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Verder vragen we u het volgende:

+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleindenWe hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uitStuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelhe-
den tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.

+ Laat de eigendomsverklaring staanHet “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.

+ Houd u aan de wetWat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web viahttp://books.google.com
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Mynheeren,

lllyne staetkundigeloopbaen begon in 18125. Nog jong zyn.

de, had ik de verwaendheyd niet mynen naem onder myne

daden te schryven , doch ik werkte reeds voor bekwamere ,

ik begon van toen af het land te verdedigen tegen een systeèm

hetwelk gemakkelyk te voorzien was , tegen de ongelukken

waervan de leekens van op dit tydstip zeker waren.

In 1825 verliet ik eensklaps de staetknndige loopbaan,

verontwaerdigt over de zwakheyd dergene die zich zonder

tegenstand onderworpen hadden aen eene der daden die het

meeste hygedragen hebben tot den val van Willem , het be

sluyt hetwelk willekeuriglyk de zoo genoemde nationale of

hollandsche tael aen de znydelyke provincien opleyde.

Ik voorzeydc toen dat die daed van zwakheyd ons eens van

lafhertigheyd zou doen beschuldigen; ik voorzeyde toen dat

die onregtveèrdige daed, aen de welke men den moed niet had

wederstand te bieden , eens den val van Willem zou te weeg

gcbragt hebben : het was voor myne oogen niet meer dan een

vraegsluk van tyd en goede gelegendheyd; ik onderwierp my

en wachtte..
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líynheeren, ik heb in deze wereld geene rust en welvaert

gehad, dan te beginnen van den äjanuary 1825 , als wanneer

ik alle denkbeelden van inwendige slaetkunde verlaten heb.

Ik was gelukkig, stil in myne familie en in myn ambt, tol

op het eynde van 1827. Alsdan , de mogelykheyd ziende,

myn land te hulp te komen, begreep ik niet juyst , doch ik

onthaelde met gretigheyd een gelukkig denkbeld, een dier

denkbeelden die de gedaeute der natien veranderd : de veree

níging, de rereeuiging van alle purtyen. Het is aen den ach

ti|1gs\wèr<li;;en heer Plasschaert, dat dit denkbeeld , zoo

heylzaem in zynen oorsprong. loelu-l›oert; hy had de goed-

heyd my zynen jongen vriend te noemen , ik ben het die het

eerst dit denkbeeld verspreyd heb. Tot myn ongeluk en tot

het ongeluk myner familie, trad ik weder in den stryd, in

de staetkundige loopbaen. y

Sedert dien was er voor my geene rust meer; ik hen ach

tervolgt geweest door de lnslering der eerlooze gesoldeerden

van den koning Willem , achtervolgt door ik weet niet welken

argwaen van gt-durige zamenzweringen aen de welke ik nooyl

gedacht heb. De onwenteling is gekomen in het midden dier

groote ougenoegens. na het al le ruchtig procès van de Potter,

die my byna het leven gekost heeft.

Sedert dien was ik nog niet gerust ; niets heeft, tot op den

dag van heden _ den loop der betaelde lasteringen kunnen te

genhouden ;- niets is my de opotferingen komen ven-gelden

welke ik gedaen heb. Ik heklaeg die niet voor wat my betreft,

maer ik heb het regt die te beweenen voor myne familie. Ik

bedrieg my. ik zou ondankbaer wezen indien ik geene volle

regtveèrdígheyd aen myne medeburgers verschafte : Niet te

genstnende de lnsteringen en de schandelyke intriegens waer

mede het gouvernemeutdat ik heb helpen oprigten , my gedu

rig achtervolgt heeft. hebben myne medeburgers my regt
verschaft, door my steeds in deze kamer te zenden. É

Alvorens deze bank van somtyds pyulyke werkzaemheden

te verlaten, gedoogl, myne waerde medeburgers , dat ik U de

uytdrukking myner dankbaerheyd aenbiede, voor de herhaelde

blyken van vertrouwen welke gy my gegeven hebt; doch wy

:yn elkander niets meer schuldig, want hebt gy my met uw

mandaet vereerd , ik heb my van hetzelve gekweten met vlyt ,

met volherding, en, ik durf het zeggen, meteer en opregtheyd.
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Het is voor de laetste mael dat ik het woord neem in deze

kamer, wilt my dus aenhooren met eenige goedheytl, met ge

duld ; indien hetgebeure dat ik. in de beraedslaging eenige bit

síge woorden werpe, ik onlken te voren alle toepassing, alle

persoonlykheyd. Over acht jaren was ik even onverlriddrlyk

voor de mannen als voor de zaken; alsdan verlreeldden .te

mannen een systeèm, grondstelsels die ons tot het noodlot

moesten brengen hetwelk ons thans drukt , en die ons een:

zal verpletten.

Heden dat gy niet doet dan de vruchten verzamelen det'

grondstellingen, vet-tegenwoordigt. door die mannen welke ik

steeds bestreden heb , zal ik my slechts met de zaken bezig

houden. Indien ik somtyds van persooneu spreek zal dit zyn

als van volbragte daedzaken, en geenzins als persoonlyke aen

randingen. _

Den afstand van Limburg en Luxemburg , ofschoon voor

lang reeds voorzien door alle de mannen van goede trouw, is

niet te min pynelyk voor my. Hy heeft altyd op myne ziel ge

wogen even als eene nachtmare (cauehemar) :, maer ik dacht

niet dat men by alle de smart die zich aen zulk eene schey«

ding hecht, nog iets zielgrievender, nog iets schaadelyker,

nog iets onteereuder voor myn land zou voegen. Men moest

aen de schande die zich aen iedere laflvertige daed hecht, de

wreedste en de onnoodigste- te leurstelling voegen. Over viel'

maanden-had ik den moed n te verwittigen van den ro-l welke:

men n- deed spelen, van den uytslag die u verwachtte ; myne

stem was magteloos. lk ztydc u toen : Neemt acht dat men een!

de gansche kamer niet beschnldige zoo weynig klaerziemle,

zoo onredelyk geweest te hebben- als de ntajorèteyt die.bOi

land het schandelyk vet drag van 1831 opleydte.

ñlyne woorden werden niet begrepen., men noemde de

zelve vreesachtig, men dacht my vooringenomen te zyn met

ik weet niet welke gedachten, welk aehterdeu-ken. Ntlglâllå ik

zo-yde het u toen zoo als ilc het u heden zeg : mynen weg is

lang bepaeld , de regte linie die ik altoos gevolgt hel›. zal niet

bnygen ; ik zat tegen het traktaet stemmen. tegen den af-

stand van Limburg en l.uxetnburg. Moer allede mannen wel

ke zich zoo moedig, zoo krygshaftig, en te gelyker tyd zoo

blind toonden ,die zelfs de oogen niet wilden openen , noch

niets wilden aenhooren, zullen den rug keereu, zeyde ik,
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wanneer het oogenblik zal gekomen zyn om de comedie te

doen ophouden. Het is geen verwyt dat ik doen, maer ik

neem akt myner woorden , over vier maenden hier en elders

uytgesproken. Ik verwittigde over vier maenden van het gene

nu gebeurd ; ik had eene achtjarige ondervinding. Heb ik in

1831 in het congrès het zelve niet gezeyd , wanneer mannen,

welke zich bekwame staets-mannen noemden, zich alleen in

staet verklaerden de omwenteling te voltooyen, welke andere

begonnen hadden. maer die zy onhekwaem waren te voltrek

ken; wanneer deze mannen , wiens gedachten ik echter niet

wil verdenken, zich vleyden ons eene nationaliteyt te maken,

eene dynastie te vormen, wanneer zy zich vleyden deomwen

teling te sluyten , haer te sluyten door de geheelheyd van het

grondgebied te handhaven , haer roemryk te sluyten? Ziehier

wat ik hen den 1°"juny 1851 antwoordde: u l-let ministerie

wil ons in eenen noodlottigen kring storten , gy zult er niet

uytgeraken dan door eene mystzficatíe ot' bedodding , door de

aenneming der protocolen. He wel! ik verklaer het, indien

deze daed volbragt wordt, ontken ik Belgen ! ›~ Ik werd alsdan

blootgesteld-aen duyzende aenrandingen , zoo als alle minori

teyten in deze kamer en in het congrès; wy waren re'um-omk

Ien, franschen-bewonderaers, regertngloozen, wy wilden niet

dan de omkeering van gansch Europa,

Den 2 juny, daegs na myne eerste voorzegging, na lang op

alle deze aenrandingen geantwoord te hebben, eyndigde ik

myne redevoering met deze zinsnede: « Men moet, mynheeren,

het vraegstuk op eene duydelyke wyze stellen. Men stelt u

thans voor den prins van Saxe-Cobourg te kiezen ; te gelyker

tyd vraegt menu het gouvernement te bemagtigen onderhan

delingen te mogen aengaen , en wanneer er twee of dry maen

den met onderhandelen zullen verloopen zyn , zal men u ko

men vragen of gy l„ux«-mlu›rg wilt koopen door den laflzer

tøgen aßtuml run Limburgq. ›› Ziedaer wat ik u den 2 jnny

1851 zt-yde. -. Men zal u komen vragen of gy Luxemburg wilt

koopen door dan /aflu›rtryf›n afstand van Limburg.

›› Dat men stoutelyk de kwestie steile. zeyde ik; ik zal

voor deszelfs oplossing niet achteruyt deynzen. Dat men het

zegge : wilt u›en de aenneming der protocolen? de natie zal

neen antwoorden. Wilt gy Luxemburg koopen door Limburg

te verlaten ?De natie zal neen antwoorden. lk, vertegenwoor
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diger der natie, ik ook zal neen zeggen. Dat men zich nogtans

uytdrnkke, en ons niet wikkele in onderhandelingen zon

der uyt/romst. ››

Ziedaer wat ik de eer had den 2 jnny 1851 in het congrès

te zeggen. Het komt my voor als of deze woorden nog maer

van gisteren waren. Ik heb de mystificatie voorzegd; niemand

van u, zelfs degene welke thans voor de splitsing stemmen,

zelfs degene welke de majoriteyt uytmaken . lwyfelen niet of

wy zyn aen eene schan›lelyke en wreede mystificatie gekomen.

Ik heb voorzegd dat gy Luxemburg niet zoudt hebben dan

door den lafhertigen afstand van Limburg , dit zult gy morgen

of overmorgen gaen verwezenlyken !`

Ik heb gezegd in 1851 :Gy gaet u in eenen noodlottigen

kring wikkelen , in onderhandelingen zonder nytkomst. Gy

zyt er reeds gekomen en door welke schandelyke omwegen?

Eh wel, mynheeren , deze bedodding of mystíficutie zal de

laetste voor u niet wezen , maer zy zal de laetste voor my zyn.

Gy zult er nog wel andere onderstaen.

Maer, mynheeren , in alle deze oogt-nverblindery welke men

sedert vier maenden op zulk eene lage wyze speelt, welk was

toch het vaste plan dat door onze gouvernementsche kolossen

moet verwezenlykt worden? Het was, zegt gy, om de confe

rencie te verblinden en de vereeniging af te wachten der

Fransche kamers, waervan men iets voordeeligs verwachtte.

I)e conférencie verblinden! dat is onwaerheyd : ik zou een

byzonder gesprek kunnen aenhalen, van over lang, waer in

men aen vreemde afgezanten , die zich over den gang van het

gonvernement schenen te ontrusten , zeyde : «› Laet ons doen,

hetis den eenigsten middel om de geestdrift te lwdaren; het

is eene zeer harde bewerking voor een volk van zich zelven te

morcelleren (sp|itsen); men moet den tyd geven om de driften

te stillen en om de noodzakelykheyd der onderwerping te

doen geboren worden. ››

Men wilde , zegt men , de conferencie verltlinrlen , haer

misleyden? Het is slecht voor eene zedelyke natie degene zoe

ken te misleyden welke men voor hare beslissers heeft geno

men. Dit is eene daed van trouwloosheyd die in Belgien niet

nationael is. Gy wilde, zegt gy, de conferencie misleyden?

Neen , gy wilde ons misleyden , gy wilde u zelve bedriegen ,

want gy wist dat sedert de eerste vergadering der conferencie
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er klaerlyk en onwederroepelyk besloten was geworden , niet

alleen dat het vraegstuk des grondgebieds zou blyven zoo als

het in 1851 bepaeld was , maer zelfs dat men des aengaende

geene-n nieuwen protocol zou geopend hebben, Gy wist het

zeer wel, gy zoudt het niet durven loochenen.

Gy hebt gezegd, om uwe omkeeriug (volle-face) te ver

schoonen, dat gy eensklapš door Vrankryk en Engeland vete

laten zyt geworden! Maer. mynheeren , nimmer heeft eenen

engelschen of ft-ansehen minister u de minste hoop gegeven

om Limburg of Luxemburg te behouden! Gy beschuldigt de

vreemde ministers, en M. Molé heeft u sedert de maeud april

of mey geloof ik , op eene stellige wyze verklaerd (ik weet dit

van hem zelve niet, maer iemand die het nyt zynen mond

heeft vernomen heeft het my herhaeld) : dat onze schuld zou

verminderd, maer dat ons grondgebied zou gesplitst worden.

Gy wilde, zegt gy, invloed in de Fransche kamers winnen ,

hare byeenkomst afwachten; gy wilde u steunen op den va

derlandschen geest welken gy van de fransche kamers ver

wachtte? Maer wat hebt gy gedaen om de franscl-re kamers te

verwittigen over den wreeden toestand van Belgien ? Wat hebt

gy gedaen om hunne deelneming aen te porren , om ons ge

vaer aen te toonen? Gy hebt niels gedaen, of liever gy hebt

geheel het tegendeel gedaen van hetgene gy moest doen. Gy

hebt de handen geleend aen de dubbele mystiñcatie die in

Vrankryk zoo wel als in Belgien begaen is geworden.

Het franseh ministerie had van de conferencie bekomen dat

men geheym zou houden tot na het adresse der kamers, den

protocol die verondersteld zou zyn ad refirendum geteekend

te wezen , len eynde den tyd te hebben de fransche kamers te

misleyden. Deze slinksebe wegen moest gy aen de fransche

kamers bekend gemaekt hebben. Hadt gy in uw gcwaend sys

teèm ter goeder trouw geweest, dan kondet gy' d<-zelve zoo

wel als wy allen ontdekt hebb:-n. Er is niet eenen mensch in

Belgien en in Vrankryk , die niet aenstonds het doel geraden

heeft van de vertraging der onderteekening des verclrags te

Londen; het was ten eynde den zoo gt-makkelyken middel te

hebben , om aen de franscl›e kamers te zeggen het geen zoo

drkwyls en met zoo veel misbrnyk hier gezegd wordt : « mg

ministerie kan zich niet verkiezen, er is geen geteekend ver

drag , de omlerhandelingcn zyn nog niet ten eynde, den pro

tocol is nog open, enz. ››
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Waerom. zeyde men aen de fransche kamers niet: Men

bedriegt u, men wacht tot dat uw adresse geteekend zy om

ons vervolgens te splitsen, om het schandelyk vonnis uyt te

voeren dat het fransch gouvernement zich schaemt ondertee

kend te hebben! -

Indien gy dacht het niet regtstreeks aen de fransche kamers

te kunnen laten weten, waerom hebt gy het hen dan niet

indirect:-lyk bekend gemaekt , door aen de belgische kamers

de wanhopige mededeelingen te doen , welke gy niet gedaen

hebt dan na de opschorting der fransche kamers?

Men vtilde, zegt men, de uytwerking afwachten van de

vaderlandsliefde der fransche kamers, en let wel : den 51 ja

nuary, om 1 ner des morgens, ontvangt den voorzitter van de

kamer der afgeveêrdigden van Vrankryk eenen brief van het

eabinet des konings, door dcnwelken hem belast wordt de

kamer op denzelfden dag , om 'l ner des namiddags , in eene

buytengewoone zitting te vergaderen. En \vaerom deze buy

tengewoone vergadering ? Om de ordonnancie te hooren

lezen die de opschorting der kamer brpaeld. Waertoe diende

dezen maetregel? Opdat de Fransche kamers niet zouden ge

protesteerd hebben legen het verslag den 't=" february door

den belgischen minister voorgelezen. (ty wachtte dus, zegt gy,

belgische ministers, de ondersteuning der Fransche kamers;

en gy wacht het eynde der beraedslaging van het adresse, gy

wacht zelfs tot dat zy opgeschort zyn, om aen de natie een

gedeelte te veropenbaren van den rampspoed die haer gaet

treffen. Ach! heeren ministers, gy weet dat wy goede lieden

zyn , maer gy veronderstelt ons veel eenvoudiger dan wy zyn,

indien gy denkt dat wy met den neus in uwe domme strikken

zullen loopen.'

Dit was nog niet genoeg : het verslag gemaekt zynde, moest

men tot een beslnyt komen. Gy weet welke moryte ik aen

wendde om het te verkrygen; doch den oogenblik was nog

niet gekomen, men moest den tyd hebben om te intrigeren ,

zoo als ik het u zcyde, om de gedachten te doen veranderen

en zich eene meerderheyd in de kamers te vormen. Men moest

den tyd hebben den wind des hofs te doen veranderen ! Het

was den 1 en 2 february dat het ministerie zyn rapport zonder

conclusen voorstelde, want men moest nog de kamer en het

land misleyden ; oordeeld nu over het looze middel dat men
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gebrnykte om het volk , om de kamers af te trekken van het

doel waervan het ministerie nooyt was afgeweken, dat het

steeds trachtte te bereyken , en dat het nooyt dierf bekennen.

Den 'I en 2 february kwam het verslag, en nog dien zelven

dag werd de benoeming aengekondigt van den generael

Skrzynecki, als opper-generael van het belgisch leger. Men

gaf hem , in het koninglyk besluyt , den titel niet van opper

generael , maer men had zorg over al te doen melden dathy

bestemd was om het opper-bevel over ons leger te voeren.

Wat schandelyke comedie!

Ik beken in tegenwoordigheyd dezer daed , en voor de eerste

mael misschien , dat ik dupewas der›ministeriéle verrigtingen.

Ik kon my deze benoeming niet verklaren, dan door een

besluyt van moedigen tegenstand. lnderdaed ik was dupe, ik

beken het ; ik was zoodanig dupe dat ik op het punt was het

besluyt te nemen my by M. de Theux te begeven , om hem

myne onderdanige verschooningen te maken van hem slecht

beoordeeld te hebben. (Algemeen gelach.)

Ik heb altoos goede trouw in myn gedrag gesteld. Ik dacht

met goede trouw, en als ik tt over vier maenden zeyde : M. de

Thenx bedriegt u; Toen, dat gy vertrouwen in hem stelde,

zeyde ik : hy bereyd u eene wreede bedodding ; maekten eer

bare ambtgenoten, myne staetkundige vrienden, groot ge

schreeu\v, zy berispten myne voorzegging , zy zeyden my dat

M. de Theux van goede trouw was, dat men geene bedodding

of mystificatie te vreezen had. Ik dacht dat het myne pligt was

eene onregtveèrdigheyd te herstellen , ik was van toen af

bereyd regt aen M. de Theux te verschafl›en; ik was op het

punt by hem te gaen (het ware voor de eerste mael geweest),

om my te versehoonen hem zoo lang miskend te hebben.

Ik twyfelde; ik was ontevreden over my zelven; ik verwert

my myn al te groot mistrouwen. Gelnkkiglyk stelde ik myn

bezoek uyt tot des anderen daegs. Des anderen daegs was er

niets meer dan eene nieuwe bedodding; des anderen daegs

melde den Moníteur reeds de in beschikbaerheyd stelling van

den generael Skrzynecki en het ontslag van twee ministers.

Men melde ons te meer dat het daegs te voren was dat de mi

nisters hun ontslag gegeven hadden , daegs te voren, dat is te

zeggen 24 uren voor de benoeming van Skrzynecki tot opper

generael. En bemerkt dit wel, het is juyst op het oogenblik



._1g›,__

dat deze twee achtbare ministers zich verwyderden , juyst

omdat hunne ambtgenoten het systeèm des tegenstands ver

laten hadden. -

Dus, den 51 january, beraedslaging in den raed der minis

ters; ontslag van twee ministers op vyf, van twee ministers

die geene verfoeyelyke comedie willen spelen ;. aftocht van

twee ministers omdat men den weg der eer en des tegenstands

verlaet.

Des anderen dacgs, 1°" february, benoeming van den pool

schen _generael , benoeming die niet alleen , in d›en uytersten

oogenblik, van' veel beteekenis was voor Belgien, maer het was

eene krachtdadige prott-statie'tegen de conferencie en hetheylig

verbond , en eene verklaring van oorlog aen gansch Europa.

En ziedaer de mannen die ons vragen welk of ons systeèm

is , ziedaer de mannen welke ons beschuldigen eenen buyten

sporigen oorlog aen geheel Europa te willen doen , zy die niet

vreezen de gevaerlykste daed te begaan om hun stelsel van

bedrog en teleurstelling nog eenige dagen te doen leven, zy

die door de enkele benoeming eens generaels, zich dreygend

stellen tegen over het gansche heylig verbond.

Van twee zaken eene, mynheeren : of gy zyt medepligtigen

van het heylig verbond, of gy alleen verdiend het verwyt van

onvoorzichtigheyd en buytensporigheyd dat gy ons steeds se

dert veertien dagen toewerpt.

Mynheeren, men heeft ons zonder ophouden beschuldigt

den oorlog te willen kost wat kost _ den wanhopigsten en he

vigsten tegenstand. Eh! myuheeren , voor n, myne achtbare

ambtgenoten, die inhet congrès gezeten hebt, die de noodlot

tige beraedslagingen der maend october 1851 bygewoont hebt.

gy zyt gewoon aen de lasteringen, het is het lot der minori.

to-yten , gy antwoord er op. door eenen grimlach van mede

Iyden en gy hebt gelyk; maer voor n, myne ambtgenoten ,

die nog van zoo lang in deze kamer niet dagteekend , gy hebt

verwonderd, verslagen moeten zyn. Maer, mynheeren , gy

moest er n niet over verwonderen E wanneer men zieh toelaet

alles in een land in gevaer te stellen , kan men ook de gevoe

lens van een gedeelte ,der kamer belastercn. Wanneer men

totden naem des koning toe in gevaer stelt, wanneer men ;

om een plan van teleurstelling te verwezenlyken, wanneer

men, om de conferencie en de fransche kamers te bedriegen,

2
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zich toelaet het opper-hoofd van den staet ten toon te stellen,

wanneer men hem , zoo als ik het nog gezegd heb, woorden

doet uytspreken die in den mond eens konings niet moeten

zyn dan op den oogenblik van het zweèrd des gevechts te

trekken; wanneer ministers, niet te vreden de kamers en het

land te bedriegen , zelfs den persoon des konings aenranden,

moet er u dan nog iets van hunnen 't wege verwonderen om

hunne verfoeyelyke bedodding ten uytvoer te brengen? Zy

hebben niets ontzien : overal hebben zy duppen gemaekt. Zy

hebben krachldadige adressen verwekt der provinciale en

stedelyke raden, der koophandel kamers en van alle andere

geconstitueerde corpsen. Elk een moest er het zyne toe by

brengen, en daerna is elk een weder gedwongen geweest zyn

gezegde te herroepen. Dat de kamers, dat alle de overheden,

dat de 'gansche natie geroepen is geweest om eenen rol in

dit groot bedriegers spel te spelen , begryp ik , want volgens

de gedachten der ministers, is het goede volk en zyne repre

sentanten daervoor, en om de koffers van den staet te vullen ,

gemaekt!

Maer dat zy gingen tot den naem des konings in het spel te

brengen `! hieraen zou men willen twyfelen. Nogtans zyn het

wel de ministers die het gouvernement in de wreede en belag

chelyke positie gesteld hebben om ook zyn woord in te roe

pen :is het door den mond des konings niet dat zy de groote

woorden hebben doen uytspreken welke men dacht gekozen

te zyn voor de roemryke spreuk van Belgien en van Belgien's

koninglyk geslacht? Mogt het zoo niet wezen! want deze

spreuk zou voor Belgien niet zyn dan eene spotlerny, eene

eeuwige schandvlek. Het zyn de ministers, wel is waer, die

in den mond des konings deze woorden : vol/zerding en moed

gesteld hebben , en het is door den mond der ministers dat

den koning ons komt melden dat wy moeten afstaen!

Wy zyn ganseh bereyd de verbloeming (fiction) tot in hare

uyterste perken aen te nemen; maer denkt gy dat men by het

volk deze verbloeming zal aennemen? Wanneer het vergaderde

land eenen koning op eenen troon ziet, en zulke woorden in

zoo eene plegtige omstandigheyd hoort uytspreken, denkt gy

dan dat het ben in de gedachte komt, dat het de ministers zyn

die deze woorden door den mond des konings uytspreken?

en wanneer den koning aen zulke woorden eene krachtdadige

.je
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beteekenis geeft door de wyze op de welke by die uylspreekt,

denkt gy dan dathet land nog eene verbloeming ziet? Indien

gy min dorstig naer magt geweest waert , indien gy waerlyk

de vrienden des konings en des lands waert, zoo als gy het

zegt, gy zoudt uw ontslag gegeven hebben, gy zoudt de ver

antwoording der uytgesprokene woorden op u genomon heb

ben. Aen u de fout, aen andere de herstelling. Men had aldus

het door u gedane kwaed kunnen vergoeden; wat besluyt

men ook nam _ het stelsel der verantwoordelykheyd was vol

daen , de vcrbloeming bleef geheel; maer uw gedrag, uwe

tegenwoordigheyd in het ministerie maekt de verbloeming

onmogelyk. Vele lieden, geloof my, zullen uwe woorden ach

ter de woorden des konings niet willen zien.

De ministers moesten dus vertrekken. Datzy opvolgers zou

den geronden hebben, daeraen moet men niet lwyfelen.Degene

die ons het traktaet in 1851 opgelegd hebben, waren en zyn

gansch bereyd om aen het bestner te komen; geloof my , zy

zouden gemakkelyk opvolgers gevonden hebben. Er zyn lie

den voor wien het bestuer steeds aenlokkelyk is, en die altoos

bereyd zyn tot hetzelve terug te keeren. Wanneer er spraek

is om gevaerlyke en belanglooze diensten aen het land te be

wyzen , dan zyn er weynige menschen van goeden wil , maer

als het is om een land te exploiteren, dan zyn er altyd liefheb

bers.

- Er is dus, Mynheeren , misslag op missleg , dwaesheyd op

dwasheyd, en ik mag het zeggen, staets-misdryf, constitution

neel misdryf en dobbel constitutionneel misdryf, aengezien

het tegelyker tyd den art. 1 der constitutie aenrantl , die d.e

grenzen van het constitutionneel grondgebied bepaeld, en den

art. 80 die den eed des konings vuorschryft. .la , mynbeeren ,

wilt het u herrinnrren: in 1851 hebben wy gevraegd, dat, aen

gezien den prins Leopold den troon nietwilde aenveèrden, dan

op voorwaarde dat wy de 18 artikels zouden aannemen , men

de formule van den eed zon veranderen, te vuren gedecreteerd,

wanneer er kwestie was der benoeming van den hertog van

Nemonrs, die voor medestrever den hertog van Leuchtemberg

had. Wanneer men deed opmerken dat deze kandidaten niet

eene voorwaerde bepaeld hadden, terwyl er hier eene was, en

dat men dus ook waerborgen moest bepalen en de formule van

den eed moest versterken, wat antwoorde men ons toen -I Men
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zeyde ons dat volgens den arl. 80 der constitutie, en volgens

het decreet van het congrès ,van den 1°° of 2 february, betrek

kelyk den eed des konings , den koning den troon niet zou

beklimmen dan na gezworen te hebben de onafhanglykheyd

van het belgisch volk en de geheelheyd van zyn grondgebied te

handhaven; dat dit voldoende was. Men zeyde ons toen, omte

antwoorden aen de ongerusthedcn welke wy betuygden:

« Maer een gedeelte des gronds afstaen, dat zou eene schen

ding zyn van den art. 1 der constitutie , die het constitution

neel grondgebied bepaeld; toestaen aen de splitsing, dat zou

niet alleen eene zwakheyd, maer zelfs eene meyncedigheyd

wezen. t› Eb wel! mynheeren , ik zeg het opentlyk, indien gy

den koning niet outslaet van den eed dien hy krachtens de

constitutie gezworen heeft, indien gy de artikels betrekkelyk

de geheelheyd van het grondgebied niet veranderd, zal er

misdryt zyn tegen de constitutie , zal er meyneedigheyd zyn ;

er zal misdryf zyn tegen den art. 1 , en misdryf tegen den art.

80 der constitutie; eh wel , men biedt u een middel aen , een

eenvoudig en gansch constitionneel middel , en gy weygert

het? Ik was voornemens dit vraegstuk te behandelen, maer

het is uytgeput geworden door den achtbaren M. Dubus, en

ik zou vreezen van nweoogenblikken te misbruyken door nog

op dit onderwerp terug te komen. Dit achtbaer lid heeft een

zoodanig klaer bewys daergesteld, dat er niet een mensch van

goede trouw is, die aen de waerheyd van zyn bewys kan twy

felen, namentlyk :dat de constitutionuele magtalleen bevoegd

is om het voorgestelde traktaet aen te nemen. Het is , inder

daed , zeker , dat volgens de termen van den art. 1 , er een

eonstitionneel grondgebied is; het is zeker dat den 1" art.

negen provincien behelst, waervan eene Luxemburg is; het is

zeker dat het verdrag er ons maer acht laet. Maekt nu zoo

veel dobbelzinnigheden als gy wilt, maer doet niets van den

art. 1 , eerbiedigt den 1=e artikel der constilutie, eerbiedigl:

vooral den art. 80 , krachtens denwelken den koning den eed

verleend. Gy moet den koning van dien eed ontlasten en gy

kunt het; de constitutie biedt u het middel aen, en gy twyfelt.

ludien er noodzakelykheydware, indien er driugendenood

zakelykheyd ware, dan zou ik bfgrypen dat gy de oogen sluyt

over het inconstitutionneel besluyt dat gy wilt nemen; maer

gy hebt de magt om in de constitutiete blyven, en gy wilt niet.
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Maer, onvoorzichtigen dat gy zyt, gy wiens kortzichtigheyd

niet bespeurd wat er op eenen voet van uwen neus omgaet,

ziet gy niet dat by de eerste gebeurtenis , by de eerste ontroe

ring, alle deze grieven, welke thans door ik weet niet welke

vrees verduysterd zyn, geweldiglyk en onwederstuenbaer zul

len opkomen , dat gy er zult onder vernield worden ?

Meer ik veronderstel, mynheeren , dat er twyfel kan zyn ,

ik veronderstel dat men zich kan overtuygen en doen gelooven

dat 8 gelyk 9 is (want dit is het vraegstuk in hare eenvou

digste uytdrukking) , ik veronderstel dat men kan twyfelen

aen de noodzakelykheyd van den art. 1 der constitutte te over

zien; maer, mynheeren, is het niet beter in den twyfel , en

om de verwytingen te onlgaen , die eens het ministerie zullen

toegevoegd worden (en, in den oogenblik eener in- of uyt

wemlige ontroering gaet men gcmakkelyk booger dan het

ministerie), ware het niet beter, zeg ik , eenen oproep aen de

kiezers te doen (dit ware slechts eene vertraging van eenige

weken geweest, en er ware geene vertraging geweest, indien

mende wysheyd gehad had het van over zes weken te doen),

ware het niet beter eenen oproep der kiezers te doen , dan de

groote gevaren te weeg te brengen welke ik koom te melden?

En wat is de vertraging van eenige weken uaest deze geva

ren ? lloe! gy hebt den middel om wettelyk, om volgens dc

constitutie de opofliering te doen waertoe gy zegt gedwongen

te zyn, en gy wilt de constitutie overtreden ! En waerom ,

met welk inzicht? Den minister van het inwendige zegt ons :

« Wy zyn ondersteund door de gansche natie; het belgisch

volk juycht met eene aendoenlyke eensgezindheyd het besluyt

toe dat wy genomen hebben. ›› Meer indien het zoo is, wat

hebt gy dan te vreezen? De nieuwe kamer zal dan de uytdruk

king zyn der algemeene eensgezindheyd welke gy zegt in het

volk te bestaen , om uw gedrag goed te keuren; gy zult in de

nieuwe kamer die trefltende eensgezindbeyd vimlen , welke gy

u vl› ydt in het volk te hebben. Konvokeerd eene nieuwe wet

geving, en indien bet gevaer dat gy aenhacld waer is, indien

de noodzakelykheyd welke gy doet gelden, bestaet, dan zult

gy niet alleen eene aendoenlyke eensgezindheyd, maer eene

toereykende mcerderheyd hebben, om bet verdrag volgens de

constitutionuele vormen aen te nemen. Meer indien er geen

gevaer is, indien er geene noodzakelykheyd bestaet, en ind›en
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gy door de gewoone wetgeving maatregelen doet aennemen,

welke zy het regt niet heeft te stemmen , indien gy de consti

tutie schendt, indien gy ons aen meyneedigheyd pllchtig

maekt , alsdan, met de eerste ontroering , zullen deze grieven

verscbrikkelyk , drukkend voorgebragt worden; zy zullen tot

het toppunt des gestichts (den koning) klimmen.

Wat zal men in l.imburg en Luxemburg zeggen? \Vat zal

het krachtdadige gedeelte volks zeggen , dat zich tegen de

splitsing verweert ? Het zal zeggen dat men groote haest had

Limburg en Luxemburg te verlaten, dat men voor niets is

blyven staen, zelfs voor de constitutie niet, men zal denken

(en dit zal ongetwyfeld eene lastering zyn ), het volk zal den

ken dat den koning misbruyk gemaekt heeft van den invloed

welken hy had op de kamer, waer van de hoofdstoffen hem

sedert acht jaer onder de haml gebleven zyn. Ziedaer , myn

heeren , wat het volk, wat de Limburgers en Luxemburgers

zullen zeggen! Indien men eenen oproep aen de natie deed ,

indien algemeene kiezingen eene majoriteyt in de kamer bragt

van twee derde der stemmen , die de onbuygbare noodzake

lykheyd herkende , van zich aen het gedrag te onderwerpen,

dan zou er niet eenen Limburger , niet eenen l.uxemburger

onredelyk genoeg zyn, om zyne veroordeeling niet te onder

staen , om zich niet te onderwerpen aen de plechtiglyk bewe

zene wreede noodzakelykheyd; maer gy handelt geheel anders,

gy zult nooyt het verwyt ontgaan van de constitutie geschon

den te hebben , en wanneer uwe constitutie, ten gevolge van

de bedreygingen der mogendheden , aen de vrees derwelke gy

thans een gedeelte van uw grongebied opolfcrd , in andere

opzichten zal geschonden zyn , zal men zeggen dat gy het ver

diend hebt , omdat zy, vrywillig en zonder noodzakelykheyd

geschonden zynde. opgehouden heeft eerbiedweêrdig te zyn.

Ik geloof, mynheeren , dat den regten weg steeds den bes

ten is. Den mensch die regt gaet komt tot zyn doel , terwyl

hy die in omwegen loopt, zich verliest en eyndelyk in eenen

afgrond stort. Met meer rede is zulks het zelve voor een ver

tegenwoordigt gouvernement. Gedurende de eerste maenden

der omwenteling was het den regten weg , dien wy volgden;

toen was er niemand die moest gevleydt , niemand die moest

bedrogen worden ; maer wanneer den oogenblik van den

bnyt (curée) gekomen is, is elk een vooruyt gesprongen, zon

nv
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der zich te bekommeren over den weg welken hy zou volgen,

aengezien hy maer deel van den bnyt kon hebben; het is van

daeg nog eenen dag van bnyt, ja, mynheeren , van buyt..... _.

lk zal niet meerder zeggen , want ik zou te ver gaen!

lk zeyde straks, dat wanneer men alles in Belgien in gevaer

gesteld heeft, men gemakkelyk kan overgaen tot het belaste

ren der inzichten van de kamer ; ik dacht de algemeenheyd

der kamer te zeggen , maer ik vergat dat deze algemeenheyd

sedert vier maenden wat gesmolten , en minoriteyt geworden

is; men belasterd de inzichten van de minoriteyt der kamer,

wanneermen haer beschuldigt een systeèm te hebben van oor

log kost wat kost, een systeèm van vernietiging, aengezien zy

geen ander systeèm heeft dan dat , hetwelk de gansche kamer

over vier maenden had.

Onze tegenstrevers stellen zich niet te vrede met ons te be

lasteren , zy eygenen zich te gelyker tyd den schoonsten, den

glorieusten, den tooverachtigsten rol toe :_dien van groote be

vredigers van Europa ! Indien zy de verstandigste zyn , ten

minste zyn zy de zedigste of ingetogenste nirt. Volgens het:

spreken onzer tegenstrevers hebben zy den vrede des werelds

in hunne handen, en het is dezen welken zy willen vaststel

len, terwyl wy oorlogmakers, en niets dan oorlogmakers zyn.

Er is maer een ding dat hen verlegen maekt om ons gewaend

oorlogs stelsel te bewyzen : dat is te toonen waer den vyand

is welken wy te bestryden hebben; tot hiertoe heb ik hem nog

niet kunnen ontdekken.

In 1851, wanneer er spraek was van onze nationaliteyt te

vestigen (want , mynheeren , men beroemde zichf toen onze

nationaliteyt en ons koninglyk geslacht (dynastie) te vestigen),

heeft men aen het congrès duyzende vleyeryen, duyzende

beloften, duyzende schitterende voorzeggingen gedaen ; wy

gingen ons in het land van belofte bevinden; met eenen ko

ning verdwenen alle kwestien op eene tooverachtige wyze :

tt Gy zult Luxemburg hebben , zeyde men , wat zeg ik ? gy

hebt het reeds , behalve de vesting , welke gy niet hebben

moet. ›› Na de kiezing eens konings moesten wy van alle de

voordeelen des beloofden lands genieten , alles moest ten beste

wezen , maer als deze eerste teleurstelling hare uytwerking

gedaen had, kwam het oogenblik der onttooveringen en der

misrekeningen : met behulp eener groote teleurstelling, de
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schande-lykste aller hedod›lingen, met behulp eener schyn

bare ncderlarg, langzamerhand door de diplomatie bereyd,

verdwenen alle voordeelen , verdween het ryk van belofte,

en er hlerf niets meer dan de droeve wezendlykheyd en eene

lange reeks van teleurstellingen of mystificatien.

Alsdan , mynheeren , werd aen de kamer het verdrag der

24 artikels opgeleyd; het was niets meer dan bedreygingen,

overweldiging, verdeeling , vernieling , algemeenen oorlog:

het was noodzakelyk zich over te geven.

- In 1859 heeft men ook begonnen , zoo als in 1851, door de

schoonste en krachtdatligste beloften , met de schoonste hoop

om de belgische nationaliteyt te handhaven ; er was. myn

heeren , eensgezindheyd in de kamer en in het land; er

heerschte overal een onbeperkt vertrouwen. En als deze teleur

stelling haren tyd gedaen had zoo als in 1851. heeft men zynen

toevlucht genomen tot dezelve bedreygingen van oorlog en

vernietiging.

tt Men moet zich overgeven , roept men ons toe , men moet

zich overgeven , gy onvoorzichtige en dwaze, die den oorlog

begeert; het is noodzakelyk. Wy bekennen , wy allen die de

verdeeling begeèren, wy bekennen dat het verdrag van Londen

onregtveerdig is, wy bekennen dat het verdrag schandelyk,

ja zelfs barbaersch is; wy bekennen dat onzen toestand eenig

in de geschiedenis is; maer de noodzakelykheyd , de wreede

noodzakelykheyd is daer, zy haest ons, zy dwingt ons zonder

redeneren afstand te doen. ››

Mynheeren, men heeft reeds de gevolgen aengehaeld dier

staetkundige noodwendigheden. Zy gaen somtyds zoo ver dat

zy eenen vader doen besluyten het leven zyns zoons te bene

men. De geschiedenis van Belgien is daer die de daed bevestigt

(beweging van oplettendheyd ). Philippus den lI°, den eerloo

zen koning van Spanje , heeft zynen zoon don Carlos doen

sterven.... Dit was eene dier staetkundige noodzakelykheden

aen dewelke men ons wil gewennen :, en waerom deed hy het

hoofd zyns zoons afslacn? Om dat don Carlos den vriend der

Belgen was. De beulen van dien prins , hem tot de slagting

bereydende, zeyden hem : « Laet u gebeuren , heer, het is op

bevel van uw vader en voor uw welzyn ! ›› (Beweging van

afgryzen.)

Eh wel ! mynheeren, deze tael die u doet afschrikken, is
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dezelfde tael welke men hier aen onze achtbare ambtgenoten

van Limburg en Luxemburg voorhoudt, men noodigt hen uyt

deze tael aen hunne landgenoten voor te houden. « Wacht u

wel, zegt men, de Limburgers en Luxemburgers te verdedigen,

gy gaet alle ongelukken over hen trekken; wacht u wel, gy

Limburgers en Luxemburgers, wacht u wel u te verdedigen,

gy gaet alle onheylen over uw land halen. Ja , Luxemburgers

en Limburgers , laet u geschieden , het is voor uw grootste

welzyn ; het belgisch gouvernement beveelt het !

Ziedaer, mynheeren, van die staetkundige noodzakelyk

heden zoo als men er dikwyls by de lafhertige staels-besturen

ontmoet, by de gouvernementen die hunnen oorsprong mis

kennen en de regels der zede schenden.

Het is noodzakelyk zich te onderwerpen , zegt men; over

negen jaren heb ik voor de eerste mael van noodzakelykheyd

hooren spreken, en sedert dien heb ik dit woord in alle ern

stige omstandigheden hooren herhalen. Wanneer er voor my

kwestie was M. de Potter te verdedigen, toen zeyden my

eenige vrienden , persoonen zelfs myner familie : ii Gy gaet u

zonder nut voor het land , aen alle gevaer blootstellen; het is

noodzakelyk dat men eenen man te regt stelt die steeds de

rust des lands stoort. ›› Ik antwoordde hierop met eenen grim

lach van medelyden , en ik zeyde dat ik M. de Potter zou ver

dedigen. ~

In de maend augustus 1850, voor de gebeurtenis van den 24,

kwamen de agenten van eenen naburigen prins ons ook zeg

gen : -= Wacht u wel van eene omwenteling te maken, gy

zoudt verpletterd wezen; gansch Europa zou tegen Belgien

optrekken; Vrankryk is niet bereyd om u te ondersteunen,

Vrankryk nilt in zyne grenzen blyven; Vrankryk wilt dat

alles in zyne uabuerschap gerust zy. ›› Ik heb geantwoord :

« Geene noodzakelykheyd kan de omwenteling tegenhouden ,

de omwenteling is ryp; ik ken geene magt in staet haer tegen

te houden , en ik denk dat elk een de magt heeft haer te vol

brengen. Indien ik het niet doen , zullen het anderen doen. ››

Hoe dikwyls, na den 24 augustus, heeft men de noodzake.

lykheyd niet ingeroepen ? Wanneer de gcdeputeerden der

Staten-Generael van de zuydelyke provincien zich te Brussel

vereenigden , om met de patriotten eenen slap aen de omwen

teling te doen maken , geloofden zy eenige dagen dacrua aen,

3
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de noodzakelykheyd van zich naer den Haeg te begeven,

.willende zich liever blootstellen aen de gevaren welke hen

daer wachtte , dan de grootere gevaren van Brussel te trot

seren. Verscheyde van ons zeyden ook : « [let is noodzakelyk

dat wy ons tydelyk overgeven; wy kunnen niets met de wa

pens , wy kunnen niets door geweld, wy zullen alles in den

Ilaeg vereflienen. Laet den prins Frederik met zyn legerin

komen, hy zal slechts de militaire posten bezetten en niets

meer. Het is beter dat alles met stilte verefllend wordt. „

Wy antwoordden ook door eenen grimlach van medelyden,

en wy hadden gelyk , want was den prins Frederik den 10 of

den 12 september gekomen , hy zou er gebleven hebben.

Later zonden wy eene deputatie naer den Haeg om onze af

geveèrdigden aen te sporen die stad te verlaten en in Belgien

weder te keeren , aengezien de slechte trouw van den koning

Willem oogensehynlyk was. Degene aen wien wy deze deputa

tie zonden, onthaelden-baer met de volgende woorden : -t Maer

wykt toch : het is voor u niet meer dan eene kwestie van

eygen-liefde; men moet aldus, voor eene kwestie van eygen

lieftle , met de rust en den voorspoed eens lands niet spelen.

Wykt , en alles zal binnen veertien dagen in den llaeg veref

fend zyn ; indien gy wederspannig zyt, zullen de besluyten

door de beyde kamers genomen , zonder kracht zyn , en wy

\velen dat zoo haest de besluyten zullen genomen zyn , zy door

de wapens zullen ten uytvoer gebragt worden ; wanneer gy

wederstand biedt, zult gy verplet zyn. ›v Wy anlwoordden

nogmaels door eenen grimlach van medelyden.

" Ik zal u meer zeggen, mynheeren, het warenjuyst de be

dreygíngen die ons van wege de Hollanders, op het stad-huys

te Brussel , den 18 september 1850, wierden toegebragt , door

de twee burgers welke wy in gezantschap naer din llaeg ge

zonden hadden. Het was het verslag van alle de troepen welke

zy op hunnen weg van den llaeg naer Brussel ontmoet hadden.

Het was de grootheyd des gevaers die ons aen de noodzakelyk

heyd deed denkt-n...... Aen welke? Aen de noodzakelykheyd

van te wyken ? Neen, mynheeren , aen de noodzakelykheyd

van wederstand , aen de achtbare noodzakelykheyd van ons te

verdedigen. llet is alsdan dat in eene vergadering van patriot

ten op het stads-huys , vergadering die zamengesteld was uyt

alle klassen, dat eenen man met genoegzaam vucr sprak en de

-II
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gansche vergadering langs zynen kant heeft doen bellen,

aen elk een de verbintenis heeft doen teekenen van op zyne

eer de omwenteling te voltrekken en het geweld met geweld

te verstooten. Het is van op dien dag dat de zon der onaf

hanglykheyd voor Belgien gesehenen heeft, het is van op deu

dag dat men ons het meest bedreygde, dat Belgien waerlyk

onafhanglyk is geworden. -

Later , onmiddelyk voor de dagen van september , spraken

dezelfde mannen nog van de noodzakelykheyd van tewyken.

Ja, door andere persooneu Witlftlßfl er petitien aen prins Fre

derik gczonden , by welke men hem verzocht binnen Brussel

te komen , om er de order te stellen, gelyk men later de Order

in Warschauw hersteld heeft !

- Alle deze lafhertigheden, waertoe hebben zy gediend? Myn

heeren ik zal het u zeggen: de goede patriotten antwoordden

nogmaels met den grimlach van medelyden op alle deze laf

hertigheden , en den tienden kononscheut der llollanders was

-nog niet gelost, of het meesten deel der gene welke geloofd

hadden aen de noodzakelykheyd van zich te moeten overge

ven, waren met hetjagt geweer in den arm en verdedigden

n›oediglyk onze baerdstedcn. ,

Ziet daer hoe de opregte Belgen de besluyten der noodzake

lykheyd uytleggen! Ziet daer hoe zy op de bedreygingen aut

woordenl ziet daer hoe de natie moet antwoorden op alle deze

hersenschimmige bedrrygingen met welke men ons komt be

vreesd te maken. Ja, mynheeren, ik herhale bet, velen der gene

die de petitie geteekend hadden, die daegs te te voren wan

hoopten , die aen de noodzakelykheyd van zich over te geven

geloofden, waren op de voorposten en verdedigden de stad ,

alvorens er tien kanonschcuten op Brussel gelost waren. En

des anderdaegs, mynheeren, dezelfde mannen die ons daegs te

voren als overdrevene en krankzinnige aenzagen , die ons de

grootstekwalen voorspelden, achteden ons dan als de grootste

mannen, als halve goden. llet is aen ons niet dat dit compli

ment torkwam, maer wel aen het volk, het is het volk die deze

eer verdiende. Maer het provisoir gouvernement verdeelde de

gunsten, wy waren dus de groote mannen, en zy welke dat-gs

te voren met banden en voeten voor de overgave preekten ,

die ons voor zotten aenzien hadden , kwamen zachte en veel

gel›lwinnende plaetsennbedelen, en ongelukkiglyk zyn er
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vele van deze bedelaers die goede plaetsen bekomen hebben.

Het is voor deze mannen , voor die ambtenaren , dat er he

den noodzakelykheyd bestaet om te wyken. Ik antwoorde aen

die mannen : « Er is heden noodzakelykheyd om zich te ver

dedigen , gelyk den 25 september 1850. ›› '

Dat Belgien zich verdedige; Belgien zal niet alleenlyk over

winnen , maer men zal Belgien niet aenranden.

` In de maend february 1851 , by middel der eerlooze listen

van de hooge , middelmatige en de leege staetkunde , overrom

peld Gregoire de stad Gend, en roept de tegen-omwenteling

uyt. Vele geloove dat er staetkundige noodzakelykheyd bestaet

om te wyken. Eenige pompiers antwoordde met eenen grim

lach van medelyden , en met twee kanonscheuten. De noodza

kelykheyd van zich te verdedigen behaeld den zegenprael over

de lafhertige aeneenschakeling der vrees en der noodzakelyk

heyd van te wyken.

In de maend meert nadien , berst er eene groote zamenzwe

ring door geheel het ryk uyt. Er was onmogelykheyd van te

wederstaen , zeyden de verraders , men moest wyken. Eenen

man had den moed van te zeggen :« dat zal niet zyn, omdat ik

niet wil. ›› En alle de verraders verdwenen , en kwamen des

anderdaegs met patriotieke gevoelens te voorschyn.

Dat men dan ophoude van ons te spreken van de noodza

kelykheyd. Eene natie kent maer de noodzakelykheyd van

zich te doen eerbiedigen , en van zich te verdedigen.

Maer den oorlog l heeft men u gezeyd; maer eenen algemee

nen oorlog ! Ach! Mynheeren , hebt gy hier aen gedacht?

Waerom zou men eenen algemeenen oorlog wagen? Zon het

zyn om te beslissen of 400,000 Belgen zullen Belgen blyven,

of tegen hunnen wil zullen Hollanders worden? Want geheel

het vraegstnk is daer in gelegen.

Maer ik vraeg het u , mynheeren, wat heeft Rusland ,

Pruyssen ofOostenryk met deze kwestie te maken ? Met moeyte

vinden zy met hunne koninglyke vergrootglazen den kleynen

hoek van geheel Belgien op hunne kaerten!......

En gy wilt dat zy zich met ons zullen bezig houden , datzy

aen 560,000 Belgen belang genoeg zullen hechten, om 600,000

mannen in de wapens te zetten en van uyt de vier hoeken des

werelds naer de verovering van 560.000 Belgen zullen snellen!

( Gelachvan goedkeuring op verscheyde banken. )

"',!Il' , ~
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` Mynheeren, indien gy eens den oorlog hebt, en ik geloof

dat gy hem ten laetsten, het zy vroeg of laet zult hebben , in

dien gy veroordeelt zyt den oorlog te voeren , dan zal het mo

gelyk zyn voor eene kwestie van suyker van kofl-y of van ka

toen tusschen Engeland en Rusland. Alsdan zal men de woor

den onafhanglykheyd en nationaliteyt ten top voeren , dan zal

men u aenmoedigen dat gene te veroveren , wat men u thans

dwingt te verlaten. Maer dan zal het wezendlyk ten roordeele

van Engeland zyn dat gy den oorlog zult voeren, ja wanneer

gy u zult onleerd hebben door den wettigsten oorlog le ver

myden , wanneer gy zult geaerzelt hebbben den kans van den

oorlog voor uwe eygene rekening te loopen , zul! gy u nog

onleeren door denzelven voor de rekening van andere te wa

gen. Wanneer gy dezen oorlog len voordeele van Engeland

zult gemaekt hebbenf,fzult gy behandelt worden zoo als Enge

land met alle zyne; bondgenoten handelt. De herrinneringen

van Praga zyn daer om het u te leeren. Ja, Engeland heeft

een kriem te boeten; het kriem begaen door de verlating van

Praga. Engeland wil medepligtigen in Europa hebben en het

is u dat men gekozen heeft. Gelyk de Engelsche de lafhertig

heyd gehad hebben Praga te verlaten , wil men dat gy de nog

grootere lafhertigheyd zult hebben Limburg en Luxemburg

te verlaten. Vergeet de vervloekingen niet die in Engeland en

in gansch Europa weergalmd hebben over de lafhertige verla

ting van Praga. Eh wel ! den vrywilligen afstand van Limburg

en Luxemburg zal duyzend mael meer gevloekt worden.

Ja, den algemeenen oorlog kan uytbersten, hy kan uylber-

sten wanneer de twee groote prineiepen die de wereld verdee

len in tegenwoordigheydzullen zyn ; wanneer eenen naburigen

prins, die door arglistige of blinde raedslieden tot zynen on

ondergang gebragt wordt , wanneer eenen naburigen prins

Vrankryk zal vernederd hebben , en op het punt zal gekomen

zyn de zaken van eer niet meer te begrypen , wanneer Belgien,

die in alles het fransch gouvernement opvolgt, de nationale

eer en weèrdighryd zal verloochend hebben . wanneer gy

verzwakten moedeloos zull zyn, wanneer gy zult gebukt gaen

onder den last der vernederingen , zal men u den oorlog aen

doen. Ja, gy zult waerschynlyk den oorlog hebben wanneer

dit naburige land moede zal wezen van alle de inlriegens

en van alle de schandelyke en alle de eerloozc omkoopet-yen;
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wanneer de algemeene veronlwaerdiging zal uytbersten tl

Wanneer de mogendheden u den oorlog zullen aendoen,

denkt gy dat zy naer een voorwendsel zullen zoeken? Denkt

gy dat zy zich in de order hnnnrr gedachten zullen onteeren

door een voorwendsel te zoeken in de verovering van 560,000

Belgen? Wanneer den dag zal gekomen zyn, zullen zy zeggen:

« Wy voeren oorlog omdat uwe constitutie eene toorts van

tweedragt is voor Europa. ›› Ach Fmynheeren, indien gy heden

achter uyt wykt, zult gy nog achter uytwyken , en wanneer

Europa u zal komen zeggen: « Scheurt deze of gene bladzyde

uyt uwe grondwet, of wy verklaren u den oorlog ›-; alsdan

mynheeren, wanneer men zoo ver zal gekomen zyn, zal de be

dreyging ernstig worden ,, omdat zy redeltundig (logique) zal

zyn. llier zien ik een belang voor de mogendheden van Eu

ropa; onze grondwet vernietigen, zich te ontslagen van die

bron van vryheyd waeruyt van tyd tot tyd eenige gedachten

van propagande opstygen , d›e door de bajonnetten niet kuu

nen legen gehouden worden; ik herhael het, hierin zien ik

een opregt belang voor de despotieke mogendheden. Indien

men ons zeyde: Europa heeft uin de groote familie niet aen

veèrd dan op voorwaerde van uyt uwe grondwet te schrabben

al wat er te leerzaem, te gevaerlyk in is voor Europa, ›› alsdan

zou ik zeggen : de bedreygiugen zyn ernstig. Maer wanneer

men zal zeggen dat Europa den algemeenen oorlog wilt om

tot de verovering van 560,000 Belgen te geraken, dan heb ik

het regt met den grimlach van medelyden te antwoorden.

Wat den algemeenen oorlog betreft , waermede :neu ons

bedreygd , ik zeg het openlyk en volgens geweten, ik vrees

hem niet: indien ik hem ernstiglyk vreesde, zou ik eene an

dere tael spreken; want is er een stelsel van oorlog dat waer

lyk gevaerlyk is , dan is het dat hetwelk gy tegen uwen consti

tutie zoekt, door de lafheyd waermede gy n\v grondgebied

verdedigt.

Men aenroepthet belang des koophandels en nyverheyd,

en aen degene welke deze tael spreken , antwoord ik: Ik heb

meer te verliezen dan gy, nietdat ik ryker ben, maer wanneer

ik verlies hetgene myn vader my :tagelaten heeft, hestaende

in nyverheyds eygendommeu, verlies ik alles, aengezien ik in

1850 andere onherstelbare opoflteringen gedaen heb. Eh wel!

moest ik morgen tot niets komen, ik zoude nog zeggen : Liever

~
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morgen sterven ; dan heden lafhertiglyk twee provincien af te

stnen die,zoo wel Belg zyn als gy, en die naer den afstand meer

Belg zullen zyn dan gy, want zy zullen den rol hebben van

verdrukte Belgen , en gy dien van een onteerd volk !

.lk hoop dat het eens in Limburg en Luxemburg , en in de

afgestane deelen dier provincien zal zyn , .dat wy den opregten

stam der belgische. nationaliteyt zullen gaen zoeken, want

hier zult gy hem vernietigd hebben door den eerloozen akt

welken gy misschien morgen of overmorgen gaet stemmen !,

llaer, zegt men , indien Europa u den oorlog niet aendoet ,

dan zal het Duytsch-Verbond u den oorlog aendoen. En

waerom ? Wie heeft u gezegd dat de duytsche confederatie ons

den oorlog zou verklaren? Gy, ministers , gy hebt zeker uwe

portefenillen vol diplomatieke noten , welke gy ons zorgvuldig

verbergt, maer voorzeker zoudt gy ons dezelve toonen , wan

neer gy eene enkele noot in uwe magt had die eene bedrey

ging bevat, gy zoudt die toonen om de kamer schrik aen te

jagen ! gy, advokaten der conferencie en van koning Willem,

gy, aenhangers der splitsing , gy, groote bevredigers van

Europa, gy zoudt niet nalaten deze stukken in het licht te

brengen l \Vat bewys hebt gy dat wy met het Duytsch-Ver

hond zullen oorlog hebben ? Den achtbaren M. de Puydt heeft

u door cyffers getoond dat de aenranding van dien kant, waer

mede men u reeds veertien dagen bedreygd , onmogelyk is.

lllaer, mynheeren , wat belang heeft het Duytseh-Verbond

om met ons oorlog te voeren? Behalve hare middelen , welke

ieder een kent, is zy zamengesteld uyt arme vorsten ; zy heeft

een leger waervan de kaders niet gevuld zyn , en hetzouden

moeten worden door de volken welke eerder bereyd zyn de

wapens te keeren tegen httnne vorsten , dan tegen de mannen

welke zich in 1850 vrygemaekt hebben en hen als broeders

de hand bieden.

Eenen anderen list van welken onze tegenstrevers zich

bedienen , is dezen :.Zy zeggen dat Engeland ons zal dwingen

door de sluyting onzer zeehavens, door eenen algemeenen

blokus. lllaer hierover moeten wy geene vrees hebben ; inte.

gendeel , eenen blokus zon eene weldaed voor ons land zyn.

Ons yzer, het\velk nu zoo laeg in prys staet, doordien de yzers

van Engeland , gedurende den krisis, met verlies van 20 ten

honderd in Belgien gevoerd zyn , zon in prys verhoogen; de

1
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smeltovens zouden weder beginnen te werken , en de houille

kolen zouden op nieuw gezocht worden. De katoen.fabrieken

van Vlaenderen zouden bloeyen , en het geld dat nu in Enge

|and besteed wordt., zou in Belgien blyven en in de handen

der belgische fabrikanten komen. Wy verbrnyken jaerlyks

voor meer dan 100 millioenen uytlandsche goederen, welke

wy kunnen ontbeten; Eh wel! daer het land genoegzaem

voor zich zelven opbrengt , zouden dergelyke sommen in ons

land blyveu.

. Ik wil hier van Holland of van Duytschland niet spreken.

Ieder weet genoeg dat zy belang hebben hunne grenzen voor

onze produkten open te laten, en voornamentlyk om de

hunne te verbruyken en te vervoeren.

Wat Vrankryk betreft , dit land is in eenen gansch byzon

deren toestand en mag aen geenen blokus denken. Het fransch

gouvernement heeft onlangs Zwitserland ingesloten , en wat is

er door ontstaen ? Het is verpligt geweest den blokus te ligten

om regt te verschaflten aen de hevige en zelfs geweldige rekla

matien van geheel Vrankryk. En gy zoudt beweren dat dit

land op deze wyze met Belgien zou handelen? Wy trekken

uyt Vrankryk onze zyde stoffen , onze wynen , onze quincail

lerie , ons horlogie-werk , en alle voorwerpen van mode en

pracht. Deze nyverl›eden leven in het algemeen van de hand

tot den tand; den blokus zou hunnen ondergang zyn. ln

hunne belangen en in hunne deelneming gekrenkt, zouden

de Franschen weldra hun gouvernement tot de opligting van

den blokus dwingen.

In dezen gelukkigen toestand van een land dat aen zyne

behoeftens kan voldoen , van een land dat bnyten zyne eygene

produkten, jaerlyks nog voor 125 millioenen vreemde waren

gebrukt, zal men spreken ons met eenen blokus te bedrey

gen? Gy moet ons toch voor allerbeste lieden aenzien , om te

denken dat wy ons door zulke armzalige middelen zullen

laten misleyden. T›-acht toch ten minste,: ter ondersteuning

uwer stelling, lolfelyke beweegredenen by te brengen, en

behandeld ons niet als onnoozele snullen. "

› lets wat wonderlyk , wat belagchelyk voorkomt, is dat

men ons van den eenen kant bedreygd met eenen algemeenen

blokus : met zegt dat wy zullen behandeld worden als of wy

den cholera-morbns hadden , en denzelfden redenaer die ons

-La.
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met zoo vele kwalen te gelyk bedreygd , zegt ons in dezellde

redevoering, dat wy den belangryksten rol te spelen hebben ,

dat onze magt uytnemende , dat onzen loestand`ontzach ver

wekkend is :wy hebben het lot van Europa in de band;

zie hier zyn letterlyk gezegde :

. « Door de kracht der gebeurtenissen , lwogsten beslisser

der algemeene rust , kan Belgien het teeken geven eens alge

meenen oorlog; te wapen loopende, sleept het met zich de

volken en de souvereynen. Eenen geweerscheut op onze

grenzen gelost zou het teeken zyn des algemeenen oorlog,

en de .rouvereynen hebben zoo veel, en misschien meer

rede als wy, om hem to dachten ! ››

En het gevolg dat dien redenaer uyt deze bedenkingen trekt

is dat men de splitsing, dat men het traktaet moet aennemen,

welk hy niet mist schandelyk en barbaers te noemen.

Wy zyn dns, mynheeren , in dezen oogenblik ,, de beslissers

der europische rust, onze magt is uytnemende :, zy is zoodanig

dat eenen enkeien geweerscheut op onze grenzen gelost ,

geheel Europa gaet in rep en roer stellen , en het is in dezen

toestand dat men ons , volgens denzelfden redenaer, met

eenen blokus durft bedreygen , dat men ons als pestzieke zal

opsluyten l M ner mynheeren , indien onze magt zoo groot is ,

hoe verschoond gy dan die groote haestigheyd om het hoofd

te bukken onder het juk dat men ons oplegd `? Ons oplegd?

Neen, dat men ons voorstelt l Wanneer onze magt zoo groot

is , waerom dan , zonder er gebruyk van te maken, verschan

sen wy ons achter deze magt niet? Waerom zeggen wy aen

de mogendheden niet : <« Van eenen blokus hebben wy niets

te vreezen , wy kunnen ons zelven behelpen en wy kunnen u

gemakkelyk missen. Bedreygingen _ 0 koningen , maekt er

geene , want wy hebben het lot van Europa in de hand ; wan

neer wy eenen enkelen geweerscheut lossen , is gansch Europa

het onderste boven gekeerd. Gy werkt nu reeds acht jaren om

den algemeenen vrede te behouden , zult gy hem nu gaen in

gevaer stellen voor de verovering van wat...'? Van een grond

beginsel? Neen; om 560,000 Belgen onder het juk van den

koning Willem te brengen ? om aen den eysch eens grysaerds

te voldoen , zult gy de ware belangen van het Duytsch-Ver

bond benndeelen? ››

.Wat my betreft, mynheeren, in niet een tydstip der omwen

14
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teling heb ik aen myn land deze kolossale, deze onoverwinne

lyke magt toegekend; maer ik heb steeds melde bedreygiugen

der diplomatie gelagchen, en ik zal u aenstonds aentoonen dat

ik gelyk had.

En inderdaed , in 1850 , wanneer het congrès bevangen was

met het vraegstuk van de uytsluyting der familie van Nassau,

zonden alle de groote mogendheden agenten in Belgien om de

beraedslagingen van het congrès tegen te houden , om het

congrès aen te sporen van het besluyt der uytsluyting af te

zien ; men begon met dat gene waermede de diplomatie altyd

begint, eerst met vleyeryen, maer eyndelyk met bedreygingen;

de zaek ernstig zynde , werd het gouvernement provisoir ge

roepen om zyn advies te geven; doch de leden, wetende wat

er gaende was , wilden de zaek niet eens overwegen; meteen

enkel woord had ieder zyn gedacht gevormd, en wy gingen

het aen de afgezanten der conferencie bekend maken.

Deze antwoordden ons dat Belgien militairlyk zou bezet

en verdeeld worden, indien het eongrès de uytsluyting van

Nassau zou uytspreken. Een lid van het gouvernement provi

soir zeyde toen zeer koelbloedig : tt De hedreyging die gy doet

is ydel. ›› Zy schenen hierover beledigt, en hetzelfde lid her

nam : Ik zou nog iets meer kunnen zeggen, maer ik zal uaen

toonen dat uwe bedreyging ydel is : Ik daeg de conferencie

uyt de verdeeling van Belgien te doen zonder een deel aen

Vrankryk te geven; en ik daeg uwe conferencie uyt de ver

deeling te doen zonder onze vestingen aen Vrankryk over te

laten ; eh wel ! de mogendheden zullen deze vestigen aen Vrank

ryk niet geven, want zy kunnen niet. Van eenen anderen kant,

veronderstellen wy dat het fransch gouvernement de zwakheyd

zou hebben deze vestigen door vreemde mogendheden te laten

bezetten, dan zou er degeheele fransche natie tegen opkomen;

gy ziet dus wel dat uwe bedreyging ydel is, aengezien zy niet

kan uytgevoerd worden. ›› En daer de afgezanten nog altooä

aendrongen, antwoordde nogmaels hetzelve lid: u Gaet, en

zegt aen de koningen, uwe meesters, dat er in Belgien nog

jagt-geweren, nog kielen, en mannen van moed zyn ; gaet, en

zegt dal den dag der diplomatieke bedreygingen uyt den al

manak geschrabt is; gaet, en zegt dathet door geene bedrey

gingen is dat men de omwentelingen tegenhoudt, dat het door

de regtveèrdigheyd en door de opregtheyd is ; gaet zeggen dat

.li
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uwe bedreygingen geen ander uytwerksel zullen hebben dan

het besluyt dat het congrès nemen moet, van twee mael 24

uren te verhaesten , en de meerderheyd nog met 20 of 25

stemmen te versterken. ›› Dit is ook gebeurd, mynheeren,

alle beraedslaging eyndigde, en de uytslnyting der NElSSüllyS

wertlmet eene overgroote meerderheyd aengenomen.

Eh wel! indien de bedreygingen der diplomatie toen ydel

waren , denkt gy dan , dat zy nu meer gevolg zullen hebben.

In 1850 hadden wy geen tien duyzend man onder de wapens ;

wy hadden geene financien , geen leger, geene wapens, geene

peerden; niets verdedigde ons tegen Holland dan de houding

der vrywilligers ., hunne dapperheyd , hunne vaderlandsliefde,

en een geheel volk achter hen ;. niets verdedigde ons tegen Eu

ropa dan de onmogelykheyd waerin› de mogendheden zich be

vonden om ons aen te randen.

Men heeft ons willen hevreesd maken, door de uytgaven

welke ons leger veroorzaekt; maer als wy geld verteren voor
het leger, moet den vyand er dook verteren, en als Holland,

zyne wapeningen niet meer voortzet , is er geene rede om de

onze voort te zetten , en Belgien is zeker beter in staet de wa

peningen aen te honden . dan llolland. En waerin bestaen de

oorlogs uytgaven in Belgien? in den aenkoop van voorwerpen

die allen de voorlbrengsels zyn onzer nyverheyd; al wat wy

bnyten 's lands moeten halen , zyn peerden, en dit is nog niet

noodig dan omdat men de ruytery met prachtwil oprigten :

want indien het noodig ware zou men goede peerden in Bel

gien vinden , en wanneer onze moedige ruytery zon geroepen

worden om te kiezen het zy van met hunne sehoone mecklem

bnrgsche , deensche of zelfs engelsche peerden in hunnen gar

nizoenen te blyven, of met inlandsche peerden naerde grenzen

te trekken om de onafhanglykheyd en de eer des lands te ver

dedigen , dan zou men hen weldra allen tot den laelsten keus

zien overgaen :ja, ik zeghetopenllyk, er is niet eenen die zon

aerzelen !

Indien men ons leger nietwil bezigen dan om vervelende

paraden te maken, dan begryp ik dat onze ongelukkige solda

ten eenen tronst moeten hebben , en dezen troost zoekt men

in de pracht :doch men maekt niet eens melding van de ver

bintenis welke zy hebben willen nemen , van afstand te doen

van hunne solde gedurende den oorolg, en zich metde strikke
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noodwendigheyd te vreden te stellen; wanneer men spreekt

van de uytgaven des legers , moest men ten minste deze edele

belangloosheyd melden; ons leger moet niet zeer te vreden

zyn, over den bulletin welke men er van gegeven heeft, wan

neer hel zich aenbood eenen bulletin te schryven met de punt

der bajonnetten gedoopt in het bloed onzer vyanden. '

- Men vreest den oorlog, en men vergeet dat men zich weynig

weèrdig toont zulk een leger te bevelen.

llet ministerie durft ons dan nog vragen welk of ons stel

sel is , even als of de kamer een oorlogs stelsel moest aeubie

den; ik zal dan op myne beurt vragen :welk is uw stelsel? tk

heb u oorlogszuchtig, krygshaftig gezien, gy hebt het land ver

warmd door de overdrevenste ,vaderlandslievende woorden ,

voor dewelke ik zelf bevreesd was, want gedurende de vier

maenden van dezen diplomatieken vasten-avond, heb ik steeds

de kalmte legen uwe overdrevenheden gesteld. Herrinnerd

n de beruchte woorden welke gy van den troon hebt doen

dalen; de krachtdadige adressen welke gy hebt doen opstellen;

de toehereydselen van oorlog die gy gemaekt hebt ; vergelykt

deze daden met uw tegenwoordig gedrag , en ziet dan of ik

het regt niet heb , u te vragen welk of uw stelsel is? Ja, ik

verklaer het , ik heb my verschrikt over de houding welke het

ministerie nam , niet voor de gevolgen welke uyt deze ydele

en schynheylige stryd-uytdadingen konden ontstaen , ó neen !

Want alle deze oogenverblindery was het gevolg der aendoen

Iylre eensgezind/wyd van inzichten tusschen de despoten

van het Noorden en ons gouvernement uyt 1850 geboren;

maer ik heb vervaerd geweest voor de schande die hiervan op

myn land moest vallen. Wat zal men nn van Belgien zeggen?

Zal men ons niet vergelyken aen snoevers die altyd veel ge

rucht maken vóór den stryd? Ja, mynheeren, men zal ons voor

snoevers uytmaken , tot dat wy de gelegenheyd zullen hebben

het tegendeel te bewyzen ; ziedaer den wrecden toestand

waerin gy ons schoon en moedig leger gesteld hebt ! Geheel

het leger was op de grenzen vereenigd , het was statig door

zyne vaderlandsliefde, men moest maer het teeken tot den

aenval gegeven hebben, maer het is niet gegeven geweest!

Men stelt aldus het leger in het gezicht des vyands! Men

doet het, leger , in het slechtste saizoen van het jaer, door on

bruykbare wegen, geheel het land doorkruyssen, men ver
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eenigd hetin weynige dagen , men verschrikt alle de bevol

kingcn; men verkwist millioenen; men maekt den koophan

delen de nyverheyd bevreesd ; en het gouvernement , welk

maer het teeken te geven had , komt ons vragen: -:Water is uw

stelsel voor den oorlog ? ››

« W,ilt H het leger op de grenzen laten? ›› vraegt men ons.

Neen, antwoorden wy , maer gy hebt het op de grenzen ge

bragt. Gy, gouvernement , hebt het leger naer de grenzen ge

leyd , was het dan enkelyk om den demi-tour te maken , en

naer zyne garnizoenen terug te keereu ? Wy zyn het hier

niet die moeten beschuldigd worden, maer gy.

« Gy wilt dan eenen wanhopigen wederstand ›› zegt men

ons. Maer neen , niemand van ons wilt dit ; wy willen geenen

wanhopigen tegenstand , maer wy willen ook de oneer niet ,

wy willen ons zelven niet ontlitten.

Wy willen ook geenen wilden oorlog , zoo als men ons

toewerpt, maer laet ons de zaek in hare eenvoudigste uyt

drukking stellen en laet ons eens in het ware zyn. De gansche

kwestie is om te weten of gy u zelve zult ontlitten , of gy u

zelve zult morcelleren, ofwel dat gy de mogendheden die

ons bedrrygen, in de noodzakelykheyd zult stellen , hun ver

foeyelyk en onmenschelyk besluyt zelve ten uytvoer te bren

gen. (Zeer wel ! )ja , mynheeren, hierin is de gansche vt-aeg

gelegen , geen mensch van goede trouw kan zulks loochcnen.

(Het is de waerheyd.)

Ik achte my gelukkig hier de gclegendheyd gevonden te

hebben , om u te zeggen dat ik den oorlog verstoote , dat ik

den oorlog voor eene plaeg, voor eene ramp aenschouwe. En

wat zou ik met eenen oorlog winnen 'Z~lk heb een talryk hnys-

gezin , ik heb zes zonen. Welkdanige de kanssen van den oor

log zyn , ik moet altyd nadeel bekomen. Myne ltortuyn be

staet in voorwerpen die allen kunnen beschadigd worden ;

eene kanonscheut uyt de sterkte van Charlerny gelost , kan my

geheel en gansch rutneren. En men veronderstelt dat ik den

oorlog verlange ! En men verondersteld dat ik slechten burger

en ontaerden vader genoeg ben , om den oorlog te willen , en

kelyk uyt genoegen.

Mynheeren , men belasterd eenen mensch omdat men hem

niet kan overtuygen ,-en dat men hem nooyt zal kunnen over

tuygen , dat eene ønteerende daed wettelyk kan worden.
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Wilt gy weten wie den oorlog begeren? llet zyn dezen

die de toebereydselen van oorlog gemaekt en bevolen hebben;

het zyn dezen die het leger op de grenzen geleyd hebben ; het

zyn dezen die den generael Skrzynecki benoemd hebben ; het

zyn dezen die den oorlog gewild hebben , en hem niet hebben

durven voeren. Die hunnen tegenstand bepaeld hebben tot

eene ydele en schandelyke parade.

De eenigste kwestie , Mynheeren, is te weten of gy zult

toestaen uw zelven te ontlitten , of dat gy die ontlitting door

anderen zult laten geschieden; of gy u zult belasten met een

staetkundig schelmstuk , of dat gy dit door anderen zult laten

begaen. Ziet daer geheel het vraegstuk. ln dezen toestand ,

daer er van zulken keus gehandeld word , gevoel ik , Mynhee

ren , te sterk myne weèrdigheyd van mensch , ben ik te afjons

tig van de eer myns lands , eerbiedige ik te sterk de nationale

gevoeligheyd, om niet te zeggen : « Neen, ik wil my mel dit

schelmstuk niet belasten. ›› lk vreeze geenzins de verantwoor

delykheyd van myne stemmingte dragen.

Den dag op denwelken het vraegstuk wel zal bekend zyn,

wanneer het niet meer zal verduysterd zyn door de slaefsche

onderdanigheyd, de vrees en den eygenbaet , door mannen

betaeld om het te verduysteren , door mannen betaeld om bur

gers te besmeuren welke zy in het aengezigt niet durven zien;

op dien dag zal men vragen hoe heeft meu de kamer zoodanig

kunnen verblinden, om de eensgezindheyd in minoriteyt te

veranderen 'P

Mynheeren , ik zal myne tegenstrevers niet volgen in alle

de redekavelingen , in alle de diplomatieke woordwisselingen

waervan men u de lange en' armzalige geschiedenis ontrold

heeft. lk zal my slechts bepalen op twee voorname aenmer

kingen te antwoorden.

Men heeft gezegd dat het verlies van Luxemburg toe te

schryven is aen eenen grooten misslag begaen door M. Bignon

in de tribune van Vrankryk , misslag aengenomen door het

ministerie van M. Laffilte, die zich nimmer aen de verant

woordelykheyd zal onttrekken van de zaek niet wel begrepen

te hebben.

Het gaet my weynig aen of M. Bignon in de fransche kamer

zynen misslag zal hebben doen gelden , maer wanneer dit

verwyt aen M. Laflitte toegestuerd wordt, is het- eene andere

-<››~?-;-.,-?',.-
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zaek. lll. Laffitte is een achtbaer man , wiens eer tot heden

toe ongeschonden is gebleven;l1et is eenen goeden burger

die door Vrankryk gewaerdeerd wordt, en alle gouverne

menten , en alle intrigens zullen hem nooyt van den rang

ontzetten dien hy genomen heeft.

Het is valsch te zeggen dat M. Bignon in de kamer van

Vrankryk het gedacht heeft doen gelden dat Luxemburg ons

moest ontsnappen , omdat het in eenen duytschen staet geor

ganiseerd was; het is valsch te zeggen dat M. Laffitte dit stel

sel aengenomen heeft; het is nog valscher te zeggen dat dit

de oorzaek is van het verlies van Luxemburg. Het is den'1ä

november 1850 , dat lll. Bignon deze kwestie behandeld heeft,

en hy heeft niet het minste belang gehecht aen de vraeg om te

weten of Luxemburg in eenen duytschen staet georganiseerd

was of niet. '

Den 27 of 28 december 1850 , heb ik M. Bignon gesproken ;

de kwestie -van Luxemburg, zonder toen alle de ontwikke

lingen gehad te hebben , welke zy sedert dien bekomen heeft,

deze kwestie, zeg ik, was begrepen. Ik sprak er eerst van

aen M. Sebastiani toen minister van buytenlandsche zaken , ik

leyde hem de kwestie uyt in hare grootste eenvoudigheyd. Hy

ook begreep de zaek. lk sprak vervolgens M. Laflitte; dezen

gaf my het zelfde antwoord. M. Laffitte begreep de zaek zoo

als ill. Sebastiani , op eene enkele uytlegging.

tk ging lll. Bignon spreken , en toen ik hem de rede ont

wikkelde, om dewelke ik Luxemburg aenzag als deel ma

kende van Belgien, wanneer ik hem de voorzorg toonde die

wy genomen hadden om de betrekkingen dezer provincie met

het Duylsch-Verbond te eerbiedigen , zeyde M. Bignon zoo

wel als M. Sebastiani en M. Laffitte , dat zy niet zagen dat

Luxemburg eenen duytschen staet was , et dat wy, door deze

provincie te behouden , geene verovering op Duytschland

deden. Integendeel, deze ministers zeyden my : « Gy hebt

volkomen gelyk in uwen zin , maer het Duytsch-Verbond wilt

geene belgische Luxemburgers hebben, die deel .maken van

het verbond ; de confederatie wilt hollandsche Luxemburgers

hebben. Zy wilt voor lid van het verbond niet aennemen een

provisoir gouvernement dat door zynen toestand min of meer

republikaen is; zy wil een opperhoofd, eenen wettelyken

vorst. Wy kunnen Vrankryk aen geenen algemeenen oorlog
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blootstellen voor de oplossing eener vraeg die met den tyd van

zelfs zal opgelost worden. Wacht tot dat gy gevestigd zyt,

wanneer gy eenen vorm van bestuer zult hebben die men niet

meer kan beschuldigen rrpublikaensch te zyn , dan zullen er

geene reden meer zyn die het Duytsch-Verbond kunnen be

letten u in de confederatie te.ontvangen. ›› - Ziet daer wat de

heeren Bignon , Sebastiani en Laffitte my gezegd hebben.

- Ik heb hier de verdediging van M. Laflitte geuomen,om

dat hy een der achtbaerste mannen van Vrankryk is, om dat

ik door myne stilzwygendheyd aen my zelven zou gemist

hebben. "

(Na eenige oogenldikken gerust te hebben , herneemt den

achtbaren redenaer het woord.)

De groote bevrrdigers van Europa vervolgen hun stelsel

van ouderdanigheyd aen de conferencie zoo ver„dat zy de

goede trouw van Belgien in twyfel trekken. « Gy hebt het ver

drag aengenomen zeggen zy, gy hebt de 24 artikels aenveèrd;

indien gy de uytvoering weygerd, verbreekt gy de gezwore

trouw; gy zult als wilden behandeld worden , en wanneer gy

staetkundige onderhandelingen zult willen aenknoopen , zal

men u gyzelaers of pand-mannen vragen.

Wy hebben hettraktaet aengenomen, zegt gy, maer gy zyt

wel vergetelyk wanneer het is om Belgien een verwyt aen te

doen ! neen , mynheeren , gy hebt het verdrag der 24 artikels

niet aengenomen , het is u opgeleyd geworden! Wilt u her

rinneren, myne waerde medeleden, gy die met my in de

maend october 1851 in deze kamer gezeten hebt, wilt u her

rinneren met welk gedwongen en bedrukt gelaet den minister

van buytenlandsche zaken, M. de Muelenaere, zyn rapport is

komen maken. Met tranen in de oogen heeft hy ten minste

twintigmael in zyn rapport herhaeld dat het verdrag opgelegd

was , dat wy niet moesten beraedslagen, dat wy voor de over

magt moesten bukken. Eh wel ! mynheeren , het is niet alleen

namens het ministerie, maer ook in naem des konings dat

men u heeft komen melden dat ons het traktaet opgelegd was.

Dat het verdrag ons was apgeleyd blykt nog uyt den brief

die den minister der buytenlandsche zaken den 25 october

1851, aen den voorzitter der kamer, M. de Gerlache,toc
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stierde , by welken hy hem verzocht de kamers buytengewoou

by een te roepen. Ziet hier dezen brief :

" « M.'den Voorzitter, daer Z. M. my de levendige begeèrte

›› heeft te kennen gegeven van te zien dat de kamers zich zon

›› der uytstel zouden bezig houden met de beraedslaging over

~„ het ontwerp van wet , betrekkelyk de 24 artikels van het

›› vredes-traktaet door de conferencie van Londen aen Belgien

›› opgelegd, heb ik de eer u te verzoeken van de kamer der

›› volksvertegenwoordigers tegen morgen by een te roepen,

›› ten eynde haer de inzichten des konings mede te deelen. ››

Voeg! by dezen brief alle de stukken die het gouvernement

ualsdan heeft mede gedeeld, en gy zult genoegzaem over

tuygd worden dat het belgisch gouvernement alsdan de con

ferencie beschuldigde van het verdrag aen Belgien opgelegd

te hebben.

Ik heb doen zien dat in 1851, even als nu , dezelfde intrie

gens en dezelfde bedreygingeu tot dezelfde zaek gediend

hebben : die der vrees en den eygenbaet. Alles viel in duygen,

zeyde men in 1851, even gelyk in'1859, indien men zich niet

onderwierp. Niemand heeft ernstiglyk gedacht het traktaet te

discuteren, want ieder een wist dat het ons opgeleyd was.

Een groot gedeelte der minoriteyt heeft zelfs den schyn van

geheyme beraedslaging niet bygewoond. Opent den Moniteur

en gy zult zien dat ministers en afgeveèrdigden allen verklaert

hebben dat zy zich aen het geweld , aen de noodzakelykheyd

onderwierpen. Ik vraeg het u dan, is er, of kan er trouwe

loosheyd bestaen door de uytvoering van dit traktaet te wey

geren? Is zulks de beloofde, de gezwore trouw schenden,

wanneer er niets vrywilliglyk beloofd is geweest, wanneer

men u tot de stemming des verdrags gedwongen heeft?

Neen! het is niet door de uytvoering te weygeren van een

schandelyk traktaet dat ons is opgeleyd geworden , dat men

ons kan beschuldigen de gezwore trouw te schenden! Het is

wanneer men ons zal berrinneren de plechtige en vrywillig

genomene verbintenissen wegens de Limburgers, door het

gouvernement provisoir, door het congrès, door den regent.

door den koning Leopold of in zynen naem; het is wanneer

men ons de proklamatien zal aentoonen die op den 9 january

en den 9 meert 1851 in Luxemburg geworpen zyn ; wanneer

de Limburgers en Luxemburgers , met die beloften en pro

5
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klamatien in de hand, ons met regt zullen komen beschul

digen de gezwore trouw geschonden te hebben.

-Wanneer gy u van uwe gedane beloften wilt ontslagen,

-dan is het eerst dat men u.zal.kunnen beschuldigen de ge

-zwore trouw te schenden , maer geenzins door te weygeren

.zelf een onweèrdig traktaet uyt te voeren , die u door geweld

.en bedreygiugen is opgeleyd.

-.~ Wanneer den hertog van Saxe-Weimar doorden koning

_Willem in Luxemburg gezonden werd om aldaer ten zynen

voordeele te intrigueren, werden er met duyzende prokla

tien door den regent aen de Luxemburgers gezonden , in de

welke-het gouvernement provisoir de bewooners van Lux

-emburg aenmaende om toch vereenigd te blyven, enhen„

in naem fan Belgien , de verzekering gaf , dat hunne

broeders hen nooyt zouden verlaten.

Deze proklamatie , vervolgt den redenaer, was geteekend

door Alexander Gendebien , Gohlet, Vandeweyer, Tielemaus

en de llrouckere.

lk heb in den naem des lands beloofd , mynheeren , en ik

-zal myn woord houden in den naem des lands die my in 1859

niet kan verpligten de verbintenissen te verbreken die ik

in 1851 genomen' heb. Degene welke de gezwore trouw

-schenden zyn die welke zulke plechtige beloften niet nako

men ; beloften gedaen , niet in het belang van Luxemburg,

maer in het belang van geheel Belgien. Gy hebt de voordeelen

dezer verbintenissen genoten, en gy w.ilt er de lasten niet

van dragen; ziedaer waerin de trouwloosheyd en de schending

der gezwore trouw bestaet. Zoo handelen de gemeenste lieden

van slechte trouw ;' zy ontbreken nooyt geene voorwendsels

om hunne schelmstukken te verschoonen.

- Mynheeren, dit zyn de eenigste verbintenissen niet welke

wegens de Luxemburgers genomen zyn , ziet hier eene andere

belofte die hen is gedaen geworden :

Tydens de discutie der 18 artikelen , zeyde.M. Lebeau , die

toen minister der buytenlandsche zaken en chef van het cabi

net was; « Ik koom aen de kwestie, van Luxemburg en ik zal

u hier de redevoering berrinneren van een onzer ambgenoten

van Luyk. Over de kiezing van den prins van Saxe-Cobourg

sprekende , zeyde den achtbaren M. Forgeur: gy zult Luxem

burg niet hebben , en gy zult de schuld hebben. En ik zeg van
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daeg : Wy zullen Luxemburg hebben, en wy zullen de

schuld niet hebben.' " - -

›› Gy wilt den oorlog voeren en Waerom? Om Luxemburg te

veroveren ? Wel gy hebt het reeds, behalve de vesting, welke

gy niet moet bezetten.

=› Indien er iemand in Luxemburg slecht geplaetst is, dan is

het voorzeker Belgien niet; gy hebt dus voor deze provincie

geenen oorlog te voeren; gy hebt dus maer te onderhandelen ,

want de mogendheden, 'door den slaluquo te handhaven, be

twisten uw regt niet , zy vragen er de uytoefening van te re

gelen. Den oorlog zou hier overtollig zyn, en eene overtollig

heyd van dien aerd is door hare gevolgen noodlottig genoeg

om er zich van te wachten. De conferencie heeft op dit punt

eenen overgrooten stap gedaen , en verre van ons Luxemburg

te weygeren, stelt zy ons even gelyk wy voor den protokol van

den E26 january waren. ' ' '

' ›› Wy zullen Luxemburg behouden, ik heb voor borg

ons regt, de dapperheyd der Belgen, en het woord van eer van

den prins Leopold: ja, mynheeren, den oogenblik is gekomen

om alles te zeggen! n Den prins heeft besloten Luxemburg te

›í behouden door alle mogclyke middelen ; hy maekt er zyne'

›› eygcne zaek van; het is voor hem eene vraeg van eer. Voelt

›› hy bovendien niet zeer wel dat zyne populariteyt vanhet

›› bezit van Luxemburg afhangt? Zonder deze provincie te

›› bezitten , daeg ik elken prins uyt zes maenden in Belgien te

››' kunnen regeren! ›› -

Ziet daer, mynheeren, de plechtige beloften,-deverbintenis

sen welke men nam in 1851 , in 'den naem van den vorst die

ons thans regeert, en om hemzyue komsttotdeu troon gemak

kelyk te maken. Zulke verbintenissen zyn heylig en moesten

voor eeuwig ongeschonden blyven. `

' Deze verbintenissen zyn vrywillig genomen geweest, want

wie dwong den minister Lebeau om in naem van Leopold deze

beloften te komen maken, wiedwonghem om wegens de natie

en gansch Europa , zulke verbintenissen aen te gaen. \Vas hy

ook bedreygd? Sprak hy ook onder den dwang! Neen, myn

heeren, niets dwong hem; ik zal meer zeggen, de minste

voorzichtigheyd had het hem tot eenen pligt moeten maken

zulke beloften te verzwygen, indien hy niet zeker was dezelve

te vervullen. Eh wel! wanneer men vrywillige beloften doet;
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zonder eenigen dwang, en dat men aen deze beloften niet vol

doet, dan zeg ik dat men de gezwore trouw verbreekt.

›› Maer, heeft men gezegd (het is steeds de minister Lebeau

die spreekt), den prins Leopold zou Luxemburg kunnen af

staen zonder ons te raedplegen. Maer door zulk eenen afstand

zou byzyne magt te buyteu gaen, « Aenveerd hy de constitutie

›› niet, den artikel van den eed die geene veranderingen kan

›› ondergaen ? Alsdan zou den prins Luxemburg niet meer kun

›› nen afstaen zonder de constitutie te schenden , zonder dat

›› gene. wat by gezworen heeft te verdedigen, met voeten te

›› trappen; en zeker is het dat hy zulks niet doen zal. ››

Hoe , mynheeren , na zulke plechtige verbintenissen, en

wanneer de constitutie u de magt geeft om den koning van

zynen eed te onlasten , verkiest gy de grondwet met voeten te

trappen '? Ik wil geene voorzeggingen maken , maer met de

eerste volks-ontroering zullen deze grieven met alle geweld

opstygen, en gy zult de magt niet hebben hen tegen te houden.

De koning Willem had ook lang de stem des volks misacht;

hy beantwoorde ook met den grimlach der verachting de ver

wittingen welke wy hem gaven. Eh wel! mynheeren , wie

heeft gelyk gehad , of deze moedige oppositie die steeds de

klippen aentoonde tegen dewelke het bestuer zich verbryzelde,

of deze toegevende meerderheyd die steeds de oogen sloot op

alle gevaren? Gaet in het Park, er is niet eenen boom of hy

zal u het antwoord zeggen. En men zou willen , mynheeren,

dat alle regels der rede- en natuerkunde zouden veranderd

zyn, men zou willen dat dezelfde oorzaken dezelfde uytwerk

sels niet meer zouden voortbrengen ? Omdat wy eene omwen

teling gemaekt hebben , zou men willen beweren datalle om

wenteling voortaen onmogelyk is! Het is juyst omdat wy in

1850 eene omwenteling gemaekt hebben , dat er nog eene

nieuwe omwenteling zal gebeuren , wanneer de oorzaken die

de eerste voortgebragt hebben , op nieuw zullen bestaen.

« Ik vraeg het u , zeyde nog den minister Lebeau in 1851 ,

zou denpflns Leopold ons voor eenegífle , het verlies van

Luxemburg willen mede brengen? zou hy zich op eenen

rollraen komen plaetsen? Men verbeeld u Leopold als zynde

zonder hoogmoed , en zoo wys als voorzichtig; gy weet dat hy

den troon van Griekenland geweygerd heeft, juyst om dat

men het ryk wilde ontlzllen; en gy zoudt kunnen denken



___1,1_.

dat het hem alleenlyk in de gedachten zou kunnen komen

Luxemburg aen den koning van Holland over te geven 2

Maer peyst toch dat dry der groote mogendheden deel

maken van het Duytsch -Verbond, namentlyk : Pruyssen,

-Oostenryk en Engeland voor llanover. Engeland ziet met.

genoegen de komst van den prins Saxe-Cobourg tot den troon

van Belgien , Engeland wilt dat Belgien sterk zy, en gy zoudt

denken dat het werken zal om Luxemburg aen den koning

Willem te doen geworden!! ››

Zoo sprak den minister Lebeau in 1851, en ik zeg van daeg:

En gy zoudt willen dat de koningin van Engeland, nicht van

Leopold, zal toestaen dat men haren oom dwinge alle zyne

verbintenissen, ja, zelfs zyne gezwore trouw te schenden! 0

neen , dit ware het toppunt der onzedigheyd , dit ware mons

terachtig !

Gy ziet, mynheeren , de belofte welke men u deed ,de waer

borgen welke men zocht te vinden in den koning van Enge

land , zelfs in zyne hoedanigheyd als koning van Hanover,

ofschoon hy in deze hoedanigheyd altoos geprotesteerd had

tegen de belgische en tegen de fransche omwenteling. Ziet

daer de verbintenis welke men niet vreesde te nemen in naem

van den koning van llanover , en nu dateen whigs ministerie ,

de torys vervangen heeft, die ons in 1850 bedreygden zonder

ooyt de bedreygingen ten uytvoer te brengen , nu dat de nicht,

van Leopold op den troon van Engeland gezeten is , telt men

alle deze beloften , alle deze verbintenissen voor niets; zy zyn

van geene waerde, van geen belang meer , juyst in den oo

genblik dat het redelyk is dat men er de uytvoering van mag

hopen. .

« En gy zoudt kunnen denken, vervolgt den minister Le

beau, dat het in de gedachten van den prins zou komen ,~

Luxemburg aen den koning van llolland af te staen. Neen,

mynheeren, den prins wil en zal Luxemburg hebben. lly heeft

het verklaerd. Hy zal den oorlog voeren, als het noodig is,

om Luxemburg en Maestricht te bekomen; maer by zal zich

niet willen onteeren door eenen oorlog van verovering. Den

prins Leopold vreest zoo weynig den oorlog, dat hy de kroon

aenneemt en toestemd in Belgien te komen , ofschoon llolland

zou weygeren de voorstellen aen te nemen. Hy zegt in zynen

brief aen den regent, of ten minste men kan het volgende uyt
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zyne woorden maken: « Ik zal in u midden komen ,indien

›› gy de grondslagen der vredes-onderhandelingen aenneemt;

›› de aenneming door Holland maekt my niets, wanneer gy my

›› het dubbel regt geeft om te onderhandelen en eenen eerba

›› ren oorlog te voeren. ››

›› Ik vraeg het u , vervolgt den zelfden redenaer, isdit eenen

prins die den oorlog \vilt kost wat kost? Neen , maer hy wil

ook den vrede niet kost wat kost. Den prins wilt alles wat hy

willen moet voor het welzyn en voor de eer van Belgien , en ik

zal gelukkig zyn hier zyne eeden te ontvangen.

›› Wy hebben dus, vervolgt M. Lebeau , eene \vaerborg

voor Luxemburg in het woord van den prins. Vergeet niet,

dat wy niet te doen hebben met eenen prins die door petitieu

de eer bedeld eene kroon te bekomen. ››

Mynheeren; ik zal niet langer van uw geduld misbruyk

maken ; ik zal deze aenhaliugrn niet verder voortzetten. lltaer

is het mogelyk stelliger en vrywilliger beloften te doen? \Vie

toch heeft M. Lebeau, minister van buytenlandsche zak- u ten

dien tyde , gedwongen om zulke verbintenissen te nemen ,in

naem van den prins die den troon ging beklimmen ? Niemand.

Eh wel! daer in is de trouwloosheyd gelegen, indien men

zyne verbintenissen niet houd; daer is de schending der ge

zwore trouw; maer komt gansch Belgien niet beschuldigen

van trouwloosheyd , wanneer het in 1859 weygert het hoofd

te bukken onder een afschuwelyk traktaet, die in 1851 door

geweld is opgeleyd , en dat men het onmenschelyk en door

geweld in 1839 wil doen uytvoeren.

Na zulke plechtige verbintenissen, en ik geloof niet dat er

nog plechtigere kunnen zyn , is het dan nog noodig , mynhee

ren, dat ik u de andere beweegredenen bekend make om de

welke ik tegen de splitsing ben? Wanneer gy den eed der

provinciale en gemeente beambten voo›-schreven hebt, hebt

gy geeyscht dat zy te gelyker tyd deconstitutionnele schikking

zouden handhaven, die het buys van Nassau voor eeuwig uyt

Belgien sluyt. Gy hebt dezen eed opgeleyd aen alle de inwoo

ners van Limburg en Luxemburg, gelyk aen alle de andere

bewooners van Belgien. En door eene enkele stemming , myn«

heeren , denkt gy u te ontlasten van de eeuwige verantwoor

delykheyd die op u weegt? Gy maekt eene geheele bevolking

meyncedig ! Hoe vele vaders des huysgezins beven thans

. .-111---=-|u-yvf'
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niet? ofgy moest dien eed niet opgeleydhebben , of gy moest

heden den moed hebben uwe daden te handhaven.

De bcwooners van Limburg en Luxemburg zullen niet ach

tervolgt of gestraft worden zegt men , en zal men genoegzaem

zeggen. Zy zullen niet achtervolgt of gestraft worden~ Maer

welke wae› borg hebt gy dan? waer is de goede trouw van het

gouvernement dat wy voor zyne slechte trouw verjaeg›l heb

ben ? Sedert wanneer heeft het zich verbeterd? Sedert wan

neer verbeteren de koningen zich door de ondervinding ?

Zoo als hy was, zal hy blyven!

Maer mynheeren, men schyn! groot belang aen de waer

borg te hechten : dat men niet zal achtervolgt of veroordeeld

worden. Meer zyn dit-de zelfde uytdrukkingen niet die zich in

onze constitutie bevinden ? zegt zy ook niet dat de volksverte

genwoordigers niet mogen aenzocht of achtervolgt worden

voor de opinien welke zy hier in deze kamer zullen geuyt

hebben ? ,

Eh wel l men zou een treffend voorbeeld kunnen bybrengen

van de toepassing dezer waerborg. Gy hebt nog niet vegeten

dat eenen dislrikt-commissaris, lid der kamer, van zynen

post ontzet is geweest, en dat den minister die hem ontzet

had , u gezegd heeft dat deze ontzetting het gevolg was der

oppositie van dien gedeputeerden in de kamer. En was hy

nogtans , onder de waerborg der constitutie niet? Was hy in

zyn land niet , alwaer hy mede-gewerkt had om de vryheyd en

de onafhanglykheyd vast te stellen? ln zyn land alwaer hy

medegewerkt had om die zelve constitutie te maken welke

hem moest heschermen?Eh wel! dit schild van onschend

haerheyd is zich tegen eene ministeriele grilligheyd komen

verbryzelen. lk vraeg het u dan, welke magt zal zulk een

schild hebben tegen de grilligheyd van den koning Willem?

Het,huys van Oranje , mynheeren , heeft eenige bladzyden

met bloed besmeurd in hare geschiedenis. Ik geloof niet dat

men veel Limburgers en Luxemburgers zal ophangen of het

hoofd afslaen, maer men zal hen op duyzenderley wyze kwel

len :, mcn zal hen duyzende knevelaryen aendoen; men zal

hen .dwingen den knie te buygen , en des noods zal men hen

het slagtoffer maken eener plundering of misschien nog van

iets erger. De gebroeders Dewitt, en zoo vele andere achtbare

burgers die den roem en den voorspoed van Holland bewerkt
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hadden , zyn zy niet lafhertig vermoord geworden ? De onver

biddelyke geschiedenis heeft de namen der ware plicht ge

van deze moordery, in bloedige letters geschreven. Niet een

der groote mannen van 1-lolland die in den weg der stadhou

ders liepen, is geregterlyk gedood geworden. Allen zyn ver

moord of geplunderd geweest. Het was reeds van toen af een

middel van regeren, gelyk zoo vele andere.

Ik geloof, mynheeren, myn land genoegzaam verdedigt te

hebben der beschuldiging van de gezwore trouw te verbreken,

door de uytvoering te weygeren van het verdrag van den 15

november 1851 ; ik geloof ook genoegzaam aengetoond te heb

ben , dat het door de splitsing is dat Belgien en deszelfs ver

tegenwoordigers de gezwore trouw schenden. Er blyft my

echter nog te antwoorden op eene aenmerking van weynig

belang in zich zelve, maer die eenigen indruk op de vergade

ring scheen te maken:

Eenen achtbaren afgeveèrdigde van Brugge, heeft u gezegd,

dat het noodzakelyk was de belgische nationaliteyt te bevesti

gen , omdat hy in het verschiet eene geheele Europische om

keering zag , die de belgische nationaliteyt zou mede slepen,

indien zy niet vast gesteld was. Dry vierde deelen zyner rede

voering zyn toegewyd geworden om de noodzakelykheyd aen te

toonen de Belgische nationaliteyt te grondvesten, en hy prcekt

de splitsing om Belgien aen de ontlitting te onttrekken, waer

mede de europische omkeering ons bedreygd. Het schynt,

inderdaed , dat alle gedachten omgekeerd zyn ; ik twyfel som

tyds over my zelven , wanneer ik zulke belagchelyke reden

acnhoor, en dat ik zien dat zy door de kamer gunstig ont

haeld worden. Indien ik den ouderdom bereykt had , waerop

men alle zyne geestvermogens niet meer bezit, zou ik aen myn

verstand twyfelen. Hoe! om dat er in eene toekomst die niet

ver af is , eene geheele nieuwe grondverdeeling zal plaets

hebben , moeten 'wy ons splitsen? In de vrees dat men onze

nationaliteyt niet eerbiedige , moeten wy een verdrag aenne

men dat ons onteerd? Gy wilt op den grooten dag der euro

'pische verdeeling uwe nationaliteyt doen gelden , en aen de

mogendheden zeggen : Wy bestaen, 'dus moet gy ons eerbie

digen! Maer vreest gy niet dat men u antwoorde : Hoe! gy

hebt de lafhertigheyd gehad zelve uw grondgebied te ontlitten,

en gy wilt dat wy meerder bezwaer zullen maken dan gy?

. _.__ -1|--.-.-,-q-›
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Gy bestaet , zegt gy , maer door eene broedermoord, en gy

wilt uwe national›teyt doen eerbiedigen , uwe nationaliteyt die

door een schelmstuk bevestigd is. Gyhebt u zelve afgescheyden

van een tiende deel uwer bevolking die gy onmenschelyk ver

stooten hebt, en gy wilt deze barbaersche daed doen gelden

om uwe nationaliteyt te behouden! - Ziet daer wat men n zal

antwoorden; en wat zult gy dan te zeggen hebben~

Van den dag waerop een volk het grondbeginsel van zyn

bestaen verloochend, is het een verloren, een onteerd volk !

Ik heb dikwyls hooren spreken van de mannen des ander

daegs, die alleen in staet waren eene omwenteling te voltrek

.ken. Ik weet dat degene die eene omwenteling beginnen , in

het algemeen maer eene zaek beoogen : het welzyn des lands.

Het zyn degene welke daerna komen , die altoos staende hou

den dat hunne voorgangers de zaken slecht gezien hebben. dat

zy niets goeds en alles slecht gedaen hebben. Het is aldus dat

zy het volk en de natien bedriegen, om hun het grondbeginsel

van hunnen oorsprong, van hun bestaen te doen verloochenen.

Het volk dacht zyne nationaliteyt, het dacht zich zelve vero

verd te hebben. Er zyn ministers en staetsmannen gekomen

die beproefd hebben om aen het volk ernstiglyk te doen geloo

ven , dat het nog het eene, noch het andere veroverd had.

Het is de diplomatie die de belgische nationaliteyt gewon

nen heeft, roepen zy aen al die het hooren willen. Vraegt dan

het bewys van hun gezegde , dan zullen zy u antwoorden met

dan grimlach van medelyden op de lippen : Het bewys is, dat

wy u komen vragen om over het tiende gedeelte uwer bevol

king te beschikken; gy kunt de negen tiende deelen niet be

houden dan door u zelve te morceleren. Ziet daer de diplo

maten , ziet daer de mannen die de belgische nationaliteyt

veroverd hebben ! - Zy hebben zich verwyderd van het

grondbeginsel der omwenteling, en tot wat eynde zyn zy ge

komen? Zy hebben den vreemdeling willen bedriegen , zy

hebben het land willen bedriegen , en zy hebben zich zelve be

drogen, want zy zullen eens de gevolgen van hun bedrog

moeten onderslaen.

Mynheeren, alvorens ik eyndig, want myne krachten zyn

uytgeput, kan ik niet nalaten eenen oogslag te werpen op het

verledene; ja, tot 1850! Had ik het vooruytzicht gehad der

gene welke my gevolgd hebben, die de verwaendheyd gehad

6
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hebben ile onwenleling te vollrekken , die het talent gehad

hebben alles le voorzien _ alles te voorleggen! Ach! had ik dit

talent gehad, dan zou ik deze omwenteling, zoo schoon in

haren oorsprong, zoo schoon in hare toekomst , niet begon-

nen hebben : ter zyde alle deze pogchery van onafhanglykheyd

en nationaliteyt , die maer leugens van overeenkomst zyn,

wilde ik wel eens weten wat of degene die de omwenteling

gemaekt en doorstaan hebben, er by gewonnen hebben. Ter

uylzondering van die welke haer exploiteren, wie is het dan

'die er by gewonnen hebben?

Was het wel de moeyte weèrd eene staetkundige herboring

te beproevcn, om het ongelukkige Belgien in zulke onbo

kwame handen te werpen ?

Den naem van Belg is schitterend uyt hetslof der eeuwen

gekomen ; wy hebben u dien naem schoon en zuyver overhan

digt. en wat hebt gy er medegedaenfliy hebt zynen oorsprong

verloochenl , gy hebt hem door den modder der hoven en der

diplomatie gesleurd ; thans is hy bezoedeld , besmeurd en on

herkennelyk ; morgen gaet gy hem onteeren !

Ik zeyde in 1851: indien de splitsing zal volhragt worden ,

verloochen ik den helgischenjnaem. lk herhaelhetheden, dien

naem zoo schoon in 1850, nu besmet, ik verloochen hem!

\Vaertoe zyn alle die kundige inlrigens gekomen om eenen

volks-oorsprong te vercluyken ? Gygaet achtbare amblgenolen

uyt u midden verslooten; gy gaet dappere verdedigers, moedi#

ge metlevaderlanders van Belgien rukken. Gy vergeet dat zy u

in (len oogenblik des gevaers zyn komen verdedigen , gy ver-

geet dat zy hun bloed met het uwe zyn komen mengen , niet

in het belang van Limburg of Luxemburg, maer in belang van

geheel Belgien l

De Luxemburgers die zich in Brussel doen dooden hebben,

konden daer den titel van Belg en hunne onafhanglykheyd

veroveren ; maer was het in Zeeuws-Vlaenderen ook voor

Luxemburg datde Luxemburgers er zich deden dooden ?Het is

te nauwer nood ten voordeele van Belgien dat den moedigen

Maréchal zich te Osburg heeft laten dooden , hel was len voor

deele der Anlwerpenaren ! Het was ten voordeele der Antwer

penaren, die thans de Lnxemburgers verlaten, in de bael

zuchtige hoop dat het gouvernement het regt op de Schelde

zal afkoopen. Ydele hoop ! Den koning van Holland is te fyn
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en te staetkundigl" Antwerpen zal het kenteeken dragen der

afhanglykht-yd van Belgien wegens Holland. Het was om. ›a;

Antwerpenaren , van die onheylen te bevryden , dat de Luxem

hurgers zich hebben doen dooden door de verovering te be

proeven van den linken oever der Schelde.

Men heeft alles gedaen om de vryheyd der Sch›elnle te doen;

eerbiedigen. Den dag op den welken de vrye scheepvaere

der Schelde niet meer gt-eerbiedigt is geworden, heeft mem

den generael Mellinet belast het beleg van- Maestricht te ma

ken; en indien men op dit bevel is" terug gekomen ,~ was hel

nog ten voordeele der Antwcrpenaren-;„ het is om dat den ko~

ning Willem gezegd h-ad dat hy de have van Antwerpen zout

blokeren, wanneet› het beleg van Maeslricht voortgezet wierd.

Eh wel! gy verlaat de Limburgers onder het voorwendsel dat

gy voor hen al gedaen hebt, wae mogely-k was te doen. Meer

wel'ke opofl"eri~ngen hebt gy voor hen gedaen ? - Wy hebben

gedaen al wat wy konden , zegt gy, en dan- hebben wy al ge

daen wat wy moesten doen;

Maer wanneer hebt gy al gedaen wat gy ko-ndet? Is het van

de verb.int*eniasen welke gy wegens de läimbuagers en Lufxem

burgers genomen hebt dat gy spreekt? Maer die verbintenis

sen zyn uwe schande , als gy die niet volbrengt. Die heylige

verbintenissen beveelden u wedersland te bieden , of ten min-.

sten te wyken voor de verfoeyelykheyd van het verdrag door

u zelven uyt. te voeren! want wy vragen niets› meer dan. dat.

Haest n niet, of belast u= niet met het traktaet uyt te voeren;

onderstaet dewet der noodzakel-yklieytl als. het noodig zy, en

wanhoopt niet: van de voordeelen des tyds.

- De- Luxemburgers en Limburgers llfibbëll'flilCS'0|\§C0fi:ül-d'

om getrouw aen Belgien te blyven. , en voor lmnne- belooning

worden zy van Belgien verlaten. Mynheeren, hebben zy met u

niet veroverd het gene gy uwe nationaliteyt en uwe onafhang

lykheyd noemt ? Hebben zy niet deelgenomen aen de bloe

dige gevechten van Brussel, van Mechelen, van Waelbctn ? ls

het de Luxemburgsebe compagnie niet welke de eerste de

dryklenrig›« vlag op den dy-k te Waelhem geplant heeft ?'|)e

compagnie van Brussel kwam de tweede, en at-ustondsplunlte

de LllXt'fllltlll-gSCllC compagnie hare vlag aen het hoofd der

brug; de Brusselsehe co›npagnie plantte ook moediglyk hare

vlag in het midden- der brug. Toen was er wcdyve›-ing van



__/48...

moed en zelfs-opofltering voor het land; den eygenbaet, die

nu zoo hard spreekt, deed alsdan zyne stem niet hooren.

In die tyden , van roemryk nadenken , marcheerde de

compagnie van Brussel gelyk met die van Luxemburg , elkeen

drukte zich broederlyk de hand , alvorens tot den stryd te

gaen, en na de overwinning omhelsden de Brusselaers en

Luxemburgers elkanderen als broeders. Heden veroordeeld gy

de eerste , om met hunne eygene handen de wreedsle der

opolferingen te begaen, en delaetste, om dezelvete onderstaen.

ls dit trouwhertigheyd ? Men heeftzulke eerlooze voorbeelden

gezien by de oude barbaren, doch in het herboren Europa is

nog nooyt zulke eerloosheyd begaen geworden , en ik hoop

nog dat wy er de eerste voorbeelden niet zullen van geven.

Zal ik u de namen der slagtofl›ers melden ? De opnoeming

zou te lang zyn ; ik zal my tot eenen bepalen :

Eenen moedigen Luxemburger , Aymar genaamd, (dat dien

naem , na uwe stemming, u eeuwig op het geweten ligge even

als eene nachtmaret) Aymar, na te Lier gewond geweest te

zyn , vyf dagen daerna nog gewond te Berchem , werd des an

deren daegs, wanneer by Antwerpen introk, gedood. Wathad

dien dapperen Luxemburger noodig voor Antwerpen te stry

den? ls het ten voordeele van Luxemburg dat dien moedigen

jongeling in Antwerpen gesneuveld is?

Hoe! gy gaet mannen verbannen die uw broeders zyn , die

met ons en voor ons eene omwenteling gemaekt hebben! Een

afschuwelyk traktaet veroordeeld hen tot de ballingschap en

gy wykt niet voor den rol van beul belost met de uytvoering?

liet is niet genoeg dat gy de zwakheyd hebt uwe plechtige

verbintenissen te schenden , gy gaet zelve den akt van bar

baersheyd wegens uwe broeders nytvoeren ; wani het is maer

in de barbaersche tyden dat men de regters te gelyker tyd den

rol van beul heeft zien vervullen.

Ziet daer den dobbelen rol dien gy aen debelgische omwen

teling doet spelen ; ziet daer den rol dien gy, belgische repre

sentanten, u niet sehaemt aen te nemen.

Veroordeeld onze medevaderlanders van Limburg en Lux

emburg tot de ballingschap , aengezien myne stem magteloos

is om hen te verdedigen; magteloos om u tegen u zelven te

verdedigen. Maer ik protesteer en vertrek. Indien ik n niet

kan beletten myne medevaderlanders te veroordeelen, kan ik
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ten minste in hun lot deelen. Onze veroordeeling zal gelyk

wezen; op den oogenblik dat gy uw broedermoordend vonnis

zult nytspreken, veroordeel ik my tot de staetkundige balling

schap: ja , ik zal eenen íloot in myn eygen land zyn; ja , in

het land , alwaer ik, met de manneii des volks alles gewaegd

heb , om het van het juk der vreemden vry te maken ;ja , ik

heb alles gewaegd.

Myn bestaen was niets, maer ik heb het bestaen myner gan

sche familie in gevaer gesteld ; ik heb het bestaen myner

vrouw en van myne zeven kinderen ten pande gesteld. Ja , ik

veroordeel my tot de ballingschap, en wanneerjk u misschien

eens eenen schuylhoek en de gastvryheyd zal komen vragen ,

zult gy my ontvangen als eenen broeder , en als myne kinde

ren u hulp en bystand komen vragen , dan zullen uwe kinde

ren hen als broeders ontvangen , en hen de hand drukkende ,

zullen zy zeggen : « Het zyn de zonen van den genen , die van

de eerste gewerkt heeft voor onze onafhanglykheyd, en die

zich tot eene staetkundige dood veroordeeld heeft, liever dan

in onze schande toe te stemmen ! (Hevige en langdurige

toejuygingen. )
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BYVOEGSEL.

Het traktaet die de splißing van ons grondgebied bevestigt,

is den 19 meert door de kamer aengenomen gewotden, met

eene grootere meet-derheyd dan men wel verwachtte.

De kamer was volledig. Twee leden waren er slechts afwe

zig: den eenen was wylen M. Bekaert , den anderen M. 'l`ren.

teseaux, die ernstig ziek was.

Zie hier hoe de stemmen der honderd leden welke in de

kamer tegenwoord›g waren, verdeel zyn geweest :

Hebben in de schande des vaderlands toegestemd:

Andries; Coghen; Coppit-ters; David; De Behr; De Brouc

kère; De Florissonne; De Jaegher; De Langhe; De Meule

naere; De Nef; De Perceval ; Uequesne; De Roo; De Secus;

Desmaisières; Desmanet de Biesmc; De Tcrbeck; De Theux;

Devaux; Dolez; Donny; Du Bois; Dubus(Bernard); Duvivier;

Eloy de Burdinue; Fallon; Hye-Hoys; Keppeune; Kervyn;

Lardinois; Lebeau; Lecreps; Liedts; Maertens; Mast de

Vries; Meeus; Mercier; lllilcamps; Morel-Danheel;Nothomb;

Pirmez; Polfvliet gllaikem ; Alex. Ilodenbach; Rogier; Smiths;

Troye ;Ullcns; Van den Hove ; Vander Belen;Van lloobrouck;

Van Volxem; Verdussen; Verhaegen; Vilain Xllll; Wallaert;

Willmar. ~ Total 58.

Hebben tegen de XX!V artikels gestemd :

Angilis ;Beerenbroek ; Berger ; Brabant ; Corneli ; Dechamps;

De Fotêre; De Longrée; De Man d'Attenrode: De Meer de

Moorsel; Felix de Mérode; Werner de Mérode; Demoncean;

De Puydt; De Renesse; Desmet; D'Hol'fschmidt; D'Huart;

Doignon; Du Bus (oudsten); Dumortior; Ernst; Frison;

Gendebien ; Jadot; lïeptiaz Lejeune; Manilius; Metz; Peeters;

Pirson: Pollenus; Ptaymaekcrs; Constantin Rodenbach;

Scheyven; Seron; Simons;Stas-de Volder; Thienpont; Van

den Bossche; Vergauwen; Zoudc. -- Total 42. - Meerder

heyd 16 stemmen.
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Toen M. Gendebien moest stemmen, riep hy met luyder

stem:Neen , 580,000 mael neen voor de 580,000 Belgen welke

men ons wilt ontrnkken ! - Dit gezegde veroorzaekte eene

algemeene toejnyging op de banken der kamer en in de

tribuuen.

Zoo haest den uytslag der stemming bekend was heeft den

achtingsweerdigen heer Gendebien aen den President zyn ont

slag gegeven"als lid van de kamer der volksvertegenwoordi

gers, en is de zael uytgegaen; aenstonds zyn eene menigte

representanten hem te gemoed gegaen en hebben hem met zoo

veel aendoening en deelneming de hand gedrukt, dat men

van weèrs kanten tranen stortte.
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