt kan woden - besciboumr;"dai :de
gehoorzaamkeift win cle-Gfplolmet, regions powmfien ;sou.,
Feitelijice scheiding .. beslist niets otntrent het few en
,hpeft
VQ,Or een
De beschouwing van den Heer D.
ileiVrOn(t.
fivg,‘Sid open elk ituterdiati en ledere - mast
anntals_ gsvaarlijko
' zoo . verre
4s1:1?u,de Kitner„ .f7fnlkitelot een wet en van, elke andere wet y437iigt,
gezet.
het :i,-.kvactig
ve0194,
aan de zulks mogelijk is. Men zegge niet
ainstituerend
overlie 'titagten en zelfs aan= .(ten 'Coning' den weg aan- beraadslagen voor de Staten - (ieneraal onmogelpk
wijzen most , ZOO maakt hij hun toestand aan dien van de, A.tt. 101 en 102 waar de heat der leden en vaiirok10
Standacird , =s6 Nov.

,

.ineei.derheid . wordt vereischt moeten van leden , -tot- - nieuwe Grondwet is gemaakt.. De Grondwet van 1814
het.aritting nemen geregtigd . warden verklaard. Anders is gewijzigd. Het was in het Tractaat van Londen
bragt,de opstand- van-eon r- Newest 'de ophefling der (frond- uitdrukkelijk bepaald , dat de Staat volgens de reeds in
weeg : want Holland vastgestelde Grondwet , zou worden bestuurd. hlEt
wet en - -' de vernietiging. van den Staat
gelijk even- behoud der Staatsregeling kwant met den aard eii
Kanter
sniet
zou
.
de
tweede
ice& danwel :Art.- 79 voorgeschreven !weft , uit 1.101eden bestaan. het oognierk der vereeniging overeen.
Het is dus met het Rijk der Nederlanden als met.le
• Doelt zoo de feitelilke ,seheiding ook regtens door
onderbandelitigen - - en - Traetaten tot-stand - wierd gebragt ; deren Staat, waarvan eenig gewest door opStand of .
1)e
ook dan is het Rijk der Nederlanden geenszins te-niet. verovering . of op andere wijs afggescheurd
Het' Wooed scheidini ls -de Oorzaak van verkeerde Staatsregeling verbindt tot al wat bij veranderde
wordt niet in twee standigheden uitvoerbaar gebleven is. Zij vervalt niet
opvattingengeweesi. -net
Belgie gescheiden of gesplitst ; onidat zij wijziging behoeft. De toestand is niet proHollan4 visioneel : duurt niet bij oogluiking sort en zoolang
Jfelgie. wordt afgestheiden van het llijk. -•
:-De dwaling hieromtrent 'staat met . -eene andere dwa- het aan de Natie belieft. De Grondwet behoudt het
verband ; -inatnelijk dat in 1,815 'tilt Holland en wettig gezag dat voor zes maanden overal. werd erkend.
,
Zij kan in het verkleinde , en niet vernietigde
Uelgie een nieuw - MA is gevormd:
geene verandering ondergaan dan op regelmatige Wijs
ten zij men ook bier ter ztidestelling van het regt en
De redenering der Nederlandsche Gedachten dat de Netler/and7
eene omwenteling verlangt.
Eche Staat bet aanzijn niet beeit verloren , be•nst op eene woorArt. 229-233 hebben sacrainentele vormen bepaald.
geven het toe , de Ne- Zoo die omslagtigheid aan menigeen , die veel en 'sehiedenspeling en is daurom onjnist. —
derlandsche Staat is,,blgven N,00rtcluren . . . maar, .het Koningrifis
lijk veranderen wil , hinderlijk is , het is een blijk dat zij
der Nederlanden bestaat nitt meer . . . De omstandigheid dat het
aan haar bestemming voldoet. limners het is , volgens de
taken bet - aanzijn verscliuldigd is aan de vereeniging van • . .
Commissie die de Grondwet in 1815 heeft herzien ,
twee landen maakt dat bet zijn bestaan heeft verloreu, zoodra die
*reel:aging heeft opgehoudens
,
Standaard v. 26 Nov.

provoquo avec des formes
un moyen de revision .
qui priviennent ou arretent rout esprit (4' .infiovalion.

Het is zoo dat in 1815 , toen Belgie aan Holland
toegevoegd werd , de Grondwet , hoewel de bepaling
van Art. 229 daarin reeds aangetroffen werd eene
*eutectic herziening heeft ondergaan zoodat niet
eene wet noodzakeenkele veranderingen afzonderlijk
lijk verklaard , maar wel op eens een gewijzigot ontwerp
aan de Staten Generaal in dubbelen getale voorgelegd
Gemeenzame brieven.
Werd. Men is toen afgeweken van den reaelmatigen
weg gemakshal•e, ter bespoediging , en Oindlt mien er
Deze. voorstelling is met de waardigheid en de reg.- Been nadeel in zag : zeer ten onregte evenwel ; diOr
en der Hollandsche Natie, .evenieer als met Europas zoodanige overtreding ongeoorloofd en voor het vervOlit
olkerenregt, in stri•d. Holland en Belgie werden Diet. verleideliik was lntusschen deed men het voodioinen ,
lestettid
met .opoffering . van eigen onafhankelijk also( men de bepalin.g nagekotuen . bad : de CoMmiSsie
bestaan Afdeelingen te..we- zen . an een n iehtw llijk : tot sluicing der. dubbele Vergadering an wege
Holland verloor en Belgie bezat die zelfstandigheid niet. belast , maakt in haat.' Aanspraak , den igen Augtistiis
Belgium , gelijk de - .Marquis of Bute onlangs in het 1..815 , an .het‘ onderscheid gewag hetwelk tusschen
Parlement aangemerkt h eat , became an integral porHolland en Belgie , ten aanzien der goedkeuring van
(ion' of the Kingdom - of Holland ; Belgie werd. een verandering , krachtens de Grondwet zelve 'bestond.
innig verbonden integrerend deel van het Vorstendorn Men erkende toen de verbindende ,kracht zoowel der
Holland; en Holland:, aldus vergroot , werd met den Grondwet in het algenieen,, als meer bijzonder ook dernaam' van Koningrijk begroet. Er had niet gelijk on- voorschriften daarin oi n trent eventue,fe wijziging gepiaatst.
Tangs - aangemerkt word , eene weder.zifdsch, inly ving - Ook toen begreep • Alen dat die voorschriften moesten
plains; maar Beigie.werd,. in Holland ingelijfd. Even- warden gevolgd ; en thans zfitt de -omstandigheden van
wet - het ihoest behandeld , .'worden op denzelfden voet dien aard dat , niet enkel uit pligt , maar ook om het
ale elk Ander deel, van tlen..,yergrootten Nederlandschen hoog belang van den Staat , wat meer naauwgezetheid
Staid; Het is bekend dat-het.Gouvernement dit . stelsel , daarbij aan den dag moet worden gelegd.
solider' hetwelk het `pas. , herboren Holland ,fit 18-15 VerDaar komt dus geene bijeenroeping eener dubbele
nietigd en. de Souvereine Forst tot den rang tan Stede- Kamer tot algerneene herziening . , veel. minder - eene be-.
bonder der Bondgenooten zoo afgedaald. zijn 7 . steeds noeming van Notabelo . of oPrPCPing van
Joel- waatdigliefd staande gehoutlen , heeft ; itlzconderheid tigden to .pas•
tnen. het door , het , iflof van- Oostenrijk Lzijdelings tiange ,
Slechts een middel . is er om zich . van Art:. 229 ,
*lied was, ,- Than-snu er zooveel van = afhangt
zonder •chennis, van het Staatsregt to ontsolaan• met
VoOrgesohrevene
meet ,minder. 4a*•ooit.de •onafgebroken voortduring van Artikel -kan,, op de in ho
de Nederiandsche -.Souvereiniteit voorbij warden- gezien. wijs uit --den weg worden gerujuid. DoCh sou - di t
Zvlf is - het -onjuist - te :beweren dat in i6t4 - eene -wenschelijk zijn
Niem. words - hierwede- gewonnen:
'Mt de beide deelen werd een geheel gevormd ; ... en nimtoter moest het Riik zich vertoonen als een - vervolg op de Republiek of nr; de SoUvereiniteit der Vereenigde Nederlanden, waarbij ,
buiten den Koningskroon en den aanwinst van land en bevolkiug ,
niets .... was veranderd.

.
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dell] doze bepaling , met wijsheid ontworpen geenerlei verandering maar alleen overhaasting en onbedachtzaamheid in bet xreranderen belet. Die de wegmiming van dit betetsel nuttig acht , leze in Ancillon:
Les reforms n Pont jamais trait qu'd vnP partie du mecanisme
social ; elles operent une sorte de mediation entre les droits du
passe et les pretentious de rarcnir
. , et respectcnt toujours cette

toi

premiere de la continuith , qui doit youverner le monde moral ,
commie le monde physique.

Indien, na wijziging van Art. 229 , eene nlgemeene
herziening , in dezen naar veranderingen z66 overhellenden tijd , doorgedreven worth , spoedig zullen wi g) le
vendig de waarheid gevoelen van hetgeen onmiddellijk
volgt :
Les revolutions attaquent, dans la regle , tous les rapports soeiaux d la fois , menacent tous les droits et toutes les proprietes
meprisent le passe
brisent le present et corrompent
d'avance l'avenir ; car elles sort assez temeraires pour vouloir
,

,

le gayner de vitesse , le depasser dans sa marche et hdter ,
avant terme, ce qu'il amine avec une penibk lenteur.

Wanneer de storm aan het opkomen is , neemt men
de dijken niet weg ; en het bolwerk wordt niet geslecht
wanneer straks de aanval begint.
,

door toejuiching en navolging begroet met ontevredenheid en eerzucht , met driften en belangen in bondgenootschap treedt. Vet& zes maanden ware het misschien
nog tijd geweest ; althans , indien men niet enkel van
physieke krachten gebruik had gemaakt. thans is de
nederlaag al te gewis ; en het kan naauwelijks. worden
ondersteld dat , indien zulks inderdaad van Rusland
Oostenrijk en Pruistsen of hangers mogt , de vrede zou
worden gestoord.
De liberate secte wil den vrede niet : zij biedt den
olijftak den Volkeren wel aan , doch als het loon van
ontrouw en verraad. Waar zij talrijk genoeg is , kondigt zij het beginsel van, non-interventie af; %Naar zij
ondersteunirtg behoeft , verklaart zij met een der voor.
naamste liberate bladen te Parijs : La politique yeti.

table ne saurait consister a n'intervenir jamais,tnais.,
au contraire , a intervenir a propos.

Zoo er geen reden tot oorlog is , zal er een voor.
wendsel worden gezocht; en , indien het ook hieraan
ontbrak , zou het Liberalismus zich te regt gronden op
de onbetwistbare waarheid , dat wettige en revolutionaire
Gouvernementen niet nevens elkanderen kunnen bestaan.
- Oorlog of omwenteling is de leus. Als vrienden ,
als bevrijders , als geloofsgenooten haalt de liberaal de
Fransche hulpbenden in. Naderhand komen de twisten tusschen de Volkeren weder op ; Frankrijk matigt
zich door overmagt oppermagt aan ; en weldra treedt ,
zoo niet een Despoot , ten minste een despotiek gezag
op , dat aan Parijs , gelijk Parijs aan Frankrijk , en
Frankrijk aan de wereld de wet stellen zal.

De oorlog , om een middel te zijn van dunrzame
rust , zou moeten worden gevoerd voor het Charter en
den Hertog van Bordeaux ; tegen de revolutie , die de
Op den 11 December 1829; zoo de BoOdschap
regeringsvormen en het lot der bevolkingen aan wil- het begin van een nieuw stelsel van regering was
lekeur onderwerpt ; voor de legititniteit , die het regt geweest; had Nederland , en door het voorbeeld van
van Vorsten en van onderdanen beschermt. Nederland welligt Frankrijk en Europa , kunnen worIs zoodanige oorlog thans mogelijk ? Het algemeene den gered. Men herinnere zich , en het zij tot les
antwoord is , neen Waarom ? Geenszins , omdat de voor het vervolg , dat Belgie verloren werd door den
oorlog niet regtmatig en , tot verkrijging van wezen- invloed der liberate beoyippen bij de Belgen , bij de:
lijken vrede , noodzakelijk is ; maar omdat het aan Hollanders en bij het trouvernement.
krachten ontbreekt.
En ziet men dan interventie ten aanzien van Beigie of
van Luxemburg te gemoet Dezelfde reden , die een inval in Frankrijk belet , houdt ook hiervan terug.
Van de Russisbcfse grenzen wordt in de Allgetneitio
Elk gewest , dat de leer _ der revolutie toepast, maakt
Zeitung van den 4 December gemeld , dat
Keizet
even daardoor metFrankrijk een geheel nit. leder , Nicolaas naauwkenrig voor de onschendbaarheid ,der
land , waar het Liberalismus meester ge•orden is ,
Tractaten en voor het behoud van het Monarchaal -bear
wordt deel van het grondgebied dat aan 'de liberate
ginsel zorg dragen wit." — Het 'Monarc!mat begin 4
factiebehoort en hetwelk - niemand haar straffeloos hetwelk in de getemperde oppermagt der Vorsten
ontwringt.
staat , .wordt niet gehandhaafd , al is het dat LodewijkDe krijg zou aan de zijde der Mogendheden Maki Philippus nog eenigen tijd , gerk nu , Koning der Fran..
tot eigen verdediging zijn. De toestand van Frank- schen blijft ; al ware het dat men den Prins van Oranje
rijk is de oorlogsverklaring aan elk wettig gezag.
tot Koning der Belgen had benoemd : en het wezen-Jet;
Of indien er al geene heitnelijke en openlifte help
Tractaten ligt in grensscheidingen niet , maar in de
tot opstand wierd verleend , is het niet aanval genoeg waarborgen van orde en van verkregen regt. Is het
wanneer men de driekleurige vlag ,als beschermeres magtige Rusland , al mogt de rust in Polen *hersteld
van iederen welgelukten opstand vertoont
elke kiem van binnenlandsch ongenoegen , en hof-intrigueEuropa vermag niets tegen Frankrijk , aan het hoofd gesmoord en de vrede met -Turkiie . worden bewaar(L )
nakomigderbvstnlof•magie?
eener nieuwe orde van zaken -geplaatst , welke overal
.

■■•••■•■••■••
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NEDERLANDSCHE GEDACHTEN.
Dontlerdag den I6den December.
Eene herziening der Grondwet , waarbij het Jang- gevaar • omdat de zucht naar verandering aangevuurd
wijlige van grondwettige vormen niet hinderen zou , is worth.
Van waar anders dan uit overdreven veranderingveler wensch en reeds bij sommigen een eisch. Wij
hebben getoond dat zoodanige herziening ong.eoorloofd zucht die kreet welke door enkelen , (loch reeds Diet
is , omdat de Grondwet ,- door geen opstand krachteloos zonder weerklank , tegen eene Grondwet aangeheven
geniaakt , eene algetneene en onbepaalde herziening ver- wordt , die onlangs , zoo niet als meesterstuk , althans
biedt ; nutieloos, dewijl elke noodig gekeurde verande- als voortreffelijk geheel door alle partijen werd geroemd ?
ring mogelijk is ; gevuarvol , vermits men vrij van elken
De Grondwet is in zeer vele opzigten goed. De voorband of, liever , beroofd van alle rigtsnoer en steun , name bezwaren , waarover ook de welgezinde zich in
de gladde baan der theorien betreedt.
het Noorden beklaagt , zijn juist door het of niet , of
)) Doch van Art. 229 -wordt , nu Belgie afgescheurd verkeerdelijk toepassen der Grondwet ontstaan.
* is , eene ruitne toepassing vereischt." — Die afscheuring
* Geen Ministerie ; geen Ministers ; het is de Koheeft zeker nog niet plaats op zoodanige wijs dat de * ning alleen door wien de Staatsmachine in beweging
Grondwet nit dien hoofde vatbaar voor verandering is.
» wordt gezet; dit komt omdat de Grondwet geene
a Maar de Grondwet kan thans niet weer worden ge- . verantwoordelijkheid der Ministers bepaalt."
Z90 de
• bruikt." Eilieve , naauwgezette Staatkundigen ! waar- Koning door die verantwoordelijkheid tot het vorinen
on niet ?* I)ewijl elk besluit der Staten-Generaal , zon- van een Ministerie inderdaad gedwongen worden io n ,
* der volstrekte nieerderheid van stemmen , krachteloos het is even waar dat flij dit , behoudens de Grondwet ,
• is." Tegen de voorzigtige redactie van Art. 101 en uit eigen beweging daarstel!en kan ; ja dat het Nvezen
102 stuiten ook captieuse aanmerkingen af; doch , van een Ministerie van elken regeringsvorm onafal wierden bepaaldelijk 56 stemmen vereischt , dan nog scheidelijk is.
zou dit voorschrift, in eenen gezonden zin , naar evenre. De ' centralisatie is te sterk , de Provinciale en
digheid van het aantal der na den opstand nog zitting . plaatselijke besturen worden te veel als werktuigen
hebbende leden , worden verklaard. Althans zou de . "gebruikt.” Maar de Grondwet heeft het tegendeel
.
gront wettt ge wijziging
- ziging sec its van o,.t
t eene Artikel gewi . G een inv oed werd op de Landsregering vernoodzakelijk zijn. Dit is het oordeel van sommigen leend : doch wet beschikking over het inwendige bestier.
niet. Van de letter van een Artikel af te gaan , ware De Grondwet houdt slechts algemeene beginsels in ,
heiligschennis in hun oog; de gansche Staatsregeling wier ontwikkeling voor de wetgeving was bewaard,
onder dit voorwendsel te vernietigen , hier ziet men Hieromtrent bestaat langdurig verzuim. Noch de druk.
geen zwarigheid in. pers , noch het petitie-regt , noch de toestand der vreern
En , at had de afscheuring regtens haar volkomen be- delingen is het onderwerp van wetgeving geweest. Van
slag , volgt hieruit niet dat verandering der Grondwet daar dat zooveel onzeker gebleven is ; van daar dat
in zeer vele opzigten noodzakelijk is. zoo menage bepaling aan willekeurige nitlegging bloatTot verandering der zoo even aangehaalde artikels is gesteld was ; dat bijna elk belangrijk artikel , in ti .j.
geenerlei grond. Art. 1 en 2 , waar de opnoeming en den van partijzucht , een twistappel worden moest , en
grensscheiding
r, der Provincien is , Art. 52 en 98 , waar dat men aan theorien te vergeefs wederstand bond ,
de inhuldiging des Konings en de zitting der Staten- die , indien men zich dus uitdrukken tang , eene welgeGeneraal beurtelings in Noorden eu Zuiden voorgeschre- vestigde jurisprudentie terstond tot zwijgen zou hebben
ven wordt
• , en Art. 79 dat voor iedere Provincie het gebragt.
getal Afgevaardigden bepaalt ; ziedaar at wat , otn het
De Grondwet was op de Souvereiniteit des Konings ,
verlies van Belgie , verandering behoeft. En uitstel op het Christendom en op de Nederlandsche eigenaar.
schaadt ten dien opzigte niet. Want , in zoo ver die digheid gebouwd. Uit die beginsels nicest haar krat
verandering noodzakelijk is , zijn deze Artikels reeds worden eontleend
, en
di A
beginsels werden
evenwel
of
feitelijk buiten werking gesteld.
niet aangedrongen met die kracht , waarvan het Bestuu•
* Maar Ministeriele verantwoordelijkheid , regtstreek- gebruik maken moet , of ook wet in het Staatsbeheer
* sche verkiezingen moeten er zijn ; de Koning behoort van lieverlede geheel ter zijde gesteld.
* geen dispensatie te kunnen veileenen van de wet ;
De onheilen waardoor het Itijk getroffen worth, zijn
* aan de tweede Kamer komt sneer inzage in de Staats- geen bewijs dat de Grondwet niet aan haar bestenuning
• aangelegenheden toe."
voldoet : veeleer , vermits haar geest en eisch in
Dit zijn geene veranderingen die ten gevolge van zoo vele opzigten voorbijgezien werd , kan eenicrermat a
opstand en afscheuring, noodzakelijk zijn; integendeel , nit den beklagelijken toestand van het Rijk de voorwaarvan de wenschelijkheid , indien zij anders kon wor- treffelijkheid der Grondwet lvorden betoogd.
den betoogd , juist uit hoofde van die gebeurtenissen ,
De Grondwet is zoo gehrekkig niet , als men zulks ,
in het tegenwoordig tijdstip , twijfelachtig is. In re- in het belting der nieuwigheidsjagt , al te veel voor-

volutionaire tjjden is dikwerf het verbeteren niet zonder konien duet. Daarentegen kan bet

moeijelijk worden
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outkend dat sedert lung groote hervormingen in bet
bestuur werden vereischt.
Af te wijzen elke verandering die naar omkeering
leidt , bereidvaardig te zijn tot elke verbetering , welke
tot bevestiging van het 'Staatsgebouw strekt , was ,
vooral in onzen tijd , der Gouvernementen dubbele pligt.
Doch niet zelden was men toegevend waar men onverzettelijk , en Iiidelijk, waar men werkzaam had moeten
zijn.
Een beroemd Staatsman schrijft te regt :
Quand les Gouvernemens soil par ignorance, soit par insouciance , soit par pusillanimite , ont nogligo de faire ce que les
besoins du peuple demandaient , ces besoins . . . otaient ou
comprimes , ou vivaient silencieusement dans le fond des coeurs
ou diriges par des ambitieux dans de fausses routes , on les
faisait servir a des •ouvemens criminels. . . .

Dans la derniere supposition , la plus funeste de
toutes ; en het is deze onderstelling die langzatnerhand , of laat ons liever zeggen , met verbazenden spoed ,
in den stegenwoordigen toestand van Europa waarschijnlijker wordt ;
La societe giant jetee hors de ses maidens , la vie du corps
social tout entier est exposee et wise en jeu. Apres de longues
et sanglantes erreurs, apres des metamo"phoses subites , violentes
at rep4tees l'Etat perit , ou ne retrouve une sorte d'evistence
qu' au bout d'un long cercle de phases funestcs , et de terribles
revolutions.

Het valt ligt voorbeelden bij te brengen van hervormingen wier dringende noodzakelijkheid wordt gevoeld.
Een Ministerie , noch van den Koning onalhankelijk , noch afhankelijk van de Staten Generaal. Zoodanig Ministerie is niet gevaarlijk , maar ontnishaar
voor de Kroon. De verantwoordelijkheid zou , althans
in rustiger tijd welligt zonder nadeel , bij wijziging der
Grondwet , worden verleend ; mits niet als voorwaarde
der onschendbaarheid van den Monarch.
De wensch naar publiciteit in het beheer der geldmiddelen is bij deskundigen algemeen ; en de bekendheld met den toestand der financien schijnt noodig tot
berstel en behoud van het crediet.
De centralisatig heeft de Troonen verzwakt. Een
krachtig Provincialismus , in zoo ver het behartiging
en afdoening van eigen aangelegenheden betreft , zou
even nuttig wezen voor den Vorst als voor het Volk.
In hoever dergelijke hervormingen thans mogelijk
zijn , blijve bier onbeslist. Het schip verbeteren is
moeijelijk gedurende den storm. Evenwel er zijn gebreken met wier voortdaring de toestand van het vaartuig hopeloos is ; dan moet het herstel ook inidden op
de verbolgen zee worden beproefd.
Doch , zoo men opregt hervormingen verlangt 'roepe
men niet moedwillig revolutien in. Het Gouvernement ,
ernstig op aanmerkelijke wijzigingen in bet Staatsbeheer bedacht ; vergete niet dat op den dag dat herzieDing der Grondwet , zonder inachtnetning van Art. 229,
vrijwillig verleend , of met pligtverzaking afgedvvongen

wordt , ook bier eerie omwenteling begint.

Gemeenzame brieven over de gebeurtenissen van den dag:
Ie stuk : 102 blz.
nage bij Langenhuysen a°. 183o.

Dit is ongetwijfeld in verscheidene opzigten een zeer
belangrijk boek.
De eerste brief, zegt de Schri s iver zelf, is zonder
voorbereiding en orde zamengesteld ; dit gebrek wordt
door den gewigtigen inhoud veroed. De noodzakelijkheid van een Ministerie , de gevaren van het administreren zonder te regeren , het verderfelijke van een
systeme de bascule , de nadeelen van centralisatie en
bureaucratie — ach wat is door Fransche woorden het
Hollandsch , en Holland door Fransche zaken ontsierd !
worden met nadruk en levendigheid betoogd, Het ontbreekt aan lezenswaardige , sonitijds ook onjuiste oordeel.
vellingen otntrent het gebeurde in Belgie fleeten , al toont
de Schrijver zich van meer dan een heerschen
d vooroordeel vrij , het schijnt dat hij , door onpartijdig te willen
zijn , wei eens partijdig voor de Belgen geworden is :
want de grieven ; door het Volk zelden gevoeld , eer de
faktie ze afgekondigd had ; waren lang voor den opstand
hersteld ; en de raad van den Heer van Muanen werd
menigruaal , doch immers nooit zijn stelsel gevolgd. Het
Itijk is , volgens den S. een nieuwe Staat , waar ook

een nieuwe .Nationaliteit nit de verscheidenheden van
idle bewoners had m9eten ontstaan.
Zonderlinge Na.

tionaliteit ! Fen publieke geest , liefde voor gemeenschappelijke instellingen , zou begrijpelijk zijn ; maar
eene Nationaliteit , zamenstel van Hollandsch , Viaamsch ,
Fransch , hiervan kan niet ligt eenig denkbeeld worden
gevormd.
Aan' stellingen , meer dan gewaagd , is dit opstel inderdaad rijk. Ten voorbeelde zij dat volgens den S. ,
er geeite moeijeljehheden voor het hereenigen van Noord
en Zu i d in het verschil van zeden en neigingen zul-

len zip, ; Noord- en Zuid-Nederland deeten in den
afheer tegen Duitschland , bepaaldel#h tegen Pruissen.

In den tweeden brief zijn ook belangrijke opmerkingen , schoon in veel minder getal ; bij voorbeeld , dat de
Staten-Generaal nooit behoorlijk door de Ministers voorgelicht zijn , en dat men in het algemeen de beginselen
der Grondwet niet levengevend heeft gernaakt.
Liberalismus straalt reeds in den eersten brief overal
door ; weshalve het niet te verwonderen is dat de S.
zich met de denkbeelden van legitimiteit en Christenstaat
niet vereenigen , noch ook tot de ware oorzaak der omwenteling in Belgie doordringen kan.
De tweede brief, wat Staatsregeling betreft , levert
overal de blijken der meest overdrevene denkbeelden op.
De Grondwet van 1614 welke , volgens van Assen ,
meer overeenkomstig is met onze zeden en gewoonten
dan die van 1815 , waar Fransche beginselen zuth een
geweldigen invloed op uitgeoefend hebben , wordt juist nit
aanmerking van dien , zoo de -S. meent, heilrijken invloed , ver achter de bestaande Grondwet gesteld. Ook
deze voldoet in het geheel niet aan de behoeften van
den tijd. Buiten de redenen tot misnoegen over het
Bestuur ligt het zaad van oneenigheid in de Grondwet
zelf: .Een nieuw verdrag meer in9temmende met de
denhbeeldeu van den tijd moet worden tot stand gebragt,
en — de volgende uitdrukking -doet zien dat de S. in

het veranderen met veel onbekrompenheid te werk zou
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*Hien gaan .-geheel met vernietiging ran al twat vroeger besiond , worden in werking gebragt.
Hoe kan zulks , daar de Grondwet dergelijke vernietiging verbiedt ? Uitnemend komt de in een Naschrift
ontwikkelde stelling te bully , dat het grondwettig bestaan van het Bijk opgehouden heeft. Hieruit leidt de
S. niet of dat men zich , in een zoo hagchelijk oogen!kik , aan het bestaande z66 veel mogelijk vasthouden moet
maar wel dat men eene nieuwe Staatsregeling ontwerpen en zich van het bestaande geheel losschenren kan. —
Men had een appel op het Volk en eene oproeping aan
de Stemgeregtigden, tot het verkiezen van afgevaardigden moeten doen.— Met welk regt ? Krachtens de Grondwet , wier vernietiging de S. beweert , of volgens een
gezag buiten de Grondwet hetsvelk hi] niet erkent?
In beide brieven prijst men de hereeniging van Holland en Belgic , op grond van merkwaardige beschonwingen omtrent de zwakheid en magteloosheid van elk
der beide Landen op zich zelf , als volstrekt noodzakelijk aan. Mlles homt thans aan witde aischeidino.

veel invloed verleent, sluit de groote menigte van het
Sqtat' beheer nit.
Doch is dit een raad die , zoo men de Grondwet
afschaffen mogt , opvolging verdient ? Zelden is de meening der grootste menigte leiddraad der staatkunde genoemd : en zelfs in - die Republieken , waar het gezag
inderdaad bij de menigte was , werd de Regering ten
minste niet bij de wet , tot lijdelijk werktuig der yolkswillekeur gemaakt. Zoodanig stelsel sluit het gezag
van regt , waarheid , billijkheid , van het staatsbeheer
nit. De grootste menigte regeert ; op hoedanige wiis ,
Een revoltsheeft de geschiedenis van 1793 getoond.
tionair bestuur , zegt de S. van den 2en brief , is zwah
.

en voorbfigaand .. . ; een bestuur op den wil der
natie gegrondvest , is sterh, en duurzaam , detajl vat: to
en onveranderlifhe leginselen alle gelegenheidswet ten
onnoodig mahen. Een bestuur op den wil der Natie

dat is, volgens den S. , der grootste menigte gegrond
is een revolutionair bestuur , waarvan het stelsel noodwendig los en veranderlijk is.
tusschen Zuiden en .Noorden te voorhomen aan, de
De Scbrijvers , blijkens bun motto , zien al te onoplossing van cleze vraag is het voortdurend bestaan
verschrokken eene ontwenteling te geinoet. leder die
va13 den Stela: en het toehomstig lot der Dynastie vereene revolutie opzettel0 bewerken wil , en alleen
Het tegengestelde worth , thans mogelijk met handelt om ze te bewerken , doet niet wel niet omdat
bonden.
meer grond en zeker op even beslissenden toon dage- het wettig gezag eerbied en gehoorzaamheid eischt ,
lijks gezegd. Wantrouwen en bedilzucht worden sedert maar omdat niernand zeker kan zijn dat eene oniweneenigen tijd zeer algemeen , en misschien is het Be- teling gelukt. Is hij alleen omdat hij zijne menschenstuur , door weaseling , geheimzinnigheid en onjuiste waarde verdedigt, oorzaa1 eener revolutie , dan troost
inzigten hiervan gedeeltelijk de schuld cloth het wore zijn geweten hem over al wat het gevolg daarvan is. —
ten minste erkend dat een toestand , die het voorwerp Dit denkbeeld moge voor de S. zeer geruststellend en
van_ zoo uiteenloopende raadgevingen wordt , moeijelijker aanmoedigend zijn ; het stelt in geenen deele den geis dan zij aan taillike en stoutmoedig oordeelvellende nen gerust die de juistheid hunner inzigten betwijfelen
raadslieden schijnt.
d tuft.
Aan de Schrijvers kan de lof van meer dan gewone
ongemeene bekwaamheid zich vereenigt met
bekwaarnheid en kundigheden niet worden ontzegd. In- vaste overtuiging omtrent eene verderfelijke leer en
tusschen hun werk is wederom een IAA dat het Li- net onverschilligheid of kahne berusting ten aanzien
beralismus ook bier zich van de publieke weeping van hetgeen nit de prediking van die leer voortvloeijen
meester heeft gemaakt.
kan : als het beginsel op grond waarvan een , meer dan
vruchtelooze wederstand mogelijk is , bijna niet in NeEigenlijk ken ik noch oproer , noch muiterij , wanneer aan derland bestaat ; dan treurt elk voor wien de waarde eene zijde bet geheele Volk en aan de andere zijde het heid van dat beginsel duideliik is , over het lot dat
hoofd van den Staat is geplaatst.
ons niet door vreemden overawed alleen maar bovenal
le Br. p. 53.

Het welgelukken der misdaad maakt dus terstond
haar regtvaardiging nit. Als het Volk door eerzuchtigen
of theoristen in beweging gezet , zonder regt of reden
het Staatsgebouw vergruist ; heeft de faktie welke het
algemeen hedriegt , of overheerscht, voor de wettigheid
van haar gezag , aan de goedkeuring of het stilzwijgen
der onderdrukte of opgeruide menigte genoeg.
Men moet zieh op de hoogte der algemeene meening weten
te stellen, dezelve opsporen , met kalmte de onderscheidene
kleuren , waarin zij zich voordoet gadeslaan , om het vereenigingspunt der grootste menigte te vinden en daarop zijn stelsel
van bestuur te vestigen. . . . , Het algemeen belang meet . . .
naar de begeerte der grootste menigte worden geregeld.
He Br. p. 70 en 87.

Die rand is, ten aanzien van dit Rik, ten minste
nieuw. De Grondwet , die aan het beschaafde publiek

door eigen dwaling wordt bereid !

De Vrede, door Mr. Lipman ; Amsterdam : i83o.

De Hr. Lipman die over het nadeelige eener scheiding onder dezelfde Dijnastie onlangs lezenswaardige
brochures in het licht gezonden heeft dringt thans op
onmiddellijken vrede met de opstandelingen aan. De
still van dit geschrift , hetwelk sneer dan eene niet
onbelangrijke opmerking bevat , is krachtig , heftig nog
eer ; maar de redenering is zwak. s Vrede worde ten
s spoedigste gemaakt , opdat er naderhand voor Holland
S onzijdigheid zij."— Dit is wel ; maar de vrede zoo niet
eervol , zij eerlijh althans : daarbij moet de vrede duurzaam ten minste hunnen zijn. Geen van beide is ,
oozes inziens , met den vrede dien de Heer L. aanbe.
veelt , het geval.
Als voorwanden noemt hij onderanderen op : afstand voor 'de geheele Dijnastie en voor altijd van de
souvereiniteit in Belgie , en erkentenis van hetzeive
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als onafhankelijken Staat ; vrije vaart op de Schelde
afstand van Antwerpen en van Luxemburg insgelijks
Dit ware, indien er op regt wierd gelet, reeds te veel
zoo het onregt triumfeert niet genoeg. De Heer L. ,
over het niet sluiten van den vrede zoo onvergenoegd ,
had ten minste moeten toonen dat de vrede op die
N'oorwaarden mogelijk is. Daarenboven , het begeerlijke
V an vrede over 't algenieen wordt door niemand ontkend ;
maar , zoo men enkel gedreven wordt door begeerte
naar rust en naar herstel van het crediet , vat dan ,
zoo Belgie ook den linkeroever der Schelde , Venlo
en Maastricht , zoo het straks N. Braband of welligt
meer nog zich toeeigenen wil ?
De vrede moet gesloten worden met Belgies tegenwoordig bestuur. Maar de waarborg van den vrede
ontbreekt. Een revolutionair bewind kent geen volkerenregt dan in zijn belang ; en straks wordt het vervanffen door een ander Gouvernement , hetwelk zich
aan de overeenkoinsten met de voorgaande Regering
niet bindt. De fleer L. herinnere zich het gevolg der
Tractaten van Nfpnegen A°. 1678 en van Amiens
A0. 1801 ; en hij zal gelooven wij , worden overtuigd
dat de vrede , dien hij verlangt , volkomen gelijk is aan
den wapenstilstand the , volgens hem, op eene onrustbaren-

de wfis het zonden-register van het Bestuur vermeerderen
Z911.

Onzlidig blijft Holland bij eenen algemeenen oorlog
welligt , veilig voorzeker niet. Laat ons vermijden al
vat zweemt naar lafhartig en kleingeestig eigenbelang;
at ware het , zoo edeler beweegreden ontbreekt , omdat elke berekening daarop gegrond , nutteloos en
schadelijk is. De [leer L. heeft te veel enkel op Belgie
gelet. De oorlog , zegt hij , ontstond nit de vereeniging
neon , uit een opstand, die door de liberate theorien
en niet door de zucht naar scheiding werd bewerkt.
De krijg met Belgie is slechts , als 't ware eene bijzaak ,
'
van het
een incident. Het is Frankrijk aan het hoofd
Liberalismus dat overal wanorde , voorbereiding tot overheersching , verbreidt. Holland binnen zijn enge grenzen beperkt , buiten betrekking tot de Europische Staatkunde en in onmiddelijke nabuurschap met Frankrijk
geplaatst, zou veilig , welvarend en onaf hankelijk zijn !
De ondervinding heeft geleerd hoedanig die veiligheid,
welvaart en onafhankelijkheid is.
Het ware te wenschen geweest dat de ilegering een
vast stelsel , hetgeen openlijk bekend gemaakt wierd ,
aangenomen had. Dit neemt niet weg dat het gezegde
van den Heer L. zeer gewaagd en uit verscheidene
Zoo wordt de
oogpunten inderdaad niet betamelijk is :

vrede van Holland eerst aan het belang der Dynastic ,
later aan het belting van Europa dienstbaar en ondergeschikt. Misschien kan met meer grand , zonder
daarom goed te keuren alle of de meeste maatregelen
van het Gouvernemerit , worden gezegd dat, zoo de
Koning in Augustus of later de afscheuring van Belgie ,
als regtens daargesteld , had erkend , Iij eerst de
Grondwet , naderhand de Tractaten , eerst zijne betrekking als Hoofd van den Nederlandschen Staat , na-

derhand zijne pligten aIs Botidgenoot
eerst het
Staatsregt , naderhand het Volkerenregt voorbij had moeten zien.
In Holland , zegt de S. , is de scheiding met be-

daardheid verlangd als eene groote, verlievene en duurzame commerciele speculatie.
Het schijnt dat hij de
belangen van Nederland te uitsluitend uit een commercieel standpunt beschouwt. Hier komt de aanmerking
der Gemeenzame brieven te pas :
1k ken de zegeningen welke de handel over ons land heeft
verspreid , maar ik weet evenzeer dat er meermalen beraadslagingen over de gewigtigste aangelegenheden zijn gehouden
waarbij de handel te veel op den voorgrond is gesteld . . . . .
Ook wanneer Amstel en Maas de pactool der oudeu zullen
gelijken vinde ik in de volstrekte scheiding de geheele onbinding van den Nederlandschen Staat en ook bepaaldelijk van
het Noordelijk Nederland.

De Heer L. daarentegen beweert dat , zoo er niet
door vrede scheiding tot stand gebragt wordt , de slavernij en de ondergang van het Vaderland onder de mogelfjhe gevolgen hehoort. Misschien , helaas ! heeft de
een , zoowel als de ander, gelijk. Indien Holland niet ;
door handhaving der Grondwet overeenkoinstig Godsdienst , orde en regt ; wezenlijke zelfstandigheid en onafhankelijkheid herwint , zal het noch door scheiding ,
noch door vereeniging , noch door oorlog , noch door
vrede worden gered. De Graaf van Hogendorp , zegt
de Heer L. , han nog het Vaderland redden ; wij zijn ,
na de lezing der reeks van brochures van dezen in
vele opzigten hooggeachten Staatsrnan overtuigd dat ,
zoo het bestuur der Staatshulk volgens de beginselen
daarin ontwikkeld , plaats hebben moest , zeer spoedige
schipbreuk het gevolg wezen zou. Nooit was het veroordeelen zoo ligt en het goeden raad geven zoo moeljelijk
als thans. Het geschrift van den Heer L. toont dit op
nieuw ; en des te meer hindert de toon van verregaande
aanmatiging , die er overal in aangetroffen wordt. De
Heer L. maakt in de Opdragt aan den Koning van va/-

sche Staathunde , verraad in het Ministerie en trouwelooze 'Ministers gewag. Indien hij tot het zeggen van
harde waarheden aan Z. M. eene roeping gevoelt , die
men daarom nog niet altijd bezit , neme hij ten aanzien
van een Vorst die , al ware het slechts door zorgen
en bedoelingen , liefde en eerbied verdient , ten
minste nog . eenigen schijn van eerbied in acht. Sommigen zijn van oordeel dat men , bij het woelen der
hartstogten , niet schrijven moet dan wanneer men van
uitgestrehte ambtsbezigheclen meer dan weinige uren
uitsparen kan. Eene vlugge pen , niet door kalm overleg voorgelicht en geleid , heeft in onrustige tijden ,
menigwerf groat onheil gesticht ; en bij een vrede , zoodanig als in dit boeksken aangeprezen wordt, is schande
zeker en voordeel ongewis.
..•■••■■111,
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weelde die de voedster der nijverheid is , daarbij opnabij een weinig roemrijken vat. Met alleen aan de- grenten wordt Holland bedreigd. roeping tot de dienst . . .; een _hefboom , ter opruijing van het Volk , zon niet te vergeefs worden
, kunnen
Gewaarborgd tegen' buitenianttsiii
,•.
_•••
gezocht.
deiniettemin aan den rand eener Mirwenteling , of
Hierbij komt de magteloosheid die het gevolg is der
Bever aan het begin eerier reeki van revolatien
inrigting van het, Bestuur. De kracht van het Gonver.
gtaan.
nement
ligt in de gehechtheid aan Oranje en in de
De Hollandsche Natie verdient lof voor haat geest
- e wanorile; voor de ofibekrom- liefde , welke nan den persoon des Konings toegedragen
van orde bij de algemee n
penheid , waartnecte zij geldeljjke Opo* fferingen. doet, en ivordt. Maar de Staat, als zoodanig, is wankelbaar en
zwak. De Regering oefent te weinig invloed op het
voor den ijver dien zij ter verdediging van het
gibied betoont. Doch het is te vreezen dai, zoo in algemeen gevoelen uit , en heeft in de Nationale inde Staatkunde der Regering en in de publieke opinie stellingen te weinig steun t het Staatsgebouw is los
geese verandering komt , Nederland noch door goede eit waggelend op het zand. De invloed der kroon is
bedoelingen van het Gouvernement noch door Ne- te veel tot administrasief beheer en tot des Vorsten
derlandsche bedaardheid en goede trouw tegen twee- persoonlijken invloed beperkt. Bepaalde Staatkunde
een onveranderlijk beginsel en - een vast plan is , ook in de
diagt en overheersching zal worden behoe'd.
Deze gedachte tegenwoordige omstandigheden , tot dus verre niet bekend.
Het is rustig: doch voor hoe lane
Zoodanige stand van . zaken stelt, bij de aannarijst onwillekeurig op, wanneer men ook hier menigvuldige oorzaken en voorteekens eener ornwenteling dering - van buitenlandsche gevaren , niet gernst. Deze
vereenigen zich in een woord , Frankr91 ; Frankrik ,
aanschouwt.
zoo
als het uit den triumf van liberalen overnioed opBeginsels van Christendom en regt zijn in de' be.
schaafde wereld op eene schrikverwekkende wijze ver- gerezen is. 1)e wereld nioet naar Frankrijks evenbeeld
twakt. Zucht naar verandering , ingenomenheid met worden hervormd ; deelgenoote, gelijk de liberate dweepeen bedriegelijk ideaal , begeerte naar een geheel nieuw zucht waant , van roeni, en geluk; inderdaad van ,wanorde en gebreki vervolgens van regeringloosheid en des.;
Staatsgebouw , geloof aan theorien , die men willeken
rig ontwerpt , zijn in onzen tijd algemeen. Dui- potismus ; met de weldaden der Fransche overheersching
zenden zijn er altijd, vooral in een Staat , waar daarbij. Oorlog of onderwerping: omwenteling of krijg.
bijna geen werkkring aan on_gemeene* talenten aangebo- ()rider den naam van tirannij tast de revolntie elken
den wordt, voor wie het denkbeeld eener revolUtie , in Vorst aan , onder den naam. van Aristocratic) elke onwelke fortuin kan worden gemaakt groote aantrekke- derseheiding en ieder verkregen regt * onder den naam
lijkheid bezit. Zoo men aan dit een en ander met be- van dweepzucht het Christendom , en eenmaal al wat
trekking ook op Ilollands toestand twijfelen kan is naar Godsdienst gelijkt. Tot nu toe buigt men zich
men met den inhoud van dagbladen , vlugschriften re. gevvillig onder het %ink, en het oproer breidt zich
4.evoeringen en openlijke gesprekken zeer weinig be- gestoord naar alle zijden nit. Doch zoodra bet • mot.
in Polen of in Luxemburg , te Petersburg of te Weekend.
Deze stemming welke reedit op zich zeif bedenkelijk nen zijn de minste tegenitand aan de revointle
1* , wordt het vooral , wanneer gevoel van behoefte en geboden wordt , zal Europa , ter nitvoering van hot
drnk bij de mindere klassen ontstaat. Waion de be- helsche renzenplan terstond on andeis weltigt- lets
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later met krijgsbenden , gelijk reeds nu ^ door opcoer ^ re- * alle lUden been de gronJslag v

eon welgeregeT°deb
s Staat is geweest zweer de liber ate begrppe n waar
, door het BJjk bijna ten val is gebragt
moedig of ;
• schaar del
we gez '^ nden orn u been , en hflud onverzoen-
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dikers , worden overstroonid.

Duidelijk is bet Welk lot , indien Holland zich - niet,
boven de liberale begrippen , tot ware vrijheid verheft,
ook ons Vaderland wacht. Het zou dan in dh n toe stand van voortdurende oniwenteling worden gebragt ,
waarin het reeds eenrnaal met Frankrijk , van 179 tot
1813 , heeft verkeerd.
Dit zou geschieden of ' door buitenlandsch geweld ,
of door woelingen binnen 's lands , of meer geleidelijk ,
ten gevolge van conces sieri , door het Gouvernement,
Daar zijn deugden en ook ondeugden ire h e t Nederlandsche karakter , waardoor het vele waarborgen tegen
dnrust en opstand verschaft . Wat zal het baten , wanueer Frankrijk , geduchter dan in 1794 , bet planten
van vrijbeidsboom en driekleurig vaandel gebiedt ! De
Yeerkraeht der Natie tegen Belgische strooptogten bestand is het tegen talrijke Fransche legeFbenden nu
,

,

Piet ' Nirnrner zou Holland daartegen bestand kunnen zijn. 1)eze uitspraak is to algemeen . Do ge.

"

achied: enis . der vaderen heeft het getoond.
Men zij echter op Nationale bezadigdheid niet onvoorwaardelijk gerust. In oogenblikken van gevaar
moet lief ie voor de Nationale instellingen bestaan , en
dient het vertroawen op de regering door haar krachtigen en openlijken voorgang to worden ondersteund.
He ' meeste instellingen zijn niet ontwikkeld on bijna
levenloos ; hoe kunnen zij worden bemind ? De Natie
Is met de inzigten en uitzigten der Itegering veel to
Blind verirouwen
weinig en to zijdelings bekend
rnoet evenrfin worden verlangd als ondersteld., Ongeluk en onzekerheid baart angst ; angst brengt vertwijfeling to weeg ; Volksbewegingen ontstaan dan , ook
Ii het bestgezinde yolk ; leidslieden en hoofden doen
zich spoedig op.. Meer dan elders missch ien zal er
gematigdheid in de vormen zijn; doch zoodra teen uitgaat van eene algemeene Volkssouvereiniteit , dan is
er , hoe men dit beginsel ook bemantelen of matigen
evil , geen onderscheid in het wezen van de zaak.
Ilet is ook mogelijk dat het Gouv ernement , , na Lang,
:ten aanzien van hervoriningen werkeloos gebleven to zijn ,
:tot concessien zal worden overgehaald. Ook dan wordt
de Staat , met versnelde vaart , in den afgrond gestort.
De geschiedenis van het laatste jaar heeft biervan
een , even leerrijk als treurig voorbeeld vertoond. Het
is onwaar dat de omwenteling in Belgie onvermUdelijk
::yeas Menigraaai boorde men , voor en na den 11 De
.
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camber , den raad : n Vestig bet gezag op hetgeen door

^

^

,

, lijke vijanden door pligtmatige
streng heid in tooru.
D lireng hervorrningen tot stand ; stel u door den grondwettigen invloed der kroon in betrekking tot bet yolk.
D Wees minder voor Adel en Geestelbkheid , die een• maal uvrr natuurlij ke steunsels kunnen zijn , dan voor
n het Liberalismus , uw doo iviJ'and , beducht . De fak• tie is magtig, streeft onopboudelijk vooruit, is met

• de fransche Iiberalen in verband eene vreesselijke
• crisis is nabij en de Staat verloren indien men wer,) keloos bl jj f L ' Fsenwel men heeft van December tot
;

,

Mel aan administratieve aangelegenheden kustbare mean•
den besteed , in Welke het staatsgebouw , hoe mat ook:,
nogtans niet to laat , uit organieke wetten en uit b ehoorlijke regering van . het grondwettig bestaan , meet
stevigheid zou hebben ontleend. Toes deze gelegenheid out zich to versterken . niet was gebruikt , was er
Been toevlugt meer dan in het levenrekkend stelsel vari
den IIeer De la Corte , waarvan de besluiten op on.
dervvijs en taal eene eerste proefneming zijn geweestDe noodlottige uitwerking van dat stelsel zou, al
was de uitbarsting niet door Frankrijks voorbeeld en
invloed verhaast
geenszins achtergebleven zijn. Het
Gouvernernent giRg reeds , tegea evil en: dank , aan den
leidband der liberale partij , en zou , van concessie tot
conces9ie gesleept vruchteloos hebben getrach t naar het
berwinnen van een gezag
tot welks vernietiging. hot
zeif lead medegewerkt.
Na het verlies der heeft van het Rijk , en b ij bet
ongeluk hetwelk dien ten gevolge het oude Nederland=
treft , is men voor dergelij ke Staatkunde niet zonder
reden beducht ._ Evenwel elk Gonvernernent , dat de rol
van. leidsman filet vervult , wordt voortgedreven , zoodra
het onbewegelijk staan niet langer mogelijk is. Len
Ministerie , onder het voorzitterschap van een van Hogendorp of I!alck zal , gelooft men igeen , als de hood nog
hooger klimt , worden verleend ; en het is zoo dat voorai
de laatste naarn velen behaagt , en dat eene verandering
van then aard in sommige opzigten verbetering is ; maas
Nederland zal , vreezen wij , door de Staatkunde van den
Heer j1'alck , in zoo ver die nit zijne bekende gevoelens en maatregelen afgeleid worden kan , evenrnin als
Engeland door die van Lord, Grey worden gored. Wie
is m et ben bekend die voor beider schaars gee"venaarde
talenten geen boogachting gevoelt ! Dach aan bekwaant.
-
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heden ontbrak het den Heeren Martignac Guizot , de
la Coate en zoo vele andere gelijk het beet , gemaligde en verliclite liberalen geenszins; en evenwel , zoo
dikwijis bun het lot der Volken toevertrouwd werd , was
rampspoed voor den Staat en teleurstelling voor hen zelve
bet gevolg. De schranderheid van den bouwmeester doet
weinig af als hij , door een dwaalbegrip misleid , op
een ligt overdekten afgrond het gebouw optrekken toil.
Zoo Holland , in deze voorbeeldelooze crisis , niet volions antirevolutionaire beginsels wordt bestuurd , zal
bet weldra door Frankrijk worden overheerscht. Het zal
door de genade van vreemdelingen bestaan , tot dat het
weder ingelyd wordt en geheel uitgemergeld is. Al
wat in den lande goed en voortreffelijk is, zal door regeringloosheid , tirannij en vreemde overheersching worden vernietigd of onderdrukt.
Indien dit de toekotnst van bet Vaderland is , dan
moet , bij het wegvallen van den Staat en de ontbinding der Maatschappij , des te meer waarde aan indivividuele veerkracht en zelfstandigheid worden gehecht.
In het vasthouden aan hetgeen tot onze eigenaardigheid
behoort ligt ook dan de hoop op instandhouding van
bet Nederlandsehe Volk.
Doch is er geen middel tot behoud van den Staat, en is
de verdediging van het Land slechts moeitevol uitstel van
hetgeen onvermijdelijk is ? — Neen ! Holland an worden
gered , en die redding moet worden beproefd. Valsche
theorien zijn de oorzaak der ontbinding , waardoor de
beschaafde wereld wordt bedreigd. Holland behoort te
worden geregeerd , wel overeenkomstig de hehoefte van
den tijd , niaar volgens beginsels die aan de bedoelde
theorien geheel vreemd , in elken tijd toepasselijk zijn.
Deze denkwij4 is niet die van het Algemeen ; maar
de ondervinding der eeuwen heeft er bet zegel op gedrukt , en zij is van ()wisher de overtuiging der vaderen
geweest. Tweetnaal is de liberale theorie in Nverking
gebragt in 1789 ; hiervan heeft men de vruchten gezien :
in 1830 ; weldra zal het blijken , dat deze tweede triuinf
nog rijker in gruwelen en vervvoestingen is.
Men streele zich thans niet met de hoop , dat Belgie
heroverd worden of nit eigen beweging het vorig gezag
terugroepen zal. 1)e Koning sta zijne door onderdaan
en bondgenoot geschonden regten niet af, ook niet aan
een zoon ; verheffing tot Frankrijks stedehouder en vasal
zou voor het Huis van Oranje vernederend , nutteloos
,en verderfelijk zijn : Het regt blpve in zijn geheel : elke
opoffering daarvan is zonder nut. Dock men verbeelde zich
niet dat , dewijl Belgie de onheilen eener omwenteling
voor handel , fabrijken, godsdienstvrijheid en adeltrots
reeds in ruime mate gevoelt , de terugkeering onder
grondwettig of wettig gezag nu of binnen kort niogelijk
is. Zoo hieraan ernstig wierd gedacht , Belgie zou , vrijwillig of onwillig , eensklaps of, gelijk de Heer de Stassart voorgedragen heeft , aanvankelijk met een OnderHoning , aan Frankrijk worden gehecht. Zachtheid en
hetgeen men somtijds , ten onregte, edehnoedigheid noemt,
wekt in Belgie niets dan zelfvertrouwen_ en stoutmoedigheid, op ; terwij1 het in Holland wantrouwen baart , en de
1 rachten eener trouwhartige Natie verlamt zonder welke
de Dijnastie weinig steun meer bezit.
Men vestige zijne hoop op de Mogendheden niet.
Geen gestand aan Tractaten te doen , en het oogen-

blik te misbruiken om zich te ontsebenren aan (Ten band
der Europesche Maatschappij , is een denkbeeld dat eene
regtvaardige Staatkunde verwerpt ; doch , wanneer bet
Stmts. en Volkerenregt door de Diplomatie voorbij wordt
gezien , houde Holland zich aan de regtsbeginselen vast, ,
en bedenke dat een ondergang met eer Deter dan een
schandelijke ondergang is. VVaren onze wenschen verhoord,
Nederland zou het eerst en bijna alleen, ten aanhoore
der gansche wereld , hebben verklaard dat het regt niet
zwichten moet voor berekening van ,vrees of eigenbelang.
Het veldteeken van wanorde en muiterij ware bier ten
minste niet erkend. Het gedrag der Mogendheden is
nook kortzigtiger en meer van waardigheid ontbloot geweest dan in dezen tilt'. Groot waren de fouten voor
en bij de eerste Fransehe ornwenteling begaan ; doch
waarliik , het kon niet worden verwacht dat, als hetzelfde treurspel ande•maal , op dezelfde wijs werd gespeeld , de Staatkunde nit zoo vreesselijke ondervinding
niets zou hebben geleerd. De Vorsten hebben de voor.
bereiding tot de zegepraal der liberale factie , waardoor
zij over de krachten van geheel Frankrijk beschikken
zou , lijdelijk jaren aehtereen aanEehouwd ;- en eene owkeering van beginsels , die de lens is der instorting van
elk wettig Gouvernement , met verandering van gezagvoerdersen wijziging in den regeringsvorm verward.
Naauwelijks zat de honing der Franschen , als speelpop der partijen , op den troon , waar zijn bloedverw ant
wederregtelijk en volgens een leer die elk wettig Gottvernemcnt bedreigt, van afgestooten was ; of de hulde
der Rondgenooten van de veljaagde Dynastie wen] , alit
om strijd , aan zijne voeten gelegd. Zoodra Frankrijk
het ntisdadige beginsel van non-interventie afgekondigd
had , keurde men deze oinverwerping der eenvoudigste
gronden van het Volkerenregt goed ; men vleide zich
dat eene betuiging , die enkel beteekent , val niij niet
. aan eer 1k om u aan te vallen volkomen gereed
wezen zal " een ultmuntend plegtanker was. Wang*
neer , gelijk door Jlusland , net de niterste behoedzaamheid , van het mogelijke eener gewapende interventie gewag werd gemaakt , was het tot hand having
van grensscheiding en Monarchalen vorm ; als of bierdoor de onafhankelijkheid der Staten en het wettig
gezag kon worden gered. Wat is er tot nu toe te
Londen gebeurd ? De regten van een getrouw Volk
worden ; voor zoo ver men uit sommige bijzonderheden
en nit vreetude nieuwspapieren oordeelen kan ; miskend ten gevalle van de eisschen der muiterij. Frankrijk legt het zwaard in de schaal , en Europa siddert en
zegt dat Frankrijk geen ongelijk heeft. Van vreemden
kan ten onzen opzigte niets dan onregtvaardigheid , en ,
onder schijn van non - interventie , tusschenkomst tot
Hollands nadeel worden verwacht. - De ondergang van
Holland is een offer voorzeker niet te groot , zoo bierdoor hun eigen verderf een dag uitgesteld en afgekocht
wordt. De vraag is slechts of Holland het vonnis zijner vernietiging mede onderteekenen , dan. wet of wanhoop eenig uitzigt op redding openen zal. Wanneer
voor de openbare veiligheid niet meer gezorgd; aan movers en brandstichters toegang verleend , door otngekeerde toepassing der wet , de misdadige vrijgesproken en zijn Slagtoffer bovendien wierd gestraft , dan zou
de vreedzarne burger , verschanst in eigen huis en erf,

verlangend uitziende en , zoo veel in hem was, tuede•

Olt
Nationale Vergadering bet Mired . sit ivaitblj oorlog
regt, zich enkel verlaten op God en op eigen °potte- aart alle,Koningen en Aristocraten , en vrede en vrietrdring en kracht. Zoo doe Holland , z66 doe de Koning schap aan elke oproerzuchtige bevOlkitigaangekondigd werd'.
Dit was Diet te verwonderen ivant elke diveepzucht
der Nederlan-dert ook nu. Nederland 21.1 tot vervulling
trjner pligten als lid der Ettropesche vereeniging altijd maakt ter verbreiding van haat geloof ook van de gemelgereed : doch wanneer het vergaizing en verraail, in digste middelen gebrutk. Doth het was vreemd dak
plaats van regtmatige bescherming en onderstenning de wereld door het eerstgethetd -e artikel went
Vreemder evenwet is, !Jet d6t Europanit, sin da
ontmoet, dan vane bet "'let lijdelijk en gedwee als het
belofte van non-interventie een'ige %iaarde heett geheibt.
offer der verkrachting van het volkerenregt.
De Mogendheden st4nett zich te hebben verbeelti
Nu het Jacobinismus in Frankrijk meester geworden
is, wiege men zich door geene voorstelling van vrede dat , zoo Frankrijk in rust Oaken wieid, heLook ande:
in slaap. Geen vrede, eer de vrbiteid , dat is , de Jaco- - ten in rust laten zou. ook die onderstelling strijdt met
-e wereld gezegevierd bijnschevrd,ogansch hetgeen in vroeger tijd voorgevallen is.
De revointionairen hebben' altijd beweerd , dat de ontheeft. Vrede worth niet gekocht voor grofidgebied
of geld; alleen voor het aannemen • eener liberate Con- wenteling , ten gevolge van den- onberaden aanval der
stitutie , eener verfranschte Staatsregeling, is hij te koop. Vorsten , buiten Frankrijks grettien getreden was. Hit
nit is de vrede van 1795. Dan blijft Oranje hier lan- is Frankrijk dat aangevalleh heeft. De oorlog tegeti
ger rtiet; want ook na hetgeen , grootendeels ten gevol- Oostenrijk, die de opening- van het krijgstooneel was',
ge van raadgevingen , welligt niet enkelvan Belgen , werd , op bevel der triumfeiende factie , door Lodewijk
voorgevallen is; houde men zich ocertuigd dat geen XVI verklaard. En welke zijn de redenen geweest
Vorst nit een Huis , dat Willem .111 on der zijn leden Ondersteuning der uitgewekenen ; ofschoon hun naaw
de
keeft geteld , immer als Satraap van het Fransche Volk welijks berbergzaatnheid en in geenen deele
g
was
verleend.
Overeenkotnsten
e
vrijheid
tot
wapenin
over Holland eenig gezag voeren wil. Dan zende men
Hever de voormalige Prefecten terug. Op voorwaarde met andere Mogendheden; ofschoon er geen vervan onderwerping alleen , kan vrede wezen met een vij. bond aangegaan was , en bet revolutionaire steland die even trouwloos als geweldig is ; met een Gou- set, zoo als het in de Constitutie van 1791 verwe.
vernement dat door den wit der volksmenigte bestuurd , zenlijkt was , algemeen werd erkend. De beleediging
of omvergeworpen wordt ; volgens overeenkomsten wier der Souvereiniteit van het Fransche Volk ; ofschoon hierverbintlende kracht slechts even duurzaain is als het mede alleen de beloofile ondersteuning der onte_iffende
belang der wederpartij. Daarom zie men thans niet Duitsche Vorsten werd bedoeld ; waartoe de Keizee
Mar . rust en welvaren om ; die zegeningen zijn voor gehouden was , als Opperhoofd van het I1ijk Eindelkilt
langen tijd weg. Men zij niet op vrede maar op de toehereidselen tot den oorlog , ofschoon , terwijI frank,
rijk 150,000 man aan de grenzen van Doitchlaiid . in
eene borstwering van bajonnetten bedacht.
van
de Nederlanden zainengebragt had , Oostei-trijk zijn
Doch bajonnetten zijn tegen beginselsniet genoeg.
De oorlog tegen de Belgen zou van weinig beteekenis krijgsmagt in Belgie met- 4000 en in Brisiou met 6000
rijn; doch er bestaat een andere strijd , waarvan de man had vergroot.
Van zulke voorweridsels heeft men zich bediend. De
Omwenteling in - Beigie slechts een gering onderdeel is:
oorlog
was van Frankrijks innerlijken toestand het noodeen oorlog die niet enkel met het zwaard kan worden
zakelijk
gevoig , en zoo is het ook thans. Vrtichteloos
evoerd.
Het
is
de
strijd
tegen
het
revolutionair
beg
gtnsel dat zegevierend in 1789, in 1814 onderwor- . bidden de Mogendheden den toorn van het revo u ie.
pen aan het wettig gezag ; na vruthteloos in 1821 monster af. C'est tin crime de rigner ; het is een niis7
daineglrdontwikelg
omwentelingen buiten Frankrijk te hebben bewerkt
thans , getriumfeerd helibende ins Parijs , door predi. gaan der liberate begrippen , waardoor achtervolgens
king of gewapenderhand allerwege voortgeplant worth. 1 niet enkel leder Vorst, maw elk die regtmatige voor
•
Overal' heeft' die leer thans aanhangers , magtig door regteu beztt, aangevallen wordt.
bekwaamheid , door de omstandigheden en door getal.
Van onbillijkheid tegen de meerdetheid der Ministers
In ons Vaderland , waar het verderfelijke van die leer
door den mud' van onzen Nationalen aanteg sneer dan worden wij niet verdacht. Daarom mag in dit blaa met
elders' werd verzacht, zijn velen achtingwaardig door te meer vrtimoedigheid worden gezegd dat 'lien van hun
bedoeling en goede trouw. De vrijheden en de Natio- invloed eene Staatkunde, meet overeenkotustig niet den
nide ontwikkeling door hen bedoeld moeten inderdaad, drang der omstandigheden meer geschikt tot benioe(tacit naar ons inzien , nit een ander beginsel wor- diging en ontwikkeling van het getrouwe Volk , to gay
den verleend. In den tegenwoordigen toestand van moet had gezien. Het is al to waar dat er pen Migaropa kart eene omwenteling die Holland aan de nisterie bestaat ; maar dit neemt nit een zedetijk oog.
punt beschouwd , de verantwoordelijkheid van den, Mi.
uiterste vernedering en ellende overleveren zou , ennister Diet weg. Ala de handelwijs van het Gouverneled en- alien door het aannemen en standvastig toe- meet met zijne 'overtaiging Diet strookt , toone hij aan
rttssen van anti- revolutionaire grondstellingen en door
het Vaderland , meer dan aan zijne ambtsbetrekking, v er.
het 'spoedlg ditarstellen van groote hervoriningen worbonden te zijn. Een getronW onderdaan onderwerpt zich „
gekeerd.
wanneer pligt het toelaat , Pitijd ook met groote op.
aan de beveten van den Vorst : maar werkt,
In de Constitntie van 1791 werd een artikel geplaatst , offering',
hoedanig ook de regeringsvorni moge zijn , niet mee tot
waarbij- door de Fransche Natie van etke verovering af- hetgeen hij voor den Staat verderfelijk acht. gezien werd ; den 19 November 1792 vaardigde de

‘ierkefuTe tot herstel vase ore in van MaatscItappelijk

-
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llervormen en veranderen is aan de orde van den
dag.
Daar worden inderdaad groote hervormingen en zonder uitstel vereischt. De Begering ontveinze het zich
niet. Voorgaan is haar pligt en belang. W'anneer zij
volgt — en onbewegelijk zijn kan men niet dan is

December.

stunt zal worden gered. Aileen door opwekking en
leiding van den Nationalen geest , die zoo ligt voortslulineren en , plotseling ontwaakt, zoo ligt afdwalen
kan ; alleen door eene Staatkunde die , op grond van
pligtgevoel en van vertrouwen op GOD
in geen geval
de regtsbeginsels overtreedt ; alleen door de Godsdienst

de ondergang van den Staat niet ver af.
Hervortningen moeten niets dan de toepassing der onveranderlijke beginsels , naar aanleiding der veranderlijke omstandigheden zijn. Een Gouvernement dat om

te beschouwen als oorsprong der zedelijkheid , als grondslag van bet regt , als blijvende waarborg van een ge-

bet gevaar , toegeeflijk emtrent beginselen is , gelijkt
een stuurman die het kompas wegwerpt midden in den

stig de behoefte van dezen hagchelijken tijd.

storm.
Groote hervormingen kunnen , zonder verandering der
Grondwet , tot stand worden gebragt. Gedurende denAid die met grondwettige wijziging verloopt - , alles te laten gelijk het is zou even gevaarlijk wezen als de onschendbaarheid der grondwettige vormen voorbij te wilIen zien. In den geest der Grondwet en ter bevestiging
van den Troon moet een Ministerie de band wezen
tusschen den Koning en het Volk , de Raad van State
inderdaad de Raad van den Vorst , en de Provinciale
en Gemeente-Besturen meer zelfstandige ligchamen , door
welke at wat plaatselijk is , met spoed en kennis van
taken worde beslist.
Het schtint wel dat de Grondwet , ofschoon niet voornamelijk ten gevolge van den Belgischen opstand , ge-wigtige verbeteringen kan ondergaan ; die, dewij1 men
zdo scherpziende ten aanzien van gebreken wordt , gedeeltelijk althans , noodzakelijk mogen worden genoemil.

Rij voorbeeld , de verantwoordelijkheid der Ministers ,

regelde Maatschappij , hierdoor slechts regeert men , zoo
al niet volgens den geest der eeuw , toch overeenkom-

Velen verwonderen zich over de stelling der Ame-

der landsche Gedachten ,

dat de Grondwet op het Christendom is gebouwd. Het zal dus niet overbodig we-

zen , te doers zien uit welke redenering die stelling
afgeleid worth.
De Vereenigde-Nederlanden waren , met bijna geheel
Europa, en bij uitnemendheid , een Christelijk Land.
In 1795 geraakten Oranje en Hervorming uit den Staat.
In 1813 keerde Oranje , en tevens , eenigermate althans,
de invloed der Hervorming daarin terug. Volgens de
Grondwet van 1815 werd de Koning niet , gelijk vroeger
de Souvereine Vorst , tot belijdenis van de Hervorming
verpligt; doch deze concessie aan de Roomsch Catholijken was geen verzaking van het Christendom , geene
-

zoodanige afscheiding tusschen Swat en Kerk als het Li.
beratismus l)edoelt. Het beginsel van verdraagzaaniheid
op Christelijke liefde gegrond , bleef in stand Ivor het
gansche Rijk. En , zoone vereeniging innig wezen moest

ninimer evenwel als of er anders geene onschendbaarheld van den Honing bestond , maar als waarborg van

naar ons inzien , te regt. Want zoodra de Roomsch-Ca-

een Ministerie, zonder hetwelk de Volksvertegenwo'ordiging of magteloos , of alvermogende worth een

zaamheid nit geloof aan ieder Christen aangenamer

grooter getal leden voor de tweede Kamer: niet in elke
Provincie een Hof , en de benoe ► ing van leden voor
den lloogen Raad en voor de Geregtshoven door het
Gouvernement.
Men onderstelle niet dat de Staat zonder, veel
min enkel door hervormingen in Grondwet en

Be-

tholijke kerk niet alleenheerschende was , moest verdraagwezen dan eene gelijkstelling , die uit een trotsch en
onverschillig ongeloof ontspruit.
Misschien hebben wij ons van de bedoelingen der
ontwerpers van de Grondwet in 1813 en 1815, aisme
de van die der Notabelen en der dubbelde Vergadering
van de Staten-Generaal te gunstige denkbeelden gevormd. Misschien hebben de meesten hunner

(so
daad geen Nationaal Christendom gewild. Misschien
door den hooggeroemden geest der tijden verblind, die
volkornen afscheiding bedoeld , welke den Staat van een
onmisbaren grondslag berooft. Bit blijkt ; dat , althans

Het doordrijven echter van dergelijke verandering kan ,
waar overtuiging ontbreekt , niet wenschelijk worden
geacht. Ongeloof ter goeder trouw is beter dan huiche-

na 1815 , de Grondwet ook ten dezen opzigte in een
liberalen zin toegepast werd ; en dat men over het al-

larij. Het Christendom te belijden is de beste Staatkunde
nantelijk wanneer die belijdenis niet uit Staatkun".0
ontspruit. Zoek eerst het Koningrijke Gons en zijne

gemeen die opvatting als overeenkomstig met de letter

geregtigheid , en alle deze dingen zullen u toegewor-

en den geest der Staatsregeling aangemerkt en haar

pen worden.
Het Gemeenebest der Vereenigh Nederlanden heeft
getoond wat het Christelijk geloof ter bevordering van

niet zelden toegejuicht heeft.
loch , is de opvatting der Nederlandsche Gedackien
onjuist , dan volgt er nit dat bij het ontwerpen der
Grondwet eene groote en verderfelijke dwaling is begaan. Bet liberalismus op dit punt is eene der voor,

naamste oorzaken , door welke Belgie in onrust is ge-

Nationale welvaart en grootheid vermag. her vooral
zou het Christendom op nieuw het levensbeginsel van
den Staat moeten zijn. \Vie berekent welken invloed

bragt , en waarom Holland zoo- weinig wezenlijke veer-

milks op het lot van Nederland en van Europa in de
tegenwoordige oogenblikken uitoefenen zou ?

kracht bezit. Eene Regering die zich niet aan de voor-

Zoo dit geen plaats hebben kan , rust er op de Her-

schriften van een bepaalde-Godsdienst verbindt , heeft
ten laatste slechts menschelijke wijsheid en menschelijke willekeur tot rigtsnoer en steun. Een Staat die
geen Godsdienst erkent , werkt tot het vernal van

pligt.
De Hervormde Kerk , weleer het fundament van den

vormde Kerk en op ieder Christen een belangrijke

Nederlandschen Staat , moet , zorgende dat haar inrig-

regtsgevoel en zedelijkheid mee ; en een Christenyolk, gelijk de Hollandsche Natie altijd is geweest,

ting, leer en bestier van het Gouvernernent onafhan-

zer niet bijgeloovige en ook niet ongeloovige Vaderen
was , door blijken van GODS ongenoegen words achtervolgd.

hoedt.
leder Christen bedenke wel dat , als er geen verband
is tusschen Christendom en Staat , hij , ook uit Bien

kelt,k zij , bovenal ijverig wezen in het behoud en
begaat , wanneer het zich aan den invloed van het Evan- -in de verlevendiging van dat stellig geloof , zonder
hetwelk afkeer tegen de R. C. Kerk geenszins tegelie onttrekt , een Nationaal vergrijp , waarvan het niet
onte verwonderen is , indien het , gelijk de meening
gen verloochening van het wezenlijke Christendom be.

Maar , voert men ons te gemoet , wat is het , dat
glj eigenlijk bedoelt ? Niets dan hetgeen , eer de
nieuwere wijsbegeerte haar verderfebjken invloed verkreeg altijd plaats gevonden heeft. Nu ten minste
nadat Belgie , op welke wijs ook , inderdaad afgegescheiden is , zou , al wierd eene wijziging der
Grondwet vereischt , bet Evangelie volgens de belijdenis
der Hervormde kerk , als van oudsher , de erkende grond-

hoofde , openlijk zijn geloof belijden en naleven moet.
Wanneer stellig afgekondigd wierd dat aan regt erg
billijkheid , wat Staats-aangelegenheden betreft , voortaan geene verbndende kracht toegekend werd ; dan
voorzeker zou ieder braaf ingezeten , getrotfen door
het nadeel van zoodanig besluit , en voor den Staat en
voor alle betrekkingen in de Maatsehappij ; zich dub..

voor

slag kunnen wczen der handelingen van het Gouver-

bel beijveren door woord en daad zijn eerbied

nement. De Kerk bescherind door den Staat , en de
Staat gelijk in de wetgeving , in het openbaar onder-

onveranderlijke regtsbeginsels te doen zien. En zoo

♦

ijs en uit den geest van het bestuur duidelijk wezen

dote doen ? Wanneer leder Christen , elk Christen-

.zou geheiligd worden door de Kerk. Liefderijke bescherming zou ten aanzien van elke Christelijke gezind-

huisgezin aan die verpligting voldoet , is dit het zekerste middel tot vorming van een Christelijk *Volk ,

held , en vrijheid van Godsdienstige begrippen een

dat tie ware grondslag van een Christenstaat is.

haste stelregel zijn. In een Catholijk gewest hetwelk
misschien afzonderlijk en meer naar eigen wenschen

De meening der Nederlandsche Gedachien is zonder
gevaar voor de Maatschappij. Zij verlangen overtni.

en behoeften kan worden geregeerd , zouden , meer

ging , geen overreding , geen list , geen gElveld. Zij

nog dan ten aanzien van Belgie is geschied , voldoen-

bedoelen uitbreiding van een geloof dat voor den on.
geloovigen een nuttig bijgeloof is , en buiten hetwelk

de waarborgen voor

de orrafhanketbkheid

Kerk moeten worden verleend.

der. R. C.

men dan niet hetzelfde ten aanzien van het Christen.

de geloovige geen troost in leven of in sterven bezit.
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Dit geloof heeft Nederland en Oranje in vroeger eeuwen len van volksgroo-theid te stellen op gene lijn , is een
gesterkt. Het zij beider toevingt ook thans nu voor I heiligsehennis aan de asch der vaderen gepleegd.
Een ander soort van omwentelingen zijn die , waarbij
een Volk dat aan waarheid en regt getrouw blijven
geen kracht of uitzigt bestaat in hetgeen bloot
mensehelijk is. Die wensch kan vruchteloos zijn , maar
bet Geloof is voor den Christen , ook als hij over het
Vaderfand treurt altijd genoeg. De wereld gaat voorbij ;

8

de belofte der Evangeliebladeren blijft.

Het is waarlijk betreurensw;rardig dat menigeen wiens
gevoelen door stand en betrekUng grooten invloed op
anderen heeft , zelfs nu den wezenlijken aard der Franfiche omwenteling zoo weinig doorziet.
Men zegge vri] op beslissenden toon dat de Bourbons niet waren op de hoogte banner eeuw , dat zij te
veel invloed aan de Geestelijkheid verleend en het
Charter niet ter goeder trouw ten uitvoer hebben ge.
Iegd ; stellingen die vatbaar voor gegronde tegenspraak
zijn : men roeme , bij het geen in Julij is gebeurd ,
hoogelijk een gematigdheid the vooral uit het weinig
beteekenende der grieven en nit de flaauwheid van

zonder noodzakelijkheid en regt , het wettig gezag yerplaatst , en somtijds de Staat omgekeerd wordt. Dik
werf werd een brave Vorst het offer van muiterij en
verraad dikwerf eene Dynastie door zanienzwering en
oproer verjaagd : dikwerf eene Aristocratie vervangen
door een heerschzuchtigen veldheer , of door de eergierige voorstanders van een meer Democratisch bestuUr.
Schandelijk is de diiad ; doch het nieuwe Gouvernement
vereenigt zich met de belangen van het Volk ; neemt
in aanzien en in krachten gedurig toe , en de tijd
werpt een sluijer over hetgeen onwettig en misdadig is
geweest. Een Rijk nit dergelijke revolutie ontstaan,„
wordt eenrnaal, doch toen het regt ge€erbiedigd werd ,
niet terstond , opgenomen in de groote Volkeren-Maatschappij.
De ineeste Mogendheden ; van het revolutionaire Engeland dat elke verkrachting van het regt toegejuicht
heeft spreken wij niet ; hebben in de verheffing van
den Kerning der Franscben zoodanige omwenteling

den tegenstand ontsproot; men ontkenne hetgeen evenwel door de Fransche liberalen. met schaanitelooze open-

gezien of willen zien. — De Hertog van Orleans had,

dat redding van den Swat,
hartigheid worth erkend
zonder buitengewone middelen , onmogelijk was , dat het
sedert lang op de Dynastie en even zeer op het Char-

tig erfregt beroofd ; ook had de volksbeweging , ter
handhaving van het Charter geschied , zeer groote veranderingen in de Staatsregeling gebragt : mar het was

ter was getnunt , en dat de Troon door vijftienjarige
ondermijning ingestort is. I)och welk ook het partijdig

meende men , beter dit een en ander , als 't ware , door

oordeel over de aanleiding tot de omwenteling zij , men

die naanwelijks den geroofden zetel in bezit genomen

vrage zich ; het is een vraag waarvan Europas toekomst afhankelijk is ; .men vrage zich zonder voorin-

had , de aanleiding te certnijden tot een algemeenen krijg.
Het wezen der zaak zag Men voorbij. 'Hetgeen to

genomenheid af, waarin het wezen van die omwenteling

P arijs voorgevallen was meer dan eene revolutie ,

bestaat.
Sommige revolutien zijn even regtmatig in oorsprong

het was tevens de trimnf van het revolutionair beginsel. De theorie dat gezag en regt altijd en overal op

als in strekking geweest. Uit verregaande onderdrukking
ontstaan , bedoelden en bewerkten zij het behoud van vrij-

het gevoelen en den wil der meerderheid berust, werd

heid en regt. Door omwentelingen van dien aard werd in
Zwitzerland en Holland een onafhankelijke Staat ge-

Het was dus niet enkel eene onttrooning van den

vormd. Men week van de bestaande regten en betrekkingen
niet willekeurig maar gedwongen af; en de wijziging
was niet begin van omkeering , maar voorwaarde van
behoud. Onder zoodanige revolutien moet ook die van

1688 in Engeland , en zelfs in sommige opzigten die
van Noord-Amerika worden geteld. Instandhoud ing

:vet is.iwaar een jeugdigen bloedverwant van het wet-

de vingeren te zien , en met bet erkennen van een Vorst

tot grondsiag der nieuwe orde van zaken gelegd.
Vorst , eene verbanning van zijn Buis maar eene omkeering der Maatschappij. Deze omkeering werd niet
bij toeval , door afdwaling , en ten gevolge van den
drang der onbedwingbare omstandigheden , bewerkt : zij
was sedert het ontkiemen der omwentelingsleer, , in
1789 en na de terugkomst der Bourbons , het onveranderlijke doel. De vrijheden in het Charter waren slechts

was niet de bedriegeiijke leas , maar het wezenlijke
doel. Zoodanige verandering wordt oneigenlijk revolu-

het vaste punt , waarup het werktuig ter omverwerping

tie genoemd. Het te Parijs gebeurde met doze toonee-

Frankrijk is in een revolutionairen toestand. Deze

van het Staatsgebouw werd gesteld.
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nntstaat overal waar ; al is het , gelijk nu in Engeland , zonder revolutie ; het revolutionair beginsel aangenomen wordt. Die toestand brengt, als 't ware, eene
gestadige omwenteling te weeg. Het uitzigt op bestendigheid valt weg. Eene oiawenteling is naauwelijks
tot stand , of eene andere omwenteling is nabij. Hoe
kan het anders ? Elk revolutionair Gouvernement , zoofang het niet tiranniek wezen kan , hangt van de wufte
meening eener verleide bevolking geheel af.
De Staatsregeling moest dus , in den eigeulijken zin ,
ten onderste boven worden gekeerd. Dit is slechts gedeeltelijk gebeurd. Het Charter van 7 Augustus , het-

willekeur der overnagt mogelijk is. Groole beproeving
is welligt naderbij dan men vermoedt. Aan dwaalbegrippen ontscheurd , aan het Geloof van Christelijke en
vrijheidlievende vaderen gehecht , zal Nederland kunnen toonen dat zedelijke kracht alle berekening beschaamt , en dat in alien gevalle een Volk , al is het
niet op den duur tegen honderdvoudige overmagt bestand , groot kan wezen nog in zijn val en ook onder
een slavenjuk vrij.

Het is ter verontschuldiging onzer Ministers niet genoeg te zeggen: de Koning heeft het gewild." Het
moge wezen dat door sonunigen onder hen de dringende noodzakelijkheid van openhartig en Nationaal te regeren wordt gevoeld : door in hun betrekking te blijven
keuren zij , voor het oog, der Natie , de Staatkunde van
het Gouvernement goed. Met regt zal hun te gemoet
worden gevoerd dat zij , ter verkrijging van hetgeen ook
hun tot redding van den Staat noodzakelijk scheen
niet al wat in hun vermogen was , hebben gedaan. Ne.
derland wordt door inwendig en buitenlandsch gevaar
bedreigd. Niet slechts openhartig en vrijnioedig behooren zij te wezen maar dit te zijn op de meest
doeltreffende wijs. Het gernis van een Ministerie wordt
door zelfstandigheid der Ministers vergoed. Noch
de Natie , noch de Vorst zal dankbaar wezen dat men
met de meest indrukmakende openlegging zijner gevoelens
vvacht tot dat elke waarschuwing nutteloos is.
,

welk alle gezag aan den Koning en aan de Pairs ontnam geen perken aan de vrijheid ornschreef , en de
Nationale gardes tot handhavers der Grondwet heeft gemaakt , was een treffelijk begin. Doch het spreekt van
self dat een Koning en Pairs , dat Gedeputeerden
vier aanwezen uit het vorige Charter is ontleend,
wel in eene Staatsregeling , gelijk zij voorzigtigheidshalve in het eerst werd gemaakt, maar thans niet
meer kunnen worden geduld. De tegenwoordige orde
van zaken is blijkbaar eene transitie geweest. Men
is nu sterk genoeg om openhartig te zijn. Daar
moet eenheid en harinonie in den Staat worden

De in alle opzigten onregtvaardige veroordeeling der
gewezene Ministers van Karel X , waardoor de Kamer
gebragt , door afschafling van al wat aan de belan- der Pairs met het geweten getransigneer. -1 , en te vergen en de driften der numerieke meerderheid bin- geefs haar aanstaande vernietiging afgebeden heeft ,
brengt in den stand der partijen geene wezenliike
derlijk is.
verandering te weeg. Worth het leven der Ministers
Zoodra de leer der Volkssouvereiniteit gezegevierd
nu gespaard , en keert het te leurgestelde Volk thans
had , was het uitgemaakt dat het Jacobinismus de over- naar de voorsteden terug, de Koning evenwel , zoo hij
le trove popdaire entoure republicaines
hand verkrijgen , en ook dat Frankrijk de triumf van nog eenigen tijd in bezit 'louden wil , zal spoedig moedie leer door de gansche wereld heen , en des noads ten overgaan tot hetgeen het eigenlijke doel der votksbeweging was ; afsehafling der Pairs kiesregt van meer
gewapenderhand , uitbreiden zou.
Democratischen aard ; en wegzending van een MinisteZoo in Frankrijk het wettig gezag onherroepelijk rie , waarvan het Liberalismus niet voortvarend en niet
valt , dan is er voor dat land geen einde eener lang- - oorlogzuchtig genoeg is.
durigeanch tdspoiekgza.Ovr
Engeland wil niet dat Ierland , door gewelddadige
Europa bij den onweerstaanbaren invloed van den
verbreking der Unie , onafhankelijk zij , en Ruslands
Franschen geest, schijnt hetzelfde lot bereid ; met dit gebieder zweert dat de opstand der ondankbare Polen
onderscheid evenwel , dat Frankrijk zich door krUgs- niet ongestraft blijven zal. En de Koning der Franschen en de onafhankelijkheid van Belgie is erkend I
roem en overheersching , ten onzen koste schadeloos Men behoort regtvaardig te wezen altijd en uit pligt ,
stellen zal. De overtuiging hiervan zou , onder GODS niet sorntijds en uit eigenbelang.
zegen , de wereld voor onheilen zonder tal , en Europas
■■•■••■•■•■•

kabinetten voor eene zware verantwoording hebben
behoed.

Men yerduistere toch het onderscheid niet tusschen
vrijheid waarvan elk welgeplaatst hart de waarde gevoelt , en die onzalige leer, waarmede geen vrijheid
dan van het losgelaten gepeupel en geen regt dan de

Wanneer men telkens wat blijkens ondervinding en
redenering, zeAer is , enkel als waarschffnlfjA beschouwt , dap maakt men zich mees tal gereed voor
hetgeen men nog mogel0 acht; en tot hetgeen niet
gebeurt volkornen bereid , wordt men door hetgeen
vooruit had kunnen worden gezien , op betreurenswaardige wijze verrast.

Men abonneert
uitgave geschiedt bij' G. TERVIDET, te 'sGravenbage; bij de voornaamste boekhandelaren en op alle postkantoren des
rich voor to nommers to gelijk tegen f 1. 25 jranco per post. De nommen; zijn afzonderlijk te bekomen vo4r 15 cents, een kwart vel voor 73 cent.
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NEDERLANDSC F GEDACIITEN,
Dontierdag den 13den January.
De gevolmagtigden der vijf .Mogendheden te Lon-den hebben , zoo als nit de geheele toedragt hunner
handelingen niet !anger twijfelachtig schijnt , de onafhankelijkheid van Belgie , op de voor den wettigen
Souverein meest hoonende wijze , als beginsel voor verdere onderhandelingen erkend.
Van Frankrijk en Engeland moest dit worden verwacht : want het strookt volkomen met de beginsels

Nederlandschen Staat , die van een revolutionaire diplomade getuigt.
En evenwel bij zoodanige verkrachting van het regt
door welke sonnnige gezanten waarschijnlijk hun volmagt
te buiten zijn gegaan , wordt terstond door velen beweerd , dat de Koning niet te spoedig op denzelfden
grondslag eener volkomene onafhankelijkheid , met de
opstandelingen onderhandelen kan. Die aldus spreken

naar welke de Koning der Franschen regeren moet ,

schijnen niet genoeg op de waardigheid van het Gou-

en die het Engelsch Ministerie openlijk aangenomen
heeft. Bovendien Belgie wordt onmiddeliijk onder Frank-

vernement , op de eer der Natie en op de toekoma , to

rijks invloed geplaatst ; Engeland maakt welligt reeds

het oogenblik te hebben gelet.
Het is te vreezen , dat ook die bekrompene here keningbedriegt. Zij verlangen dat de voorwaarden

een Comtnercie-tractaat gereed.
1)och wie had dit van Rusland Oostenrijk en Pruissen te gemoet kunnen zien ? Het is waar , zii blijven
rich , na het erkennen van Lodewyk Philippus , gelijk:
doch zich gelijk te blijven kan niet raadzaam worden
geacht , als men het pad van schande en van verderf
ingetreden is.
Men offert een trouwen bondgenoot op.
Men verbreekt de Tractaten waarop het Statenstelsel

veel misschien op het belang van den handel en van

eener scheiding worden bepaald. Noodzakelijk is het
hiertoe niet , dat de Koning , dat Holland vernedering
en verguizing onderga. De regeling der voorwaarden
voor zoo ver die mogt worden vereischt om de wapenen
neder te kunnen leggen , zou , zonder erkenning van
den opgeworpen Staat en zonder vrede , die in
doze oogenblikken nutteloos , bedriegelijk en scha-

van Europa rust.
Men schendt de beloften aan het huis van Oranje ,
'ten aanzien van het voortdurend bezit van Belgic gedaan.
Men wettigt een stand van zaken die , daargesteld

delijk wezen zou onder bemiddeling der Mogendheden

door verraad en muiterij , nog even verward als onzeker

prijzenswaardige naauwlettendheid vat er van Bel-

en wankelbaar is.
Men voegt zich bij de rebellen , en ontneemt aan den
Koning de helft van zijn Rijk. Men intervenieert , ten

gie te vorderen is. Die tnoeite kan worden gespaard. —
Hoe dan ? — Omdat Belgie niets dan gedwongen teruggeven zal , en dat , wanneer Frankrijk Belgie ondersteunt
en geene der Mogendheden Frankrijk tegenspreken durft
het dwingen ten minste moeijelijk valt.

behoeve van muitelingen , in de binnenlandsche twisten
van een onafhankelijken Sjaat.
Men ontzegt den Koning het regt om , in geval eener
contra-revolutie ten voordeele van zijn Huis , de afgevallen Gewesten terug te doen keeren onder het wettig
gezag. Zoo Belgie onafhankelijk is , dan wordt straks
elke poging van dien aard interventie in de aangelegenheden eener zelfstandige Monarchie.
Men maakt Belgie Fransch en stelt Holland bloot om
door Frankrijk te worden overheerd.
Ziedaar eene behandeling van den Koning en van den

plaats kunnen hebben. loch , zoo men gunstige of
regtmatige schikkingen verwacht , zal men te leur
worden gesteld. Meer dan een daghiad rekent al met

Afstand der regten die het Huis van Oranje en die
ook de Netlerlandsche Staat op Belgie bezit , ware
zonder nut. Het goedkeuren van geheel willekeurige
en hoogst onregtvaardige beschikking zou de maatstaf
onzer kleinmoedigheid , en het voorteeken van nog erger

vernedering zijn.
Het is to verwachten dat van wege den Koning , uit
aanmerking van hetgeen hij verschuldigd is niet aan
zich zelven alleen maar ook aan het Rijk , met nadruk
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tegen deze schennis van Tractaten en Volkerenregt ; a1,
worden geprotesteerd.
Maar wat behoort de Regering vervolgens te doen I
Moeijelijke vraag , gelijk uit de menigvuldigheid en
verscheidenheid der antwoorden blijkt. Het beslissen
zoo , ook om de onwetendheid in welke men ten aanzien van vele gewigtige onderwerpen verkeert vermetelheid en aanmatiging zijn. flit kan eater in het algemeen worden gezegd ; eene Regering behoort een
plan te hebben ; zij moet weten wat zij daar zij
antlers de slavin der omstandigheden worth. Zoodanig
plan moet niet naar willekeur worden gemaakt : altereerst op de regten en belangen der Vereenigde Nederlanden bedaeht , werke men ,‘ voor zoo ver _dit• tevens
mogelijk is , mede of k de revolutie in Belgie en in Europa tegen to gaan. Zeodanig plan dient , althans in
de hoofdstrekking , to worden opengelegd. Het blijkt en ,
naarinate Nationale medewerking meer wordt vereischt ,
zal het nog duidelijker zijn , dat geheinkhouding , wanneer zij niet volstrekt wordt vereischt nutteloos en
verclerfelijk is.
Wat in Belgie gamma blijft voor Holland van het
hoegste bolang. De haat tegen de Hollanders en de
zucht naar scheiding zijn bet voorbijgaande gevolg van
kunstmatige opruijing geweest. Had men den wezenlijken aard der rebellie doorzien , het oproer ware veel.
ligt zonder Neel moeite gestalt. Eene factie werd te
seer als Natie beschouwd de Natie voegde zich bij
haar , teen -men geen under Gouvernement had. Thomas
heerscht -overal teleurstelling gebrek veraehting der
lieden , die zich en htui vrienden in het bewind heb !
bengstld,ruwchinevogtd.hanl,
nijverheid .en falmijkwezen genoot. De Mel en del3leesAelijkheid zijn voor den .v,ermeerderenden Franschen invIoed beduellt. Het lot der bevOlking words ondragelijker met iederen dag : en in 'flier Ian eene groote
stad is -de .nitbarsting van het ,Volksongeneegen nabij.
Hit alts evenwet is geen waarborg eener spoedige
,tenegkeeoing of veel tddoewde toenadering tot het wettig
gesag. Herwinnen is meeijelijk =waar behoa4en mita !
mien 'siet zeer moeijeltik Was, 'De bevolking aiet
minder naar Oranje of Holland , dan nit eigen 'belang
n soiskt inaariktswanitering- boedan ig. ook , nit. d Geen
4wijfkl- dat-, zoo met de - liollandschesu'de over-.
&ellen ntsgt tio FranscheNatie doer de liberates geleid ,
trots alle onafhankelijkheidsverklaring tnsschentreden
zon. Bovendien is het overbekend dat tegen eene her-

eenigirg op den vorigen voet in Holland onverwin•
nelijke afkeer bestaat. Geen wonder : want , zoo de vereeniging voortgeduurd had , zou Holland , uit den aard
der zaak , de kern eener Nederlandsche Monarchie ,
desniettemin aan Belgie en dus aan Frankrijk ondergeschikt zijn geweest. `Het zenden van troepen , wanneer
in sonnnige• steden eene beweging ten gunste van
Huis van Oranje plaats hehben mngt , zou in versphei.
den opzigttn thans meer dan bedenkelijk zijn.
Aan den anderen kant is het vreernd dat menitgeen.,
met zoo, veel vertrouwen van hei op zich zelf stagn4
Holland gewaagt en , op eigen kracht volkomen gerust
het lot van Belgie als eene voor Holland bijna anvecschillige zaak aanschouwt. lit zoo dragelijk zijn , indien men tevens op de wezenlijke bronnen van Nationale
kracht teruggewezen wierd ; maar door handelsvrijheid
alleen , hoe wenschelijk ook , worth men niet belloedi
Billijke voorwaarden van scheiding zijn thans ook voor
baatzuchtige vernedering niet te koop. Van waar de,
grootspraak , als of de redding en de bloei van Holland
slechts door halstarrigheid van het Gouverneinent tegengehouden wierd? Zoo Holland belast blijft met de
schuld , zoo het geen schadeloosstelling of to gemoetkoming
ontvangt, dan is het redmiddel ,of verhOoging van belastingen die reeds hoog opgedreven zijn , of vernietiging van
het crediet, die nog erger dan verhoogde belasting-erk is.
Zoo de revolutie door of zonder inlijving it Ffaillict*
in Belgie de overhand behoudt grenst Holland, 40.
welk thans weinig op hondgenopten rekenen 'can , onmiddellijk aan het magtige rustelooze en gnwentelings,
gezinde Volk , .dat sedert twee. :eeuwen de doodtaind
van Nederlands vnijheid en ,on taffutnlielijkheid is. Het
valt gemakkelijk te zeggen dat menBelgie geheel v3n
zich afwerpen ,moet ; &Oa' de. Nedeirlandsehe Staat
niet in veiligheid gesteld, omdat men, verliest. •
Koning is in een seer moetieluken toestand get.
plaatst waarin hij aan onberaden eischen ook uit het

Noorden , ten aanzien van een afstand , geen gehoor
verleenen .kan ; en dit zoo meer algeween zijn elkend
indien de Regering altijd het Nederiandalie- beginsel
als grondwettigen steno _der Monarehie aaligenterkt had ;
voorts bij den opetand , en vooral Coen met de rehelien
in onderhandeling getreden ward , de zeirstandighei4
der getronwe Gewesten en de ,voorttinring van :het 'kik
, openlijk tot grondslag van haar yonder gedrag adifigeno-

Ilpiland omtrent .des ;and eener gewijaigde
betrekking op alle of sonunige Zuidelijke Gewesten
gernst gesteld had,

men , en
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Het Taft ligter to zeggen wat itr de toelwnst -wen-

algetneen ,. nog geen plaats voor begeerte naar plotse-

schclijk don wat mogelijk is. Men heeft in 1815 te
weinig eerbied voor oude herkomsten en regten gehad.
Eene eigen Staatsregeling waarbij het onderscheid van
stenden en van provincien in acht •genomen wierd , zou

linge veranderingen gemaakt. De band tusschen Hol-

lAelgie tot ‘een wezenlijken voorinuur. tegen Franicrijk hebben gemaakt. Doch men was toen te bevreesd, voor

land en Oranje is niet geslaakt ; en , hoewel de laatste
jaren min gunstig op de Natie hebben gewerkt , en de
voortgang van wanbegrippen slechts voor een tijd door
ingenoinenheid tegen de IJelgen is gestuit ; zoo kan het

schaduwbeelden uit vroeger tijd. Er was en misschien is

Gouvernement thans nog het middenpunt eener Nationale ontwikkeling zijn , ,waardoor Holland zich het

er nog in Belgie , zoo lang het op zich zelfstaat , geene

Holland s an vroeger dagen waardig betoonen zou.

duurzaamheid voor een gezag , dat in Adel en Geestelijkheid geen onderstenning bezit. De zege der Ultra-

Eene algemeene herziening der Grondwet , wel verre
van te leiden naar dit doel, zou het begin wezen van

montaansche partij , in zoo ver zij het Liberalismus
slechts als middel gebruikt , zou welligt rte voor Holland

den ondergang der Monarchie. De weg tot behoud is ,

minst ongunstige wending der Belgische onlusten zijn.
Twee Constitutionele Monarchign met eene ruime

landschen zin.

mate van vrijheid , met gelijke regten en onder denzelfden Vorst , zouden nevens elkander niet lang kun-

geest , ten uitvoer worden gelegd. Het zij , niet uit
bedilzucht , niet zonder levendig gevoel dat het verbe-

nen bestaan. Misschien evenwel zou het voor Holland

teren moeijelijk is ; maar net bescheidenheid en ernst

nuttig zijn geweest , dat een deel van Belgie gebleven

zij aan elk die het beoordeelen kan , en vooral aan eene

ware onder de Souvereiniteit van den Koning , of van
een ander lid nit zijn geslacht. Ook wenschelp elligt de vestiging eener zelfstandige Monarchie , al ware

welgezinde Regering gevraagd : Zijn de Ministers , de

het onder vreemde heerschappij : eener Monarchie waar
de Regering niet is bij het Volk. Doch bestaat er tot

naar ons inzien : regeren , en regeren in den NederHiertoe moet de Grondwet , overeenkomstig Naar

Raad van State , de Staten - Generaal , de Provinciale
Staten , hetgeen zij , in het belang van den Koning en
van het Volk , behooren te zijn ? Is er in de instellingen leven en kracht , en tusschen de instellingen ver-

dit een en ander mogelijkheid ? Zouden er voor het
daarstellen van een Staat , waar vrijheid en orde niet
Luitengesloten was , nog kansen overig zijn ? En is er

eeniging of verband ? Is de Kroon meer dan een middenpunt . van administratief bestuur , zonder invloed tot

in Frankrijk niet ,eene zeer magtige partij die weidra

is te vreezen dat , als eene partij , door den geest

vorming en leiding van den publieken geest? Het

geheel meester zal wezen , en de daarstelling of voort-

des tijds en door de omstandigheden ondersteund , de

during van een welingerigt Gouvernenient geenszins
veroorloven zal ?

Regering dwingen en de Natie medesicepen wil , de we-

De Koning beware de regten van zijn Hula en van
hey Rijk aan welks hoofd hij zich bevindt. Afgland levert of in het geheel geen voordeelen op , 'of
&khans niets dat in eenige evenredigheid zij met het
verlies. De terugkeering van een tijdperk van orde
en regt is geene onmogelijkheid ; en eene opoffering is

en openlijke handhaving der ware beginsels en aan een

te:groot, die met eigen Avaardigheid •en pligt niet vereenigbear is.

overeenkomstig het karakter van het Nederlandsche

Doch zoo bet twijfelachtig is of er lets en wat er
ten aanzien van jielgie moet worden gedaan , het is
duidelijk dat ten. aanzien van Holland veel geschieden moet en geschieden kan.

derstand gering wezen zal. Indien het aan gestadige
natuurlijk en blijvend vereenigingspunt voor de welgezinden ontbreekt , is het welgelukken van. een aanval
niet twijfelachtig meer.
Regeren in den Nederlandschen zin is geenszins regeren met de meening van den dag. Het is regeren
Volk ; een karakter door het Christendom gevormd
dat uitgemunt heeft door bedachtzaamheid , volharding,
vrijheidsliefde en vaderlandschen zin. fit karakter in
stand te houden en te veredelen , zij het doel van het
Gouvernement en van elk , die Nederlands welzijn bevorderen wil. Z6O is het dat men waarborgen verkrijgt,
zonder welke ,a1 het overike sveinigbeteekenend is , en•

Zeer opmerkelijk is de gesteldheid van het Hollandsche Volk. Betamelijke ondergeschiktheid gelijk zij
waardoor bet verschigt nog opgeheldeld wor4t , ciok au
fit PodOienstigheid on is en met zin !nor vitheid,
de onregtvaardigheid triunifeert.
in eerbiedwaardige vereeniging staat , heeft, bij het
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waarlijk Christenen zijn , hebben bij het tegengaan van

met de onafhankelijkheid van Belgie en de verwezen'ping der revolutie - leer de Tractaten van 1815 ver-

binnenlandsche woeling tweederlei gemeenschappelijk
belang.

eenigen wil , voldoet ook aan de Belgische opstandelingen niet.

De Protestanten en de Catholijken , indien beide

De revolutie, gelijk zij in Frankrijk haar hoofdzetel

Zoo gaat het Alp wanneer men tusschen regt

heeft , is niet anti-Catholijk en anti-Christelijk Aileen ,

onregt een middenweg kiest.

maar leidt naar ongeloof en ongodisterij. In Frankrijk
blijkt reeds dat de vrijheid voor alien en in alles , niet

men verachtelijk zonder nut.

en

Gehaat door alien , wordt

voor de Roomsch-Catholijke Geestelijkheid , noch in het
stuk van haar Godsdienst bestaat. Nog een weinig
meer Fransche invloed ; en hetzelfde zal in Belgie worden gezien.
De revolutie onderwerpt den gezeten burger an de
plunderzieke heerschappij van het gemeen: Dit is een
onheil dat alien zonder onderscheid van GOdSdienst
bedreigt.
Het is bekend dat sommige Catholijken in eene vernietiging der bestaande Maatschappijen het middel en de
voorwaarde eener toekomstige zegepraal van het •Catholieismus meenen te zien. Zij achten zich tot verhaasting
van dat oogenblik verpligt. Is het dan geoorloofd hetgeen misdaad is , te doen , opdat het goede er nit
voortspruiten zou ?

Over de erkentenis der onachankelijkheid van Belgie ;
Leyden , 31 Dee. x 83o.

In deze uittnuntende brochure , die wet in handen
van onze en ook van vreemde Staatslieden behoorde to

zijn , en waarvan wij nader versiag hopen te doen , wordt
op overtuigende wijze betoogd , dat zoodanige erkentenis
noch door de Mogendheden noch door den Koning ,
zonder miskenning van het belang , zoowel van dit
Rijk als van Europa in het algemeen , piaats hebben
kan Beradenheid weet voor de overmagt des oogenbliks
• te zwichten , zonder de eer , zonder het Brecht op de
• toekomst te verzaken. Een tijd van wederopbouwen
zal de slooping der tegenwoordige vormen van het
Gemeenebest der Volken vervangen. Moge one
uitzigt op dien tijd niet door eigen schuld worden
• verduisterd." Deze behartigingswaardige wensch is

Het is te verwachten dat Keizer Nicolaas de gedragingen zijner gezanten te Londen afkeuren zal. Het
gebeurde in Polen is aan dat in Belgie gelijk : hij moet

het besluit van een opstel dat over vele gewigtige punten van onzen tegenwoordigen toestand het licht van
heldere en juiste redenering verspreidt.

of nergens of overal de handhaver willen wezen van
orde en wettig gezag.
Ook baat het niet dit slechts waar eigenbelang betrokken is , te willen zijn. Duidelijk is het nu dat de
oorlog , naarmate men dien 'anger ontweek telkens
onvermijdelijker en voor de goede zaak bedenkelijker
werd. De triurnf der Volks-Souvereiniteit is een algeineene oorlogsverklaring geweest : en al is de Koning
der Franschen , al is de Volksoppermagt in Belgie erkend , Europa zal, om Polen of om elk ander land of
gewest , zoodra het revolutionair beginsel ernstigen
wederstand ontmoet , in vlam worden gezet.

Een gerucht waaraan misschien niet veel waarde kan
worden gehecht , kondigt eene verandering in het En.
gelsch Ministerie aan , die Sir Peel aan het hoofd
plaatsen zou. Dat zou als 't ware , een achtste
Augustus in Engeland zijn. Nadat de teugel losgelaten werd
valt het weder inteugelen niet
Staatslieden verliezen hun kracht , zoodra zij , dog, omstandigheden bedwelmd , aan beginsels vaarwel hebben
gezegd ; en dit was , gelijk met Lord Wellington , zoo
ook met den Heer Peel het geval. Niet van de zoodanigen kan uitredding worden verwacht. Laat ons verlaten en verongelijkt , op eigen hulpmiddelen zien , en

Het voor Frankrijk alleen gewenschte Protocol der
Conferentie te Londen van 20 December , waarbij men

bovenal op

GOD ,

die ze verleent en alleen zegenen

De uitgave geschiedt hij G. VERVLOET, te 's Gravenhage;' bij de voornaamste boekhandelaren en op alle postkantoren des Rijks. — Men abonneert
sich voor io nommen t e gat*, tegen f i. 25 franco per post. De nommers zijn afzonderlijk te bekomen voor z5 cents, een kwart vet voor 7i cent.
Gedrnkt by H. P. DE SWART te Gravenhage.
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Dingstlag d en 18den January.
Eensgezindheid , op beginselen gegrond , is het-

Noordelijke Provincien alleen ; en dat geen lid van het

geen Nederland thans in de eerste plaats behoeft. De

this van Oranje , terwijl de Koning voor buitenlandschen
overmoed niet buigt , en de zelfstandigheid der Vereenigde Nederlanden behoedt , zich door betrekking op
Belgie, waarbij het beginsel van den opstand gewettigd

bijeenroeping der Staten-Generaal zal dienstig kunnen
wezen om in die behoefte te voorzien. Het is tijd dat
aan de publieke meening, welke men te veel in het
onzekere ronddwalen en afdwalen laat , licht en steun
worde verschaft.
Wenschelijk voorzeker is het einde van een krijg
die 's Lands beste krachten ter verdediging van de
grenzen verteert. Doch vrede is onmogelijk ; oindat de
Koning niet vrijwillig toesternmen kan in eene willekeurige ontbinding van het Rijk , waardoor Belgie
Fransch , en Holland Frankrijks weerlooze prooi worden zou ; omdat Ilollands regt en belang ter zijde zou
warden gesteld ; en oindat vrede eene bestendigheid van
overeenkomsten onderstelt , die thans , vat Belgie betreft , geen plaats hebben kan.
Een bestand , on-der bemiddeling der Mogendheden , of
regtstreeeks met het Belgisch Couvernement , zou , indien men waarborgen voor de grenzen van 1814 verkreeg , misschien voordeelig kunnen worden geacht. Niet
door uitputting en dwang keert Belgie onder den wettigen schepter terug: daarvoor zal in Frankrijk worden
gezorgd. Doch het is juist in de behoorlijke verzekering
an die grenzen dat , dewijl ieder onregtvaardige
eisch der Belgen door Frankrijk wordt ondersteund ,
een zeer gewigtige zwarigheid ligt.
Waarschijnlijk zal door de openbaarmaking van hetgeen te Londen van wege den honing is geschied
over de mogelijkheid van aannemeliike schikkingen
eenig meerder licht worden verspreid : doch wat het
tneest tot instandhouding der Nationale veerkracht toebrengen zou , is de verzekering dat , zoo men voor de
overmagt zwicht , het regt ongeschonden wordt beaard ; dat de Nederlandsche Staat de bevoegdheid van

worden zou , vernederen en van het getrouwe Holland
losscheuren zal.
Wat den inwendigen toestand betreft , het is eerie
gewigtige vraag in hoe ver thans voor het blijvend aan•
wezen der van ouds Vereenigde Nederlanden als afzonderlijke Staat , een waarborg behoeft en belioort te worden verleend.
De Grondwet mag in alien gevalle eene verandering
ondergaan op grondwettige wijs.
Eene bijeenroeping van sterngeregtigden , aan wie het
ontwerp eener nieuwe Grondwet zou worden voorgelegd , zou eene omwerittling zijn. De Staatsregeling
is niet vernietigd en niet provisioned'.
Herziening der Grondwet moet met Art. 229 , althans
met den geest en het doe' van dit wijze voorschrift
strijdig worden gekeurd. Het Gouvernement onthoude
zich van eenig voorstel daartoe. Ceene Commissie
tot herziening, of ter opgave van veranderingen , of
hoe ook genaarnd ; zoo men inwendige rust begeert
en wezenlijke verbetering bedoelt. Nu ten aanzien van
elk gewigtig punt een bijna voislagen anarchic van
denkbeelden is , zouden telkens nieuwe voorstellen , met
telkens verineerderende vervvarring en ontevredenheid te
berde worden gebragt.
Hervormingen zijn noodzakelijk, niet zoo zeer in de
Grondwet als in het uitvoeren van hetgeen zij , iridien at niet uitdrukkelijk voorchrijft , toch onderstelt. De regeringsvorm is te veel eene Koninklijke
Democratic ; waar het Opperhoofd , mildenpunt van het

schikken , geenszins erkent ; dat het grondwettig be-

bestuur , zich dewijl hij niet om zich heen een eigenlijk Gouvernement heeft gevormd , ten" aanzien der Regering naar de wenschen der algemeene opinie voegt.
Daardoor mist de initiatieve der kroon genoegzame kracht ;

staan van het Riik , ten gevolge van den verwarden en

en het

vreemden om over ons grondgebied en straks over de
voortduring van ons bestaan naar goedvinden te be-

onzekeren toestand van Belgie thans vcortduurt in de

veto , wanneer het de lastige tegenstreving
schijnt van een mensch oefent in onrustigen tijd wai-
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trig zedelijken invloed uit. De publieke opinie te. he-

bolwerk tegen vreetnd geweld. Waar menschelijke be-

derven , en eene omwenteling te bewerken , valt in

rekening geene uitkomsten ziet , is dikwerf onverwachte en heerlijke uitkomst bij GOD. Die gedaehte

zoodanigen Staat aan kwaadwilligen ligt.
Zoo ten deze geenerlei verandering komt, zal de
Staat overgaan in eene Republiek , in welke de magt
van het Opperhoofd , omdat hij erfelijk is , aan naauwe
banden zal worden gelegd. Under een republikeinschen
regeringsvorm zijn de Volken schoon meestal , niet
altijd ongelukkig geweest : maar nit is er geen uitzigt
op eene welgeordende Republiek.
De Staat worde ; hetgeen dezelve in den geest der
Grandwet , in den geest van Nederlands herstel in 1813 ,
Leibehoort te zijn ; eene getemperde Monarchie.
ding en itnpulsie kome van boven af; dat is , onder toezigt van den Vorst en onder bescherming dere
Iiroon , van een Gouvernement hetwelk , aan vaste beginsels gebonden , aan erkende grondstellingen
getrouw , noodwendig , ten gevolge zijner inrigting uit de bekwaamsten worde zamengesteld. Voorts
moet , behoudens de Souvereiniteit van den Monarch , de meestinogelijke vrijheid worden verleend :
inzonderheid behoort , zoo veel dit met de regelingsder algemeene belangen vereenigbaar is , de onbelemmerde beschikking over gewestelijke , plaatselijke
en bijz-ondere aangelegenheden aan de belanghebbenden overgelaten te zijn.
Te verwonderen is het niet , zoo men in deze tijden
wel eens bijna moedeloos wordt. Het grootste deel van
Europa zucht reeds onder eene Napoleontische dwinge-

evenwel zou meer geruststellend zijn , indien deze Alvertnogende Redder meer algenieen , meer plegtstatig ,
meer Nationaal meer gelijk onze Vaderen met het Hula
van Ora* altijd en wij zelven nog in 1813 en 1815 met
den Koning hebben gedaan , om vergeving en om bijstand
aangeroepen wierd.
Over de erkentenis der onafhankelijkheid van Belgie Leijden,
31 Dec. 183o.

De Schrijver dezer brochure , in welke menig gewigtig vraagstok ten aanzien van onzen tegenwoordigen toestand opgeheldeid wordt, beschouwt deze erkenteals eerst van de **de des Konings.
Men wenscht, dat de Koning de veiligheid , de rust , de
hulpbronnen van Noord-Nederland niet aan eene reeds verlorene heerschappij opoffere . . . . De vraag is niet, of de
Noordelijke Provineien aan de hoop om de Zuidelijke te herkrijgen , mogen worden opgeofferd. De -vraag is veeleer , of de
tijd reeds is gekomen , op welken de Koning, in het eenzijdig
beta.ng der Noordelijke Provincien, vergeten mag dat hij
Koning is der Nederlanden ? De vraag is daarenboven of
de pligt van den Koning, der Nederlanden niet dan ten
koste der Noordelijke Provincien kan worden betracht?

Na het punt van onderzoek aide's met juistheid te
hebben bepaald , merkt de S. op dat over schelding , afstand of vrede geene onderhandeling plaats
hebben kan , zoolang de volstrekte onvereenigbaarheid

landij : bijna elke Mogendheid siddert voor de beveten uit
Parijs : Nederlands aanwezen , wat de voortduring van

niet onwedersprekelijk is. Hij toont dat noch de in_
vtoed van Adel en Geestelijkheid , dien de Regering
nooit, gelijk hij zich uitdrukt, met pjle-n uit den ho-

den Staat betreft , hangt welligt , door trouwelooze

her der liberals beginselen

baatzucht en vrees van de genade der Fransehen af.
Dit neemt de verpligting niet weg, om datgene te doen ,
waardoor men tegen elk mogelijk geval beter voor-

de aard dergrieven wier weerklank , ook bij het vetoordeelen van de Belgen , in Noord-Nederland sterk

bereid is.
De Ministers , niet de Koning alleen , zullen , in het

oog der Natie , voor de regtbank der nakomelingschap
en voor die van hu-n eigen geweten , verantwoordelijk
wezen voor hetgeen in deze beslissend -e dagen geschiedt.
De bevolking verlangt zich te scharen rondom het emuvernement ; dit kan zij niet, zoo fang geenebeginsels voorop
worden gesteld , aan welke de weldenkende zich vasthechten kan. Partij-sehappen , die anders onverniijdelijk

tegen had moeten gaan ; noch

en algemeen is geweest ; noch de schandelijkheid der
muiterij , die niet op rekening der- gansche bevolking
mag worden gesteld ; onoverkomelijke hinderpalen eener
thans evenwel onmogelijke hereeniging zijn. Inderdaad
,

het is voorbarig vast te stellen dat het weder aanknoopen eener betrekking tusschen Holland, en Belgie of
een deel van Belgie , voor altijd onmogelijk blijft. Wel
eehter , op den vorigen voet. De Nationale verscheiden.
heden moeten en kunnen niet door grondwettige vormen uit den weg worden geruimd. Ook bedenkt de S.

zijn , zouden door een stelsel , hetwelk 'met handhaving

welligt niet genoeg dat Belgie inderdaad een deel van

van Christelijk geloof en .wettig gezag ook , liberalen
en Catholijken om den Troon vereenigen zou , thans
bog welligt worden gestuit. Eendragt is een krachtig

Frankrijk geworden is.
De afstand zou , bij de uitkomst waarschijnlijk , zoo
als de S. zegt , ter gunge van Frank's& wordei
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gedaan. Het Rig( wordt van regt op schaderoosstelling beroofd : en , zoodra het regtens ontbonden
wordt , zal de belangstelling van Europa ook omtrent
Noord-Nederland deerlijk worden verzwakt.
Aan vaste regeling der wederzijdsche batrekkingen
kan thans niet worden gedacht. Daar is geen waar.
borg voor eenig verdrag ; en , bij de algemeene, verwarring , ontbreekt de veelzijdige overweging van wederkeerig belang , die tot een duurzamen vrede wordt vereischt.
De S. houdt een vrede , die nu met volstrekte
scheiding en afstand gepaard zou moeten gaan , voor
oneerlijk , ontijdig en verderfelijk , en vindt al het
nut dat men daarmede bedoelt , in een vvelgeordenden
wnpenstilsfand terug. Onder behoorlijke verzekering
der grenzen van 18-14 , zou de ontruiniing der citadel
van Antwerpen en de ophefling der blokkade ook der
Schelde , kunnen worden verl.eend.
De S. heeft , als Belgie op zich. zelf worth be-

dag

gegerbiedigd worden zal ? En indien hetgeen

sedert eenige maanden gebeurt , in den grond slechts
een oorlog tegen Frankrijk is , die weldra meer openlijk
losbarsten zal dan zou de overgave eener vesting die ,
als 't ware , een sleutel van Holland is , waarschijnlijk
spoedig door naberouw worden achtervolgd.
Eene vredesonderhandeling staat met het vrijwillig prijsgeven van gansch Belgie gelijk. Zou daar reden toe zijn
Het aan de Grondwet getrouwe deel dat nit de Vereenigde Provincien van 1814 bestaat , maakt het door
Europa in 1815 erkende en gewaarborgde ofschoon nu
door afval feitelijk verkleinde , Rijk der Nederlanden
uit. Dit Rijk welks .ingezetenen althans nopens den
eventuelen aard eener wel hoogstonwaarschanlijke
maar toch altijd mogelijke wedervereeniging met afgevallen Gewesten wel gerust mogten worden gesteld ,
behoudt voorzeker zijn regt , al is het dat overmagt
en tronwroosheid er de uitoefening van belet. De Kofling , zoo als door den S. opgemerkt worth , behoort
niet merle oorzaak te zijn dat een oorlog niet voor het
behoud van het onde , maar voor de vestiging van een
nieuw Europisch sijstema gevoerd worde : waarbij de

schouwd , volkomen regt. De oorzaak der ellende
zal niet in den opstand , maar in de vijandige maatregelen van Holland worden gezocht. Dan neemt de verbittering toe , en de afkeer tegen Holland wordt een
onwaardeerbaar vereenigingspunt. Men houdt te weinig
in het oog dat een land, hetwelk zich in revolutionairen toestand bevindt , krachtiger is , naarmate het ellendiger wordt. Men late de omwenteling , zegt de
S., hare woede tegen zich zelve verspillen ; het is het

Hereeniging onder dezelfde Grondwet , scheiding onder- denzelfden , in beide landen aan eene liberale Constitutie onderworpen Monarch , komt ons ook voor het

eenige middel ons haar daarna te behandelen.

vervolg , bijna onmogelijk en ten aanzien van Holland

Met Belgie als eene vesting te willen belegeren zou men
evenzeer tegen zich zelven werken, als wanneer men door onderhandsthe bevordering van binnenlandsche bewegingen' ter
gunste van de vorige orde van zaken , of door verovering ,
wederom voet in Belgie dacht te krijgen .... Door zoodanige
ontwerpen zou een afgrond worden gedolven • slechts
door den val van Nederland en Oranje te dempen.

Van pogingen van dergelijken aard kan vreesselijke
reactie ten onzen nadeele worden gewacht. Ook blijve
gelijk de S. opmerkt. het handelregt voor vreemde
Mogendheden , zoo 'veel mogelijk gaaf. Dan zal de
zorg voor gestoorde handelgemeenschap niet ligt een
drangreden tot onderhandeling met opstandelingen zijn.
De opening der Schelde zou Belgie misschien dubbel
doen gevoelen wat het in Holland ook voor den handel verliest. Daar zijn evenwel oogpunten , nit welke het verlaten van Antwerpen , zelfs als de voor,waarde van een niet onbillijk bestand , zeer bedenkeliik
is .. Wie staat er voor in dat de wapenstilstand een

zelfstandigheid van het hleine Noord-Nederland naauwtijhg eenige zorge waardig en geen beletsel zal zijn.

verderfelijk voor. Ook berouwt het ons niet , van den
aanvang der onlusten af, ons tegen elke vereeniging ,
als inderdaad gedrochtelijk , te hebben verklaard , waarvan erkentenis en wettiging van het revolutionaire beginsel in Belgie de voorwaarde of het gevolg wezen
zou. Doch er zijn schikkingen denkbaar , door welke Belgie eenniaal geheel of gedeeltelijk in betrekking tot Holland
overeenkomstig het belang van beide landen zou worden geplaatst : en zelfs wanneer ook dit onmogelijk is ,
kan het wegwerpen der regtmatige aanspraken van den
Staat niet raadzaam worden geacht. De zelfstandigheid van het Nederlandsche Volk , die veel bij de feitelijke afscheiding wint , zou , bij eene vernieuwde betrekking door betere waarborgen dan te voren moeten worden beschermd ; hoewel de beste waarborg steeds gelegen zal zijn in de herleving der gevoelens door welke de Nederlandsche zelfstandigheid, werd gevormd.
De Schrijver neemt eene gewigtige tegenwerping op.
Maar , zegt men , de Natie der getrouwe Nederlanden eisch't

140
dringenil dat de voorloorlge toestand ophonae ; zij verlangt een zaamheid en behoedzaamheid voordragen mag: doe',
geheellijke herziening van de Grondwet en beslissende verande- indien het Gouvernement tot algetneene heerziening wordt
ringen in den gang van het Bestuur, met uitsluitende toe- overgehaald , dan zal het , voor hervormingen bevreesd ,
eene omwenteling te weeg hebben gebragt.
passing op de van ouds Vereenigde Provincien,

In het tweede gedeelte , hetwelk aan de beschouwing
der erkentenis van de zjjde der Alog -endheden toegeDe oplossing dezer bedenking is een der belang- wijd is , herinnert de S. , dat er geen Statenstelsel
zonder regt van interventie kan worden geciacht. Tusrijkste deelen van dit belangrijke geschrift.
sehenkomst ten behoeve van het Rijk: der Nederlanden
De Staat is niet ontbonden.
was evenwel , volgens den S. , vooral sedert den
opstand van Polen , zoo min waarschijnlijk sneer als
Indien het waar is , dat een Staat , door opstand en afval van wenschelijk. Doch tot een onbepaald uitstel van erhentenis vvaren de Mogendheden zelfs aan Belgie , hetwelk
een deel zijner onderdanen , deszelfs regtelijk aanzijn niet veralle voorwaarden van vrijheid en onafhankelijkheid mist ,
liest , bevinden wij ons in geen voorloopigen toestand , maar
in deszelfs bijzonder regt en belang, maar bovendien
onder de grondwettige orde Nan het Rijk der Nederlanden.
aan dit aan het algemeen Statenstelsel en elk
De Grondwet behoeft niet te worden herzien.
aan zich zelven verpligt.
Indien wij niet , op het voorbeeld van Belgie , naar eene
De S. heeft , na hetgeen te Londen voorgevallen
omwenteling haken , en hare grenzenlooze gevolgen willen veris , dit slechts ten deele ontwikkeld. Alleen nit verantwoorden , bestaat er voor eene herziening der Grondwet
bijsterende vrees voor Frankrijk en het revolutie-sijsBeene reden.
teem kan het , ook naar zijn inzien worden verklaard ,
zoo Regt en Staatkunde wijkt voor, het verlangen om
Frankrijk aftesmeeken , dat het Belgie niet aanstonds
Al het goede dat men zich van eene grondwettige
; zoo het
voor een deel van zijn gebied N'erklare
verandering belooft han langs eenen anderen weg
Congres eene zamenspanying van Koningen vertoont
De S. geeft niet onduidelijk toe tot bekrachtiging van den tuimelgeest des Volks
worden verhregen.
zoo non interventie de afschuwelijkste interventie
dat voor een spoedigen beslissenden peer onzer gewordt , eene tusschenkomst voor den opstand tegen het
steltenis hooge noodzakelijkheid bestaat , en dat , om erkende Staatsgezag. De Mogendheden voegt hij
er bij , hebben tot dusver over Belgie niet tot eigen
aan Regering en Grondwet ziel en leven te doen
vergrooting beschikt. Voor het overige is de daad
hernenien eene crisis wordt vereischt. Doch niet in aan de eerste of tweede deeling van Polen gelijk.
vertnahing der Grondwet, maar in den geest van handhaving en uitvoering zal het rediniddel kunnen zijn.

De geteisterde bodem in deu storm wordt , zegt de
S., niet beveiligd door een nieuw reglement.
De S. meent dat een Ministerie met een voorzitter
met worden benoemd hetwelk van den beginne of in
de Staten-Generaal vaste grondstellingen , op bevel des
Konings en als personele overtuiging der leden , openbaart; daaronder handhaving van het regtelijk aanwezen
van het Rijk en van het grondwettig bestaan ; afwijzing

van vreemde tusschenkomst voor Belgie of Luxemburg,
verlangen om Belgie ongemoeid den kritig zijner oznwenteling te laten afloopen en een geregelden wapenstilstand te -sluiten.
Het is ons zeer aangenaam te zien dat ook de S.
de vorming van zoodanig Ministerie volkonien met
de Grondwet en met de geleidekke volmAing van het
staatswezen vereenigbaar acht. \Vat veranderingen in
de Grondwet betreft, welke de S. als op dit oogen-

bilk

zeer ontijdig beschouwt , het komt ons voor
dat een Ministerie , hetwelk den Constitutionelen Troon
in het midden eener vrije Natie bevestigen wil , hoogstens bepaalde wijzigingen in de Grondwet , met spaar-

Op welk Staatkundig karakter zou een Staat nog bogen, wien
door eene pennestreek van vreemden de helft zijns Gebieds
zn id den in vrede , ontnomen werd? . .. n oet de ironing
tegen alle redelijke gronden aan , afstand doen van Belgie , alleeu omdat de Eabinetten de roekelooste der omwentelingen
erkennen ? Pet kan onvermijdelijk zijn , het onregt te lijden ;
trimmer , zich zelven te vernederen. Eene kleinhartige overgave
der regten van de Nederlandsche zijde zal, hoe de zaak later
keere, niet weder ingehaald of goed gemaakt worden.

De Koning wetlige bewaarder der regten van het
Rijk , zal toonen dat de vreesselijkste overmagt tegen
pligtgevoel krachteloos is.
IIet is te wenschen dat een geschrift hetwelk , op
gronden an Stmts. en Volkerenregt , met kennis der
geschiedenis van vroeger en later tijd , -de gewigtigste
aangelegenheden van het oogenblik op eene zoo uitstekende wijs toegelicht heeft , door velen worde bestudeerd.
De erkentenis van Belgie is van het erkennen der Fransche omwenteling het ge%olg. Zoo ook ten dien opzigte
gevaarvolle tusschenkomst en regtverkrachtende erkentenis achtergebleven was ; indien men het regtelijk
aanwezen van het Charter van 1815 , en van de erfelijkheid in de wettige Dijnastie volgehouden had , de
toestand van Europa zou minder hagchelijk zijn , en de
eer ten minste ware gered.

Gravenhage i bij de voornaamste boelhandelaren en op alle postkantoren des Rijks —Alen abonneert
nitgave geschicdt bij G. "VERVI,OET,
zich voor 10 nommers te get* tegen f a. 25 franc() per post. 1)e nommers zijn alzoaderlijk te bekomen voor i5 cents, een kwart vel voor 71 cent,
Gednikt bij IL P. DE SWART te 's Gravenhage.

II. No. 36.

NEDERLANDSCHE GE>I ACHTEN.
111a.andag den 24.ten January.
mededeeling der Regering aan de Staten-Genenal , uit fleStaats-Courant van den 21 Januarij hoofdzakelijk bekenc4wekt- onderscheiden gewaarwordingen op.
Verontwaardiging over de houding die de Conferentie te
Londen aangenomen heeft. Niet bepaaldelijk een stuk ,

znaar -de gansche loop . der handelingen toont dat men
tussehen oproer en wettig gezag , of geen onderscheid
maakt , of onderscheid in het voordeel der muiterij. Dit
was te voorzien , zoodra het revolutionaire Frankrijk
deel in de onderhandelingen nam. Het blijkt , dat de
en
Gezanten alien door de talenten van Talleyrand
door de vrees voor de drijvers te Parijs , zijn bedrogen
en medegesleept. ZoO hun gedrag , waardoor zij gelled
buiten hun bevoegdheid getreden en van het oogmerk
der bijeenkomst afgeweken zijn , door de Vorsten goedgekeuvd wordt , dan is er geene toepassing van Volkeretiregt meer ; dan is de zelfstandigheid der Staten van
_ den tweeden rang geheel weg ; de suprematie van
Frankrijk en de zege der omwenteling breidt_ zich , zonder hindernis-, uit de' oorlog ontbrandt , als er voor de
goede zaak geene kanssen -meer zijn ; de orde en beschaving gaan- in krijg en omkeering te niet.
Dankbaarheid wegens de zorg des Konings voor
de regten en de waardigheid van het Rijk. Het protest tegen het Protocol waarbij Belgie onafhankelijk
werd verklaard , legt met nadruk het verderfelijke der
revolutionaire Staatkunde aan den dag ; en het is te vet.wachten* , dat de vergadering der Staten-Generaal aan
den Vorst , die de beginsels van Maatschappelijke orde
in zoo moeijelijke ornstandigheden , zoo veel hem mogelijk was , staande gehouden heeft de betuiging N7 an
erkentelijkheid en van bereidvaardigheid tot ondersteuming 'aanbieden zal.
Droefheid over den toestand van het Rift.

Dat de
opstand door Europa beschermd , en het uitzigt op bilfljke
scheiding weggenomen is. Dat men aan den Staat het bedwingen van muitelingen verbiedt , de uitoefening van

blijft hierbij niet : hetgeen plaats heeft verkondigt reeds
wat plaats hebben zal. Niet alle de Mogendheden zijn
vijandelijk jegens ons gezind : o neen i zij zouden gaarne
onze trouwe bondgenooten zijn ; het herstel van het
wettig gezag is ook in haar belang ; doch zij dur.
ven niet doen wat Frankrijk verbiedt of nalaten wat
door Frankrijk voorgeschreven wordt. En hoe zal het
dan zijn als de revolutie , welke zich van het Fransche Ministerie als van een voor als nog bruikbaar
werktuig bedient , zonder terughouding haar eisschen
bekend maken zal ? Als zij Luxemburg en Maastricht en de oevers van de Schelde voor Belgie verlangt ? Als Frankrijks natuurlijke grensscheiding teruggevraagd wordt ? Ms men Hollands grond weder
aan Frankrijks bodem vasthechten wil ?
De mededeeling van het Gouvernentent levert ook
gronden van bemoediging op.
De onzekerheid omtrent verscheidene zeer belangrijke
punten houdt op.

De Staat duurt in de getrouwe Gewesten , even als
het gro-ndwettig gezag, voort.
De Staat scheidt zich van de ontrouwe Provincien
of , en de Vereenigde Nederlanden maken weder eene
afzonderlijke Mogendheid uit.
De Koning doet geen afstand van de regten zijner
I)ynastie. Uit die regten kan ook voor Holland in later
tjd aanmerkelijk voordeel ontstaan.
De krachten van
het Rijk zullen niet tot verovering van Belgie worden
besteed;'en nu dat afvallige Land als vreemd aan Holland aangeinerkt wordt , stelt art. 29 der Grondwet omtrent de mogelijkheid eener nadeelige vereeniginggernst.
Hoogstgewigtig is de aankondiging van veranderingen

die in de Grondwet deels moeten deels welligt zullon worden gemaakt.
Het spreekt van zelf dat , zoodra Belgie , door den
wil van den Souverein , van Holland afgescheiden is ,
de Grondwet met den veranderden geographischen tOe.; ,

borlogsregten ontzegt , en inderdaad de wet in onze

standveSiornstmgewod

binnenlandsche aangelegenheden stelt. Dat eene milltaire lijn , die ter verdediging van ons • grondgebied

gebragt. De wijziging is niet van ongemeen belang
daar zij , in de meeste artikelen enkel de opteekening is

getrokken was , gebroken en de Schelde , onder be-

van hetgeen door het uitspreken der afscheiding reeds
werkelijk is geschied:

areiging van vijandelijkheden , open wordt gesteld.

Het
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Dit werk zal voorbereid worden door het Gouvernement , hetwelk binnen kort eene wet over dit onderwerp voordragen zal.

de weigeving betreft
de Kamer vervalt.

noodwendig in handen der twee-

De Vereenigde Nederlanden staan nn weder op zich
Dit is voorzeker juist gelijk bet behoort. Elke voor- zelf: ook dit is een denkbeeld dat , ten minste in simdragt moet , zooveel mogelijk komen van de Kroon. mige opzigten , bemoedigend is. De betrekking op B6..
- her intusschen doet zich eene gewigtige aanmerking gie is niet gunstig voor bet Nederlandsche karakter
op. Zoo dit omtrent weinigbeduidende wijzigingen in acht geweest. Thans is onze Nationaliteit minder onder buigenomen wordt , het mag ten aanzien der veranderin- tenlandschen invloed geplaatst. Men geve zich ,
gen , die tot het wezen der Staatsregeling betrekkelijk prijzenswaardige, doch bij den nood des Lands zeerzijn , nog 'reel minder voorbij worden gezien.
natuurlijke opofferingen geen al te uitbundigen lof : men
Bij de overweging der uitdrukkingen die de Minis- zoeke de verloren of verflaauwde trekkers van vader...
ter heeft gebruikt , moet hieromtrent wel eenige be- landsche voortreffelijkheid weder op ; men houde bet
zorgdheid ontstaan.
oog ten Hemel gerigt : dan zal Nederland , aan welke
Er zal bij gelegenheid der voordragt an de bedoelde wet te- rampen het blootgesteld zij altijd kunnen doen zierf
yens kunnen overwogen worden , of het doelmatig zij om de dat zedelijke grootheid van phijsieke overmagt onafhand;
daarstelling van het beginsel der Ministeriele verantwoordelijk- kelijk is.
heid in aanmerking to nemen , en of de ondervinding zoude
kunnen geacht worden ook de voordragt van enkele andere
wijzigingen der Grondwet aan te raden.

Deze woorden , met hoeveel omzigtigheid gesteld ,
duiden evenwel aan dat het Gouvernement de StatenGeneraal over die wijzigingen raadplegen zal. Men
Eedenke dat de Koning , in den geest der Grondwet
aan de Staten-Generaal minder road vraagt , dan voorstellen doet.
Het Gouvernement , na rijp overleg
van het nuttige eener voordragt overtuigd vraagt
de goedkeuring der Staten-Generaal ; dat is de getemperde Monarchie: het Hoofd van den Swat onderzoekt welke de meening der Volksvertegenwoordigers is en gnat , in de meeste gevallen , dienovereenkomstig te werk ; dat is de Republiek.
Dit ondergeschikt zijn van de Kroon is het noodwendig gevoig der inrigting van het Bestuur.
Een Staat , waar een Volksvertegenwoordiging is, en
geen Ministerie bestaat ; wordt nit den aard der take,
Republikeinsch.
De Ministeriele verantwoordelijkheid als waarborg
van een Ministerie , kan wenschelijk zijn; doch het is
Diet te' ontkennen dat de overweging van een onderwerp hetwelk zoo ligt met gevaarlijke denkbeelden
in* verband , wordt gebragt , in deze oogenblikken belenkelijk is. Indien er een Ministerie was gevormd ,
zou het geniis der verantwoordelijkheid weinig zijn
gevoeld.
_ bie verantwoordelijkheid in het verschiet neemt de
noodzakelijkheid van bet reeds nu daarstellen van een
Ministerie in geenen deele weg : dewiji 'zonder dit het
grondwettig gezag der kroon althans voor zoo veal

Het is eene waarheid die ieder braaf ingezeten be-,
droeft , dat men bier en daar , vooral op het platte land,.
de Catholijken sedert eenigen tijd aangespoord heeft on'
zich , door tegenstreving van onderscheiden aard , tegen
de wettige overheid te verzetten.
Niet te spreken van eene ziekte die het Staatslig•
chaam aangetast heeft , maakt den Staat niet gezond.
Het mag wel openlijk worden gezegd dat eendragtige
zamenwerking thans voor alien , zonder eenig onderscheid
van geloofsbelijdenis , nuttig en noodzakelijk is. Dit
kan ook aan de zoodanigen niet onaangenaam zijn wier :
vaderlnig,dorebispljkhandelwijs dergenen , bij wie de opruijing niet zonder kracht
is geweest dubbele waarde verkrijgt.
De zaak is ongetwijfeld van zeer groot belong.
Zoo iemand , in de tegenwoordige gesteldheid van het
Rijk , de geziudheid van een aanmerkelijk gedeelte der,
bevolking als weinigbeteekenend beschouwt , leg 119_
eene gerustheid aan den dag , die waarlijk niet geruststellend is.
Velen daarentegen beangstigen zich wel eens at le .
zer;ndiov reshtwacijnlk
juist welke hen niet zelden naar eene strengheid verlangen doet , die zeer ligt nadeelige uitwerkselen te weeg
brengen zou. Voor de nakoming der wetten behoort
met nadruk -te worden gezorgd : beteugeling van het
onregt is regtvaardigheid en pligt , en omtrent de hoofd 7
anlegrsvmidaontwerpszchid
verschooning zeer kwalijk gepast. De beradenheid- en
kracht , die het Gouvernement onlangs in sommige oorden heeft aan den dag gelegd wordt toegejuicht dooi
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disterij. De Roomschen met de'libergen in verbond,
zijn
aan alle diegenen gelijk welke , nadat zij revoludoor strengheid alleen , vooral wanneer de tegenstand
zich aan geloofsbegrippen regtstreeks of zijdelings tionaire wapenen hadden gebruikt to laat hebben gebeat , onderdrukt men het kwaad en neetnt het niet zien dat het voleindigen van bun triumf , het begin
weg. Aldus ontstaat verbitttering , waar verzoening van hun eigen ongeluk was.
Maar het Christendom vergaat niet : nit elke verwarplaats hebben kon. De gelegenheid tot vernieuwde poging doet zich spoedig op ; en in deze tijden ont- ring rijst het met nieuwe kracht weder op. Dit is
elk die -de waarde der openbari orde gevoelt.

Doch

breekt het aan middelen niet , waardoor de Staat ook
zonder openbare muiterij en zonder dat men onder het
bereik der $taatswetten valt , in onrust kan worden
gebragt.
Vreesachtige toegevendheid ten aanzien van een onbetamelijk gedrag heeft meestal verderfelOke gevolgen
gehad; doch dwang , schoon dikwijls noodzakelijk , is
zelden genoeg. Onderwerping uit noodzaak is minder wenschelijk dan gehoorzaamheid uit overtuiging
en belang. En het is tot die gehoorzaamheid dat
men ook den weldenkenden Catholijk , thans vooral ,
ook hier op goede gronden aanspooren kan.
Misschien hebben de Nederlandsche Gedachten meer
dan verscheidene andere tijdschriften op het vertrouwen
der Catholijken eenig regt. Belijders van bet Christendom hebben wij nooit het wezen der Hervorming gesteld in eene vrijheid van onderzoek die ten laatste elke geopenbaarde waarheid aan het wankelen brengt.
Bij de verdediging van het wettig gezag dringen wij
aan op het eerbiedigen van de regten der Roomsch
Catholijke Kerk , en ons behaagt die leer van verdraagzaamheid niet , welke , terwijl zij aan alien en in alles
vriiheid belooft , ten aanzien van Roomsch Catholijke
geestelijken willekeurige uitzonderingen maakt.
De Catholijken kunnen veel toebrengen tot ondergang
van den Staat ; zich zelven hierdoor bevoordeelen kunnen zij niet.
Laat er op Belgie worden gelet. Daar heeft het Catholicismus een grout aandeel in de omwenteling gehad.
En hoedanig is het gevolg ? ltampzalig voor het land ,
rampzalig ook voor de Roomsche Kerk. Nog heeft het
Catholicismus talrijke aanhangers in het Congres en op
het platte land ; doch vruchteloos spant het alle krachten in om eene vereeniging met Frankrijk tegen te gaan.
En hoe is het in het vrijgezinde Frankrijk gesteld ?
In tegenspraak net de beginsels waaruit het zijn aanwezen ontleent
tast het Gouvernement de regten en
vrijbeden der Catholijken aan ; en de geest van onge-

zoo: doch , al houdt men het bestaan van het Christen- gelijkluidend met de voortduring der Roomdom voor
sche Kerk , zoo volgt uit die onvergankelijkheid geenszins dat oproer en geweld het welzijn en den bloei der
Kerk bevorderen zal ; veel min dat men dit op die wijs
bevorderen mag. Een Christen , die aan oproerstokende voorschriften , al was het van kerkvoogden , gehoorzaamheid bewijst , neemt de voorschriften der Openbaring en der Kerk niet in acht.
De Roomschen hebben zich over de Hervormde kerk
in Nederland niet te beklagen gehad. De verdraagzaamheld was in vroeger tijden ook ten hunnen opzigte zoo
onbeperkt , als in de toenmalige inrigting der Maatschr.ppijen mogelijk was. Naauwelijks heeft iemand in 1795
aan het behoud , of in 1813 aan het herstel van de regten der Gereformeerde Kerk gedacht. In 1815 zag men
lijdelijk aan dat de Grondwet aan die kerk een gewigtigen waarborg ontnam. De Catholijken weten zeer
wet dat zij ook nu bii voortduring deelgenooten van
alle de voorregten der Staatsregeling kunnen zijn :
doch sommigen hunner gelooven welligt , dat de verflaauwing in het leerstellig geloof hun ook in het oude
Nederland eene aanstaande alleenheersching belooft.
Men bedriege zich niet. Daar is meer leven of her-'
levipg in de Hervormde kerk , dan ook menig Hervormde vermoedt.
De Regering toone zich overtuigd dat belijdenis _ran
het Christelijk geloof, gelijk dit de grondslag van den Staat
en de eenige bron van ware verdraagzaamheid is , ook
de Catholijken aan het Gouvernement verbindt. Zoo de
uitnoodiging tot een Algemeenen Bededag om aan de
Roomschen geen aanstoot te geven , afgeraden wordt ,
schijnt zulks eene noodlottige dwaling , die nit dezelfde
vertooning van liberale onpartijdigheid ontspruit , welke
zoo nadeeligen invloed in Belgie heeft gehad.
Wenschelijk is het, dat de Hervormden bij

wie vrees voor het Catholicismus niet van

vertrouwen op de waarheid getuigt , steunen , minder op
loof heeft alle schaamte en terughouding ter zijde de verlichting der eeuw , die zelfs voor een min zuiChristendom
gelegd. bezwijkt danverop
het geloof, dat on-

De zege van het liberalismus is de zege der ongo. j veranderlijk is en elken tegenstand overwint. De Her-

144
votinde kerk te - bevestigen gelijk 54), alte *Torten van: de tOtbereidselen tot den oorlog *orden gemaakt
zoo.
ongeloof verwerpt dit' is het,- middel , om tegen bet men zich an al ontdoen- van een Vorst , die , voor de
Catholismus beschermd met landgenooten.3; opgenomen rot bij uitnemendheid geschikt , aan Europa
als een Waarborg'van vrede
Mx, ;lieet beet, van' Monar.
gelijk den Christen! en - den: Nederland t betaanit , maw.: chale instellingen aangebOden'wordt !
Nog is he vrede , 4och waaroin ? Omdat na de ver!
gezind in Vaderlandsche en Christellike , bedoelingte zijn.jaging eener aloude Dynastie en de schaamtelooze afwerping van al wat te -viirett- het masker der . -rebellie
Wie zaI Koning van Belgie zijn I her wordt veel was ,
eene.bovendrikende partij onverwijkL in • het Eriover gehandeld en getwist ; terwiji het in den grond der ropisch Volkerengeheel , welks levensbeginsel zij aangerand _had , toegelaten werd. Omdat de Mogendheden ,
zaak vrij onverschillig. is.
tot= herstel der regtmatige or4 in Belgic verpligt, do'
Zal e• een -Koning in Belgie. zijn ? Dit mag. ook nog,
zaak der opstandelingen tot hun eigen zaak hebben 7
wel twijfelachtig worden gesteld. Misschien is Belgie
gemakt.Odn,iplasvtehromna
met Frankrijk ingelijfd , en kondigt men in beide landen , de behoefte van den tijd , concession -doet aan den geest
der eenw die , zoolang er eenige Sthaduw van wettig
deRpublikaf,rodgtean omis.
gezag overgebleven is , noodwendig door nieuwe conLodewijk-P-hilippus weigert de kroon en geeft tot de cessien worden gevolgd. Vrede is het , omdat men zich
keus van den Hertog van Nemours zijne toestemming , reeds voor den strijd aIs overwonnelingen gedraagt
omdat men het juk torschen , in plaats van' het' zwaardniet. Zeldzame groottnoedigheid , zoo het geene welbe- aan.gorden wil.
-

rekende Staatkunde was. Als men door belangeloos te
schijnen niets hoegenaamd verliest ; is dit gedrag , dat
de eigenlijke bedoelingen verbergt , van niet geringe
dienst. Belgie wordt toch door Franschen invloed geleid : en het verlangen naar Frankrijk wordt sterker ,
naarmate de toestand van Belgie rampzaliger en de hoop op
vereeniging door langdurige teleurstellingongeduldiger is.
Men zou -al zeer begeerig naar den naam van Koning
moeten zijn om eene kroon te aanvaarden die men van
Frankrijk en van de revolutie ter leen ontvangen zou.
Bij het uitbarsten van den oorlog , bij de eerstvolgende
omwenteling te Parijs zou het Rijk van Belgie niet meer
bestaan.
Doch zou die. omwenteling en die: oorlog misschien
enkel schrikbeelden zijn , die eene al to bekommerde
zwaarmoedigheid zich vormt?
Sedert hoe lang staat nu in Frankrijk de Troon ? Sedert zes maanden- , en reeds tweemalen lag die- waggelende zetel omver. Den 18en October omsingelde talrijk gepeupel , onder moordkreeten , het Vorstelijk paleis ; en gedurende drie Decemberdagen was de helft
der bevolking ter bescherming van goed en erf tegen
de amlet*-'helftl in het geweer. Onvvaarschijnlijk is _ de
.hernienwing. van die toOneelen niet , daar de- oorzaak
geenszins weggenomen is.
De' TioOti is in de Staatsregeling , gelijk die no in
Frankrij-k ingerigt is , overtollig ; en , zoodra de - Con=
stitutie met haar hoofdbegiiisd in verband worth gebragt ,
ruimt men den Vorstelijken zetel onmiddellijk weg. Een
Honing te hebben is voor de revolutionaire partij van
belting. De Vorst ook .waar .hij vertooning van standvastigheid maakt , volgt zender veel tegenstreving het
spoor dat door de factie voorgeteekend wordt : wetten. in
haar geest- , waarvan de voordragt .omtrent de verkiezingen
ten voorbeilde Zij , staat het GOnvernement ijverig- voor

De oorlog zal desniettemin ontstaan , indien - niet al
wat met de ontwikkeling der revolutionaire beginsels
in tegenspraak is , zich . op genade of ongenade

over

geven wil. Het oogenblik der uitbarsting hangt van
de omstandigheden af. De ultra-liberale partij in Frankrijk , terwijI zij den algemeenen oorlog als middel tot
algemeene omkeering bedoelt , verheugt zich evenwel
dat de vrede , ten gevolge van de vreesachtigheid- der
kabinetten en van de beletselen - die zij hun telkens door
oproerstoking in den weg heeft gelegd , Z66* lang be.
waard gebleven is. Zij maakt zich intusschen gereed ;zij:hoezernt' nog soms aan Vorsten en. Volken eene vers;
derfelijke hoop op de zachtmoedigheid van , haar gezindheden in : zij breidt haar inagt uit ; want, terwijl zij
overal 5 haar grondstellingen - verqreidt , voert zij in
Belgie en Palen en Zwitzerland en Hanover- en- Ier
land , den strijd reeds met nadruk en goed gevolg.
Het Jacobinismus ziet met kalmte den geleid,elijktn
voortgang van - zijn triumt, en stelt den oorlog uit,
lijk een veldheer het gevecht , als , bij het dagelijks afne•
men der vijandelijke magt,- hij..zelf zich dagelijks-versterkt.
De Parijsche dagbIiden bevatten eene problamiitie door den
Prins van Oranje aan de Belgen gerigt.
Zoo Z. K. H. na een afstand ten zijnen behoeve gedaan , of
vroeger of thans aan bet hoofd der welgezinde Belgen de daar ,
staling van een geregelden Staat als voormuur der Vereenigde
Nederlanden had beproefd , die poging, door somthigen abut=
moedig , door anderen, mogelijk met meer regt, geiviag&
roekeloos genoemd , had door onvoorziene 'uitkomsten• welligt zegenrijke gevolgen gehad.
Enkel door de kens van het Volk, aan het hoofd van Belgie
gelijk het nu is , te willen staan , is de voortzetting van hetgeen
te Antwerpen aangevangen werd.
De Koning verklaart in een Nederlandsch en Vorstelijk pro..
-

test : Les obligations du Rol .... lui prescrivent de se
ver, comme it le fait par la prdsente,

SES

reser.

droits sur la Belgique.

Van die regten maakt de Prins geen gewag; zoodat het stulc
of onecht is , of voor elk die inderdaad en op goede grofiden
aan het Huis van Oranje is gehecht wel eenige ophelderingbehaeft."
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Zaturday den 29$t" January.
Eene . Grondwet waarbij eene ruitne mate van vrij De redevoering van den Minister van Buitenlandti
in
de
tweede
Kamer
held
werd verleend , zou, dacht men , in alle zwarigsche Zaken , den Osten j anuar
gehouden , en waarin de onregtvaardige handelwijs der heden voorzien : en het Rijk dat een waarborg tegen
Conferentie met zooveel duidelijkheid en nadruk is open- het weder uit Frankrijk opdagen eener overheersehende
gelegd vangt aan met een overzigt der lotgevalten van revolutie opleveren moest, werd inderdaad naar revohet Rijk ; hetwelk in deze Brie stellingen uitgedrukt lutionaire grondstellingen gevormd.
Dertien jaren tang , volgens den Minister , leverde
worden kan.
het Hijk een tooneel van ontwikkeling en bevestiging
10. Het Rijk der Nederlanden is het werk van schran-

der Staatsinstellingen , van toenadering en verbroede-

dere Staatkunde geweest.
20. Dertien jaren , van 1815-1828 , strekken hier-

ring , van voorspoed en welvaren op. — Dit is een al

van tot bewijs.
3°. De afval van Belgie was het toevallig gevolg van

te helder tafereel. De welvaart nam in sommige opzigten , vooral in Belgie , toe ; doch van verbroedering
is niet veel bewijs , en de bevestiging der Staatsin-

hetgeen in andere landen is gebeurd.

stellingen had in geenen deele plaats. De afval van het
:Gulden is niet , gelijk men uit des Ministers vourstel-

Geene deter stellingen is juist , en zelfbedrog ten
Bien opzigte niet zonder gevaar ; vermits , wanneer de
begane divalingen worden verbloeind , het leerrijke eener
treurige ondervinding vervalt.
Het liet zich , volgens den Minister, zestien jaren

ling opiiiaken zou , in volkomen tegenspraak met het

geleden verwachten dat de zamenvoeging aan het wel-

wenteling zijn ontstaan , maar ook na 1814 eene voorname oorzaak van de ondermijning der wettige liegeringen geweest.

zijn van beide Landen bevorderlijk wezen zou. Ook
andere Staten derven gelijkvorinigheid in hunne be-

tijdperk dat aan de onlusten voorafgegaan is.
De verderfelijke invloed der valsche begrippen van
staatsregt op de Kabinetten, is niet slechts virkir 1789
en in de oorlogen , die ten gevolge van Frankrijks ont-

standdeelen.
Dit is zoo ; doch waar vindt men een tweede voorheeld van een Staat , eenshlaps uit twee emit groote en
in de meeste opzigten strOedige deelen zamengesteld ?
Voeg bier den aard eener innige en volkomene veree-

De Dynastien gewelddadig door de -omwenteling
onterfd , waren op den alouden zeta hersteld. Dit was

niging bij. En hoe zou dit tot stand worden gebragt ?

tier verwaarloozing zoo veel onheil mhad gesticht , tunesten , met toepassing op de behoefte van den tijd en
met eerbiediging der bijzondere regten uit een langdu

Terstond , op het magtwoord der Diploinatie door eene
Grondwet waarbij de regtmatige invloed van al, wa't
hinderlijk scheen , gemakshalve doch willekeurig , buitengesloten werd. De Minister maakt van gemeenschappelijke herinneringen gewag ; doch deze worden
voorzeker niet versterkt wanneer men de betrekking
die het tegenwoordige aan het verledene hecht, eigen-

de aanvang der wederoprigting van de ten onderste boven gekeerde , gedesorganiseerde Maatschappij : het werd
door velen als de voltooijing beschouwd. De beginsels

rig revolutionair tijdvak ontstaan, wederom in eere worden gesteld , en elke Regering , door twintigjarigen
rampspoed geleerd zich met kracht en standvastigheld , door zedelijken invloed vooral , verzetten tegen

dtmkelijk verbreekt ; en de twintigjarige inlijving met

het wederopkomen der omwentelings-theorie. Waar is
dit naar behooren geschied ? Verscheidenheden va t

Frankrijk had verscheidene gewesten zoodanig ver-

stand , verbonden aan het wezen van elke Maatschappij ,

franscht , dat het terugroepen der oude Nationaliteit ,' al

worden als eronderde instellingen , en waarheden die

had men met de Waalsche ProvinciEn niet te kampen

onveranderlijk zijn , als gevaarlijke vooroordeelen be-

gehad, voor Holland bijna ondoenlijk ware geweest.

' schouwd. De denkbeelden dat de drukpers gelled vrij ,
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de publieke opinie le.i.lsvronw van elk Gonvernement
de Regering tusschen vriend en vijand onpartijdig , de
bestendigheid van het gezag afhankelijk van de Yolkswil behoort te zijn , werden , even gelijk dertig jaren
van te voren ook aan de Hoven als onbetwistbare
grondbegrippen en axiomata der staatkunde erkend.

En daar men dikwerf de gevaarkke strekking en zelden het valsche van die meeningen begreep zag men
in willekeur en toegeetlijkheid , beurtelings en altijd te
vergeefs , naar redmiddelen nit.
Dit ailes moest te eerd.er plaats hebben in een Rijk

welks vorming inderdaad met revolutionaire begrippen
in vereeniging stond. , en waar het voor de Regering zoo
veel te moeijelijker was zich te. verheffen boven den geest
van haar tild.

De innige vereeniging getkood, daar eenheid van Nationaal karakter niet bestond , het overwigt van, de
Nederlandsehe Nationaliteit. Zoo het Fransche de over-

oorzaak van den afval van Belgie zijn geweest.

Twee
en een half jaar geleden werd eene vijandelijke gezind.

heid tegen de Regering openbaar : dat is , kort nadat
het Ministerie Villele -voor een liberaal Ministerie
plaats had gemaakt.
Doch , hoewel het verband tusschen de woelingen in
Belgie en die in Frankrijk onwedersprekelijk is , volgt
hieruit niet dat na den val van dat Ministerie , die als
het teeken en bijna als de aan.vang eener omwenteling
moest worden besehouwd „ de afval van Belgie onvermijdelijk was. De tronwhartigheid en kalmte van Holland en , wat Belgie betreft, het eigenbelang van han.
del en nijverheid , de vrees van vele Catholijken voor
de volkomen zegepraal der Jacobijnsche leer , en de
onverschilligheid te.vredenh.eid en zelfs gehechtheid
yen een groot deel der bevolking , waren zoo, vele waar.
borgen dat , indien aan de revolutionaire faktie , door
eene krachtige verdediging , het hoofd geboden wierd

hand verkreeg, dan werd Belgie aan Holland. ontscheurd

het Gouvernement op de getrouwheid en op de onder.

of Holland met Belgie fransch. Dit streed evenzeer tegen

steuning der Natie rekenen kon. Die verdediging ont-

het refit van den Nederlandschen Staat , bij welken Belgie was gevoegd , als tegen de bestemming van het
Rijk. De Regering was tot handhaving van het

brak. Men beeldde zich in dat de faktie eerie grondwettige oppositie, het revolutionaire slechts bege_ertenaar billijke hervorming , en het dagbladengeschreeuw
de ultdrukking der algemeene denkwijze was. Men gaf toe,

Nederlandsche levensbeginsel., zonder kwetsing evenwel
van. Provinciale eigenaardigheden, verpligt. In het Nederlandsche Volkswezen , in den geest van Christendcm orde en v.rijheid. , die in Holland niet uitgebluscht
was , lag haar eigenlijke kracht.. Hierdoor gesterkt
moest zij , of billijk en onpartijdig voor alle de deelen

hield met toegeven op en gal wederom toe ; zonder genoegzame eenheid. van plan , zond.er krachtige maatregelen aan den eenen , zonder hervormingen , organieke
wetten en hehoorlijk toegelichte beginsels aan den anderen leant. Eene weifeling die niet toevallig maar

van het gebied, , bet Noorden beschouwen als zedelijk

aangenomene Staatkunde onvermijdelijk was , heeft

middenpunt van den Staat, of dulden dat het Rijk :
de ondervinding heeft bevestigd wat ligt vooruit ken
worden : gezien hetzij door midden gescheurd , hetzil

wel de. verbreiding, en bevestiging van. den opstandverhaast en verligt:. doch ook vroeger had de faktie zich
op eene legate wijs zoodanig, van de h.eerschappij

aan de . avermagt van Frankrijk , van het Liberalismus en van een onverdraagzaam Catholicismus ten proof

meester gemaakt dat zij door eenvoudige toepassing eener in • revolutionairen zin uitgelegde Constitu-

ge/aten wierd. In gem: Staat nicer dan in een zoo on-

tie ; al wat zij verkoos , aan de Regering aan het Noorden en aan de gansche welgezinde bevolking opdringen

gelijksoortig geheel werd krachtvolle werking der Regering op d.e gemoederen vereischt. Doch de liroon
was door de inxigting. van het bestuur buiten de mogeliikheid. tot. nitoefening van. die kracht. De openbare
meenin.g. werd niet geleid ; de Grondwet niet ontwikkeld
en. toegepast , en het Liberalismus eer aangemoedigd
dan tegengewerkt. Was het vreemd dat er geen vasth.eid
of waarborg van bestendigheid. bestond, en de voortduring

en voorschrijyen. kon.
Het gebeurde in Belgie is het gevolg , en van den atgeineenen toestand van Europa , en van mistastingen die
het evensvel hoogstonbillijk zou wezen op rekening, to stetlen enkel van het .G.ouvernement. Bij het meer beschaafde
Algemeen was eene onverschilligheid en lijdelijkheid,

In zoo ver is het meer algemeen waar , wat de Mi-

die geen vereischte van kalmte en gehoorzaaniheid is.
En wat hebben de Afgevaardieen uit de Noordelijke
Gewe&ten ged -aan ? Hebben zij, ten minste zich met na-

nister ten aanzien der laatste zes. maan.den bemerkt,

druk tegen de faktie verzet , de grondbeginsels verde•

dat de gebeurtenissen in nabtuige Landen eene hoofd-

digd , die de voorwaarde zijn der Maatschatpij ;- bet

der rust - van de rust in Frankrijk afhankelijic werd?

147
Gouvernement als het aan onbetamelijke eischen vol-

onzen, nadeele uitvallen zou. Overtuigd te wezen dat

deed , of zich aan noodzakelijke hervormingen onttrok
met rondborstigheid en ernst aangespoord tot bevestiging van het grondwettig gezag ? Zijn er velen die niet ,
of alles goedkeurden wat door het Gouvernenient voorge-

men hen reeds evenaart , is het middel niet om gelijk

dragen werd , of denkbeelden voorstonden wier triumf

aan hen te zijn. Is de natie in Godsdienst zeden
staatkunde , wetenschappen eehte kennis en beschaving inderdaad op zoo hoogen trap ? Is er zooveel
eerbied voor het wettig gezag , zooveel inzigt in

de oorzaak van ons ongeluk is , en die naar willekeur

hetgeen tot ware vrijheid behoort , zooveel gehecht-

nu eens volgehouden , dan weder aan den drang van

heid aan Kerk en ttaat , zoo volkomen eensgezindheid ,
voor tweedragt en partijschappen zoo in het geheel
geene vrees Veler meeningen zijn gevaarlijk , al is de

het oogenblik ten offer werden gebragt ?
Derhalve : de vereeniging kon op den duur niet bestaan ; de langdurige rust en welvaart was niet het
gevolg van innerlijke kracht; de omwenteling is niet
noodwendig geweest , doch heeft bijna geen tegenstand
van Regering of welgezinden ontmoet. Dit op te merken
is van belang. Elke hereeniging of toenadering , waarbij van dezelfde beginsels uitgegaan wierd , zou de aanyang eener nieuwe en geIijksoortige ellende moeten zijn.
Ook in de Vereenigde Nederlanden , als het Gouvernement
minder leiding geeft dan ontvangt , wordt te vergeefs
eenheid en vastheid gezocht ; en. Holland , hoe goed de
gezindheid der bevolking ook zij , is , zonder wijziging
in de inrigting en den geest van het bestuur , tegen

gezindheid der groote meerderheid goed. Is het onwaar
dat theorien , inzonderheid nit Frankrijk overgebragt ,
in de laatste vijftig jaren ook bier krachtig. en noodlottig hebben gewerlit en , meer dan de vernedering
onder het Fransche juk , het verderf onzer zelfstandigheld zijn geweest ? Aien u zelve D dit mag ook aan
de Natie worden gezegd : Dwees minder op zelfverhefAng dan op verbetering, bedacht.: , op die voorwaarde
alleen is er hoop dat het beperkte grondgebied van
Noord Nederland , zoo als de Minister het uitgedrukt
heeft , wederom der wergild een verheven schouwspel
aanbieden zal.

buiten!andsche voorbeelden , invloed of aanval niet meer
bestand.
De Minister besluit met een tafereel der deugden , die
thans in Noord-Nederland aan den dag worden gelegd.
Die lof is in meer dan een opzigt welverdiend , en in
een stuk , waarop zich de aandacht ook der vreemdelingen vestiges zal ongetwijfeld zeer gepast. Zonder
jets aan de waarde van zoo menigvuldige en grootendeels belangelooze opofferingen te kort te willen doen ;
verheugd over de kalme pligtbetrachting waardoor het
Nederlandsche yolk zich in deze onrustige tiklen onderscheidt , gelooven wij dat men zich ook niet te
gunstige denkbeelden toegeven tnoet. De aanval op al wie
Hollander was , heeft eenigermate genoodzaakt vijanden
der voorstanders van revorutionaire begrippen te zijn ; en
Coen de ilollandsche jeugd met prijzenswaardigen ijver
naar de grenzen is toegesneld heeft zij , op sommige
uitzonderingen na , eigenlijk hetzelfde gedaan als de
gezeten burgers van Parijs , toen zij bij het geding der
Ministers , zonder verschil van denkwijs , hun 'even
voor de bescherming van huis en erf hebben over gehad.

Ike geschiedenis !evert voorbeelden op dat een kortstondige oorlog een eervollen vrede verkrijgt ; doch het
is ook waar , dat een schand.elijke vrede de oorzaak
worden kan van langdurigen krijg.
.Zoolang er een revolutionair Gouvernement bestaat ,
dos sprak in 1814 tegen de verbondene Mogendheden
Prins Talleyrand , .zal er your u nieis dam een wapenstilstand kunnen zijn., En beseffen dan in 1831
de wettige Gouvernementen niet meer dat het aanwezen
der revolntie met hun aanwezen onvereenigbaar is?
Naauwelijks eene vonk gestnoord , of elders slaat de
vlam weder uit. Verdeelt Belgie, bevredigt Polen ;
straks is Italie of de Rijnprovincien aan de beurt , of
Parijs wil niet !anger een Monarch , die , zoodra geene
buitenlandSehe Mogendheid !anger in slaap behoeft to
worden gewiegd , een - natteloos en at te kostbaar pronksiernad is. Men is , om vrede te behouden , wat er ook
gebeuren moge ,getroost ; doch den oorlog bidt men niet
altijd door vernederingenaf. Frankrijk , het meerendeel der
Natie , of althans de partij welke den staat door invloed en

Op volharding te roemen is wat vroeg , en om naast
de voorvaderen te worden geplaatst , heeft men , voor als-

overwigt bestuurt , verlangt naar den vernieuwden wor-

nog althans , te weinig verrigt. Hun voortreffelijkheid
stood met Godsdienst en zedelijkheid in verband en
het is ten lien opzigte vooral dat de vergelijking ten

zaak ; daar wordt voor de behoefligen werk en af-

stelstrijd van omwenteling en wettig gezag. Uit noodleiding voor de driften vereit, eht. Uit roemzucht de
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aarde moet op nieuw met de - g'orie der Fiatrche legerbenden worden vervuld. Uit wraak : de dag van
Waterloo is niet uit het geheugen gewischt. Uit poll-

in een anderen geest worden gesteld ; en dan doen zich
daartegen belangrijke zwarigheden op.
Zal het worden aangeboden door de tweede kamer

tieke dweepzucht : het liberalismus moet alleenheerschende zijn , at zou de halve wereld to vuur en te zwaard

alleen ? Het is twijfelachtig of zij er de bevoegdheid

worden vernield.
Het wezen der omwenteling en de heerschzucht van
Frankrijk zijn de oorzaken waardoor , vroeg of laat , de

toe bezit. Zal het behandeld worden gelijk het_antwoord
op de aanspraak van de Kroon ? Het is zeer mogelijk
dat de eerste Kamer hare medewerking weigeren

oorlog losbarsten moet. Duurzame vrede zou er kunnen

Welke is de aanleiding tot het Adres ? Eene mede-

zijn , wanneer ieder vorst en ieder yolk zich op den
duur de omkeering van den Staat en het verlies van

deeling door een Minister gedaan. Op grond hiervan

onafhankelijkheid welgevallen liet.
Oorlog is altijd een ramp , en daarorn ware het te

eene voordragt van wet te doen , staat aan elk lid der
tweede Kamer vrij doch over hetgeen medegedeeld is ,

wenschen , dat de staatkunde der Mogendheden niet
sedert lang mede oorzaak van gebeurtenissen was ge-

den Koning aan te bieden-eene beoordeeling , misschien

weest , waarvan de oorlog het gevolg wezen moet. De

wel eene scherpe kritiek ; dit kornt ons voor beneden

oorlog is een vreesselijke ramp , en werd menigmaal ten
onregte en zonder genoegzame reden gevoerd. Doch
de oorlog is ook somwijlen pligt ; de magt der Vorsten
gaf GOD hun ter handhaving van regt en waarheid ter

de waardigheid der Kanner, even als buiten haar bevoegdheid te zijn.
Omtrent den inhoud liepen de denkbeelden geweldig

leen , en de meest bloedige krijg zou eene weldaad
zijn , vergeleken bij de voortduring van een vrede , ge-

uit een. Sommigen wilden dat er niet van de Diploma.
tie , doch met nadruk van verandering in de Grond-

lijk thans aangeboden wordt , en welke de triumf van
het onregt en de heerschappij der ondragelijkste wil-

wet melding zon worden gemaakt. Zoodra het Adres
op die vvijs een twistappel werd hebben dertien Leden

lekeur is.

te regt tegen het voorstel gestemd.
De beraadslagingen in het Comite-Generaal zullen hevig kunnen zijn , en , gelijk altijd , uitloopen op een

De Prins van Oranje zal waarschijnlijk in zijne verwachting te leur worden gesteld ; en wat er ook ge-

stuk dat tegenovergestelde meeningen ten halve bevre-

beure , de uitkomst regtvaardigt de middelen niet. En

digen moet.

zoo hij , onder Frankrijks welmeenen , den niet benijdenswaardigen zetel beklimt , berekent Z. K. H. wat
hij wint en voor hoe lang , wat hij verliest en op hoedanige wijs - ?

In
,

een ,

doch in een onverhoopt geval zou het Adres

nuttig kunnen zijn. De Regering kondigt de overweging aan van wijzigingen in de Grondwet behalve die
welke , ten gevolge der scheiding , worden vereischt.
Bij gebrek aan genoegzamen invloed van de Kroon ,

Daar zal ; dit is in de zitting der tweede Kamer
den 25 Januarij beslist ; een Adres aan den Koning
worden gemaakt.
Eene ontboezeming van hulde en erkentelijkheid aan

wordt deze aan de Staten-Generaal ondergeschikt bij
wie reeds spoedig verdeeldheid en tweedragt zal ontstaan. Zou het ongepast wezen te betuigen dat men ,

den Vorst Bien het ongeluk niet ter neder geslagen

erkentelijk voor 's Konings onvermoeide zorg , veran.

heeft , scheen , ofschoon misschien niet regelmatig
evenweI in de tegenwoordige ornstandigheden , niet

deringen vreest , waarvan het doel ook op andere wijs , en

ongepast. Doch bet adres zal , naar het te vreezen is ,

terstond , en door des Konings wil , kan worden bereikt I
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Aan lange redevoeringen ontbreekt het in de tweede
katner niet. Dit bleek den Osten Januaril , toen na de
mededeeling an het Gouvernement , waar een krachtig
woord , gelijk dat van den Neer de Jonge , genoeg ware
geweest een uitgewerkt pleidooi tegen Belgie en Europa door den beer Donher Curtin: niigesproken werd.
Doch wat is dit , bij hetgeen den 256ten plaats heeft
?
De heeren Luzac , van Alphen en van Nes nemen
een voorstel , thans zonder doel geworden , terug ; en wel
verre an , zoo als de beer d'Escury , eenvoudig opgave

van hun beweegreden te doen , spreekt elk een breedvoerig advies uit , tot betoog dat het voorstel , schoon
ingetrokken , in der tijd te regt is geschied.
Laat dit aldus zijn ; vat behoefde een vraag te worden
bernieuwd , die thans slechts een tweestrijd der eigenliefde worth ? Waarlijk bij de omstandigheden , naarin
het Vaderland verkeert , nioesten er geene kostbare uren
worden besteed , enkel otn te doen zien dat de 'leer
Luzac c. s. geen ongelijk heeft gehad in eene zaak die
toch afgedaan is.
Lang spreken is geen bents. Daar zijn dagen geweest toen een adres der Staten-Generaal noodzakelijk
scheen. Het Rijk , gelijk het in de getrouwe Vereenigde Nederlanden facto bestond , is niet algid , rondnit en zonder afwijking, als de regtens voortdurende
en zelfstandige Nederlandsche Staat van Gouvernementsw ege erkend. Evenwel , en niettegenstaande het meest
uitgere.kte advies , blijkt het nu dat de voorstellers in
hun ijver te ver zijn gedaan , en niet genoeg op de
regten van het llijk , op de pligten van den Vorst en

Zoo was het inderdaad min gepast , dat nu door den
Heer Luzac op hetgeen door de Ileeren Donher Curtius
en de Jonge , twee maanden geleden , tegen het voorstel
is gezegd , en reeds toen met meer dan genoegzame
bitterheid opgenomen was , al weder te rug gekomen werd.
Noodzakelijk was het ook niet , dat de geschiedenis
eener in November gedane propositie bij de buitengewone zitting van September begon. De meeste NoordNederlandsche leden hebben niet then reeds , gelijk de
Heer Luzac , de scheiding begeerd maar het blijkt niet
dat de Heer Luzac te regt in September - been verlangd ,
wat in Januarij door overmagt noodzakelijk wordt. En
wat de ondan/bare stiefbroeders betreft , aan welke de
Heer Luzac ook nu weder 's Lands ellende verwijt ;
hetgeen in Belgie gebeurt , is veer minder van die ondankbaarheid bet gevolg, dan van een verderfelijke leer
die in den Hoer Luzac althans geen tegenstander heeft
ontmoet.

Kinderen des opstands ,

heeft de Heer van Alphen

de Nederlanders genoemd. Uitdrukkingen van dien aard ,
indien ze al niet uit een dwaalbegrip ontstaan , brengen
zeer ligt een dwaalbegrip te weeg. De wederstand tegen

l?ilips heeft noch in oorsprong noch in doel , noch in
beginselen , noch in gevolg , lets hoegenaamd gemeen
met de omwentelingen van dezen
Doch het opstel van den Heer van Alphen, die meestal
belangrijke en somtijds geestige aanmerkingen Maakt ,
heeft geen nadeel gedaan ; wel de redevoering van den
Heer van Nes.
Indien de toon des redenaars beantwoord heeft -aan
den inhoud van het stuk dan is het niet vreemd zoo,

op de onschendbaarheid der overeenkornsten hebben gelet. Nederland lijdt onregt : zoo de Koning hun raad

na dusdanigen uitval tegen de Kamer en tegen het
Gouvernement , aan andere sprekers eene uitdrukking

had gevolgd , dit onregt ware niet, zoo als nu , geheel

ontviel , die aan den Heer van Nes

onverdiend.
Het is vooral te betreuren dat de Heeren Litzac en
van Nes zich van 266 scherpe uitdrukkingen bediend

was.
De Heer van Nes keurt het af, dat de Koning dadelijk de wapenen zijner bondgenooten tot demping van
den opstand ingeroepen heeft. Die wapenen honden al-

en daardoor , zonder de minste reden , eene hoogst onaangename discussie , die aan het belang des Rijks

seer

weinig bevorderlijk is , hebben geprovoceerd.

min aangenaam

leen te pas homen tot verdediging van onze grenzen.
En waarom tot denying van den opstand niet
Mown
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de Koning niet zorgen voor het gansche Rijk , of werd
hij door de onwilligheid, door de vijandig h
s eid van een deel
zijner onderdanen ontheven van die pligt ? De daarheen
geworpene assertie van den Heer van Nes steunt blijkbaar op het denkbeeld, waarvan de onjuistheid evenzeer
als het gevaarlijke thans algemeen ingezien wordt , dat
de rebellie van eenige gewesten de ontbinding is van
het Rijk.

wel die eisch zal weldra uit den aard der zaak , worden ondersteund. Zoodanige Republiek , gelijk meermalen in de Nederlandsche Gedachten aangetoond werd

Het bleeh niet dat men gezind was om de hroon van
Belgie neder te leggen : van hier, dat de Belgen de

is de regeringsvorm die , op min regelmatige wijs,
uit eene staatsregeling, welke in Monarchalen zin had
toegepast moeten zijn , zeer ten nadeele van vrijheid en
regt , opgerezen is. Geen wonder , dat men nu eene
weer regelmatige inrigting begeert. Het wezen eener

voorwaarden van den wapenstilstand niet hebben vervuld.—

getemperde Monarchie

Zco de kroun van Belgie , wier herovering de Belgen
met de Franschen in den rug , niet uitermate hebben gevreesd , was nedergelegd ; dan zou , evenzeer als
nu , over grensscheiding en andere voorwaarden zijn
getwist. Zoo de kroon was nedergelegd , de Koning
zou heilige pligten verzaakt en eene revolutionaire staatLunde , die hij nu met waardigheid ontmaskeren kan ,
zonder voordeel voor Holland , hebben gevolgd.
Hetgeen het meest opmerking verdient , is hetgeen
door den Heer van Nes orntrent onzen inwendigen toestand is gczegd.
Wij zijn met den Koning overtuigd , dat de voortdurende toepassing der bestaande instellingen op Noord-Nederland ons elken
dag eenen stap nader aan het verderf moet brengen.

Dit is , den Koning eene overtuiging opdringen , die
in de aankondiging van eenige wijzigingen , ten gevolge der scheiding , niet opgesloten ligt eene overtui ging waarop het woord teff , ten aanzien der leden van
de tweede kamer , voor als nog niet toepasselijk is.
De ondervinding heeft geleerd
dig zijn.

,

Dus eene volhsregering btj vertegenwooriliging met
een uitvoerend Bewind.
Dit klinkt vreemd ; en even-

dat er groote wijzigingen

De Heer van .1%Pes beslist hetgeen , en met 'tip beraad , nog moet worden onderzocht. Groote wijzigingen
in de inrigting en in den geest van het bestuur moeten
tot stand worden gebragt dit heeft de ondervinding in
de laatste jaren en op eene treffende wijs , vooral ook
in de laatste rnaanden , geleerd. Groote wijzigingen in
de Grondwet . thans overwogen en zonder voorafgaande
verandering der organisatie van het Gouvernetnent , zullen, eer de verwezenlijking plaats hebben kan , den
Staat in het verderf hebben gestort.

is te lang miskend ; zoo lang
welligt , dat het nu terugkomen hierop naauwelijks meer
kan worden beproefd.
41111•11111/

Misschien dat onder de velerlei gewaarwordingen
welke de Proclamatie van den erfgenaam der Kroon opgewekt heeft , niet eke regtmatiger dan die van deernis en medelijden is. Of gelooft men dat het hart ook
van den Prins , bij eene bedaarde overweging van het
gebeurde , niet lijdt ?
De intrede te Brussel , de Proclamatie van Antwerpen
en nu weder dit betreurenswaardige stuk zijn de bandelingen door welke men den reeds zoo ingewikkelden
toestand van het Ric , hoewel dit ongetwijfeld tegen
de bedoeling was , telkens meer ingewikkeld heeft.
In verkeerde raadgevingen moet grootendeels de oorzaak der dwaling worden gezocht. Iedereen weet hoewed in moeijelijke ornstandigheden ; en wanneer zijn de
omstandigheden moeijelijker geweest ! de sluwheid over
het goed vertrouwen of ook , als het aan vastheid van
grondstellingen ontbreekt , de /evendige voordragt van
valsche beginsels en de aanprijzing van daaruit afgeleide maatregelen vertnag. Het is bekend wie den Prins
tot het binnentreden van de rebellerende stad hebben
overgehaald ; door welke toegevoegde en vrijwillig ge.
kozene raadslieden hij te Antwerpen was omringd; en,
zoo hij no het werktuig der Mogendheden is , zal hij
in de nabijheid van een Talleyrand geenszins van bedriegelijken raad verstoken zijn geweest.
Hetgeen de Prins heeft gedaan , had menigeen , die
hem nu hoogelijk berispt , in dezelfde omstandigheden ,
om consequent te blijven , evenzeer behooren te doen.
Dit gedrag kan nit de warihegrippen otntrent den aard
en de uitoefening der regten van het Yolk althans

lk maak gecn geheim van miin bijzonder gevoelen dat het
gemeen overleg tusschen de Regering en de Staten-Generaal dan
eerst volkomen zal kunnen plaats hebben , wanneer de natie
Lave door kiezers uit den gegoedden en beschaafden stand ,
bare vertegenwoordigers zal Innen benoemen , en wanneer de

meen , of misschien bet oproer door die avontuurlijko

uitvoerders der koninkliike bevel= verantwoordelijk sun.

dapperheid wierde gestild: zich aan het hoofd te willen

gedeeltelijk worden verklaard. Bijna alleen tusschen
de geweeren en pieken te gaan van het opgeruide go-
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plaatsen van een opstand opdat er eene beteie rigting veel te meet bij het onderteekenen van een sink, waaraan zou worden verleend eene diepe vernedering te in hij de Kroon dierzelfde gewesten verzoekt, die de Koondergaan , ter voorkoming van een moorddadigen krijg ; ning als regtens aan zich onderworpen beschouwt. Het
het kan alles eenigeimate als eene en dezelfde dwaling is duidelijk welken naam deze .daad eigenlijk verdient ;
worden beschouwd ; welke te zachter beoordeeling ver- en de persoon die ze doet, vermindert het berispelijke
dient , naarmate zij in naauwer verband met de alge- daarvan niet.
Mogt het ook thane nog aan den afstammeling van
meen aangenomen liberate beginselen is. Ziet hoe de
algemeen geachte Graaf Van flogendorp , dewijl hij in helden , wier zwaard aan Godsdienst en regt was gedezelfde beginselen deelt , den Prins te Brussel en Ant- wijd , met nadruk voor oogen worden gesteld dat hij ,
werpen niet verontschuldigd , maar als model van zeld- dus voortgaande , zich moedwillig in een afgrond neder
zame grootmoedigheid en opoffering heeft geroemd. werpen zal. Welke uitzigten zijn het die de opgewonWat nu gebeurt , is de v oortzetting van hetgeen toen den s'erbeelding hem vertoont? Laat hij geroepen woris geschied ; en de Graaf moet ook nu lofredenaar we- den tot den Troon : bedenkt hij welke in de geschillen
zen , indien hij zich gelijk blijven wit. Wanneer een met Holland , de houding van het Hoofd der Belgen
grijze Staatsman , in de eenzame binnenkamer , zoo ver ten aanzien van Vader , Vorst en Vaderland is Gelooft
afdvvalen kan , betreure men de dwalingen van den hij lets meer te kunnen wezen dan tijdelijke OnderPrins , en veroordeele ze niet at te gestreng. koning voor het Fransche Volk , copie van LodewijkWie weer of hij niet heeft gemeend dat hij , ofschoon Philipps en gekroonde slaaf van Ultramontaan en Ja.
in deze oogenblikken miskend , aan zijn Vader , aan cobijn ? Ziet hij niet dat hij welligt , zonder lets te winHolland en aan Europa gewigtige diensten bewees ! nen , alles verliest ? Zoo hij onderstelt dat , na zich aan
Den schijn heeft hij met het wezen verward. Eene het getrouwe Holland geheel te hebben ontscheurd ,
schitterende handeling moet , om een groote daad te kun- hij dien verbroken band altijd naar goedvinden aan
nen zijn , den toets doorstaan van de eer en van het knoopen zal , dan heeft hij zich van zijn landgenooten
regt. Igdien , zoodra het oproer uitgebroken was , de al te ongunstige denkbeelden gevormd.
held van Quaire.bras , de zoon van den wettigen Vorst ,
De Prins kan nog , maar nimmer tangs het ingesla-

de

van den door de Mogeadheden gewaar- gen spoor , worden gered. Zoo de Koning zijne regten ,
borgden Troon zich , als wreker der geschonden rust , wat Belgie betreft , op hem , hetzij als onafhankelijken
als handhaver van het wettig gezag , in naam van orde Vorst , hetzij als Stedehouder overdragen wit , eene
en wet , in Brussel aan het hoofd der troepen en der paging , hoe gewaagd kan door eerie niet geheel ongetroiiwe Lurgelij had gesteld ; die poging , en waar- gunstige uitkomst worden achtervolgd , strijdt niet tegen
schijnlijk ware zij gelukt , zou in elk geval groot en pligt en eer , en zal , gelukt ze niet ook in Holland
roemrijk zijn geweest. Had de Prins of te Antwerpen , geenszins ten kwade worden geduid. Poet de Koning
of nu , de welgeiinden , ter vernietiging van een revo- dit niet , dan keere Z. K. H. uit Engeland waar zijn
lutionair Gouvernement , om de vanen van Oranje ge- Vader en zijn Land beleedigd en gehoond en hij zelf
schaard , de uitkomst had gunstig kunnen zijn , en de misleid wordt , terug; en moge hij , door vergelijking
deelnetning welligt de medewerking van het getrouwe met hetgeen hij elders ondervond , het onderscheid zien
Hollandsche Volk zou hem , ook in een roekeloos be- tusschen regt en onregt , trouw en ontrouw, rondborstige
•
staan , hebben vergezeld.
gehechtheid en verraderlijk
gevlei.
Welligt dat , btl
De Prins , toen hij Brussel binnepgetreden is en de verandering van gemoed , een roern voor hem weggescheiding bijna toegezegd heeft ; toen hij daarna het legd is , die groote dwalingen uitwisschen zou.

eerst de onafhankelijkheid der rebellen heeft erkend ;
*noes! , ware hij niet door het onverwachte en vreesse-

Vooral bij een onderwerp dat zoo teeder en hartver-

scheurend is , moet de bescheidenheid worden 'oewaard
lijke der omstandigheden , a's 't ware , eenigermate be- die bij de vri ajtnoedigheid voegt. De naam van
dwelmd , de onmogelijkheid van het welgelukken gezien van

Fritts
Oranje is onder een stuk els dat van 11 Januarij

en althans hebben gevoeld dat noch het een noch geplaatst zou bij zoodanig contrast lets worden gezegd
het ander binnen de grenzen zijner volmagt , zjner be- dat meerbeteekenend is ?
voegdheid of zijner pligten kon worden geacht. Hoe
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In des Konings protek hetwelk algemeen toege. kestaan in het RP' der Nederlanden altijd voortgedourd
juicht en door den Ileer van Nei hoogelijk- afgekeurd .heeft. .
Maar , on ne petit doUter a cet egard de - l'appiti
wordt , komt eene zinsnede voor, waarvan de bedoeling
niet geheel duidelijk is.
eifiCaci de la 'France. Het stelsel van - den Heer &bagtiani komt met dat der Heeren Larnarque en Mauguin
Les obligations du Roi envers les souverains , envers sa dyin •het berooven van Holland en in het herwinnen van
nastie et envers le grand nombre de ceux , qui dans les provinFrankrijki natuurlijke grenzen overeen ; doch het vet.ces insurgoes ddplorent les maux qui les ac*ablent lui prescrisail is , daf hey Minigterie den naarn van Belgie en
vent cM se reserver, comme it le fait par la presente ses droits
den schijn van; belangetoosbeid - NI het -voortzetten van
et ceitx de so maison sur la Belgique:
bedriegelijke onderhandelingen behoeft.
.hier, worth geene melding gemaakt van de regten
van het RVh , noch van de pligten van den Koning
'Vat of het Fransehe Ministerie ten aanzien van Bel•.
gie bedoett ?
als Opperhoofd. van dat. Rijk.
Of het Bilk behoudt zijn regt op de onschendbaarheid
. l3ij den eersten opslag is het vreemd dat _het den
van een door het volkerenregt gewaarborgd gebied ; de vrije Prins van Ora* niet tegenwerkt en, mogelijk wel aanen on-afhankelijke Staat is ook dan , door den voortdti-- . gentoCdie heeft.
render- afval van Belgie , geenszins van de bevoegdheidi
Misschien voorziet men , dat de poging niet: zeer veel
.
tot wijziging der Grondwet beroofd.
beduidt. Misschien • dat het . welgelukken in het oog
Of de honing doet afstand wel voor het Rijk , en Diet van vele staatslieden wenschelijk is: nous n'aimerifins
voor zich en zijne Dynastie. Doch Koning en Rijk pas , schreef-deter dagen le Constitutionnel , vair s'elekunnen , in dezen Staat , naauwelijks afgescheiden wor- _ver en Belgique tin crone qui pourrait avoir de l'avenir.
Misschien dat eene ras verbroken belofte onder de midden ,gedacht ; de regten der Dynastie worden aldus
merkelijk verzwakt : en 'het is twijfelaehtig of zoodanige delen behoort , welke - ter bevrediging van den Keizer
afstand door den Koning., aan wien het bewaren van van Rnsland in het werk worden gesteld.
De Prins zou regeren onder Frankrijks voogdij , ZO3
de algeheele uitgestrektheid van het gebied opgelegd
is, zonder de in Art. 58 gevorderde goedkeuring der als en zoo lang Frankrijk verkoos.
Het Ministerie heeft tot nu toe de inlijving niet gewild ,
Staten-Generaal plants hebben kan.
Hieromtrent zal eenige ophadering noodzakelijk zijn , en als Koning noch den Hertog van Lencktenberg, noch dien
Aldus wint het tijd ; neemt een masker
als de Grondwet met den gewijzigden toestand van het van Nemours.
.van gematigdheid en vriendschappelijke inedewerlcing ten
Bijk in overeenstemming zal .•orden gebragt.
aanzien der Mogendheden aan-; stelt een oorlog uit,
die op. 'dit oogenblik den triomf der Jacobijnen-Cespoe. ”De oorsprong van vele Staten is onwettig. wer- digen zuu ; vertneerdert- de verwarring der partijen en
den evenwel , even als nu Frankrijk en Belgic erkendo de behoefte naar buitenlantlsche huip , en neeint , 7ooHoe zou het anders kunnen zijn
Betzelfde heeft dra het oogenblik gunstiger is, Belgie , eerst onafh'arikelijk
plaats ook in het burgerlijk regt. Hetdroevig , dat verklaard , naderhand .vergrOot,
deel van Frankrijks
loon der onregtvaardigheid bij den misdadiger en grondgebied op.
zijn nageslacht blijft ; maar de onzekerheid der" eigen
welligt , want Nvaartoe is de Conferentie .buiten staatt
.dommen zou nog* schroomelijker zijn indien er geen wordt Belgie verdeeld. Het kan ook wezen , gelijk nit
regt van verjaring bestond.
de tending van den Graaf de Celles , den inhoud van
Dochhoe , indien vastgesteld wierd dat de roover ter. sornmige - Parijsche bladen en den brief van den Heer
stond eigenaar is , en niemand den regtmatigen bezitter Sebastiani niet geheel onwaarschijnlijk is , dat voorloopig
'verdedigen snag ? een driemanschap Wordt benoeind... Of de een of ander
Deze-..wordt evenwel nu de wet .der Volkeren Maat
wordt Konirrg gemaakt: =Alle schikkingen van dien aard
schappij•
Ain , VOW' korten tijd. • Fraitkrijk is- . -met • Helgie een geheel , dat. door den dubbelen band ..van Nationaliteit en
• .van politieke dweepzucht zamengehouden wordi.
De Minister Sebastiani -belooft : La Prance ne per-

-

-

dra jamais de vue que l'etendue du territoire du nouvel .
itat -WW1 lire de nature a assurer a in Belgique des
Van de vrees voor cio'rlog die . de Mogendheden be.
zielt , kan welligt tot het bedingen van gunstiger voorfrontieres nalnrelles , de linkeroever van de Schelde
d'une ddfense facile , onder anderen V ents) e n Maastricht , waarden eenig,gebruik worden gemaakt.
Slechts zoo lang evenwel als het behoud van den vrefie
et, a menager avec -soin tons ses interets agricoles ,
industriels et ctmmerciaux. Deze laatste-woorden..zijn ook 'in Frankrijks 'oOgfiterken - ligt. - Het blijkt dat de
-

door when ,;, ja., .de sti,tatver- staatkunde van ,Lord
kunde van Pitt afgekeurd worth , in veinige nsaanden
De landen , waarover de Mini s ter ten behoeve .heden Ierland aan 0' connell , Engeland aan de radicalen en
van- Belgie . en morgen van,. Frankrijk beschikt behooren met Belgie . bijna Holland aan het revolutionaire en niet
tot den Nederlandschen Staat i: Engelschgezinde Frankrijk Overgeleverd heeft.
zij een deel van het dOor opstand niet ontlo.
Een yolk wint onafhankelijkheid terug wanneer bet
bondene Rijk der Nederlanden zijn.
20. Als zijnde van oudsher het grondgebied van de zelfstandigheid , die geen overmagt ontneiuen kan , beMogendheid der Vereenigde Nederlanden geweest , wier houdt.

genodg gesteld oatzich to voegen naar
grOotingsontwerp. S
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rt et Ministerie Sebastiani,

Het blijkt dat de Mogendheden de grootste en grieook nu de Hertog van .Nemomrs gekozen is, betuigt dat het voortdu. vendste opoiferingen doen. Het gezag in Frankrijk
ring van den vrede verlangt ; en de Diplomatie , sedert moet , hoe onwettig ook worden ondersteund. Zoo het
Judij offert het stelsel van Europa op , ten einde een Gou- stelsel van Europa de meest wezenitike en onregtmatige

g

vernement , dat vredelievende gezindheden toont tegen de veranderingen ondergaat , dien prijs houdt men tot afkoop
Jacobijnsche en oorlogzuchtige partij worde gesterkt. van een tweeden revolutie-oorlog gering.
Is dit wel gezien ?
De nadeelen eener Staatkunde die alle grondbeginMisschien dat het Fransche Ministerie ; de persoon- sels der menschelijke zamenleving ondermijnt , weegt
Nice opinie van den Koning doet ter zake niet veel ; de Been voordeel , hoe belangrijk ook , iminer op. Duch
Mogendheden misleidt. gelooft men dat behoud van den vrede , door voorbijzage
Het kan wezen dat het binnen kort zelf eene geheel van eer , van regt en van pli,gt waarschijrilijk of trioWere houding aannemen zal.
gelijk zonder bestendige en volkornene onderwerping
Het kan ook wezen dat het , als die hooding wen- aan Frankrijk mogelij k is ?
sehelijk wordt, voor een ander Ministerie wijkt.
De Fransche Regering , daar zij door de Ultra-libe Het veinzen is ook nu eene voor Frankrijk belang- ralen naar den afgrond voortgedrevm wordt, schijnt
rljke kunst. De warme voorstanders der revolutie-leer ter ontwikkeling der beginsels , waaruit zij haar aanzien zelven ook in dat het welgelukken hunner zaak wezen ontleent
weinig gezind. Die ontwikkeling
slechts in een geval twtifelachtig wordt; wanneer Frank- naauwelijks
•
aangevangen , is het middel tot haar verrijk meer op verovering dan op de. verbreiding van
heffing geweest langer behoeft en begeert ze die niet.

&rale denhbeelden bedacht , den Nationalen trots en het

Wat hebben de Ministerign , dat van Guizot , dat
eigenbelang van andere Volker tegen zich wapenen van Lafitte met den Ileer Dupont , zonder den
mogt. Uit deze opmerking kan veel in het gedrag zoo neer Dupont , vat hebben zij sedert Julij alien ge-

van het Ministerie als van de Ultra-liberalen worden daan ?
verklaard.
De revolutie was , gelijk iedereen en vooral in FrankWelligt evenwel is het Ministerie in zeker opzigt ter rijk iedereen weet , de triurnf van het zuivere liberagoeder trouw. Het behoud van den vrede voor al: nog , lismus geweest. Een Souverein Volk , een burgerwaardoor het voornemen tot herovering van Frankrijks
natuurlijke grenzen niet buitengesloten wordt , is misschien wenschelijk voor dat Ministerie , nit het oogpunt

van eigenbelang.

koning , een Charter als maatschappelijk verdrag , nicer
misschien nog als instructie voor het bewind. De gansche staatsregeling , die Lodewijk XVlli gaf was geheel ten onderste boven gekeerd ; de oorlog met de

De liberalen die op het kussen zijn geraakt en trier
voornante doel , der meesten althans , hierniede is be-

daad aan alle wettige Mogendheden verklaard.

reikt , nu op hunne beurt door de overige liberalen be-

Guizot.

stookt verlangen , ten einde zich staande te houden , in-

gegrepen had , beweerde het slechts eene verandering

wendige en uitwendige rust. Zoo de oorlog ontbrandt ,

van stambuis te zien. Het behield do kamers , sloot
de Clubs en zag van interyentie ten voordeele van opstandelingen

de grond beeft overal ; en in Frankrijk valt waarschijnlijk het Ministerie , en mogelijk niet het Ministerie
alleen. Er is dus voor het Fransche Gouvernement en
voor de Mogendheden gemeenschappelijk gevaar ; waarom niet gerneenschappelijk ovetleg ?

In een gansch anderen geest handelde het Ministerie
Waar eene omkeering der maatschappj plants

De onlusten van October wierpen het Ministerie
(waver , en de Ileer Lafitte c. s. kwain nu in bet
bewind. Groot en 3 het 'nag er bij worden gevoegd,
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regtmatig was

de

idetiroterfing der Iiberaten -teen

bij , met weinige onbeduidende afw4kingen , het spoor
zijner voorgangeren betrad. volksbeweging van December , die misschien eene al te kunstmatige opruijing
was , miste haar doel , en in het Ministerie had eene
tegenovergestelde wijziging plaats. Het Bestuur , sterk
.door overwinning , of sidderende voor den afgrond dien
het reeds geopend had gezien heeft toen eene achter-waartsche beweging gemaakt ; doch schoon blijkbaar
en met reden bevreesd aan de beloften en voorwaarden
van hilt te voldoen ontziet het te gelijk en met Diet
niinderen grond, den ligt ontvlambaren toorn van eene
doordrijvende partij.

,

Daarom is die tegenstrijdigheid niet vreemd , vvelke
inzonderheid sedert het laatst van December opgemerkt
wordt. De Regering verwijdert Lafayette en behoudt

Odillon-Barrot • ontbindt de kamer der Gedeputeerden
miet , en draagt eene meer liberate wet van verkiezingen voor ; stelt de beraadslagingen , zooveel mogelijk ,
nit , en toont zich tot wijzigingen bereid , meer democratisch dan wet de meerderheid der Afgevaardigden
begeert. Hit is le systeme de bascule , onder het Ministerie Decazes tang in werking gebragt ; l'esprit de balance-

-1

Hoedanig i -deze S4aatkuntle I van welke middel esi
voorzien ? door welke vyatsden bedreigd ?
Gelijk elke dusgenaamde liberate Staatkunde, is ook
deze op willekeur gegrond. Hooggeroenide beginsels ,
uit ivier toepassing orde en welvaart voortvloeijen
moest worden ondergeschikt aan hetgeen zij staatsbelang noemt. Met welk gevolg ? Twee voorbeeiden
het een nit staats- , het ander nit volkerenregt , .zijn
genoeg. Men verkondigt de souvereiniteit van het gan-‘
sche yolk , en draagt de uitoefening er van aan een
naar welgevallen beperkt getal ingezetenen op. Zijn
gen bestaan grondt men op het regt der-bevolking tot vrije
kens van haar Gouvernement , en wegens de uitoefening
van dit regt bedreigt men Belgie met den krijg: hetgeen , volgens den Heer Sebastiani, eene raadgeving is.
Willekeur bestaat niet bag zonder dwang en geweld.
Welke zijn de middelen hiertoe Be administrative
znagt deze moet worden gebrtrikt: een Gouvernement
dat zich weet to doen gelden , is sterk genoeg. Vreemd
is het niet zoo een -leer , die van Napoleons Awingelandij een der voorname steunselen was , in tie fiteeren

Sebastiani en Soult ijverige verdedigers vindt. Doch
Napoleon , wiens karakter even zeldzaam ais kOn

tnent et de moderation,

hetwelk de Heer Guizot zelf genie, trad op toen de ontwikkeling der revolntle atverklaard heeft tie ziel zijner staatkunde te zijn. Daar- geloopen was , en gaf in oorlog en volksroem aan site
mede , zoo verbeeldt die staatkunde zich , houdt men partijen een vereenigingspunt en ruime voldoening veer
zich staande tusschen alle partijen in ; tot dat , ster- eerzucht en eigenbelang.
ker geworden , men den vijand niet meer door toeVijand van het Gouvernement is elk die ter goeiler
geellijkheid ontduikt; maar door magtoefening verplet.
. Even zoo in de buitenlandsche politiek. Men toont
belangstelling en verleent , ten minste eenigzins , bescherming aan ieder yolk dat zich naar het voorbeeld de la

nation civilisatrice , du peuple..missionnaire

heeft gerigt ; omdat de revolutionaire partij anders te onhandelbaar

is. Daarentegen‘ook ten koste van liberate denkbeelden ,
iverkt -men , naar het schijnt , tot bevrediging van Polen
en Belgie , en zelfs tot behoud van rust in Spanje en Italie , in een woord tot het voorkomen eener geweldige
.uitbarsting me6; om. dat antlers de revolutionaire partij
-weldra in alle rigtingen losbreken en elk Gouvernement ,

trouw de beginselen der omwenteling belijdt ; elk die
geen losbandigheid , maar ook geene bandelooze tirannlj
wit: niet de zulken alleen op wie de naam van le-

suit , Jacobijn of Carlist toeyasselijk is. De revolutionairen niet alien baatzuchtige of dweepende voorstanders van volsiagen anarchie. De monarchalen , in
de goede beteekenis van het woord; in wier schatting
de wettige troon de zekerste waarborg van der ingezetenen wezenlijke vrijheden was. De Catholijken aan
wier kerk en geloof de Regering eene onafhankelijk-

behalve een geheel revolutionair bewind , van zich af-

held ontzegt , tot wier pligtwatige verzekering zij niet
stork genoeg is.
krankrijk heeft op andere landen gewerkt: ook de

Averpen zott.

wederkeerige invloed is niet gering. De revolutionaire

Dus, het wezen en karakter" der omwenteling
van . •ulij wordt , zooveel mogelijk„ .onderdrukt. Dcor

partij wordt versterkt door hetgeen in Engeland Duitschland en elders plaats -heeft gehad , of nog te gemoet

.onderdrukking , tracht 41e Regering naar eene

worth. gezien. En is het Congres te Brussel niet als

bestendigheid van gezag , die Europa tegen krijg en versvoesting alleen vrijwaren kan ; en roept op dien grond

't ware een magtige Club buiten het bereik van den
Heer Guizot , en die , zoo al . niet den -Troon althans

de medewerking van elke Mogendheid in.

het Ministerie wankelen doer I
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Niet geworteid in het yolk zonder steun in de opinie van het algemeen , is het Gouvernement eene par-

geslacht , en deze nanmerking zal ten minste evenzeer
op de hoofdstad toepasselijk zijn , tot het torschen van

t') eene eigenlijk slechts een deel van eene
partij , een dee! dat ontrouw aan Naar beginselen is ,
eene coterie , meester geworden van het bewind en die

het zwaarste juk , gelijk de ondervinding heeft getoond
uitermate geschikt.

ook alleen door de materiele kracht van het bewind zich
handhaven kan. Door centralisatie ; maar de nadeelen
hiervan worden algemeen gevoeld : door ambten en door
gttnstbewijzen van allerhanden aard ; maar hiermede bevredigt men zeer weinigen en stelt zeer velen te leur :
door beurtelingsche begunstiging van de eene en van
de andere partij ; maar de partijen , beurtelings begunstigcl , beurtelings misleid , vereenigen zich tegen het
0ouvernement tflnor .de ondersteuning van alien die ,

Maar is zulks een waarborg voor het tegenwoordig
Bestuur De volgzaamheid der Departementen werkt
ook den revolutionairen in de hand. De bevolking zal
geen partij trekken voor een Gouvernement hetwelk
noch liefde , noch achting bezit, en dat , zoodra men
aan de bewindhebbers den alleenhandel der ambten en
de uitgave van den ittoniteur ontneemt , zijn gansche
aanwezen verliest.
Te Parffs dan is het dat een Gouvernement aange-

onvoorwaardelijk uitziende naar orde en rust , onvoor-

vallen wordt , hetwelk de beginsels der omwenteling
zonder het grootste gevaar noch volgen , noch verloo-

waardefijk voorstanders zijn van bet bestaande gezag ;
maar deze zijn doorgaans eer lijdelijke aanschouwers

chenen kan. Te Parijs ; waar de geest der hoogere
standen meer dan in eenig ander deel van het Rijk

dan -Ijverige deelgenooten van den strijd ; ongenoegzame
steun voor een Bestuur dat, door de publieke opinie

doortrokken met Ultra-liberale denkbeelden is ; waar de'
periodieke drukpers zich door rijkdom aan talenten en

en den gee* der tijden gevormd , zich tegen beide
xerzet ; aiAen van zioli af*eerig heeft.gernaakt , en eene
osawenteling , welke ade vrucht van zoo langdurige
diepgewortelde en opzettelijk gekoesterde dwalingen is ,
reeds bij den aanvang tegenhouden
Renfermer la

hevigheid van uitdrukkingen onderscheidt ; waar de toevloed van woelzieken eerzuchtigen en rustverstoorders

rholution dans sox berceau ,

zeide ,de Heer Guizot
moister zou hij ,zich van het woord itouffer hehhen he4knd.
Uet :Gouvernement zou al zeer wille.keurig te werk
kunnen gaan , zonder dat in de Departementen ernstige
wederstand zou ontstaan. — Dit is zoo : de Departementen

*en toe. Zulks bleek meermalen reeds., en de jongate

altijd zoo aannierkelijk is , en het opruijen van een zedeloos graauw , dat naar verandering , plundering , gelijkmaking der eigendornmen verlangt vooral in een
revalutionairen tijd en nu het beginsel der revoluiie in
de Staatsregeling triumfeert, aan uitgeleerde Volksmenners zoo gemakkelijk valt.
Uit deze aanmerkingen blijkt hoe te regt het plegtanker van Europa in de opregtheid van

Talleyrand en

in de bestendigheid van het Ministerie Sebastiani wordt
gesteld. Lene zamenzwering , een Volksoploop , en ,het

oinkeering is er weder een treffend voorbeeld van igeweest. Deze onderwerping aan Parijs moet , behalve

is weg. De stoutheid zijner woorden kan misschien Rig

nit (den invloed , welken die ,beroemde zetel van ,uiter-

Inderdaad het Ministerie valt , zoodra de Ultra-lkherale
partij zulks ernstig verlangt; doch ook zij sheet voor
nog belang bij een bewind dat, terwijl het ontzettendo
krijgstoerustingen en Belgie van zich afhankelijk maakt

lijke beschaving en van zedelijke verbastering op het
gansche Ilijk bezit , uit onmagt meer nog dan uit onverschilligheid of gevoelloosheid worden verklaard. Pe
gansche Maatschappij is sedert 1789 ontbonden , en ,
Indien men het dus uitdrukken _mag , gandividualiseerd

wat ,:vereeniging was , is verbroken of uit zijn plaats
en natuurlijk verband , zonder leven of zonder kracht ;
zoodat er geen middenpunten van tegenstand zijn , en
de bevolking genaalikelijk onder elk soort van dwingelandij kan worden gebragt. Voegt men daarhij hoe de
drufveeren van Godsdienst vrijheid en vaderlandsliefde
eljn verzwakt hoe baatzucht en onverschilligheid voor
bet algemeen belang toegenomen is , en dat overmaat
an losbandigheid altijd uitloopt op tirannij dan is dit

de maatstaf zijner vrees worden beschouwd.

de Mogendheden door vredesbeloften en vertooning van
belangeloosheid bedriegt.
Het zou te verwonderen zijn zoo niet trinnen ,kort
mistrouwen tussehen het Fransche Gouvernement en de
Mogendheden ontstond. De vriendschappeliike opneming
van het revolutionair -Gouvernement heeft tot nu toe
geen zegenrijke gevolgen gehad. Indien de Mogendhe,

din JJetqg .v*P
den , en hiextoe warren j yeripligt
Bordeaux als wettigen Vorst en bet Charter van 18'15
/As hijiverlde .1Staatsregeling hadden erkend , droeviger
dan nu ware de toestand van Europa niet.

hancielingen

der Diplomatic zitin, sedert Still], hebben ontaekt ; en verandering zon in deze omstandig.

eene aaneenEchakeling van concessien aan de otnwente- heden geene verbetering zijn.
Het was niet Ministerigle verantwoordelijkheid maar
ling geweest, uit vrees voor een triumf dien men even
een
Ministerie dat algemeen werd verlangd.
daardoor gemakkelijker maakt en bereidt.
Regering had zelf en terstond ; waarom of dit‘
door de Ministers niet ernstiger en ook door de StatenGeen dan een gedwongen afstand der regten van den
Staat , van den Koning en van de Dynasties (eene
ontbinding of splitsing van het Rijk.
Geen poging tot eene hereeniging , die vooreerst niet
velligt nimmer , en zeker niet op den vorigen voet
plaats hebben zal.
In het Noorden was en is de wezenlijke kracht en
van het Rijk , en voorzeker ook van de Dynastie.
Alleen door zedelijk vermogen kan dLt Noorden eene
zelfstandigheid verkrijgen , dien geringe uitgestrektheid
daaraan anders ontzegt.
De Vereenigde Nederlanden ; het aan Koning en
Grondwet getrouwe Rijk ; inoeten als een zelfstandig
en nationaal geheel worden beschouwd.
Dit was in September even waar , als het in Februarij
duidelijk is.
Er is eene Commissie tot onderzoek of in de Grondwet enkele wijzigingen worden vereischt.
Het getal van Commissien was groot; hetgeen zij deden , gering. De Staat zal er thans niet door bedorven
worden, evenmin als gered.
Waarschijnlijk is de taak dezer Commissie niet tot
veranderingen ten gevolge der scheiding beperkt : ofschoon het voorzeker geene nieuwe -Grondwet is , die in
overweging mag worden gebragt.
De Commission waren te voren als 't ware eene Natie , eene publieke opinie in het klein ; alle meeningen
werden gerepresenteerd. No niet. Gelukkig :. schoon
thans de vraag nog natuurlijker is ; waartoe eene Comraissie ; zijn niet de Ministers en de Raad van State
de raadslieden van den Vorst
Commissie , rapport onderzoek van bet rapport, entwerp van wet , discussie bij de Staten-Generaal, bij,

eenroeping der dubbele Kamer.... dus vooreerst geene
verandering; en dit is goed. De Grondwet is niet zoo
gebrekkig als velen van haar voorstanders eensklaps

C'eneraal aaagedrongen werd ? veranderingen tot stand
kunnen brengen , heilzaain voor den troon en voor het
yolk. Misschien is het eindelijk voor sommige te laat
maar wat dan?
Waren wij omtrent de Commissie zelve ongernst ,
gaarne herdachten wij het gezegde van den Heer de

onge :
Om de hand te durven slaan aan de grondvesten van mien
Staat , wordt meer vereischt bij den man van kalm beraad dart
gebreken te zien en verbeteringen te begeeren. De voorzigtig.
heid en onze Grondwet zelve vorderen daartoe het bestaan eener
noodzakeliikheid.

vooral ook de aanmerking van den neer Cats :
Vele gebreken en wel inzonderheid dezulke niet welke
theoretisch, dikwijls van meer belang schijnen dan zij wel
tisch bevonden worden te zijn, maar dezulke welke tot de zenuw van den Staat behooren , kunnen verbeterd worden met
behoud en onder het regime onzer tegenwoordige Grondwet.

e tlertog van Nemours is benoemd.
Frankrijk , ten zij het reeds nu , dat ook niet onmogelijk is , tot de inlijving besluit , keurt de benoeming
goed. Zij is ongetwijfeld door Franschen invloeil en
waarschijnlijk door intrigues van het Fransche Minis.
terie geschied.
Frankrijk keurt goed. Is het tegen de benoeming
dat de Heer Sebastiani spreekt ? Enkel tegen de ital.)...
ving voor als nog : La Belgique ne s'est pas offerte :
maar indien zij zich aanbood ? Son voeu national toga.

a

noire Gouverlement exprime n'a pas etc adresso
nement: maar wat , nu dit plaats hebben zal

Frankrijk keurt goed. En de betuigingen , de brieven
van den Minister , de gedragingen der Conferentie , de
raadgeving aan den Prins van ()ranje , de verklaringen
van Lodewijk Philippus Wiiten de Diplornaten bet
niet , dat weigeren somtijds de voorbereiding van aannemen is?
Frankrijk keurt goed , of de Koning is weg.
Pus oorlog. Waarom? Is het regt der volkssonvereiniteit niet in Lodewijk Philippus erkend ? Is Belgie
niet als onafhankelijk beschouwd ? Bestaat het beginsei
van non-interventie niet nieer ? Is er geen eerbied voor
de keus van het vrije Volk ? — De ultra-liberate Franschen hebben tegen de liberate Mogendheden gelijks
Oorlogoo
? ZFrankrijk het wit.

De uitgave geschiedt bij G. VERVLOET, te 'sGravenbage; bij de voornaamste boekhandelaren en op alle postkantoren des Rijks —Men ahouneert
sick voor ro no hers to gelijk tegen f t. 25 trance per post. De nommers zijn afzo nderlijk te bekomen voor i5 cents, een kwart vel voor 21 cents
,
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midden der onzekerheid omtrent de combinatien der liberate Staatkunde , mag evenwel , zonder voorbarig te zijn , als zeker worden gesteld dat zoo Lodewijk-Philippus , namens den Hertog van Nemours , voor
de Kroon bedankt , Belgie, trots onafhankelijkheid en
Nationaliteit , nu of straks ingelijfd wordt.
Hoe en wanneer de vereeniging plaats hebben zal ; door
welke schandeltike kunstenarijen eene ontknooping
welke niet twijfelachtig is , zal worden uitgesteld , verhaast of verbloernd , kan , nu men minder dan ooit
keurig omtrent den aard der middelen is , niet wel voorgezien. Hiervan evenwel zonder geslintrit
gerd te worden bij het vernemen van elk laatstaangekomen berigt , houde men zich , op grond van Europas
toestand overtuigd : er zal worden gezorgd dat Belgie
van Frankrijks wenken bij voortduring afhankelijk zij.
Waarschijnlijk ontveinst men de inlijving door een afsonderlijk bestaan gelijk dat der Vereenigde Nederlanden van 1795 tot 1805 is geweest.
Die gemaskeerde inlijving zou voor Holland mogelijk
wet de *rerderfelijkste maatregel zijn.
Mtn ton beweeren , dit blijkt reeds uit het desaveu
Vat) het 12de Protocol , dat elk geschil tusschen Holland en Belgie zonder interventie der Mogendheden
moet worden beslist ; en de bescherming , de voorspraak ,
de hulp van Frankrijk zal niet als interventie worden
betehouwd. Wie waarborgt ons dat de diplomatie door
diets middenweg niet te vrede zou worden gesteld , en
de voortduring der rust voor een aanzienlijk deel van
ons grondgebied gekocht ?
Die dit ongelooflijk vindt leze bij voorbeeld de volgende regels nit den thans seer Ministerielen Constitutionel.
On accorderait au nouvel Jtat une foule d'avantages , qui,
dans touts autre hypothise, lui seraient vivement contestiJs.
Ainri it ne serait tenu de prendre s sa charge aucune portion
de la dette de l'ancien royaume des Pays-Bas ; de plus Mae:tricht, Anvers, et la forteresse de Luxembourg deviendraient,
sans opposition , parties inagrantes de la Belgique.

land worden gespeculeerd. Men herinnere zich dat door
sommigen het oproer te Brussel la conqulte de la
Belgique et de la Hollande par la Belgique , werd genoemd.

De Engelsche Regering, voorstanderes 'der Fransehe
omwenteling toont zich nu over de howling van Frankrijk eenigzins gebelgd.
Dit is onbillijk. Naar het Staatsregt dat in Engeland
toegejuicht is, kan de aanvaarding eener vrijwillig opgedragen Kroon , de inlijving van een Land , wiens
bevolking die inlijving begeert , niet zonder onregtvaardigheid worden belet.
Met welk doel zou een oorlog worden gevoerd
Om zich tegen het overwigt van Frankrijk te verzetten : maar dit overwigt ligt nu veel minder in de
uitbreiding van gebied , dan in begrippen , door- welker
krachtigen invloed het onder de Volkeren en tegen do
Vorsten magtige bondgenooten bezit.
Met welke middelen ?
Frankrijk is sterk ; het overig Europa zwak.
In zich zelven verdeeld was Frankrijk onder het despotismus en van de Conventie en van Napoleon geducht;
Ook in 1791 waren velen nog overtuigd dat het door
partijschappen zou worden verteerd. Het had en , alai
de nood klimt , heeft het ook nu revolutionaire
bronnen bij de hand.
De voormalige Dynastic I — Haar nanhang it , on
vele redenen , in de eerste omwenteling veel sterkfic
geweest.
En de Mogendheden , wat kunnen die I Nu do toestand der financien , zelfs in vrede , beangstigend
do
gezindheid der Volkeren meer dan twijfelachtig , en de
staatkunde zonder eenig beginsel van ware Vertiellig•
ging is.
Zoo Frankrijk vrede verlangt, sal de vrede nog nib
worden gestoord. Door den Minister Soult moo, .
de toebereidselen door Frankrijk gemaakt , met nadruk

Voorts zou op de kansen van tweedragt ook In Ho!-1 worden gezegd , wat in den Afeniteer, opmerkelijk-ge.
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noeg , op de volgende wijs werd gedrukt : Sous 'Influence etrangere la paix itait ACCORDiE A la France !

Desortnais c'est la France qui dolt

EXIGER

Wants geen vereeniging is an Staat en Kerk moet
voor de onafhankelijkheid der Kerk worden gezorgd.

la

Evenwel , gelijk men weet ook Napoleon
Het spoedig weder ingetrokken voorstel van het Enheeft altijd orn vrede te verkrijgen, oorlog gemaakt.
gelsch Ministerie om , tegen de uitdrukkelijke voorDe Fransche liberaal weet dat zijn vaderland zon- waarde van geldleeningen aan eene belasting op de
der oorlog aan Europa de wet voorschrijven en , juist overdragt van schuldbrieven te leggen , is weder een
door voortduring in zoo ver van de rust , de ontwikke- . bewijs dat voor de liberalen , in wier oog het Staatslingvahetorusidzabevornk. belang elken maatregel regtvaardigen kan , een verkreGewapende vrede duurt zelden lang. Vele Ultra-li- gen regt geen hinderpaal is. Met reden heeft Sir Peel
beralen eisschen den oorlog voor de meer spoedige ze- gezegd :
gepraal hunner leer ; anderen , bevreesd voor anarchic ,
Dit zou strijden tegen de eer: van het Land.
Aldus
zien naar kiachtige afleiding om ; liever krijg aan den
Rijn dan omwenteling te Parijs.
Om Godsdienst en regt kan geen oorlog worden gevoerd , nu er zoo weinig geloof aan beproefde beginselen is : de algemeene krijg belooft Fransche beerschappij , of een triumf die , ten zij op nieuw wanorde
of doodslaap begint , de vernietiging is van al wat naar
wezenlijke vrijheid gelijkt.

neemt men onwaardeerbare hulpbronnen weg ; dear men de
schuldeischers -ontmoedigt om in tijden van gevaar, gerust op
de goede trouw van het Gouvernement , het Rijk , bij de ongenoegzaamheid der inkomsten , in de mogebjkheid to atelier(
van buitengewone pogingen te doen.

Met reden , en och of die ernstige vermaning gepast
ware in Engeland alleen ! riep hij in verontwaardiging
uit:
Zoo schokt men niet slechts het publiek crediet , man on-

In het Huis der Gemeenten heeft dezer dagen de
Heer Perceval het voorstel tot een
en bededag gedaan.

Algemeenen vast-

Slechts den kans van redding is er nog; de genade van Hem ,
die de bron van alle genade is , gezocht in ootmoed en berouw
door het middelaarschap van onzen gezegenden Heiland.

Dit voorstel is echter niet in overweging gebragt
omdat de Koning Opperhoofd der Anglicaansche Kerk

dermijnt ook het zedelijk gevoel. Indien de Staat niet voornemens is verbindtenissen op te volgen , sluit dan de Geregtshoven in eens , en verg van bijzondere personen niet dat
zij aan de hunne voldoen.

En evenwel Sir Peel is lid van een Ministerie geweest , hetwelk zich niet zeer angstvallig in het nakomen van Tractaten heeft betoond. De regtvaardigheid
is een : in Swats- en in burgerlijk regt ; en
dit had
hij niet, voorbij moeten zien
kerenregt.

evenzeer in het Vol-

is , wier belijdenis nog steeds als Godsdienst van Staat
wordt erkend.
Velen ook bier meenen dat het uitschrijven van een Bededag overgelaten moet worden aan het Gouvernement.
Dit gevoelen , hetwelk misschien op Sijnodale reglementen ,
de onafhankelijkheid der Hervormde Kerk overeen ?

Hoe zou het mogelijk zijn dat ook nu aan eene
spoedige hereeniging van Holland en Belgie wierd gedacht
Men werpe zijne regten niet weg ; naar eene betere
ofpanderv igstun,hoekm t toekomst zie men vrijelijk uit ; doch bedriege zich niet
door hetgeen slechts te leurstelling en meer dan te lenrstelling veroorzaken zou.

wordt door hetzelfde lid

Vereeniging op den vorigen voet , zoo die , wat materiele belangen betreft , mogelijk was , zou am niet
materiele belangen onmogelijk zijn.

natuurlijk verband tusschen Godsdienst en Staatkunde
bestaat. Die stelling , voegt hij er bij , is een voortbrengsel van den geest van het liberalisnius , dat is ,
van ongeloof ; welks eerste vrucht de Fransehe omwen-

drukking van het eene deel , of onrust , afval en burgerkrijg.

Eene noodlottige (healing
de thans z66 algemeene stelling genoemd , dat er geen

teling is geweest ; zóó dachten de vaderen niet.
En waarlijk ook ooze voorvaderen niet.

Scheiding onder denzelfden Souverein , is of onder.

Zonderlinge overweging hovendien ! Zoo eenig deel
van Belgie , Antwerpen , Gent , om voordeelen voor ban

del of industrie

terugkeeren mogt, beeldt men zich in
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dat zelfs de wettige Souverein , zonder dat Frankrijk
tusschen belie treedt , thans nog aan Belgic raakt ?
Van verovering zag de Honing in zijn Protest tegen
de Conferentie reeds af.
Onderhandsche bevordering van binnenlandsche bewegingen werd in de brochure over de erkentenis der
onafhankelipheid van Belgie , het openen van een afgrond genoemd , die niet dan door den val van Nederland en Oranje zou worden gedempt.
Een Vorst wiens gedrag men welligt verontschuldidit zou de verloochening onzer beginselen
gen , niet
regtvaardigen kan moge , helaas ! bedrogen
zijn
worden in een vreemd land : mar aan de raadslieden

is van Monarchaal Jacobijnsch , en Fz ankrijk onderworpen
aan Parijs. Belgie levert , aan Holland ontscheurd, een
tooneel van voorbeeldelooze verwarring op; Engeland is
tegen het radicalismus niet betsand ; de Mogendheden
buigen zich in het std. Het misdrijf zegeviert
regt wordt het onregt genoemd , verliezen en opofferingen in ruime mate zijn ieders deel, de zwakheid der
instellingen en de bedorvenheid der maatschappijen
komt overal aan den dag ; nu schijnt oorlog dan weder regeringloosheid nabij , en wie berekent of niet
straks de orkaan zich verheft , die de overblijfselen
van welvaart en beschaving vernietigen zal !
Gebeurtenissen van zoodanige snelheid en omvang

der kroon is , hopen wij , bekend waar nog de eenige
steun der Dynastie , hoedanig de denkwijs in Holland

kunnen enkel uit de algeineenheid en den langdurigen

en wat de pligt van een regtschapen en waarlijk trou-

Het niet genoeg opvolgen van de liberate denkwijs

wen Staatsdienaar is.

In het Adres der Staten-Generaal , waarvan het inderdaad niet te verwonderen is dat het bijna geen indruk heeft gemaakt , wordt zeer de eensgezindheid geroemd.
Is het in goeden ernst dat men zich hiermede vleit ?
De eigenschap der milde begrippen is dat , 'waar zij
heerschende zijn , men , ook met de Neste gezindheden ,
geen eendragt behoudt.

VO6r weinige inaanden toen met het nu ten einde
gebragte tweede deel der Nederlandsche Gedachten een
aanvang werd gemaakt , was er in Europa over het algemeen welvaart en schijnbare rust. Wel waren Frankrijk en ook de tweeslagtige Staat der Nederlanden door
partijschappen verdeeld maar in Belgie was de orde
niet gestoord en werd , zeide men , eene meer kalme

invloed der liberate begrippen worden verklaard.
werd door velen als oorzaak van de hevigheid der
liberate oppositie beschouwd. De onjuistheid dezer meening is door de ondervinding wederom getoond. Nu
zijn in Frankrijk de voorstanders van die begrippen ,
zonder tegenkanting van medeburgers of van vreetuden ,
aan het work. En evenwel niet eene hunner beloften
wordt vervuld ; de onrust neemt gedurig toe , en er is
voor hen geene keus dan het verzaken van hun leer of
het omkeeren van de maatschappij.
Zou de oorzaak van het kwaad dus niet beter in die
liberate denkwijs zelve worden gezoeht ?
Het blijkt dat de meerderheid der ingezetenen rust
en vrede verlangt. En evenwel de binnenlandsche
twisten verminderen niet , en het schijnt dat men te
vergeefs den oorlog ontwijkt.
Schuilt dan welligt in het wezen van het liberalismus lets dat sterker dan menschen en omstandigheden is
Voorzeker ; en veel lieht gaat over onze tijden op ,
zoodra men de volgende waarheid bemerkt : er is een

waarborg tegen overdrevene vrijheidszucht , in alle am

voortdurende strijd niet van liberalen en and,ersdenhenden , muar der liberalen ONDER ZICH. ( 4)

standigheden ongeschonden worden bewaard ; daarbij ,
zoo het misnoegen immer tot dadelijkheden uit

Het Liberalismus , uitgaande van de oppermagt der
Volkswil en van de onafhankelijkheid van leder menseh ,

breken mogt , de diplomatic was eensgezind tot hand.
having of herstel van het wettig gezag. Dus ging

heeft vrijheid en , door vrijheid , orde en welvaart ten
doel : doch , zoodra de verwezenlijking zijner grandstel-

stemming bemerkt ; in Frankrijk zou het Charter ,

men de -toekomst , zoo niet onbezorgd loch zonder angst te gemoet ; en het scheen zwaarmaedigheid
alleen die van het naderen eener bijna onvermijdelijke
en algemeene omwenteling sprak.
Daar werpt de revolutie eensklaps het constitutioneel en

- doorzigtig overkleed af. Een aproer te Parijs : bet Charter

Daarom is ook de tegenstelling tusschen liberalisme en gallicaniswelke
door den Abt de la Iffennais als grondslag van zijn stetme
sel , in bet beroemde werk , Des progres de la revolution, opzettelijk
aangearongen naar ons inzien, niet juist. Hetgeen hij gallieanismus noemt , is de Staatkunde die door elk, liberaal bestuur ten &alnico
des

Gadsdiensi zai worden geNele.
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tingen viordt beproef'd treedt voor vrijheid losbandig-

Die krijg is eindeloos omdat de oorzaak in den

kg& op. Nu wil de een ontwikkeling desnietteniin ;
trtstriiji de.. ander vooraf tegen die wanorde beveiliging

onveranderitiken aard van het liberalismus ligt. Wat

i^tt.

Narmtedniwschbljvetan,

Hiner onbewegelijk is, spant de ander die verder wil
rgiasi # $ijne krachten met meer onstuimigheid tegen hem

het eenige middel ter bevrediging is , blijkt; want elke
Staatitunde is liberaal , zoodra zij van de Godsdienst
afgescheiden wordt.

Zop moeten er altijd twee partijen zijn , altijd onoptioudelijke botsingen ontstaan .; tot d at men of dage-

Als de Regering niet eene Goddelijke ordening en
bovenal gehouden is aan GODS wet , onderwerpt men zich
niet dan gedwongen of uit belang ; en zij meent alien

iijksche otukeerinpin of eene regering aanschouwt , wier
beginstl de verloochetting van alle beginselen is. (t)

te mogen doen , wat in het voordeel van den Staat
wenschelijk it.

be

historie der laatste halve eeuw kan in een woord
worden omdat : zij is als 't ware der liberalen burger-

Eerst had de grnwzame ontwikkeling van
thenriEn , trots alien tegenstand , haar loop ; die , toen
elk moede en moedeloos werd , • door een telkens meer
willekeurig gezag tegengehouden werd. De ondrageAkheid van het juk deed Europa opstaan tegen den
oierheersaher, toen bet zijner tirannij aan Nationale
iindersteuning ontbrak. Scheurde men zich nu van de
liberale theorien los ? Neen het : was in zekeren zin de

partij der ontwikkeling die gezegevierd had ; de Gouvornementen zonderden zich uit den aard der zaak ,
van haar afi en zoo werd op nieuw eene partij van den
tegenstand gevormd. Dit is de reden dat , vooral waar
eene Volksvertegenwoordiging was , de oppositie een
revolutionair en de regering een willekeurig aanzien
verkreeg. Van hier dat men toegeeflijk werd om
niet eigendunkelijk en slaafachtig oru niet muitziek te
skin. Van hier dat eene omwenteling als die van Julij
onvermijdelijk was , en , in den grond , den stand der
=kes weinig veranderen kon. , Llitdrukkelijk is nu de
liberale theorie ten grondslag der Staatsregeling geiegd ,
eia desniettemin , dezelfde partijen zijn er op nieuw:

de eene begeert een voortgang die wanorde sticht , terwijI de andere , die er zich tegen verzet , enkel steunt op
sialekeurige krachtoefening en op het bondgenootschap
,

einer Diplomatie die ook liberaal is , doch 'ook tot de
partij van den tegenstand behoort.
- Do verdeeling die de

Gazette de 'ranee; dat ulimmiteia41E2 blot(' , than* in bear Journalen-overzigt eangenomen heeft
moment, Risistance , Milieu , is inderdaad algemeen. Waar het libladismus beerscht moet beweging en wederstand zijn : en le jou
de iksecule is de kunstgreep van elk Gouvernement dat om alles toe to

•
.
seism met mak , en om alles to weigeren niet sterk genoeg is.

Indien thane de liberale leer een meer volkomen toepassing erlangt, geraakt de maatschappij, ten koste ook
van den middenstand , onder de heerschappij van het
gemeen. Wie berekent hoe ver de omwenteling zich
in deze haar tweede hoofdperiode uitstrekken , en
welk eene drukkende suprematie Frankrijk door voorbeeld en wapenen uitoefenen zal !
De onderdrukkingvan het liberalismus door het li
beralismuzotjdk,enal ordsptimus , erger en meer vernederend dan ooit de dwinge.
landij van Napoleon was , tnogelijk zijn.
Bij eene voortdurende algerneenheid der liberale thenrie , is het lot der Staten van den tweeden rang,
daaronder van ons vaderland , • in elk geval , gemakkeluk te voorzien. Onafhankeltikheid bestaat voor den
zwakken niet , zoodra het volkerenregt op de overmagt
berust. Overheersching of verguizing is al wat hem
ten deel vallen moet.
-

Vreesselijk,en toch heerlijk en majestuens its de
wereldcrisis , die nu reeds meer dan veertig jaren heeft
geduurd. \Vat is de eerste oorzaak der rampen onder
welke zoo menige Staat ook nu jammerlijk zucht ? Dat
GOD ; zoo even hebben WO bet gezien ; van den Staat
buitengesloten werd. De mensch _heeft getneend stow
en gelukkig door zich zelven te kunnen zijn. Volmaking en hell was het doel ; verbastering en ellende bet
gevolg. Wat eeuwen had gedunid, vie! in eon -oven.
bilk in ; onder de hand der Werkmeesteren stort Geer
hetgeen voor de eeuwen wordt gebouwd. En evenweft
GOD heeft zich niet tegen dat pogen en sloven gesteld.
Ziet!z66 groot, zoo gelukkig Menseh
fig
aan eigen wil en eigen kracht overgelaten is.
•
Nederlanders , , die Christenen en ook daarom
waarheid Nederlanders zijt ! laat ons in de rampspoeden van dezen zoo opmerkelijken tijd, hooger zien dash
naar den mensch en naar zijn vruchteloos gewoel. GOI)
regeert ; niet een GOD gelijk Hij aan ieders reds of
verbeeldirig welbehagelijk is , maar de GOD der Openbaring , die zich in CHRISTUS bekend heeft gethaakt-;
beschermer van de Kerk en in wiens albesturende hand
I ook zijner scliepselen tegenkanting dient tot opbouwi©g
van het Rijk welks hoeksteen door aardsche tempelstichters ter zij de geworpen is.

amPrr—
gesehiedt b0 G. VERVLOET, te 'sGravenbage; bij de voornaamste boekhandelaren en op elle postkantoren des Rijks — Men abonneert
LO ueinmere te gelik topic' f z. 25 franc° per post. De nommers zijn afzonderlijk
te bekomen voor i5 cents, een kwart vel Ivor 71 gents

Gedrakt by H. P. DE SWART , te 's Grayenhage.

