Over dit boek
Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.
Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.
Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.
Richtlijnen voor gebruik
Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op
automatisch zoeken.
Verder vragen we u het volgende:
+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleinden We 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 uit Stuur 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 hoeveelheden 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 staan Het “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 wet Wat 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 via http://books.google.com
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Que les hommes s'épargnerojent de fautes et de regrets si,
au moment d’agir, ’íla restaient assez maîtres d'eux-mêmes pour

se demander ce que, dans- quelque tempe, ‘ils pertinent de ce
qu'ils vont faire .’ quel prix 1'18 attaclwront. à l'objet dont la
‘passession allume en eux de si violem déxirs.’ de quel œil ’ila

considéreront la entisfactian que leur laissera la passion qui
demande si vi'vemcntd’êtj'e écoutée! Songer ‘dans le tempe Zprésent

au temps d venir, s‘y transporter par la pensée, si c'est le plua‘
grand eﬁîu‘t. lh’ lfham‘mc‘sur lui-même, c’est auÇm' ’11: plus sure
garantie du choixzde se; actions.

Or ce qui est bon en'morale ne l'est pas moins en politique.
N'agir qu’en vue du temps présent, c’est n’agir en vue d'aucun
temps.

Nlagir que pour soi ‚ c'est n’agir peur personne , et pas même
'p'our so‘i.’ h
""

nu Hum. Congrès de Vienne, T. I. p. 438.

(édition de Paris.)
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WELKE MOETEN, UIT HET DUBBEL oocvm
DER WELVAART EN QNAFÉANKELIJKHEID,‘
voon NOORD-NEDERLAND ma ONVERMĲ‘
ĲELÍJ‚KE Gevome ZIJN v1m nE‚szews
‘AFscunipînc‘vnn’emam.’
‘ "
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‘/Vanneer eene natie, door de berekeningen
dèr staatkunde,*buìten eigen wil en wensch ,
genoqpt om zich met een naburig, lang van
haar afgescheiden, volkàgedeelte‘ te ’vereeni‘gen,’
zich deze veeeenigihg, in het algemeen belang
van Europa, heeft laten welgevallen: ’-— wanneer
zij, ofschoon, doorhare geringerî.bevolking en

minderen omvang van grondgebied", ‚inlde‘ haar
opgelegde zamenvoeging eenígei‘mate d‘é vernieti‘
ging yindende yan haar volksbesi:aanä echtërä'ìi'é
voorwaarden dien z‘amenvoegìng 'Vütlil"líá3iie ’iíj’de‘
steeds met stiptheid ‚vervuld, de móeíjelíjkheden’
en 0poﬁ‘eringen, die

daaruit “moestén‘ voort-’î

vloeíjen , wilvaar‘líglíjkf gedragen heeft: —-_ Wùnn‘ee‘r
zijî’,’ onder ‘het_ genot die: ineenenìehíng, het

ànngehech‘te deel tot eenen staat van ‘ bloei ‘en-'

5mbrsp'oùi h_eefli zienepklimmenf—mìt liòtiehé’}
1 Ì
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tot daartoe, onbekend, en dien zij vermee’nt met

den prijs van een gedeelte van haren eigen bloei
en voorspoed te hebben betaald, - wanneer,

zeggen wij, zoodanige natie zich , door het zus
tervolk , waarmede zij den vroegeren band heeft
vernieuwd. ziet miskennen, smaden, van roof
en verdrukking aanklagen, en, ten laatste, met

verkrachting van al wat bij Goden menschen
heilig is, aanvallen en tot op den ouden voor
vaderlijken grond bestoken — dan, gewis, is het
allezins begrijpelijk, dat ook zij, in het eerste
oogenblik barer billijke verontwaardiging , de

kreet
van scheiding! —
scheiding!
doe opgaan.
Î onherroepelĳke
. ‚
‚l
‚‘ Driften ver'bolgenheid echter zĳn, even als
in de vooivallen ’-van;het dagelijkseh leven, zoo
ook in staatkundige gebeùrtenissen, slechte raad‘

gevers. .»I:let

niet door dusdanige drijfveren,

dat vo_orainj, aan wie_de behartiging‚en beslis

sing van ‚het l’ot’der volken is opgedragen, zich
mogen‘laten bestieren-.
‘
ĳ\Yĳhebbeg„het;derbalve als eene daad van
bnrgerpligt beschouwd, in den.hagchelijken toe—

‘ stand, waarin‘„ziclì het vaderland gebragt vindt,
en_‚vvel‘k'e‘ leerl_ang ‘eâenplbeslissing doet ’vetwachten ,
die ‚‚V0ì0rìzllelzﬁslye een; v’onn‘iS= zijn"moet van leven

of. dood ‚..een oogen’blikĳtoe' te.lwijde‘n aan het
onderzoekider„Vraag“ of werkelijk die scheiding,
Waar199ijziqh ’ellerwegen de wensch‘ met zoo veel

geestdrift openbaart," z‘o’o geheel en’. al in het
n‚'

_. ‚
‘!‘
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belang van Noord‘Ne’derland‘te achten zij; dan “vel
of niet het oude vaderland zich daardoor van

vele onherstellijke voordeelen berooven; mis‘
schien ook, binnen eene korte toekomst, eenen
volslagenen ondergang voorbereiden zoude;
Geene liefde of vooringenomenheid ten‘aan‘
zien van Belgie spoort ons hierbij aan ; maar ook

geen haat; tegen Belgie zal ons_terug honden
van , naar de mate onzer krachten, Ond-Nedcr‘
land den weg aan: te wĳzen, die aan hetzelve

door bet‘dringendst aller ’belangen, dat van
zelfbehoud, wordt voorgetc’ekcnd.

Sz'ue amore

et odz'o is onze zinspreuk.‘ Wie zich in deze
’gemoedsstemrning ’niet weet ’te brengen of te

houden, late Van de beoordeeling, en meer
nog van ’de‘behandeling, van staatsaangelegenhe—
den voor altoos af.‘

'

Vermoedelijk zal ons, al dadelijk bij den
aanvang van het pleit, 't geen wij ons ter ta’ke
gesteld hebben tegen de denkwijze van een groot
gedeelte

onzer landgenooten te voeren, door

velen de prqjudiòíè'le questz'e worden voorgewor
Pen, dat de wederkeerige verbittering tusschen
Noord- en ZuidîNederland tot eene hoogte’is

geklommen, die de toenadering der van eenge
scheurde d‘eelen aan beide zijden even onmo

gelijk, en‚ dus ook het onderzoek der vraag, in.
hoe verre die toenadering wehschelijk zijn zonde,
geheel overtollig maakt. Impossibz'líum nulla e:t

. ..-.
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obliäatio,zegt ‘menz’en Holland kan zich mgt
Belgie niet meer ‚onder hetzelfde gezag_voegen.„
-‘‚Deze zivarigbeid moet: noodwendig, zoo.‚‚'w._ij
de gewensch—te vruchten willen hopen‚’van onzen
arbeid , worden opgelost en uit den weg 1geruimd„

alvorens het ons vergund zijn kan tot de behan—
deling van het boqfdpurit.van ons onderzoek
over te ‚gaan. ‚Ontdeenen wij daarmede lessen
der ondervinding, en wel , in de eerste plaats „het
voorbeeld van dat rijk, dat, in Àzíjnen tegen

woordigen toestand, buiten tegenspraak, van‘alle

volkeren van Europa de meeste eenheid in„z_ijne
zamenstelling oplevert; — ik bedoel Frankrijk.
Waar vindt men in de uitgestrekte statenggr‘

eeniging ,

welke ‚ dezen

gemeenschappelijken

naam voert, ingezetenen, die ‚niet, in de volste
beteekenis des woords, Fransohen zijn?

bij

wie ook het zweemsel bestaat van eenen wensch,
om zich ‚van het algemeen vaderland los te
scheuren; hetzij om een afzonderlijk gebied ‚te
vormen, of zich aan te sluiten aan eene vreemde

heerschappij? In welk gedeelte vooral ontwaart
men meer warme gehechtheid aan den Franschen
bodem en koningsstam, dan in datgeen, Waar—

aan de Garonne welvaart en vruchtbaarheid
schenkt? — Wel nu — men _keere met zijne
blikken tot: dat tijdvak terug, ’t geen als de
uclìtendschemering ‘is der hegrlevcndd> beschaving,
e\n_gme,n_ zal‘dit, thans zoo getrouw, gewest ‚in

K

‚'7‘
cent! dn1erìoenlĳken,I .iiìeèi‘" d’án 'Ërië"ëéí1wéü’;'
vérduurden, Worstelst1‘ijâ‘ gewikkehl vinäé‘n "t‘óí’ ‚
afwering zijnér' ve1‘een‘í'gì’ng" met. &aizelfdé"rijàf,““
in welks koningskr’oon liet’ ‘zîc’lì ﬂïáns“ VerÏì‘ÖÙ-"Á
vaa‘rdìgt de schilterendste pai'dl té‘1fvezenf‘ïmen
zäl, te midden v_an het ‘ììrácﬂtí‘g‘ B‘ol‘deauxï, de
grondsi‘agerr v’zíen’ leggen} 'diér V'e's’te" (")‘, ”Wìer"
slooping e’erst ‘V00‘l‘ weinige ‘ jal‘en" Îh‘eéft "i>ÌÀats'-'Ì
gehad", en welke tot eenig oogmeﬂ<“‘ﬁaä;—’dëi

onophoudelijke wóelingèn en— m’uîterijen' té bie-“—
dwingen,’ waartoe het onuit‘bhlséhbaàf’vex‘läùgèù“
der‘íngezetenen om onder ‘Engelands heeü*sch’aì>pĳ’J

ru‘steloos’vèËöe‘r’5vbĳì‘t’,
aanspòór‘kié.‘ zíóóu‘
’ ‘ _ '
"”Zèítëtrkeeren,
wíj‘lonshen
onderioek
ﬂtided‘wij den: westeìíjken Boord vm‘hët’iäag'äg’
/’ tijk’,‘ 't' geen ons tot voorbeeld strekt ,’ìeÄzäménäî

gesîeîd' uít"‘ Normanáije ‘ 't geen , ’ eeuv‘veti‘ "ldﬂg’,„
ineî" anenne‘ inverk’leefäheíd‘ aän‘ Engelanaì
ríjksgéiag heeft” gemadíjìerdw ‘uft "‘B‘retag‘ne,” dat,“
steeds ”de gct’rouWe bondgenò0t‘ dÏèr2e'lﬁiemd

ge‘ndheid, aan zijne eîm1è10‘oze veeten‘ met de—
fransche kroon slechts door het dubbel huWelíjk’
zijner laatste erfgenhme met twee achteﬂolgendè
Fransche vorsten, (KAREL vm enûLonnwuxîxn)ĳ

Perk heeft"zien’ ’sle'llèn.
Even zoo-‘ zien wij ’ook" het ‘ oestelíijrn’nkríjk
voor een aanmerkelijk gedeelte omgeven door
twee vyingewesten, (Lotharingen en den Elzas),
——hp4—a—Ĳ—ùM—_

(*) L0 Chdtaau Trompstte.

‘

‘— WM‘ w
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nog altoos de sporen opleverende_ van hunnen
duitschen| oorsprong, en' echter thans zoo ge- .

heel met datrijk, aan hetwelk zij, alleen door
kracht; van wapenen,

hebben kunnen onder

‘wprPenworden‘, vereenzelvigd, dat geen ander
gedeelte van hetzelve zich met meer kloekmoe
digheid en volharding tegen de beide vijandelijke
invanllèn,‘waarvan Frankrijk, in onzen leeftijd,

in‚bhet kort bestek van drie jaren, twee malen
het tooneel geweest is, heeft verlet: --jerwijl,

eindelijk, deze staat het overige zijner westelĳke
en „geheel ‘ zijne noordelijke landzijde- omgord
vindt met. eene reeks van,lanädstryooken, van het
oud, vijandig. erfdeel van Bourgondie, ten koste

van:‚strqolneni‚ hl_oeds, losgescheurd.y En zoo
zien;
dns ‚ Frankrijk, niet slechts omringd,
g_ebolwerkt en verdedigd, maar ook grooteudeels
zamengesteld en zijne hechtste kracht ontleenende

uit diezelfde gewesten, welke , als de zegeteekenen
zijnde van even 1.00 vele verwoestende oorlogen ,
bij

den eersten ‚aanblik: schijnen zouden-daarin

een o‚nverdoofbaar beginsel van inwendige ver‘
deeldheid ‚en vijandschap te hebben moeten
overbrengen (“).
Onbedwingbare, eeuwigdurende anlz'pathz'è'n _
bestaan niet‘ tusschen volkeren. Waar zich die
(*) Het. zal voor den geschiedkundige geen betoog behoeven,
dat deze staatkundige ontleding van Frankrijk , tot aantoom’ng
van deszelfs vreemdslagtige zamenstelling, nog voor veel uit
breiding zoude vatbaar zijn.

‚‚„t„ _.....a

9
voordoen, zijn zij steeds het‘gcvolg‘van t’egeni-Ä‘

strijdige; belangen. ’Want volkeren- 'bestaan uit
menschen, en inenschen 'zullen ':wel;; áltíjdl„to.tl

deiaarde bare laatste omwenteling ‚zal’volbragh
hebben, door de groote drijfveer-des eigenbe“
langs worden bestuurd. ’»Het-'i’js de-;‘heogeÌ‚'elì
1noeijelijke, maar ook deîsbhoqne;_é‘n‘edele=taalg

der regering,. de botsingen, “ welke1, te dezen
aanzien, -heire‚”‘onderhoorigen ‘van‚_elkander kuu‘_
nen" ‚vervreemden „ te 1jvei‘zaehten ,„ waar ‚zij 'die

niet dadelijk kan doen ophoudenîen van lie
verlede‘ een . algemeen ‘belang te doen ontstaan,
er’n hetwelk zich alle bijzondere belángen', ‚als

een gemeensclìappelijk;midderipunt , scharen,Âeli
hetgeená alzoo tot een ‚te zamenhangend „en
krachtvol geheel maakt,-wat ee‘ne',-sleedâ vaoort
werkende, afkeerige neiging anderzizís:tgt eene
altoosdnrende magteloosheicl‚zoude hebben, ver,

oordeeld. Volken vereenigen ‘enmntblnderr zich
veel meer volgens de meerdere of mindere be‘
drevenheid , die hunne besturers in het kennen,
bevredigen en ineensmelten hunner behoelten
aan den dag leggen, dan volgens eigen keuze
of de ingevingen eener blinde neiging.
‘,
Ook hebben gewisselijk zij, die de syr_npnthie

tot grondslag zouden willen maken der staat
knnde, en vermeenen, langs dezen Weg, op,de
beste wijze, de rust: der. volkeren in het ‚alge

meen, en die van het geschokt Nederland in
het bijzonder, te verzekeren, niet bedacht welke
‘

1°

oindelooze woelingen en onikeeringen, in tegen‘
deel ,‚ uit de algemeene toepassing van dezen
grondregel> zouden ontstaan. Met; deze toepassing
toch ‘ontbinden zich ,‚ op hetzelfde oo’genblik,
de meeste statenwan Europa op eene geweld‘
dadige wijze.

Noorwegen scheurt zich af van‘

Zweden; Finland, Polen, Lithauen , de Krim en
meerdere uitgestrekte gewesten van het Russisch
rijk; Posen, Silezie en de Rijn Provincien van
Pruisisen; Hongarije, Gallicie ,‚ Lombardije, Ve‘
netieî en =TyrolîÎîvan Oostenrijk; Genua ‘en’ Sar
dinië van het ko’ningríj—k van dien naam; Sicilie

van ‚Napels; Ierland, Schotland, Hanover’ en de
lönisahe ’.eilanden:’ van Engeland ; Epirus ‘,; Bosni’e;

Albahie,pSemie,’ Moldavie en" Wallachíje‘ van
het: Ottoma'nnisch‘ rijlv;. al » de volkplanti‘ngen
Van“ derzelver’ moederlahden: een nieuwe we—‘
reldoo’1‘lo’g, dien der volksverhuiziyg -’en de]:
kruisfogten

eindeloos ver in algemeenheid en

verwoesting overtreli'ende, barst los; de ’ nacht
der middenneuwen breidt andermaal zijne zwarte
vleugelen over ons werelddeel uit, en talloozé
volkengesl‘achten ’ gaan welligt in bloed en
tranen te gronde, alvorens de rede en onder
vinding hare rrgten hernemen en eene utopie
verWerpen doen, die de staatkundige echtschei
dingen, cn daarmede tevens de oorlogen, zonder

Welke dusdanige scheidingen nimmer worden tot
stand gebragt , welhaast menigvuldiger‘ maken
zouden, dan dieven. het burgerlĳk leven.

H

Ziet ‚daar de zegeningen, waarmede‘zíj, die,
in hunne driftverbijstering, de invoering van het
scheikundig stelsel der keurverwantschappen in
de ‚staatkunde hebben uitgedacht, ons zouden
\ ‚Willen begiftig'en!
.‚
,
Neen! wat ook, in dit"oogenblik, wederkee’

rige verbolgenheid van onmogelijkheid voorgevel!

moge, Holland kangzich nog weder. met Belgie
vereenigen,‚ Holland kan, onder eene» welberaden
leiding ‚van het bestuur, zijne belangennog weder
met ‚die ‚van Belgie ineenvlechten, zoodanig

dat: beide voortaan slechts een volk uitmaken,
gelijk zĳ zulkswaren, toen hunne vereenigde
wapenen dezelfde dwingelandij bestreden , dezelfde
roemrijke vaan —die van Ûranje -— hun in het:

slaggewoel het ‘ pad ‘ der ee1‘e wees.
Dat deze
bereeniging ook van denkant van Belgie mogelijk
is ,‘ heeft reeds de vroegere geschiedenis van dat
land ophet ‘overtuige’ndst bewezen. Velen onzer
tijdgenooten herinneren

zich nog, hoe, voor

mim veertig jaren, een zelfde tuinielgeest zich

van Belgie had meester gemaakt; hoe ook het
zachtzinnig vorstengeslacht van Lotharingen ‚zich ,
„even als, thans dat van Nassau, wegens miskende
Weldaden, ten doel had gezien van onverdiende_n
‘ ìhaat; boe eene plegtige afzwerin-g hetzelve voor
-altpos van zijne erfelijke regten had‘ vervallen
verkla_ard. ‚Zij herinneren zich nog, hoe, met

eenen moed, die eener betere zaak waardig ge.
Weest ware, de tucht: en ordeloozé benden der

—a.z—‘
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opstandelingen het welgeoefend kríjgsheer van
Costenrijk, in herhaalde gevechten,’ afgeslagen,
en schier=tot ’aan de uiterste grenzen van het,
toenmaals getrouwe, hertogdom Luxemburg terug
gedrongen hadden.
Maar zij herinneren zich
ook, hoe' ras‘ deze afval,ï die voor geene Ver
zoening vatbaar scheen, 'door‘ eene minnelijke
overeenkomst werd gevolgd,’ en wèlhaast- geene

spoor meer van zijn aanweien overliet.

Zij her

inneren zich vooral ‚hoe , ongeveer vijf en twintig

jaren later -,— de eerste gedachte gelijk de eerste
Wensch der Belgen, na hunneafschudding van het
.Öwangjnk’van Frankrijk, hunne terngkeering was
-oriderdexischepler van Oostenrijk;hoe de kleur ,

Welke hunne ongedwongen keus in het nur ‘der
bevrijding omhoog hief, de kleur was van dat
stamhuis ,’. ’t geen zij weleer=met eene vei‘hitlering
hadden bestreden , waarbij naauwelijks de Verhit
tering, die de tegenwoordige burgertwist ken
merkt, te vergelijken is.
Hoe zouden dan’ de

onvergeldelĳke weldaden, onder het vaderlijk
bewindvan Oranje genoten, en die elke voet

breedgronds in Belgie den beWQners voor oogen
stelt,

in eene eeuwige vergetelheid kunnen be

graven blijven? Hoe zonde niet Belgie, na de
wrange vruchten van zijnen even onzinnigen als
strafschulcligen afval gesmaakt te hebben, met
geestdrift terugkeeren onder het wettig gezag,
Ît geen voor hetzelve de vergevemle armen ont

sluit , en ’t geen het, door eene bittere ervaring,
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te beter' zal hebben leeren op prijs schatten? Hoe
‘ïoude‘ het niet eerlang met vreugdegejdich ook

die roemvolle kleuren

hernemen, welke twee

malen voor hetzelve de leus der vrijheid zijn
geweest, ‚en welke het alsdan te derden male zijn

zullen? Wien althans valt niet, bij eene be

daarde beschouwing, de waarschijnlijkheid hiervan
in het oog?
‚
Het herstel der scheuring, die de twee groote
rijksaf‘deelingen thans vijandig tegen elkander doet
overstaan , is dusjten minste mogelĳk; en het is
genoeg dat het dit zij , om eene hooge mate van

gewigts te doen hechten aan het. onderzoek der
vraag: in hoe verre Oud-Nederland, (tothetwelk
wij ons voor dit maal uitsluitend bepalen), in zijn

welhegrepen belang eenen spoorslag zoude kunnen
vinden ‚om tot dat herstel de hand te leenen.

Het is derhalve tot dit onderzoek, dat wij thans
overgaan.
'
Twee oogpunte‘n zijn er, waaruit het vraagstuk
der.scheiding, van de zijde van Holland, voor.
namelijk moet worden beschouwd en beoordeeld:
dat van zijne welvaart van binnen,

en dat van

zijne veiligheid en onafhankelijkheid van buiten.

Staan wij, ten aanvang, bij het. eerst dier twee
punten stil. . ‘ . ‚ .’
’ .
Het is eene

eigenheid

der

geschiedkundige

wolken , onder welke, buiten tegenspraak, aan de
B-ollandschei’natie‘ eene belangrijke plaats toe
komt, dat: zij methunne herinneringen, gedach
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ten en wenschen steeds teringkeeren‘ tot dat’tijd‚
vak van hun staatkundig leven, ’t geen voor het
nationaal eergevoel de meeste bevrediging ople
vert; elken toestand , in welken zij achtervolgende
overgaan, daaraan toetsen en vergelijken, en=zich

in meerdere of mindere mate gelukkig gevoelen,
naar mate hun tegenwoordige staat meerder of
minder met dien vroegeren model—staat, (indien
wij ons aldus mogen uitdrukken), op welken zij
onbewegelijk het nog gevestigd houden, ‚over

eenkomt‘of‘daa‘rvan afwijkt.

’

’ ‚ ’

’

Ook Holland, als zelfstandige natie , bezit; >dezq
eigenheid in eenen hijzonderen graad; en het: is

voornamelijk,hieraan, dat het dwaalhegripz_x,uoet
worden toegeschreven, ’t geen, voor velen‘, in
het alom
streelende

herhaalde tooverwoord scheiding de
beteekenis legt van herboren onaf‚

hankelijkheid;, herstelde nationaliteit . in‚ wetten
en instellingen; heropening der kwijnende bron
nen van het. volksbestaan; hemièmwiug van" den

vroegerpn bloei en:we’lvaart. . Nederland, ‚‘zegt
men, tot zĳne nederige zeven gewesten beperkt,
heeft zijnen naam doen eerbiedigen tot aan de
uiteinden der aarde; met zijne omervvinnelijke

vloten dood en verwoesting verspreid.tot onder
de Wallen vanhet sidd'erend Londen; vaak, als
seheidsﬁgtﬁl', de geschillen beslecht, die de rust
van Europa met storenis bedreigde». ‘en alles,

‚wat de overleveringen der» oudheid”aangaande
d‘B nggt en rijkdem van Tyrus en Capthago
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ĳhekph‚ĳgs ;‚ch‚epep “te. behelzen,

ruime;

;pbaalenjn'stoqtexî trekken verwezenlijkt: -_‚.— ‚en

‘Éeglerlqnd kanjd,en_.pok‚ gewis thans nog, ‚dop;
eigen kracht ‚ ‚ziqh_verheiïen er;_ stqanàej hquclen,
gp ‚eene hoogte, wel» niet meer‘voïkomen aeq de
yqri‘ge‘gelĳkﬂ ‚dan die echter aan ‚hetzelve in de

Ylﬁlkel}%'ij
eenen‚eene
miléer‚en
ee:yo‚llewelstandﬁscb.epls.e‚r
1‚pl;atst verzekexe ‚ _g1an„‚hel_:‚,
‘en

ie de: gedwongen ‘îpcmd‚‚ Wwi.n’dî ‘îf‘a‘îîîl‘î‘lî‘dﬂ

1‚‘‚e.t. ‚-V’e%ïîqu% :ha‘1„ ‘ì‘?e1“hïig‘ heeft -kunm
y_sgqrgien.m

„‚ — ‚‘_‘ .j

:

1‘

_‘î:.

‚IJdele‚ dmm‘în‘ Staxeuîk‘îerw‘,’ FYPI.‘ min— ‘18
.‘_1.e ‘— mens‚c‚hcn= ‚mlvc‚. ‚immer‚î‚ ‚1<>\t ‚h‘îl‘m‘e jeugd

fËms‚"

slopxlpopeni‚even als.„deae„‚ d‘en ‚ge:

wegen» îlsxenskgíngî.vayn îqpko‘mûtg;fhìoei‚en mcy,al_: _

‘ en ‘zijn‚ zĳ eenmaal ‚tot‚dit .laa.t_ste tiid‚punt v_ap,
hy_x; pgpweuenîl.gemrd.erdî, zp_o \bep_taagt„ er gepp,
top‚verglrapk, ‚welke ‚ hu‚n‚ nieuwe levenskracht ‚in;

de.ad‚eren‘stpl_rh Q_qk hicìzovmtrﬁn‘ië- Ĳ’J‘Q d‘ä “ik
ÊĲ?ÊkËË =‘‚1Êr îseî‘ìhie‘l‘ì‘ú-‘ï’eeîîsùemmíe‘
’ "’
‚ _ WÌË ‘i9.î‚4än‘ì deead. \wet‚ -Weslarwaardigheden ‚te
kewmn hesít‚‚„lwmèĳkqlt ziv.h ’ niet zelden tot

‚‘1P ‘1‚199&Ste 9n‘ Ĳroes‘ìt‘ì‘lìl'a‘ìh‘ì’ D‚‘ÌSdÊI!ÎB is ook
het lot ven Nederland geweest.

Worstelstríjd, die eindeloes

Gehard in eenen

‚zijne krgchteh

"Qhﬁèn ‘‚t.e‘ °Î"‘ÊrÎtí‘ﬁﬂ"en ‚‘‚‚hèèf’t";l„lísîí]väìf Îde‘ ﬁ0‘011‘

eelselĳlslxeid zelve Àì. ’‚die deîiâ‘î.èn 0Ĳlleend„ îdìè
het nog lang daarna‘, als het schoonst erfdeel,

van geslacht tot geslacht heeft voortgeplant, en
waaraan het de magt,‘ deí1 rĳkdom, en hef aan‘

—.1_
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zien’"te da‘nken had, die deszelfs invloed in liet

dtälen’slelsi‘l van Europa tot zoo hoog een p’eil
voerden. Beroolil van de voordeelen,die een
uitgestrekt en vruchtbaar grondgebied oplevert,
en|zijne inwendige welvaart grootendeels door de
verwoestingen Van den oorlog hebbende zien te

gronde gaan, wendde het zijne blikken tot dat
elenient, waarop het voornamelijk zijne vrijheid
had bevochten, en de zeehandel werd v00r den
úilgeputten staat eene milde ader, door welke
aan denzelven nieuwe kracht en levenlin de
ruimste 1‘ﬁale toevloeiden. Iritusschen kon, uit

den aard ’der zaken. deze handel niets anders
zijn, dan een stapel of zoogcnaamde commissie
handel (*). Holland had zijne koopsteden tot

de v’oorraadschuren en stapelplaatsen gemaakt
van geheel Europa. Zijne talrijke vloten door
kruisten den oceaan in alle rigtingen, e'n brug
ten

de volken der verstvan elkander verwij‘

derde hemelstreken_ in’ wederkeerige verbinding.
Het was aldus dat de wortbrengselen van het

noorden tot den zuidelijkeu verbruiker, die van
het zuiden tot den noordelijken, geraakten.
‚r

1 (*) Wij achten het, ter Voorkoming van misvatting, niet
overbodig aan te merken‚ dat wij, zoowel te dezer plaalse al:
in den verderen loop van ons stukje; door commissie-handel
alleen ‘zooîlanigen handel verstaan, welke niet met eigen
voorllìiengselcn gedreven wordt; om het even of‘de onderne‘
mingrn overigens voor eigen, dan wel voor vreemdel__rekening
geschieden.

vM—m‘ĳä—‚îa-a—v‚

‚

‚_.- M‘r—

’
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Wakkerheid, beleid, spaarzaamheid en uaauw
gezetheid in het vervullen der aangegane ver

‚plígtingen, gevoegd bij onbezweken moed en
standvastigheid, waar die tot handhaving van de
eer der vlag of de bescherming der zakelijke

(materiële) belangen gevorderd werden, verze
kerden langen tijd aan Nederland het onbetwist
monopolie der algemeeue verzorging van Europa.

Zoo ontstond de weérgadelooze voorspoed, die
eene halve eeuw van afwisselende buitenlandsche
oorlogen, binnenlandsche onlusten en verdeeld
heden en vreemde overheersching niet geheel
heeft kunnen vernietigen. Dan deze voorspoed was

klaarblijkelijk gegrond op de meerdere ontwik
keling en bijzondere wijziging, die de dringende
omstandigheden , in welke Nederland verkeerd
had , aan den geest en het volkskarakter der

ingezetenen hadden doen verkrijgen. Meerder
nood had hen vroegen tot den mannelijken
leeftijd doen rijpen. Deze grondslag kon dus
uit zijnen aard niet duurzaam zijn. Van lang
zamerhand moesten ook de overige natien, die
van bare aardrijkskundige ligging de bestem
ming tot de zeevaart ontvangen hebben, uit

haren slaap ontwaken en op de zoo zeer een
voudige gedachten geraken, om zich zelven de
voordeelen toe te eigenen, die zij tot dus verre
aan Holland hadden laten genieten C“). Holland

(*) Als een bewijs dier meer en meer ontwakende gezindheid

2
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nelfïlíboii’haar’ daartoe de middelen, wees haar

daartoe ‘don 'L’wè'giaah. ’ De algemeene scheeps
‘ bouwmeester ‘Î‘z‘ijude ‘van

Europa, moest het

onvermijdelijk, ondanks zic'i zelven ‚leerlingen
‘vorimenï, die zich welhaast ’als —mededingers op‘

'vv‘rei'pen’ en den m’eesler’ op zijde streefde‘n.“ Zoo
“is, om ‘vah andere voorbeelden niet ‚te geWagen,
‘tle ‘ Bu‘ssischè“ ‘sCheepvaart

eene" “lil‘o’eijeride‘ ‘en

’ki‘aclilvòll’è doi:hter ‘der verouderde Nederland"
:’ en‘ hoe "gi‘oote’r‘ de“ vorderingen" 'waren,
'die"‘de '0verige”volken’ aldus‘ op 3den’ weg“der
lontwîkkelitig’ ‘ma’akten , te grooterî‘ànoest 1ndod"

’Wën’dig', "op" dien zélfden weg,’ de veraehlering
zijn van Nederland.

.

’

‘

"“Hicrbij ‘voe‘g‘de-zich nog, als onvermijdelijk
gevolg,” eene andere , Voor het verval van den
u”
J‘J"

der Îvreèrmlcn om, door het verminderen onzer zeevaart En
‚onzes‘koophandels,

de

kunnen te doen

toenemen, zullen

‚wij ihier alleen de beruchte akte van navigatie van cnonwnl.

‚bijbrengen, welke, volgens het schrijven van waarnun,
gelegenheid tot onzen eerslen oorlog met Engeland heeft
gegeven, die wederom deeersle wond aan onze seheepsmwlgt
en scheepvaart heeft toegelnngl; niet zoo zeer uit hoofde
v_an de groote schaden, welke wij door dien oorlog leden,
als wel door de schandelijke ‚en nadeelìge vrede, welken wij
met1 enouwnr. sloten, en die onzen roem en ons aanzien in

de vier werelddeelen, daar de statcnvlag zich zoo gedacht
vlmdÎ’genumkt‚ geweldig dood dalen, en aan de Engel:chen
dirn invloed deed erlangen, welken wij ons in den Spaanschen

oorlog hadden weten te bezorgen. Men zie Hollandnh ﬂĳi'
dan 11’. d. N. 136.
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Nederlandschen handel ‚niet minder beslissende ‘,"
dmstamligheid.

De ontluikende z‘eevaaì'tÎ’deèll {l

volgens den g‘ewonen loop 'dei‘ dingen;“odkt=de“

inlandsche nijverheid ontlúiken."‘Alle ta'ltlttln '1van’
welvaart toch, -0P Weinng ùitzonderingvn na‘;
bieden zich onderling de hand. De 'een‘ loktî
denanderen te voorschijn-en hevordertt’desziellï
Ontwikkeling "Fabrijke‘n 1‘ezen"allerwegen“0P3,‘
woeste gronden ‚werden’‚ in .‘ bebouwde" akkers
herschapen, belangrijke mĳnwerken werden geo“
pend; Want aldeze v‘ooì‘tbl‘engselen‘ vonden"d’o’orl
den'Zcehandi‘l een 1‘uini en nimmer ‘vei‘droogendì
kanaal Van vertier. ‘Holland alle‘én bevond iiéh‘,’ ‘
te dezen"aamien, "in eenen toestand; ’die ‘aan‘
hetzelve niet vergunde de“algeme'ene V001'Waat‘l'.“
sche ‘bew‘eging met gelĳken tred te volgen Zĳn.

drassige grond verbergt geene schatten in/deszelfs
school, en het hloeíjend fabrijkwezen, waarvanmog

de ledige ruimte onzer vervallen .birinenstelden
de uitgestrekte sporen vert“‘ont,‘ ’ bestond niet
meer. Gebrek aan de noodige grondstotl'en,de
duurte de? levensmiddelen en,r'daalidoor,‘ idg1‘
afbeidsloonen, en, eindelijk, de hoogte der
belastiugèn, als gevolg van die der staatsschuld ‚

en der steeds toenemende‘wpeubare uitgaven tot
beveiliging van ‚den bodem tegen hetïgem’ld'del
golven, hadden hetzelve, even als tien handel,
onder de buitenlandsche mededinging doen’te
gronde gaan.

Zood1‘a Nederland, oplnieldlhet

eenig fabrijkgewsst te zijn, of althans dit voor
2.

w—v—‘M—_“
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regt slechts met Weinigen , en die het aanvan"
kelíjk door de meerdere volmaaktheid zijner
voortbrengselen overtrof, te deelen, was het
voor hetzelve onmogelijk, zich op de‚hoogte,
waarop het: zich gebragt had, staande te houden.
Be’schermende verbodswetten, de binnenlandsehé
behoeften onverdeeld aan de verzorging der
binnenlandsche nijverheid overlatende,"zo'uden ,
wel is waar, deze laatste nog eenen tijdlang
voor een geheel verval hebben bewaard. Doch
hiertegen verzetteden zich luide de vorderingen
van dan commissie-handel, die eene onbegrensde

vrijheid als zijn levenselement behoefde, en het:
verzwakt en uitgeteerd fabrijkwezen moest dus,

ten laatste,

voor zijnen,

noch

krachtigen,

mededinger bezwijken, die door de plakkaten

van 1660 en 1725 aan hetzelve den doodsteek
toebragt.
’ De verkwíjning van Neerlands vroegéren bloei

is dus niet , gelijk zoo velen dit, in hunnen onge
neeslijken waan, voorgeven , het gevolg der staat

kundige gebeurtenissen; zoodanig dat de drang
dier gebeurtenissen slechts zoude hebben op te
houden zich te doen gevoelen, om, op het eigen
oogenblik, alles weder in den vorigen staat en
betrekking terug te brengen.
Zij is het; gevolg

van den rusteloozen loop des tijds. In den ge.
vorderden

toestand, waartoe

dezelve

Europa

heeft gebragt, en bij de ontwikkeling, welke al
de leden dier‘groote staten‘vereeniging, in meer
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dere en mindere , doch alle in zeer hooge , mate ,"
verkregen hebben, moet de commissie -handel

onvermijdelijk zijnen ondergang vinden.

Het

oogenblik is nabij, waarin geen volk meer, ter

voorziening in zijne behoeften, zich van vreemde
tusschenkomst zal bedienen;

waarin de ruil

handel de. eenige en algemeene handel worden
moet , en, gevolgelijk, alleen de voortbrengende
natien handeldrijvende natien zullen kunnen zijn.
Reeds zijn zelfs die volken , wier beschaving wij
tot hiertoe slechts met trage schreden zagen

voorwaarts gaan, rusteloos werkzaam om zich de
voordeelen eigen te maken, die koophandel,
nijverheid en zeevaart verschaffen.
De daartoe ’
vereischte kennissen zijn een algemeen eigendom
geworden. Er bestaan geene, of slechts weinige,
geheimen meer.

Al de springveren, die deze

belangrijke raderen in het groote Werktuig der
‘ staatshuishouding in beweging brengen en houden ,
zijn bekend. Geen verschil is, te dezen aanzien ,
aanwezig', dan hetgeen uit de gewoonten der on
derscheiden natien , de inzigten van haar bestuur
en de Wijze , waarop elke naar het gemeenschap

pelijk doel streeft, voortvloeit.

De Hollander

heeft, wij erkennen het, zijnen handelsgeest en

zijne aanzienlijke kapitalen vooruit; maar de
overige natien bezitten middelen, wier waarde

die der kapitalen zeer verre overtreft: de voort
brengselen , namelijk , van haren bodem , waarva‘n
sommigen het levensonderhoud der ingezetenen
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'tot‚ ‚minderen’ prijs verzekeren, terwijl anderen
de ,g\‘nntlst0ll'9ﬂ

lnn‘dsche

uitmaken,

f..br'jkcn

anderen,_„eitídelijk,

versh‘e“.ken der

die

door de

worden ‚bewerkt;
gedeeltelijk „‚ter

ontbrekende

in

w«-der ‘
inruiling

benoodigdheden,

gedeeltelijk ook den nationalen rijkdom vermeer
dereni.‘
Wel is waar, dat, welke veranderingen ook de
voortgmg der beschaving in de‘gesteldheid ’van
den handel mogeîgemaakt hebben“, de algemeene

behoefte steeds het voortdurend bestaan—- zal vol"

' kleren .van‚ algemeene‘marl‘tplaal‘sen, alwaar.de
zamenvloeijing’.van_ „keepers. en‚.verko.otpers de

kansen1‚ tot voprd’eelige„ ‚handgls‘verr‘igtingen‘,‚,ver‘

meérdert .’;Iìech ìde ’bepali‘taîdier. plaatsen. hangt
even min ‚t‘itn ;d‚en w‘rl_ , als van. de ‘níjyg‘1‘lleid. of

zelfs van dengeldqvervloed der, mededinggndg
volkeren;

‚Het is ‚de aardrijksknndig’e ligging

alléìin‚û_ wel_ke‚ -hk=rorntrant ‘bes‘listi ‚ „Hambuïg‚, ‚
‚Londen, .. Bordeaux, 1; Limbon , ‘Constaiì‘tiiiopo‘
len,-‚ (indien-het3‘immerggin ‚betere; handen ’ gemak—

‘10)" ’_ zit“: wbdaaigs’‚ “gleor de natuur. ;ZQlVG tot sta‘
.Pelpluatsen ‚geëigende , ‚_pnnten.van‚ ons ‚werelddeel.
Geenel.Jan—(Hollands.koopsteden„kan op, dit stuk
mett‘dezelt‘ie ‘v/edijveren. ‘ ‘De opgenoe_mde be‘

‘ìîoo‘riît‘ate plaatsen.’beriîiìlûnzîîch in een geval ‚van
"ritzoiideriug, en ‚uitzonderingen bevestigen ‚alom
„den‚_‚regel„ :. En.. zoo behoudt dan,îo‚ok hier„d‚e
‚regel zijne; onverminderde ki’ae’lat‘„;dat ‚Wie niets
‚van‚zich ‚zelven heeft ;aan de .márkt.te,.bgggggn.,
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zich,-bîj slotte, van den handel moet uitgesloten,
vinden‚(?).
‚
‘
. ;‚
‘Ook is het zoo zeer verwijderd van te kunnen.
worden toegegeven, dat de rampen, welke dan
Netl‘erlandschen_handel geteisterd en zijnen on-‘

\ deî‘ga—ng- nabij gebragt hebben , zich eerst zonden
dagteekenen van ‚de staatkundige beroerten, die,
in‘de laatste tijden, het vaderland hebben ge

schokt en de opvolgende veranderingen van ‚rege
ring en wetgeving, die ’dualtlll; zijn voortgespro
ten, dat, reeds in het midden der vorige eeuw,

Prins wu.r.en de w , terstond na zijne verhelling
tot de waardigheid van Stadhouder der Veree

nigde en bijzondere gewesten van ons vaderland
enz.het herstel _van den vrede tusscben de oorlo‘
gende
mogei’idhgden,hetals.
eenen zijner
eerste
enj‘voo\rnaiainstehpligten
beschouwde,
zijne
‚ge
dachten te laten, gaan gever ‚de bekwaamste mid—
.‚. ..

(*) Hetgeen de verblinling van velen onzer landgenooten
omíient de mogelijkheid der terugkeeringi van den vorigen
bloei des handels te onbeglijpelijkei' moet doen achten, is de
ervaring zelve, welke zij‘ reeds hieromtrent hebben bekomen,
‘en

welke alle

verdere

begoocheling noj‘._ens

dit. punt voor

altoos
slechts onmogelijk
wech blijde
moest
verwach
hebben
ingen,
gemaakt.
in’ tÈl.‘i,’binnéh
Men herinnere
Hollands
koopsteden, alle harten veivuldeu‚‘en' ddor‘vietk‘ eene biltel‘0’
teleurstelling die verwach.ingen iijn._achtervdlgd‚ gouda: dat
de

vei’eenìging

met Belgie. welke eerst niet het einde lvan‘

18t5, en alzoo meer dan twee jaren luier, har-el gèheeie vol—

voerîng heeft. verkregen, daarop, gedurende"dit tijdsverloop,

Huigen invloed heeft kunnen uitoeﬂznen.m’

’ “_‚ :‚

‚‚
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delen om den koophandel en de scheeraart‘van‘
den staat te herstellen: te welken einde hij door
ettelijke Hollandsche kooplieden van uitnemende

kunde en doorzigt, na voorafgegane grondige
raadpleging , een ontwerp deed vervaardigen, ’t

geen hij vervolgens, op den 27 van Oogstmaand
des jaars 1751 den algemeenen Staten,

en in

het bijzonder ook den Staten van l_Holland,
voordroeg en aanbeval. In dit hoogst gewigtig
staatsstuk erkent de verlichte vorst , ofschoon!

niet wanhopende aan den toestand des lands’,’
dat, van de drieledige oorzaken, waardoor de

handel zich in de republiek gevestigd heeft, en
welke in natuurlĳke, morele en toevallige wor
den onderscheiden, » slechts de morele alleen,

»
»
»
‚‚
»
‘

(hestaende in de verdraegzaemheid op het stuk
van de godsdienst, de wijsheid en voorzigtig‘
heid in het Staetsbestier en de goede trouw
in het nakomen der aangegane verbindtenìssen)
nog in vigueur en wezen zijn; de natuurlĳke
oorzaken, daerentegen , hestaende in de geluk

» kí_qe gelegenheid des‘ Lands, eenige nadeelige _

» veranderingen sedert de opkomst der Republiek
» ondergaan heeft, uitgenomen dat, de gronden

»’ der Rivieren aen derzelver monden opgezet
» zijnde, zulks het in- en uitloopen der Sche
. pen moeilĳker maekt, en wij tegenwoordig

»' slechts voor“eèir"g’e‘deelte in de Visscherijen
1? participeren, schoon de Zee'e'n, die wij voor

» heen alleen bevoeren en hevischten, noch in

‘ «le

2‘5’

dezelfde gesteldheid ‘zijn: terwijl, eindelijk “‚
in opzichte der toevallige oorzaken," men ‘
thans eene groote en merkwae‘rdige verande—
ring bespeurt, vermits de haúdelwijs der Repu
‚ bliek, ter bevordering van den Koophandel , ge
worden is tot een regel , waer naer alle vreem
de Vorsten en Magten thans de hunne schikken.

De Engelschen (zegt de vorst verder) zijn
de eersten doch geènzins‘ de eenigsten geweest,
die toegelegd hebben en nog toeleggen om den
Handel onzer Republiek , en wat daar van af
hanglijk is, van ons af en naar zich te trekken.
Ten bewijze nu des vervals van onzen K00p‘

handel in deze tijden worden aengehaeld de
overeenstemmende getuigenissen der Kooplie-’
den en Makelaren; het ledig staen van een

aenzienlijk getal Winkelhuizen; de verminde
ring van Zeevuend Volk, door vermindering
der Scheepvaert; het afnemen der! Katoen
drukkerijen, Raﬁnaderíjen, meer andere Tra
ﬁeken enz." C“).
‘
Nog duidelijker en breedvoeriger vindt men
dezelfde oorzaken

van verval van den— Neder—

landschen handel aangewezen en uiteengezet-in
4

\I

(*) Propositie van Zyne Hoogheid, ter Vergaderingen van
haar Hoog Mogenden en haar Edele Groot Mogemlen, gedaan
tot redres en oe_rbeteringa van dan koophandel in de Ilepublyek,
in het jaer 1751, te vinden in de Nederlandsche Jaarboekeii
aan dat jaar, (11. 894 en volg.
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‚en; :Advics door. de Admiraliteit in Zeeland,
naar; aanleiding van het.evengcmeld voorstel,“
uitgebragt. ’ v — Het 'is, (dus lezen ‚wij in dit',ì van

i>‘eene diepe zaakkennis getuigeud; stuk.) «een

a bntegenzrggelijke waerheíd ‚ dat de‘ eeivig'e‘en‘
I‘ waerachlige oorzaek van ‘t verval on‘zer‘ Com
» mercie alleen gelegen is, in de nadeelige,

. toeVallìge‚, en van buiten gekomene oorzaken‘
‘ en revoluliën, zoo als ’‚in gedachte Plan (de.

‘ propositie v'andon Prins), zelfs word erkend ;.
‘ Weer uit dan ook moet‘worden afgeleid, dat,
» zoo deze wederom ten goeden konden veranderd
» worden , men , op zekere gronden, den Koop
II handel van ons Land in zijnen vorigen bloei

. zoude kunnen te gemoed zien; en dit koomt
u ons, Edele Mog‘nde Hoeren, voor , de cardo

» quaestiom's van de geheele zaek uit te maken:
‘ maer nadien die schadelijke veranderingen ,

‘ zou als die in het Plan zelve worden opgege’
n ven, bcstaen, dat de vervolginge in vorige
u tijden ’in vreemde Land«n, de negllgenlle en de
p‚ onaehtzaemhez'd, ja de verachtelz'jke denkbeelden,

u, dewelke men al‘la’r men voor den Koophandel

is en dan Handelaer had, van tijd tot tijd’m'ct
:
u
n
i>
ì

alleen afgenomen en gecorrigeerd, meer de
I’olíticque ’oa ‘- de Republiek, in de bevordering
van dan Koophandel gradoptwrd, emgeworden
is de regel, waar naer zich alle vreemle Vor
sten en Machten hebben beginnen te richten,

om den Koophandel in hunne liĳken te vestigen
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‘ en te doen bloeien, de Manufdcturen aen‘te
n’kweiken en’ hun Ûmlerdanen le- animeren—‘om
» zich op ‘ de l/7riaschorije‘a‘ toe „te! leggen ;Î’ zoo
» ‚moet het aen een iegelijkï als een bijna ‘ onmo‘
' gelijke zaek \“oorkomen,’ zoòdanige“kvacht‘law
» dige middelen ;uit te: denken, o-m’al‘le Com‘

n merciërende Koningkrijken in hunne avanta
: gieuse progressen te slremmen‘,‘ ‘en die- speels
‘ pop van innerlijk: vergenoeg’:ug en Uiterste

‘ attentie weg.te.nemen , en dit. niet kunnende
zullen alle andere middelen te
. geschieden ,
» vergeefs worden aengewènd.” (°)

Ook zelfs het v_‘rleenen van ’meerder vrijheid
aan den handel, of het oprigten van‘ een"zoogé
naamd ‚Porto Franco, ’t welk door den- Prins,

als het meestg‘.’schikt middeltot” opbeuring van
den handel w.is voo‘rgeslagen, kwamden stelleren
van hetuilgewerkt en voortrell‘elijkstuk; waaruit
Wij de aangehaalde plaats hebben ontleend, on‘
vermogen—d voor om het beoogde doel te doen
bereiken; gelijk ‘zij.zulks hebben betoogd door
eene “reeks van hÓndigiì redeneringen, Waaruit

wij alleen nog de eerste, als geheel binnen het;
bestek'vau ons ondorWerp vallende , zullen over.
__‚——————

:

(*) Advies der Ed. Mag. Hoeren Gocommítteerde Baden ter
Admiral_i.eit _ ‚in de

P‚îoviiiije

Zeil r/ld , bahelzeude‘ eenige be

denkelgkheden op de Vv1'ltandsling geformeerd l«.l ’redresú‘van
den vervallen

Kmphamhl in ‘Neilorland ‚ en te vinden in de

Nederlande kerboekun, ten jare i752, lil. 4223 en volg.
\
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nemen. » Dat de ‚vrees, (zeggen zij) welke wij
hebben geopperd, niet? ongegrond is, zal uit
het navolgende kunnen worden opgemaekt;
geconsidereerd dat ’er genoegzaem in alle
vreemde Landen eene menigte van Schepen

gevonden worden, daer ’er te voren geene of
zeer. weinige waren, en welke ieder in hun
eigen Rijk zeer veel prerogativen hebben , zoo
omtrent goederen , die zij met dezelve uitvoe‘
ren ‚naer andere Landen, als die zij van daer
weder in hun Land inbrengen; waer door zij
dan ook in staet zijn om dezelve tot minder
vragt te transporteren dan de Hollandsche
Schepen; kunnende de Koopman zijne goede—
ren al dikwils voor de zelfde vragtgelden , die
hij gewoon is te besteden voor het transport
derzelve naer eenige haven in de Republiek,

veel verder doen vervoeren, met uitwinning
van de onkosten die ’er op ’t ontladen en
overladen zouden vallen, en welke als nu,
door de grootere dag- en arbeidsloonen, zwaer
‘der zijn dan voor dezen: behalven dat de
praemien van assurantie ook minder zijn van
de plaelsen der inlading, direct, naer die daer
de goederen een de regte Eigenaers moeten
geleverd worden, dan dat de Schepen in

eenige Haven van de Republiek, ter over’
scheping

der

Waren moeten inloopen;

en

als men daer bij nog eens gelieft te voe
gen, dat al wat op die wijs ‘vervoerd word,
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spoediger komt ter p-laetse van deszelﬁs ’des‘
.tinatie, en dikwerf tot een aengenaem‘gevolg‘
heeft, dat de ingeladeue goederen..tot hooger
prijs worden verkogt, zoo zal men uit dit

alles ligtelijk kunnen opmaken, dat al wierden
alle Rechten afgeschaft, met betrek/cínge tot
’zul/ce goederen, die niet geschikt zijn om in
ons Land te blijven," het nog den vreemden

Koopman te groot een nadeel zou wez’en om
zoodam'ge goederen tot dat oogmerk hier te

Lande te laten binnen vallen.

Doch mogelijk

zal iemand tegenwerpen: deze manier van doen,

was nogtans voorheen? in aloude praktijk; waer
op wij alleen tot solutie antwoorden, dat toen

ter tijd de goederen geheel, of voor het
grootste gedeelte, toebehoorden aen Inwoon
deren van dezen Staet, welke dezelve, of
voor eigen rekening ter verkoop of in com
missie verzonden: zijnde‘ die handelwijs niet
gechangeerd door de belastinge of betalinge
der Licenten, maer alleen door de derde

irreparahle toevallige oorzaken , waer van een
voornaem gedeelte was, applicatie en avance

menten der vreemde Mogentheden op het stuk
der Commercie, zoo dat, daer men voorheen

kon zeggen der Kooplieden residentie alleen
in Nederland te wezen, dezelve als nu bijna
door de gansche weerelt gevonden worden,

zoo menigvuldig, dat men van alle plaetsen
de Goederen .aenvoert‚ zelfs in die mate, dat

‚80
/

de ‚Koopmanschappen; dikwils ten minderen

‘prijze kunnen worden ingekocht ter plaetse
alwaer ze zijn overgebragt,‘ dan van wàer ze

1 als een eigen product zĳn gehaeld."
Dusdanig was, volgens het eensterì1mig gevoe
len Van eenen Vorst, voor hit Welzijn des lands

gloeíiende, en van ‘de meest erxaren

en Îzaak‘

kundige ingezetenen, ’reedsîvo‘or tachtig jaren,
en bij ‘‚het’ bestaan van de afsluiting der Schelde,
Welke »‘.de‘ —stad Antwerpen tot eene volslagen
commerciële”nietigheid veroordeeld ‘hield t“),
‘,5(‚*); llet‘gesloten honden ;dpr Srhelde is van alle tijden in’Noord’
Nederland als eene ccmliìío sine qua non beschouwd van den
J

bloei, om niet te zeggen van het bestaan ‚ des handels aldaar;

gelijk dan ook hct‘hcvestigen der daartoe betrekkelijke ‚hepa
ling van het traktnntriv:m‚ Munster eene dcr eerste voorwaarden
'1s

gcweﬁt‚ Op welke zich het, bestuur dezer landen , bij de

daarstellìng van het, onder Frankrijks bemiddeling gesloten,
vredevcrhond van Fon_tainehlcau ’(op den 8 November 1785)

heeft hedarht getoond.

Zoo z'eer duchtte het mrgtig voor

wderlijk’lledêrland de mededinging van Àntwerpen

In deze

gqvgaﬁliihel‘llne‘lﬂlln’gälclf, thans tot het werkelijk bezit van
eenen

uitgestrekten wereldhandel

zwakt en vervallen ‚Nederland

gevorderd, zoude het ver

met. onverschilligheid qnder

vreemde heerschappij‘ìièn oveigaanl

’

Î‘i ’

‚‚ Wij weten wel ‚ dat er, in ons vaderland ‚ velen gevonden

worden, wie het tot eene zoodanige hobhc=ijkheid gewordep
is, in het tegenwoordig Neder1and dat van vorige dagen te
zien, en welïe daail>ij zoo geheel v1r‚emd zijn gebleven aan
de veranderingen ‚ welke de geest des tijds alle| wegen Iu‘eft
doen

ontstaan, .dat z'j

van niets minder droomen, dan de

hernieuwing der vroegere gewelddadige bepaling ‚ welke ‚ met
Ëënc pennestreek,v de heerlĳke Schelde van uit de rij der _
hev'nrbnte rivieren had weggescbrnpt.

Doch het gezond ver‘
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de onguns‘tìge toestand ván den handel in_ Ne
‘dé‘l‘land; en dat deze toestand, 00k‘ na‘dien

tijd, geeng ‚vordeì'íngen ‘Qp“‘tle‘l“ìseg‘ d9r‚ ve1‘be1g.
ring gemaakt heè'í‘t, ‘vnlt’ĳ “behal‘xe. dc\ ovep‚ige

bewijz'e‘n; díè‚ wíjî hieromh'ent î zaudcn‚ —lumncn
bijbne’ngen, ook met, volledige ’zîìlgcghcikl; qp‘ï te
‚maken uit den, meer 1dnnÌfî‚W‚íp|íg jp_r,en luier,

‘(in‘ïl77ö) door de .‘be>roﬂmdìe Maatschagpĳ 4161‘
’Wélensc‘happcn 4e Ha‚arÌcm ‚uitgelooﬁlem €01:CPYÍÍS
voob déi‘be.‘‚lît‘\voording de1»ĳraa„g: IÌ’el/a z'q;‚de

gro’bzd.»van 'Hnllaruls 1- Kmphaudel;.s tap; zĳnen
aanwas en ‘bloei? IÏ'elke aarzakcn‘ erutouoallmz
hebb“n dien.Ît0t heden ‚aan verandrn‘ugewen verval

bloot geíslnld? W‘alke rui/dulen; zĳn_beat‘ geschikt
pw‘d 'Jsznlcn‘‚!vndssìaoogen ‘ slaat ‘lĳii‚ìou.s. np te ’‚hquen prijg‘
dan_-dajg‚“vîiiv he!’.yilnoml‘ílg
Ì>e‘Läog îtè ’ t.rqìi‘en

telt

z‚oudgq kunnen achgcn‚ in menig

àanlopniní,’ hoczee‘i" ec’ne’ io“odanîgc

‘VBI‘WHCh‘ÛÌIg‘;‘ùëÌkèîï.tf'geîi‘ a11eiîenlbeé!drn van regt en‘re‘ie
m_dmiidÍu‚"am de .beù'gdiugeq d‘er natuur miskem_‘ in onze
qeuw hersgnsqhimmíg is.

Wu‘lr ‚God; vye_lidî’u‘líâe‘ Ilm’nd rivieren

plagi‚5h3‚ was‘ .het niet om haar Werk door de baafzuchlîge
berekeningen der sîaulkùmlc îè‘ z’ícnì’ vernîëÌî‘gcn. ‘ In welke
han.lcn ook Antwerpen vorvulle, u] die s4d.voorlaan bare be
stemming vervullen‘ van ccqc‚der blocijendsle !&aops!gden te

waar van, Eu_ropa. En vo_@gt"u'j cen1nual‚„bĳìql de 011
‘helwisLbare en onverde!gbare grombtoﬂ‘‚eq, ‚gclke ‚zij ùîmò‚
bezit‚ ook nog die, welke lìga1‘ de aa‚nlebging gán‚een, be‘rcid;
ontwonpen‚ _kunaal‚ 't geen haar.‚ovet‚l‚imlgqrg. met de Man:
en Rijn in verbinding brengt‚ vcrsrh.:ﬂ‘en zoude, zoo bclìoont
er meer toe dan»moed en vorlmuwcn, om de hoop te doen

voeden, dat de Noord-chm‘laudmlle hù‘n‘lel‘cener zoodanîgo.
aan hare landgrenzcn palendc , mededingster mct eem'g îoqr‚‘
declig gevolg het hoefd zoude kunnen hiedon.

32

en gémaklz'jkst te vinden, om denzeloon in zijne
tegenwoordige gesteldheid te bewaaren (“), zĳne
verbetering te bevorderen,» en den hoogsten trap
van oolkomenheíd te doen berez'kenf2

In het korte tijdvak tusscben de jaren 1770 en
1780 scheen , wel is waar,‘ Nederlands handel
weder een oogenblik tot zijnen vroegeren bloei
terug te keeren. Doch ook deze tijdelijkeïher‘
leving was slechts het gevolg van toevallige uiter

lijke oorzaken, niet van inwendige, welke daar—
aan eenigen meerderen duur , dan‘ dien van deze
oorzaken zelve, zouden hebben kunnen verze

keren. Engeland, namelijk, bevond zich in dit
tijdvak gewikkeld in eenen dubbelen oorlog, aan
de eene zijde met zijne afvallige Noord- Ameri
kaansche volkplantingen, en, aan den anderen

kant , met Frankrijk en Spanje , die hunner zijds ,
bijzonder de eerstgenoemde mogendbeid , de Ame
rikaansche opstandelingen op het. nadrukkelijkst

met geld en een toegezonden hulpleger onder
steunden. Te midden van zoodanige ingewikkelde
_______————————
(*) Dat is, met andere woorden gezegd: om te verhouden dat
dezelve arriet ooortgo met zinken. Wie, overigens, aangaande
deze prijsvraag en de drie, daarop ingezonden, beantwoordingen
van de beere1i‘ün nzu nzuvrn, unnsm maar en cosnzus
zn.usr.n‚ (waarvan de eerste de eer der bekrooning heeft ino
gen wegdragen), nadere bijzonderheden verlangt. zal die kunnen
vinden in het uitmuntend werk, getiteld Hollandse!» Rijkdom
HI° deel M. 407 en volg. alwaar vooral de verhandeling van
den heer van man 111-211er aan een breedvoering en oordeel

kundìg onderzoek onderworpen wordt.

W“w

‚l‘

g

’»

»—’‚—‚-‚r ‚4_...‘i
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omstandigheden , welke Engelands en‘Frankrijks
handel door wederkeerige slagen teisterden en
stremden, vond Nederland, in de í'onzijdig
heid, waaraan het zich ditmaal tot‘het uit_eráte
vasthield, de middelen om zich in de ban—

delsbetrekkingen zijner strijdende mededingers ‘in‘
te dringen, en zelfs een aanzienlijk voordeel
te trekken uit de verzorging der krijgsbenoo—
digdheden, die ‘zij tot hunne wederzijdsche ver"
nieling behoefden. Ook hier werkte dus slechts
eene voorbijgaande oorzaak, die wel eene kort
stondige vermeerdering van welvaart te weeg
brengen , eenige aanzienlijke vermogens grond
vesten koude, doch geen beginsel van duurzaam_
heid in zich bevatte. Het was niets meer dan

de laatste ﬂikkering eener uitdoovcnde lamp;
dan de plotselinge opwekking van levensgeesteú ,

Waardoor wij dikwijls het iuiteinde van eenen
stervende zien voorafgaan.
—
Ten ware alzoo een goedg‘nnstig lot, door
eene wending der openbare’ gebeurtenissen, die

geene magt daaraan morbedachtelijk geven , geeúe
menschelíjke wijsheid voorzien koude} Nederland

in eenen toestand o'verbragt,î welke de, aan het‘
zelve ontbrekende, levensbeginselen ‘in zich ’be
vatte , Was het onvermijdelijk, ‘dat ‘tle“kwíjning;
waarvan zich reeds ‚voorlang de'l“àtè‘ëdis 'toe’nej“
mende kenteekenen‘had’den geopenbaard, eerla’ng
in eene volslagen nitterìng‘ overginge‘,‘ïen Ne‘

derland , -op’gelijke“wijze als zijne‘ Îrivieren, na
3

‚

‚\\ì‚‚— -.‘_;__’‚ ‚.._

» ‚‚ ‘_>.‚—"—>‘‚_
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haren heerlijken loop‘volbragt te hebben, zich
verliezen in den oceaan, in de vereniging met
den eenen of anderen zijner magtige naburen

den. ondergang vonde van zijn volksbestaan.
W'el nu —- het, buiten alle gissing en bere
kening{ liggend,

wonderwerk dier staatkundige

opwekking en verrijzenis vond, ter gunste van
Nederland, plaats. Deszelfs vereeniging met:
Belgie, door den Val van unor.eou en het terug
dringen van, Frankrijk binnen zijne vroegere
grenzen mogelijk geworden, was daartoe het:
weldadig en, doeltreffend
Door deze
vaeenigiug werden niet, gelijk de bekrompen
beschouwing eener erfelijke vooringenomenheid
heeft’willen doen voorkomen, twee vreemd

slachﬁge‚ en omereenigbare- deelen te zamen“
gevoegd; maar twee deelen, wier gemeenschap
pelĳke oorsprong zelfs in hunne gebreken zigt‘

haar is; die door de herinneringen kunnen
vroegere geschiedenis, hunne gemeenscha_ppelijke
lotgevallen, worstelingen, rampen en voorspoed
QR‚ het naauwst aan elkander verbonden waren;

die. lang,aan dezelfde vorstenstammen. onder.
worpen, door. dezelfde wetten; en inslellingem
waren! bestuurd geworden, hernieuwdem den
ygrigen. band ,
kgerige

welks ‚hechtheid

door

behoefte scheen gewaanborgd;

deze. vereenig’ng, ontstond. in het;

weder
Door

statenstelsel

van Europa. een nieuw rijk, dat door geenen
mieren.atant van gelijken wang in-magh, welvaart
“
(‚

’ss _
é'ü"al de‘-‘gfózrdstöifeh ’tot een langdurig bestaan
werd ovdftroli'er‘r. Voor Holland, in hetbij
zo'ndèii’,’ Was ,- gelijk

wij zulks reeds

beven

Zeidetl, de2e te zamehvoeging gelijk te stellen
niet de herleviú‘g van eenen krainke, die zich,
door eene reddeloos geachte kv’víjning, reeds

tot"; op ‘den" rand gevoerd zag van zijn ‘ graf.
Het verkreeg daardoor, in de vruchten van den
h€erlijken Belgischër’ibddtatn , in den overvloed

vàa*ﬂmelfs í‘oogsìlëiî, "in de uitgestrekte“ en

‘ niemà’soòì‘ĳge’ûiìjaaaereù", welkë‘deszelfs’ grond
düorsníjd’edèn’ slechts" de hand d‘er' nijv‘erlreid
roepen
‘om‘ ‘Àtienvofú‘di‘g
de opbrengst
"verborgen
‘seli‘atten "nog
5te" haì‘er
vermenigvuldigen;

îii’ de ’voor‘threngsel’e'tr’, ein'dëlljk’, van“het ’bloeîi
je„a fabrijkweze’n, ’t geen ‘zi‘cli” aldaar eìgeûaìrì
diglĳk had gevestigd, en’ w‘aaraa‘n’ 'hèt’dvìan'gá

stelsell,îbekend onder den‘ naam van Continer‘ìíàlìl
Siĳstlìèmaf‘e‘entg even snelle als schdone out“

vvikkehng‘

had, de middelen' om zijnen
commissieáhandel ‘in eenen ruil-handel

‘te hersch‘elipen‘,

alzoo, onder de handeldrij‘.

vèn‘dë' natien," aan "de zijde‘ van Engeland,“ d“é

ĳiamî’is hernemen‘,‘ ‘díe‘hetìweleer had'bekleedá
Het verkreegj,’"döor het tì'veevoù’dîg‘vefdi‘ìb‘li'eleî‘i
zijner bevolking , de; genoegzaiìn’e nïagtl,’iztiiidèr

‘w’eme’h’si’ zich, ‘Bĳ“hèﬁ besta‘áh î’aeì“ïaaèa“äaa
’ontbindin‘g ,‘ ‘ d‘e’or Welke: liet‘ "koloniaa‘l-ritielSelbiú

liet" algemeen", sinds‘î v‘eùrìyîìg’ìaiea‘,‘ is"aàiigestolleii‘{
_ o’_iíinógë1‘ĳk"’ ‘Ïangeiîetíjd“ ïheëi": iii“’
\

—

ïbeïiït’ “via
’ 3"
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zijne

Aziatische . volkplantingen zoude hebben

kunnen handhaven, en waardoor het zich. heeﬁ
in staat bevonden om, door geweld van wapenen,
eenen opstand te dempen, die, bij f mindere
krachtontwikkeling, het verlies dier

bezittingen onfeilbaar

belangrijke

zoude „hebben na ‚zich ‘

gesleept. De Hollander beklaagde zich , wel,is
waar, dat de beschermende ‚wetten, welke de
Belgische nijverheid behoefde,

zijne handels

ondernemingen belemmerden‚; ‚dat de ‚voort‘
brengselen, van welke men hem noodzaakte '
zich uit de Belgische fabrijken ‚te voorzien, tot
mindere prijzen elders verkrijgbaar waren; dat
is, hij klaagde over het ongerijf, Í’t geen toch
wel, in meerdere of mindere mate, onafscheide

lijk is van alle menschelijke zaken, en zag daarbij
de Wezenlijke voordeelen, die dat‘ ongerijf
eindeloos ver overtroffen , voorbij. Hij zag
daarbij, vooral, over het hoofd , dat de Belgische
nijverheid, in ‚den trap van volmaaktheid zelven,
tot welken zij geklommen is, in het vindingrijk

vernuft en den ondernemenden geest harer fabrij‘
kanten , in den_ naijver, door vreemde vorderin’

gen/opgewekt, in de noodzakelijkheid om zich
in staat te houden van ’met den buitenlander te
wedijveren „en in de onuitputtelijke middelen,

welke hiertoe te Àharer ‘beschikking staan, even
zooj vele spoorslagen vindt om op den weg der
verdere volmaking, waarjzij het doel nog slechts
weinige schreden van zich verwijderd ziet, on‘_
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vermoeid te blijven voorwaarts streven, en alzoo
de aangeduide hindernis van zelve " moest ’Weg‘
vallen.
"‘ "' '
‘ ‘ “
Ook voor Belgie zelve’was de vereeniging met
Holland, om de aangevoerde redenen, de voor
deeligste van’ alle schikkingen. Het denkbeeld
van op zich zelven te staa'n, was, "op dat tijd
stip -, in Belgie‘ nog bij nie‘mand opgerezen‘; en
koude "ook wel allerminstÌ’door de beslissende
mogendheden zelfs een enkel oogenblik, wor—
den in overweginggenòmen". we zeer is hetzel
ve ‚ (gelijk wij ons voorstellen dit later met een
‚woord te doen zien), van allen zin ontbloot.
“Slechts tusschen Frankrijk en Holland bestond
‘dus voor’Belgie de keus; en deze keus kon niet
twijfelachtig zijn voor hen, die geleerd hebben
in te zien, dat het voor een gewest, ’t geen zich

in het bezit' bevindt van een uitgestrekt fabrijk—
wezen , voordeeliger is verbonden te worden met

zoodanig eene , welke niets voortbrengt, dan met
eene andere, bij welke het, te dezen aanzien,
eene mededinging ontmoet, waarmede het, bij

alle inspanning, slechts eenen ongelijken wedstrijd
voeren kan.

Het belang van Belgie trok'hetzelve

dus met beslissend overwigt tot Holland. Belgie
vond daarbij ‚in de zeevaart ‚van Holland gerede
en onkostbare middelen tot vervoer zijner voort—

brengselen; in de handelsbetrekkingen van dat
land geopende kanalen voor derzelver vertier; in ‚
deszelfs koloniën eene wereld van

" ’= - «m.——__‘__ . ._

__\=’

‚

verbruikers,
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wiet úiîgeamkk‚ 1‘&ìînös mual‘w’mê‘ beboeﬁen

le leven "Ân

mrîkplaatssa.‚î ;pwrviloed

in zijne fabríjksteden , verspreidde.

De vm‘emi’

ging ‚:vs‘m Belgie met. Holland, in één woord , ’ ‘
was, volgens. den aohnanderen n‚n PRAD1‘1,“MÍBB'S

g‘l‘oúdígdoonigt in“het‚iívgk der1 ‚stg‚atlmnde wel
niemand betwisten zal‚,ùniet slechts de ‚hoofdge’
‚nep
dachte,‘
Wei;
maar (’)‚
‚ook ‚het
‚Eensgezindheidj
meestersbuk van
1ili‘‚thet
‚gemeen
.schepprilijl‘e welvaart ‚voortvloeĳende ‚ )mo_est ‚de
luat‘van‘dit land, dewîl‘llﬁt zijne kracht, beide ‚

de rust van ‚Europa ‚mmkereü‘

”Dlíﬁdﬂnîg‚was

het: overleg ‚ ’t geen velen, ook, helaas! -in
lNoord- Nederland, als het gewronht eener ver
íblínde, gevoellooze en ‚gewelddadige staatkunde
hebben duwen uitbĳten.
‚‘
‘De lange’ yerwijdening, waarin de heide deelen
aan elkander hadden gelee‚ﬁl‚ sn‚vooralde invloed
ﬂ8‚1’ hel‘vormìng‘, had , wel ‚is waar, tussehen de.

zelve eenig‘venschil doen ontstaan, ’t geen vroo
‚ger niet aanwezig w‚as‚, en *t geen den oppervlak
kigen bes<ihouwer ligtel‚ĳk als een onovnrkomelájk
beletsel in
voorkomen.

de

beoogde

namensmeiëing

koude

;Met eene pmzigtige behandeling.

nogtans van de zijde des bestugv; was ‚dit beletsel

gemakkelijk uit den weg te mi.mgn.

Ééne klip

Was hierbij te vermijden. Men _moest ‚geen van
beide deelen in des anderen, maar beide in den

(*) Congrès de Vi'em. T. 1. p. ‘l27.
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nieuwen, toestand doen overgaan.

De Hi‘lllilu‘déììì

moest even min Belg, als de Belg Hollander,

maar beide moesten Nederlander worde’til‘ ’Hè‘Ë
miskennen van deze eenvoudige onder‘scheiding
is misschien een der grootste misslagen gevreekt‘
van de Hooge Regering. De Belgen
Neder
landers te maken, is -- ja, eene moeíjelíjËe‚
doch daarom niet onuitvoerlijkte, taak._ Hen‘ ‘Ë6t
Hollanders te maken, achten wij ‘onmogel‘ij‘k ,’ al ‘

koude het ook wenschelijk geacht Worden. ’ Dölä
driftige ijveraars voor hetgeen zij vaderlandsché
taal en zeden noemden, hebben te dezen aanzien

veel onheil gesticht.

Gehech’theid’ aan het ge“’

meenschappelíjk vaderland Was! het eerst gevoël,’
dat men moest trachten te doen ontstaan.

Dit

gevoel eenmaal ontwaakt zijnde, ware al het
overige van zelf gevolgd. De invoering der taal
is eene uitwerking der zamensmelting, niet het

middel daartoe. De noodzakelijkheid , uit V81"
meerdering van aanraking en betrekkingen, uit‘
het meer en meer ontstaan van gemeenschappeë
lijke belangen voortspruitende , is hieromtrent de
beste drijfveer en 1ee1‘lneesteresse. ’ Dwang, daar

‚entegen , ‘die den tegenstand opwekt, en alzoo \\
de zedelijke vereeniging zelve tegenwerkt, ve‘r-’
wijdart veel meer van het doel, dan hij hetzelve
doet naderen.
Ons eigen voorbeeld kan ons
hiervan het bewijs opleveren. Zonde de gelijke
invoering, waaronder wij van de zijde van hef
Fransche dwangbestuur hebben gezucht, ons im‘

_

‘.

.,-_‘ ‚,>\_‚ \‘‚-

’.\‘_‘.‘

‚——‚‘_._
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iner’tot ;anschap hebben gemaakt? en zouden
wij‘níet;voor;Frankrijk eene eindeloos voordeeli

gen-bezitting) zijn geweest, indien wij Hollandsch‚
sprekende... _Fr_a‚nschen _-, geworden waren , dan nu
wij Eragnsch. sprekende Hollìmders gebleven zijn?
_‘ 1‚:l‘hans_ ligt„. door ’den_. zinneloosten ‚‘ en’ straf
schuldigsten opstand, waarvan de geschiedboeken

_derwereld_heugenis dragen, het heerlijk gebouw,
’t„ geenì wij, zestien‚ jaren geleden, ‚onder de
eenparige toejuichingen van het; verlost Europa,
zagen optrekken, tenbodem, en is alzoo Noord

Nederland in zijn vorig afgezonderd bestaan
teruggetreden; doch niet zonder aanmerkelijke
veislimmering der omstandigheden , die, reeds te
voren ,‚ aan dat bestaan eene langzame ontbinding

voorspelden.

Geschokt tot in zijne grondvesten —‚

en, door eenen onvermijdelijken burgeroorlog

' bedreigd — ja, reeds werkelijk geteisterd, schijnt
het bezwaarlijk, dat het oude vaderland uit
dezen drang zijne inwendige eendragt redde.
Reeds hebben, in het midden ‚onzer staatsver
gadering, de oude twisten, die weleer Nederlands
vereeuígde gewesten te jammerlijk verdeelden,
hunne vergeten stem weder doen hooren; en ,

bij dit alles nog dooft‘een; schrikbarende en
rusteloos voorthollende aanwas der staatsschuld
ook het laatste vonkje van hoop op. eene betere
toekomst uit. De vvoorwaarden der scheiding,
zegt men, zullen, ten aanzien van dit laatste

punt, ‘eerlaùg verademing schenken , door de,
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overbrenging van een ‚billijk gedeelte der algeè
meene Nederlandsche schuld ‘op ”‘deit‘ nieuwen
Belgischen staat. Dochunen bedenke hierbijdát'
ook de, stoutste vorderingen , "ten aanzien van
deze overbrenging, zich niet verder uitstrekken,
dan tot de helft der gez‘amerilijke_schúldz men

bedenke, dat alzoo, het,‘in‘zijne kwijnin’g terug;

zinkend, een derde deelldes rijke, .-(Wantîîmeeîrdèll
m'aakt Noord-Nederland daarva‘nl,‘ ‘tiool'1”“ahn‚v
omvmg noch aan bevolking, uit), met: de helft

van eenen werkolijkén en uitgestelden schuldent
last van ongeveer tweeduizend millioenen“‘zal
bezwaard blijven, en dan vrage men! biet ‘-o‘ok
den incest vooringenomen Äbestrijder ‚der her«
eeniging op zijn geweten ‘af‘, of‘—'er‘, ‘ buiten die
bereèniging, voòi-Noord-Nedérland nog redding

denkbaar is? welke vrijheid is-hetï mogelijk ‚aan’
den handel te verleenen, waarde staat- door
zoodanige behoeften w’ordt gedrukt?îwclke alge‘

meene welvaart laat zich verwachten, waar de
kanker eener reddeloo‘ze schuld“‘het bijzonder
vermogen der ingezetenen verslindt, en zhlfs het:
langzaam werkend middel der aﬂossing eene

herse'nschim geworden is? En echter, te midden
van dezen hopeloozen toestand, zien wij Noord‘

Nederland over de scheuring, die dezen afgrond
gedolven heeft, juichen, als ware zij eene daad
Van bevrijding! Verre zij het vanons deze harts«
togtelijke verbijstering ‘ te deelen. Integendeel
vermeerdert dezelve onze “bezorgdheid.
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1upíter vult p9rdere prins dementat. Rampzalig
Nederland! 'zondt gij bestemd zijn om uit de
rij der volkeren te worden uitgewischt! De
schutsgeest onzer voorouderen verhoede deze
ramp !

.

Was ‚aldus , (gelijk wij meenez’xdit voldingend
te hebben aangetoond), de vereeniging, welke
[het koningrijk der Nederlanden heeft tot stand
gebragt, in het handelsbelang van Holland te
achtenĳî niet geringer was, ongetwijfeld, haar
weldadige invloed ‚ten aanzien der algemeene
Europieche. betrekkingen van dezen staat. - Het
is tot dit betoog, het tweede gedeelte uitmakende

der "taak, welke wij ons hebben voorgesteld ,
dat wij thans overgaan.
‘
Ten einde ons hierbij op het regte standpunt
te plaatsen, is het noodig vooraf eenen blik te

werpen op’ dan tomtand, waarin Frankrĳk, 11.,
dertig jaren lang de crater te zijn geweest, uit
welke zich alle verwoesting en woeling over
Europa verspreidt hadden, zich aan ons heeft

voorgedaan bij

het einde ‚van dan nieuwen

Europischen krnistogt, die, van het regt de!

overwinning misschien een te gematigd gebruik
makende, dat rijk wel weder eenigzins binnen
zijne oude grenzen teruggedreven, maar echter
sterker

gelaten had, dan het zich vóór deu

aanvang zijner omwenteling bevond‚‘
En nu -- wat‘ vinden ‚wij bij deze beschou’
wiug?_ Treft ons het berouwhebbend gevoel van

‚
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een edel volk, dat n'wh schaamt , jaren nahter- ‘

een, de gee!el van Europa geweest te wijn?
Ontmoeten wijde erkentenis, dat Frankrijk ’alles.,
met de laatste ’drie‘ jaren vernederends „gelmd
hebben, door nog veel erger vernederingén van
anderen, zelf zich heeft op den ‚hals gehaald?
Geeft men ons toe, dat kre'jgsnoèm “een volk
hnandmerkt, zoodra die ;krijgrverokering,vgeme

verdediging, ten doel: :heeftî‚ .il‘reﬂ; ‘nns’îîde
kalme berusting in het oorlogsteg‘t -der .vĳolken,
welke, met hunne reglen, ook hunne benittiug‘en

en kunstvoortbrengselen hernemen? .Enlverheng
ons, eindelijk, het heilig voornemen van alle
Franschen om zich nimmer weder tot dergelijke

a‘oovertogten te laten gebruiken?—
‘-‚; —- nab
‚‚‘.‘.Neen, geensponr van
alles. ‚Doorlodpen
wij de redevoeringen der afgevaardigden in "het

wetgevend I..igchaam van dat abelangrijk tijdstip;
de dagbladen, welke,bij geen volk meer:dìan
bij de Franschen, getuigen
van den openr
haren geest —- wrevelige spijt is het, die ons

overal :in de negen ‘springt.

De tooverwoorden

van groote natie, onoverwinbare legers, onver
welkxbaxe laurieren vormen nog altijd de leus,
welke de geestdrift opwekt. Op het oogenblik
zelf, waarop men in de verfoeijing van nnomì

mnrn’s despotz‘sme moet instemmen , kan men het
naauwe’lijks bedekken , hoe gaarne men hem zijn

despotisme en al zijne misdaden zoude vergeven,
zoo slechts de eindelijk afgematte fortuin den
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stroom zijner overwinningen niet gestuit had; en
de eenige troost, dien mendan nog wel wil aan
nemen, is deze: dat die onverwinnelijke legers

bestaan“, dat een wenk ze weder kan ver
eenigen , en dat dan eerst Frankrijk zijne réglen
en zijne waarde hernem'en‘zal C“).
" Geen wonder derhalve, dat de eerste gedachte
’der verbondenv mogendheden, nadat bare ver—

eenigde „krachten3het‚reuzengevaarte, ’t geen het
aardrijkwerplette, had om verre gestorrnd, en
zij aldus uit ’de"handen der overwinning de
_ roemvolle taak ontvangen hadden tot het vestigen
van eene betere orde van zaken, ‘die voor
Europa eene eeuw van rust deed geboren wor‘
den — geen wonder, zeggen wij , dat bare eerste

gedachte de oprigting betrof van eenen staat,
geschikt om tot voormuur te ‘verstrekken tegen.
dien veroveringsgeest, van welken zich reeds bij
den'anders zoo edelen unumun den xv en zijnen
voortrefl'elijken stuur de sporen hadden vertoond,
en welke, meer bepaald, sinds mcneunn het

erfelijk roersel der Fransche staatkunde gewor‘
den‘ is.— Vruchteloos toch zoude Frankrijk, ten
einde Europa op' nieuw in eenen zorgeloozen
slaap te wiegen , aan hetzelve trachten diets te

(*) Men zie Mr. J. Ĳ. Kr.uren’s proeve over dan invloed da1'
staatkundige gebeurtenissen en der godsdienstige en wijsgeerige
begrippen sedert ruim vĳf en twintig jaren op de ware ver
lichting in het godsdienstige en zedelijke bĳ de volken 0un
Europa. 51. H7 en volg.
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maken, dat anomnara’alleen als de ‘iooriäak
van alle ellende, en dus ook zijn ‚val‘enxd'ie- van

zijn geslacht als genoegzame: waarborg van eene
bestendige rust te‘ beschouwen is.‚ nvo'muma‘ ‚

wijù bekennen het, was een schrikkelijke naam
voor; Europa. Veel van hetgeen de volken ge’
leden hebben, is het gevolg geweest van zijn
persoonlijk karakter ;’ maarhetgeenhem‚ bovenal
gevaarlijk ‘‚rnaakte,

was het verband ‘1tussch‘en

zijnef‘woelzieke „en rustelooze veroveringszucht
en den geest der‚Franschen zelven. —BUQNAPÀRTB
was, ten aanzien van andere volken,‘-wel zelf
trouweloos en overheerschend , maar niét_meex;

dan het Direótoíre_ en de Nationale’ vaeritíeÉ,
en deze weder niet meer of anders danaonawrm
de’xxv en vroegere vorsten van dien. stempel. ‚En

daar wij, vooral in de laatste ‚jaren, ge‘noeg
geleerd hebben, hoe gemakkelijkîde,persoonlĳke
wil der regenten somt_ijds door den_„volksgeest
wordt medegesleept,‘ zoo kon zelf. de vredelle‘

vende_ geaardheid der, vorsten uit ‚het huis. van
Bourbon, welke door den val’ van -den_overheiar
scher op den voor,vaderlijken troon-_ ‚waren
temggebragt, geene‘genoegzame verzekering verî

schaffen, dat niet « eenmaal het ’gest_uite werk
hervat, en Europa—‚geuoodzaakt,worden_ zoude,

den hloedigen strijd voor zĳne onafhankelijkheid
nogmaals te strijden (°).

(*) Men zie Kaxrn’s proeve ma. ter aangehaalde plaats.

_
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Het was deze overweging, welke den grondslag
leide’ tot: de” oprigting van het kanirigrijk der
Nederlanden.- Echter bepaalde zich het doek
dier? opiigting niet tot deze enkele, tegen Fra’nk‘
rijk gerigte, vOorzorg. Bezelve had eene rúimer
st!elsking,- en‘ die mi Nederland de algem’eene
belangstelling"in eene hdoge mate moest ver
zekeren. Eèn‘staatî,‘‚’vanì zijne ligging die —bestem‘
ming ontvangende om de eerste beweging van
eenen magtigew vijand teî bedwingen; ‘ zelf? te
zwak om veroveringen. tevìnaken‘, maar ‘sterk ’

genoeg om niet veroverd ’ te’ worden zonder
nadmltkélijken tegenstand en zonder zijne’ ver‘
dédigera" den
te laten van te zijner huâpe
te snellen; in’ gelĳke mate door zijn belang
genoopt;om alîzijne-naburen te beschermien"eù
geen! derzean te verzwakken -— zulk’een staat,
‚om, geenenîgevaarlijk’, voor velen bevèili’gend,

voor allen- belangrijk ‚ moest, biúîen—tegeiispraalä",
zijne grond‘i’esting , als eene veelzijdige en
algemeene weldaad beschouwd worden C).
Het rijkder Nederlanden legt dus in de schaal
van Europa een múestichtmd en rustbewarend
gewigt, ’t geen, zonder hetzèlve, ‚niet aanwezig
zijn zoude. Het beveiligü=het Noorden tegen de
smullen’ van Frankrijk’, en Frankrijk weder-‘
keenig tegen de aanvallen Van het Noorden,- en
vervult alzoo, in dit ’opzi‘gt‘, dezelfdeïweldêdigè’

W W ruu’‚‘du Congrèa’ d. Vìèm.‘Tl 4 ‘P‚ „4.;
s
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bestemming, die ook aan Prrrissen in het alge;

meen statensteläelïva‘n Europa“ ‘is“áangewezen, ‘al’s'
Betwèl‘k daarin, door zĳne geograjilíische plaatsiilg,
de schokken voortkomt, aan welke aîldèrzinshe_t
op een horten van den oostelijken en ’Westelijken
kolos (R'nslan‘d en Frankrijk) den vrede Van ons

werelddeel onophoudelijk zoude blootstellen:
Pmîssen bezit, wel is‘ waar, tot de ‘bereiking
van dit oogmerk eene Aanzienlijke1' magt‘: ‘îì1á'Àìi
ook de magt"‘van Nederland, uit eene bevolking

van ze: millioenerr Bestaande, is, zoo wellvòoíj
d‘e’n inwendigen‘ bloei van dien slaat , als\voór de

vervulling van het doel zijnerdaarstelling, allezins

toereikende. ‘M‘en herinnere zich sl‘ecms"wgáikè
Wonderen rna’nuik na oaoou:e niet o‘nver’gélijlibaar
geringere middelen vem‘gt heeft.

‘ ‘

‘ “

om de van één scheuring van "het"kôníngrijli
'Nederlandèm is alzoo de grondslag," waaroj}
het! =nieuwe‘.statenstelsel ‘Van' 'Èui‘ojîa" gebouwd
Wee, verbroken. Deze uiïkoxiist’ erlangen, was .
voor Frankrijk het gevvigt‘igst' en‘Ìno‘e’ijelijkst Punt; Dat het daartoe geene‘ geheime ,*èîì" ‘ziell’s‘v "o‘1ienl’ĳì

ke‘ middelen , ‘ de si:handëlijkstën

jiìiigäì‘5‘il

de
d‘erdi,
gebeurtenissen
gespaard heeft,
der’ zal"vo’or"ëenî
jongste ’dîfg‘entl'ihet
i‘éde’l‘,’ een

eenigzinsi opmerkzaam nog hëéît’"gadel geslagen‘,
geen ’Bet’o‘og beh'oeven‘.

‘De_ opstanld’van België

is meer het Werk van Franschen voorgang en,
aanbitsing, dan van eenige z‘ö‘ogenaaìnde’ grieVe;

Thans blijft alleen nog‘de vraag over ':‘ z’al‘Franki
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rijk het‚ werk zijner arglistigheíd kunnen overeind
houden, en Belgie, als jeenen onafhankelijken
staat, door Europa doen erkennen? Kan het dit
bewerken, zoo is het buiten twijfel, dat het_‚zich

daartoe voor het-oogenblik bepalen zal; wel;
bewust, dat‘zich,’ uit die erkenning zelve, de
vervulling’van zijnen verderen wensch even, om
feilbaar’ moet ontwikkelen,

als de vrucht ‚zich

ontwikkeltuit bare schel. Eenmaal van Holland
losgemaakt, is Belgie, daardoor alléén,
Frankrijk gewonnen.

voor

Immers zoo deze , voor

het toekomstig lot van Eur0pa zoo zeer verder‘

fehjke, ontbinding tot stand kan worden gebragt
zonder het

ontsteken

van eenen algemeenen

oorlog , die wel nimmer om eene gewigtiger oor
zaak zoude zijn gevoerd,‚ zoo zal ook wel de
latere, reeds van nu af voorbeschikte, onttroo‘
ning van eenen nietigen Prins van saxe-conuno,

(of wie anders zinneloos genoeg mogte zijn om
de spotkroon der nieuwe Belgische staatsregeling ‘
‚als een begeerlijk hoofdsieraad te beschouwen),
niet meer geaqht worden tot zoodanigen oorlog

eenen genoegzamen grond op te leveren. En zoo
geraakt, het ondankbaar en kortzigtig Belgie
weder tot het genot derzplfde voorregten, die
het reeds vroeger van zijne verbinding met
Frankrijk heeft ‚ mogen inoogsten: smaad, ver
achting,en vernedéring.î Het erlangt‘weder den
’zelfden’rol, welken: hetï‚r‚eeds eenmaal, als deel

van het -gr_oote keizerrijk, heeft mogen vervullen,
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dien van met zijn bloed en met zijne schatten
mede te werken tot de, aan hetzelve geheel
vreemde , veroveringsplannen der volkenver
sli_udende ’natie.
Ware het mogelijk dat sommigen onzer lezers,
verblind door de troonsweigering van Lonnwisx

FILIP , als vader van den minderjarigen Hertog
vm nsmouas, op wien zich de eerste konings
keuze gevestigd had, aan de mogelijkheid eener
onbaatzuchtige staatkunde van de zijde van.

Frankrijk konden geloof hechten, wij zouden
niet schromen onze bewijzen, tot verdrijving dier

noodlottige zekerheid, juist van de schijnbare
zelfverloochening van Frankrijk te ontleenen.
Wij zouden hun vragen, hoe het mogelijk
zoude kunnen zijn, dat de vermeende bevrijding
van Belgie in Frankrijk eenen zoo volvurigen
voorstander

en

bevorderaar vonde,

zoo

dat

rijk daarbij geene bedekte wenschen voedde ,
door geene geheime bedoelingen gedreven werd?
Belangelooze menschlievendheid heeft sinds
eeuwen opgehouden eene ‚ drijfveêr te wezen
der staatkunde; en het ‚is dus niet minder‘

ongerijmd, hieraan de zoogenaamde ed_elmoedige
tusschenkomst, waarin de Belgische afval zijnen
eenigen steun gevonden heeft, toe te schrijven,
dan, gelijk anderen hebben gedaan, den grond
dier tusschenkomst in eene pligtmatige zorg
voor zelfbehoud te zoeken; even als of‚het

koningrijk der Nederlanden, Schoon ook on"
4
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veldeèld,“aän Frankrĳk immer eenige bezorgd-’
heid" inbo’ezelnen koude!
’
«Het is waar, - Belgie‚ althans het meerendeel
zijner bevolking, schijnt, voor als nog, van het

denkbeeld eener algeheele inlijving in- Frankrijk _
afkeerig. Ûnat‘hankelijkheid is de kreet, met
Welke het de vaan des oproers heeft opgesto‘
ken,- en eene onafhankelijke natie uit te maken
is"dan ook het doel, ’11. geen, tot op ‚dit.
oogenblik, de meeste wenschen vereenigt. Doch
de vraag is niet,— wat Belgie, in zijn verwaten
zelfbehage‘n, zich voorstelt te wezen, maar wat

‘dë

aard.

der plaatsvindende omstandigheden ,

de onvermijdelijke loop der: dingen,en de ge
steldheid ‘van Europa aan hetzelve vergunnen
te’ zijn. Geen eigen volksbestaan kan Belgie
opvoeren tot eenen trap van magt, die hetzelve
van eenig aanbelang make voor het evenwigt
van Europa, en belette dat het, bij de eerste
"storenis van den vrede, eene weerlooze pro'oi

worde’ van diengenen zijner magtige naburen,
Welke zal venneenen deze geweldenaríj straffeloos
Daarenboven is het, om een
volk te worden, niet genoeg dit te willen. Er

’ te kunnen Wagen.

Wordt hierbij meer vereiacht‚ dan het‘atba’ke‘nen

‘eèner grenslijn en het plaatsen van .laudpalen‚

’1Vdfional’iteit, dat is gehechtheid aan eigen taal,
Steden, wetten en instellingen, en de openbare
’ge'est, die het onderscheidend v'o‘llxskarakter in
stand ’liou‘dt, zijn ‘daa‘rto‘e even zoo vele ver—
‚‚

«
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eis_chteù;_ en van ‘dit alles bezit Belgie niets.

Nimmer een' afzonderlijken staat uitgemaakt
hebbende, maar steeds van het een vreemd
gezag onder het ander overgegaan, naar mate

de krijgskans hetzelve aan de eene of andere
mogendh’eid, als prijs der overwinning, deed
toewijzen, heeft het zich achtervolgelijk in alle
staatsvormen, _onder alle Wetgevingen, gëv’oegd»
Er bestaat dan ook, noch omtrent het een

noch omtrent het ander, bij de menigte eenig
bepaalden duidelijk begrip; veel min eenige
voorkeur. Alleen heeft de ‘blinde navolgingzueht,

welke een groot gedeelte der bevolking ten
aanzien van Frankrijk koestert, naar deze zijde
eenige meerdere helling doen ontstaan, Welke

echter, ‘op verre na, niet als een algemeene volks
wensch te beschonrven is.ï in het algemeen'ka‘n
het, van alle waardigheid ontbloot , schouwspel
’van Belgie, met zijne, nog door geene mo

gendheid erkende, kroon aan de poorten van
schier alle vorstenpaleizeh aankloppende, en,
na elke, hierbij ontvangen, smadelijke afwij—

zing, zi‘jne liefde en genegenheid, op een enkel
bevel van het Congres, van. het een Vorsten

geslaeìht op het ander overbrengende, van
de mate der nationaliteit Van dit volk, ge
lijk de gedane keuzen zelve van ‘de‘ diepte
van zijn staatkundig doorzigt getuigen. Naaú”
welijk’s zĳne onafhankelijkheid verkondigd en

den laatsten ademtogt verpand hebbende aan

(

“‘
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derzelver handhaving, wendt het zich, bij een
plegtìg gezantschap, tot den erí‘vijand zelven
dier onafhankelijkheid, en smeekt van denzel
ven, gelijk eenmaal de vorschen van Jupiju,
eenen koning af, wiens enkele komst het zelf
standig Belgie in een vreemd wingewest moest
h‘erscheppen! Het volhardt in deze keuze, ook
na de zekerheid te hebben verkregen,.dat dezelve
‚het teeken

zijn

zoude ‚tot eenen

algemeenen

oorlog, van- welken Belgie het eerst slagtoﬂ‘er

worden moest. In dezen onzinpigen wensch te
leur gesteld, werpt het zich, met gelijke geest
drift, in de armen van een volk, ’12 geen lang,
als ‚een naijverig mededinger, de heerlijke ont

wikkeling van het Belgisch fabríjkwezen met
leede oogen gade _ geslagen, en de heillooze
omwenteling, die dezen bloei voor eene lange
reeks van jaren verwoestte , met eene geheime
vreugde toegejuichd en op de arglistigste wijze

bevorderd had. Zonderling verschijnsel! Belgie
telt onder de vijanden van zijne welvaart en
volksbestaan er in het bijzonder twee, die dit,
de een in het eerst de ander in het tweede

opzigt, door alle tijden heen zijn geweest, en,
tot zoo lang on_s Werelddeel eene geheele veran

dering zal hebben ondergaan, steeds zijn zullen,
en het is juist tot deze, dat het, de duif tot
den gier, zijne toevlugt neemt! Het bezit slechts
e'énen natuurlijken bondgenoot, met welken het
dezelfde aardrijkskundige ligging en luchtstreek ,

_.n._.

- J-"I è—.._ ‚
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gelijk dezelfde taal en gewoonten en dezelfde
geschiedkundige herinneringen deelt , en het
scheurt zich Van dezen, met verkrachting van
alle wetten van trouw en dankbaarheid, opde

gewelddadigste wijze los! Belgie -— het kathohjke
Belgie, ’t geen, op dit punt, zelfs niet door
Spanje wordt overtroffen, Jen. '12" geen in de
geloofsbelijdenis van zijnen deug’dzamen Koniiig
de voorname grieve vond, die het afkeei‘ig
maakte van deszelfs bestuur,verwerpt een Protes
tantsch vorsten’geslacht om daarvoor een ander

in de plaats te stellen. En ziet dáár:hetvolk,
’t geen beweren durft zich rijp te gevoelen voor
een afzonderlijk bestaan; ’t geen aanspraak maakt
Om, als een nieuw ‘en belangrijk lid, in het
statenverbond van Europa te worden opgeno
men; ’t geen zoude willen dat Europa zich, ter
liefde van deze kindergril, in eene nieuwe zee
van bloed en tranen stortte (°)!!
Wie ook, die Belgie immer bezocht en met
een opmerkzaam oog doorloopen heeft, is niet

getroffen geworden door de verscheidenheid der
volksstammen, uit welke deze zoogenaamde natie
is te zamen gesteld, en de afkeerigheid, om

niet te zeggen volslagen vijandschap , die dezelve,
(*) “ (Je soul." (zegt v1co, Science nouvelle, volgens de ver
taling van den heer NICHELET) , » deux lois naturelles: qm' na
peut se gouverner obéím, et aua: mailleurs l’emps'f'e du monde."

Beide deze wetten behelzen het doodvonnis van Belgic als on
afhankelijke staat.
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ten aanzien van elkander, bezielt, en welke ‚ op
meerdere plaatsen, zelfs zo_o verre gaat, dat zij
aan allen gezelligen omgang, en veel meer nog

aan alle familie‘verbindtenissen, den weg af
snĳdt. De hoogduitsche, waalsche en vlaamsche
provinéiè‘n hebben gewis , noch in taal , noch in

geaardheid, noch in zeden en gewoonten , niets
dat haar naar de anderen doet gelijken: en zij
zelve onderhouden dit verschil met eene zorg_
vuldigheid, men zoude mogen zeggen met eene
liefde, welke bewijzen, hoe weinig de gedachten

aan de gmndvesting van eenen afzonderlĳken
staat, als, die de behoefte tot eene meerdere

ineensmelting zoude hebben doen geboren wor
den, tot hiertoe bij de volksmenigte wortel heeft

geschoten.

De vereeniging met Holland had,

door het overwigt, dat zij aan de Vlaamsche

bevolking gaﬁ, gelijk de vroegere vereenigiug met
Frankrijk dit aan de Waalsche bevolking had
gegeven, de botsingen, die, bij zoodanigen staat
van zaken, onvermĳdelĳk zijn , doen ophouden.
Doch, door de vestiging van Belgie als onaf‘

bankelijke staat, keereu beide partijen in bare
:v.orige gelijkheid terug, en moeten dus ook al

,ras. weder de vorige verdeeldheden het hoofd
opsteken. En Belgie mist alzq_o‚,‚ ook te dezen
aanzien. ‚ eene dei' eerste voorwaarden tot een

‘krachtvol’gelijksooi‘ti‘gheid
en bloeij’end bestaan;
die van vol.
‘komeni
en
overeenstemming

tusschen al deszelfs deelan
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Maar, al ware het ook dat de zedelijke toe‘
stand van Belgie aan hetzelve de ruimste aanspraak
gave op de vervulling van zijnen wensch, dan

nog zoude die vervulling, in de zàkelijke(ma«
teriële)‘ behoeften des lands eenen onoverkome"
lijken hinderpaal ontmoeten. ‘ Aan drie zijden‘
benaauwd door eene ondoordringbare tollijn,’
met

welke de mededinging der Fransche

en

Pruissische nijverheid en het handelsh‘elang van
Holland hetzelve omsloten houdt -- Waar zal
Belgie heen met de voortbrengselen zijner talrijke

fabrijken, welke, op eene bevolking van zes
millioenen en het onuitputtelijk vertier van
uitgestrekte volkplautiugen berekend , zich plot
seling tot twee derden dier bevolking zullen
beperkt vinden; terwijl zij‘,‘ (wat ook de trakta

ten bepalen mogen), door de kracht der zaken
zich van de koloniën geheel zullen uitgesloten
vinden? Waar zal het heen met de jaarlijksche
overwinst zijner granenteelt? — Waar, met den

overvloed zijner delfstoifen, en, daaronder, in
de eerste plaats, zijner steenkolen, die, in Hol
land allée’n, volgens de berekeningen van den

Luikschen handelzelven C“), eenen aftrek vinden ,
niet’ minder bèdragende dan vijf millioenen
guldens 'sjaars, enï‘die zich daarbij, achtervol

-gelijk , ook nog het ’kanaal van vertier zullen

‘ (*)‚Adrcsse nu Cong1'ès national de la Belgique par la Corp
uurco de L1'ègc, gedagtcckcnd den 6 December 1830. ‘
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zien ontzinken, ”t geen het ontelbaar aantal der
stoomwerktuigen, die het ten val bestemd fa

brijkwezen allerwegen heeft opgerigt, haar thans
nog verschal‘t? Is het, tot zulk eenen toestand
gebragt, mogelijk, dat niet Belgie, in al zijne
levensbronnen gekreukt , zich in de armen werpe
van Frankrijk, en in zijne vereeniging met dit

onmetelijk rijk de middelen zoeke tot weder
opbeu.ring van zijn kwijnend volksbestaan?
Wel nu, zegt men; dit zij zoo. Belgie worde
Weder eene

afdeeling van het Fransche rijk.

Kan daarom Noord-Nederland zijne onafhan
kelijkheid niet handhaven? Moet het vernietigen

dier onafhankelijkheid het noodzakelijk gevolg
zijn van dat der Belgische?
Kortzigtige vraag, die de wijsheid der vaderen
verloochent! —- dier vaderen, wier namen wij

zoo dikwerf met regtmatigen trots vermelden ,
wanneer onkunde of volksvooroordeel het waagt
de eer aan te randen van den Nederlandschen

grond! Aan wien, die niet in de landsgeschiede
nis een volslagen vreemdeling is, kan het onbe
kend zijn; dat, volgens den onsterfelijken :oum
nu wrr, het hoofdbeginsel van de staatkunde

der Vereenigde Nederlanden gelegen was in het
vermijden van

alle onmiddellijke nabuurschap

met Frankrijk, weswegens de eerste pligt der
landbesturers de zorg betrof van toe te zien,
dat Belgie steeds tot eene mogendheid bleef

behó'oren, sterk genoeg om deze belangrijke

B7
bezitting, en daardoor tevens ‚de grijlgeid‘. en
onafhankelijkheid van Nederland, te, beschermen

en vrij te waren. _Thans is, ten gevolge van den

veranderden toestand van Europa, het staatkun—
díg stelsel van Neerlands grooten staatsman ver

vallen: want noch voor Oostenrijk, noch zelfs
‘ voor Pruissen, (dat daardoor, geheel en al tot

eene reddelooze, en. overal kwetsbare lengte
zoude uitdijen) , kan Belgie meer eene begeerlijke

bezitting zijn. Doch. juist hierin ligt de vqlstrekte
noodzakelijkheid van deszelfs vereeniging met
Holland opgesloten.

Holland geraakt daardoor,

wel is waar, in re_gtstreeksché aanraking met
Frankrijk: dan dit lot zoude hetzelve even
zeer, ook buiten die vereeniging, ondergaan,

door de inlijving van Belgie met Frankrijk, welke
wij hebben aangetoond in dat geval onvermijde’
lijk te wezen. Het gevaar, ‘ ’t geen ons uit de

onmiddellijke nabnurschap van Frankrijk dreigt,
en den schranderen na WXT met zoo groote en

regtmatige bezorgdheid vervulde, is dus ‚niet
vmeer te ontgaan. Wat ons nog overig; blijft,
is daartegen , in den geest van het stelsel van den
grooten Pensionaris, de beste middelen van
voorziening aan te wenden. En dan -- welk
een hemelbreed verschil tusschen de beide toe

standen ‚ waarin zich de gevreesde aanraking
voordoet! welk een verschil, ons naast Frankrijk

geplaatst te vinden met eene bevolking van twee ,
of wel van zes millioenen; met eene dubbele of
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slechts met eene enkele lijn van grensvestingen;
met ruime en nog voor vermeerdering vatbare,
of met uitgeputte en reddelooze’geldmiddelen!
Door de aanwinst van Belgie zoude zich Frank
rijk zien omgeven van eenen nieuwen rii1gmuur
van sterkten, door onze eigen handen en ten Y

koste onzer eigen schatten opgetrokken, en wel
ke, de reeds op zich zelve zoo geduchte verde
digingslíj’n van vanaau omvattende , dat rijk voor
allen inval aanden kant onzer grenzen veilig

stellen; ons, daarentegen, in het uur des ge
vaars, van alle hoop op ontzet versteken zoude ,
daar men toch wel Frankrijk nimmer zoude aan

vallen ter plaalse waar het harnas , dat hetzelve
omgordt ,

ondoo‘rdringbaarst

zoude geworden

zijn. Hoe ook zoude men, met eenigen grond,
van den kant der statengemeenschap van Europa, ’
voor het, tot eene volslagen staatkundige nie
tigbeid teruggezonken, koningrijk van Holland,
(of welken anderen naam het oude vaderland
bestemd mogt zijn voortaan te dragen), dezelf
de belangstelling verwachten kunnen, die het
door zijn aanzien en strekking zoo ve’r 'b‘e
langrijk koningrijk der Nederlanden in zijnen
onverdeelden staat aan allen inboezemde? Hoe
zouden de mogendheden, tot. de bescherming
van het eerste, tot dezelfde inspanning en op
oﬂ‘e'ringen kunnen bereid zijn, die zij gewis het

laatste waardig zouden hebben gekeurd? ’En zoo
zoude derhalve Noord-Nederland , noch in zich
\
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zelf, noch in den wil of het belang zijner

bondgenooten , eenigen waarborg meer vinden
tegen de overweldiging, die hetzelve,“ in‘ den

vooronderstelden afgescheiden toestand, vroeg of
laat van de zijde van Frankrijk treffen moet (*).
(*) Hoogst opmerkelijk is het wat hieromtrentuvoorkomt in
een, bij uitstek belangrijk, en van de diepe kunde des schrijvers
in het statenregt blijk dragend stukje, ’-t geen
op den 34
December van het jongstverleden jaar, onder den titel van:
Over de erkentenis der Onafhankelijkheid van Belgie‚ hebben
zien in het licht verschijnen, en waarin wij bl. 17—l9 het na
volgende lezen: î‘ Het Rijk der Nederlanden eens regtens ‘ont
» bonden zijnde, zal de belangstelling der Bondgenooteh en

a van Europa in onzen Staat deerlijk worden ‚verzwakt. vZal
» men zich op den duur met de verdediging van eenen Staat
3 belasten, die geen waarborg meer, en slechts een twistappel‚,
a voor anderen oplevert? Zal men eene Natie eetbiedigen,‘
n welker land altoos een der gewigtigste en begeerlijkste plek
» ken van ons werelddeel blijven zal, maar welker vermogen
a verre beneden de sterkte en ondersteuning is, welke het
» algemeene Stelsel op dit punt behoort te vinden? Zijn,
n wanneer men de eenheid van het Rijk der Nederlanden bij
n de Staatsberekeningen en bij den krijg een; uit het nog
» heeft verloren, overeenkomsten ondenkbaar, of zelfs onwaar
n schijnlijk, ten einde Holland als prijs der bevrediging, en,

n
»
u
»
a

in het bezit eener vreemde Mogendheid, al die‘ kracht of
dat tegenwigt te doen gelden ‚ welke Holland op zich zelf
niet: meer uitoefenen kan? Men heeft gemeend, in de al
gemecne Staatkunde sedert het Congres van chnen eene
strekking te bespeuren, om allengs de kleine Staten aan de

” groote op te oﬂ‘eren. Men behoeft: zulk eene strekking niet
2 aan te nemen, om het onvermijdelijk lot dier kleine Staten
» te voorspellen, welke zoo gelegen zijn, dat; een voorwerp

» van naijver te wezen tusschen groote Mogcndhcden, hun
» voorname rol is op het tooneel de: Volken."
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Of verbeeldt men zich welligt, dat Frankrijk,
het bezit van Belgie verworven hebbende, zich
voortaan met zijn uitgestrekt grondgebied ver

genoegen, en niet denken zal om hetzelve verder
uit te strekken. Dat zij, die de onveranderlijke
strekking der Fransche staatkunde tot hiertoe
onopgemerkt mogten hebben gelaten, en voor
wie ook, sinds zestien jaren, de redevoeringen
der volksvertegenwoordigers van dat rijk geene
genoegzame leering hebben behelsd, één oogen
blik hunne aandacht vestigen op het navolgend ,
van allen sluijer ontdaan, tafereel der toekomst,
welke aan het koningrijk der Nederlanden, in
de groote wereldstad, is voorbeschikt en waaraan
de zoo onbedaehtelijk verlangde scheiding tot
voorbereiding moet verstrekken; en dat zij dan

nog, zoo zij kunnen, in hunne zorgeloosheid
en verblinding volharden. De plaats, welke
wij hunner ernstige overweging aanbevelen, en
welke wij Vertalen, ten einde dezelve voor allen
verstaanbaar

zijn moge,

is

ontleend uit een

Werkje, onmiddellijk na het uitbarsten

van

den Belgiscben opstand te Parijs in het licht

verschenen, en hetgeen aldaar te grooteren
’opgang heeft gemaakt, daar hetzelve werd erkend
de uitdrukking te bevatten van het algemeen

gevoelen, van den algemeenen wensch en van
de algemeene verwachting der groote natie (°).
‘

(*) La Belgiqus redeviemlra-t-elle Franpm'se? Lettre .mr cotta

guestion alc. per x. L. na szvruxcns. Pari: clwz_G. ‚4. Dantu 4830.
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Men. heeft

gelagehen" ’ (zegt de schrijver),

toen aan mroreou het gezegde ontviel: » „ ik,
» veel in het oude Europa mijn’ ademtogt

„ beklemd!"” ‘en nog is dit lagcheri aan hen ,
die zich daaraan incest hadden te goed gedaan,

duur te staan gekomen. Doch wie zoude zinne
loos genoeg zijn om te lagehen, zoo Frankrijk
thans, met meer regt, uitriep: » » ik stik‘ in
n de gevangenis, waarin de jaloezíj mijner'na“

»‘ buren mij heeft‘opgesloten!”"
Ĳ Welk eene gevangenis! zal welligt hier of
daar een grappenmaker zeg’gen: ‘\vant de
be’raadslagingen van ’ het Engelseh Parlement
doen ons zien, dat ook in‘ de gewigtigste
onderwerpen niet zelden grappen gemengd
Worden? welk eene gevangenis, die een grond‘
gebied van meer dan tWee ‘honderd‘mijlen

lengte, en eVen zóo veel breedte, insluit! —1
Dit zíj zoo, zullen de Franschen ‚ten antwoord.
geven, maar waarom strekt zich dit grond
gebied niet uit tot de grenzen, die de’ natuur

zelve daaraan heeft aangewezen? Waarom moej
ten zij, die dit land bewonen, na aan drie

zijden grenspalen gevonden te hebben, die
als door de hand der Godheid zijn geplaatst,
aan de vierde zijde door hindernissen Worden

teruggehouden‚ die alleen het werk zijn van
menschenhanden? In tijden, die de eeuw van
zelfvoldoening, in welke wij leven, als bar
baarsch uitkrijt, bestond er ten minste eene

—„
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» genoegzame mate van gezond verstand om te
» doen inzien, dat ook ten oosten en ten noorden

» eene groote rivier dat schoon gedeelte van
» ‚Europa moest omvatten, 't geen, op alle
» andere punten, zoo volkomen door de Alpen,

» de Pyreneën en de ‚beide zeeën wordt afge
p‚ slotenl'“). Ook was het aldus dat zich de

‚ zaken gesteld bevonden ten tijde toen cz:saa ,
» door

de verovering van dit gewest, zijnen

» naam onsterfelĳk heeft gemaakt: » » Gallie,
3 »
zegt hij, is verdeeld in drie gedeelten,
» » waarvan het een Wordt bewoond door de
„ . Belgen (-j-).”" Wat zoude deze roemruchtige
‘s

(*) Dat het alhier gepredikt stelsel der natuurlijke grenzen
voor de Fransche gezagvoerders ‚niet zoo volstrekt verbindend
is , dat zij niet ook, zonder bedenking , de door de hand der
Gadhez'd zelve geplaatste grenspizlen van Alpen, Pyreneè'n en
wat dies meer is, zouden opruimen en afschaﬁ‘en, wanneer

dezelve hunne veroveringsontwerpen in den weg staan, heeft
de ondervinding, bij meer dan eene gelegenheid, geleerd. Het
gezegde van ‘Lonnwun mm xxv tot zijnen kleinzoon: Il n'y a
plus de Pyrenées, is daarvan een klein, algemeen bekend ‚
staaltje: en het genoemde stelsel is dan ook, met de daad ,

niets anders, dan een schoonschijnende grond om een stukje
lands van de buren aan het zijne toe te voegen; op gelijke
wijze als het onderdaags door dezelfde natie uitgevonden systhema
van non-interventie in den grond slechts eene tijdwinnende
kunstgreep is, om de woelingen bij anderen zoo lang te doen
voortduren, tot men zich in staat gevoelt van daarmede zijn
voordeel te doen.

Is men, zoo wel met het een als met het

ander, dezer stelsels zoo ver gekomen als men kan , zoo laat
men dezelve varen.
'
(+) nm woorden maken de eerste

zinsnede uit dcr Cvﬂ"
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Romein zeggen, indien hij zag dat negentien
- eeuwen later, bij die volken, welke vermeenen

de ouden zoo eindeloos ver in beschaving en
stellige kundigheden te overtrell‘en, er, in de

staatkundige wereld,eeue zoodanige verwarring
heerscht, dat een ‘der drie gedeelten van
Gallie, heeft opgehouden tot de beide overigen

te beh00reu? Maar wat zegt heden de reizigers
die, rustig zijnen weg vervolgende door de
opene vlakten, _welke Rijssel van‘Doornik of
Valencijn van Bergen scheiden,’zioh plotseling
hoort. toeroepeuzi» ‘u niet verder! vertoon
=

uw paspoort! betaal de tolregten! de aard‚- _

» kluit, op welke gij uwen regter voet gezet

n hebt, behoort tot het rijksgebied van dan
» Koning, onzen Meester-l”? v_mchteloos zoekt
de Verbaasde reiziger naar de hergketen,deu
stroom, de rivier; het beekje, dat=de grenslijn
ultinaakt tusschen de beide staten, en roept
hĳ uit: » »‘.men :behoorde toch wel„dîe
» grenzen door het plaatsen‚van eenen steen,

» aan te duiden, ten einde twee staten ten
» minste even gemakkelijk van “ elkander
9:

is kunnen Worden

onderscheiden, als twee

l)

» aardappelvèlden.""’ -—

‘

‘
.1

\'

mentaria: Gallia est omnis dirisa in partes tres, quarum Ilﬂúﬂl
‘

’

(7

incolmtt Bclyae. (De Bel. gal. Lib, I).
ncms zegt op gelijke wijze: Germania omnis‘ a Gallíz's‘
Rheno separatur (de Mor, Ger. I.) en hij plaatst de Bataven
aan het uiteinde der Gallische kusten: extrema Gullicao, (Hint.
IV. 42).
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Hoort het, Nederlanders! en drukt het diep
in uwe gedachten, en roept het elkander dage
lijks, gelijk de bewoners van La Trappe hun
sòmber:_ memento mori.’ toe: natuurlijke gren‘
zen verlangt Frankrijk. De vermeerdering
‘
van

grondgebied, welke Belgie aan dat. rijk zoude
toevoegen, kan hetzelve dus niet vergenoegen,
want ook in die vermeerdering vindt het niet
Wat‘het dpenlijk , als het eenig doel’zíjner staat
kunde , verkondigt; natuurlĳke grenzen, die het

nog wel vooreerst, (alleen met inlijving van
‘Noord-Bx‘aband, Gelderland en Zeeland), tot
de'—Rijnboorden wil bepalen, tot het van .het

eerst oogenblik van belemmering, 't geen der
‘groote mogendheden. van Europa de handen
bindt, de vergunning onlleene

om ook (het

overig gedeelte Van den Oud‘Nederlandscben
grond als ‘complément de terﬁtot‘re (gelijk uaror.non
het noemde (‘)) aan zich te trekken, daartoege

bruik makende van den onwedquegbaren grond,

(*) In eenen brief, aan zijnen 'bl‘oeder LOUIS, als koning
van Holland, op den 20 December

1809, uit Triatlon, ge

schreven, en te vinden hij na roumznnn‚ Mémaires T. VIII.
ch. 8. » Je ne vous cacherai pas ” (zegt hij daarin) » que mon
l intention est de réunir la Hollande à la France,

cdinme

» complément de territoire, eomme le coup 1e plus funeste
» que je puisse porter à 1’Angleterre. - En eﬂ‘et, l'embou
» chure du llhin et celle de la Meuse doivent m’apparlenir.

» Le principe, en France, que le Thalweg (chemin de halage)
» du Rhin est notre limite , est un principe fondamental. ‘
U

Je puis laisser à la Hollands la rive droite du Rhin."
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die reeds vroeger. eene gelijke daad van;geweld
heeft ge’regtvaardigd; de bewering, ‘.namelijláĳidat
Holland Îniets meer is dan eene aanspoelingvaĳ,

den Rijn, enlalzoo ook geenen andereni be‘zitter
hebben kan, ‚dan dien. van ‚deze rivier zelve.
(massa en ’rmxrus,.vooralde eerstgenoemde, zijn
de publibisten," welke hieromtrent, in Frank

rijk,.clenz eenigen grondslag uitmaken ‘van het
staatsregt, __ ’

‘

1

‚,..‚‚’

.‚‚3.‘) r

‘‚ ‘Voor hen alzoo, :die ooge"n. hebben ‚ontvangen
om te zie'n en ‘ oorep. om; te .hooren ‚ ‘.enavoog

‚wie ‘ de ervaring -vàn het voorgeslacht, gevoegd

bij die van. binnen eigenleeftijd, nieteen v'oor
altijd gesloten boek is,.zal het. ‘geen’ verder îbe
‘toog behoeven, dat deï‘afscheiding van Holland
en ‘Belgiei,’ indien dezelve"de bekrabhtigingmoest

erlangennan Europa, ‚met de ‘daadĳde ver
eeniging van Belgie met Frankrijk zijn zoude;
gelijk. wedei" deze ’laatste véreeniging, bij slotte,
onvermijdelijk ‘; ook het- verlies der‚ vrijheid en
onafhankelijkheid van. Noord-Nederland“ zoude
na ‚zich slepem “
’‚
En zullen wijnu aan de Europisehe staatkunde
‚eene zoodanige kortzigtigheid toeschrijven, als

vhet miskennen dezer, zoo zeer klaarblijkelijke,
waarheden zoude aan den
leggen? Zullen
aan eene vergadering, uit de afgevaardigden
der grootste mogenheden bestaande, den vhoon.
aandoen van te gelooven, ‚ dat zij het wettig
regt zbude-‚ kunnen met voeten treden alleen

5

irln’l’eene orde van zaken in te voeren, die
eindelooze‘ Woelingen’voor de toekomst voor’
bereiden; en Welligt eerlang de noodzakelijkheid
zoude" doen ontstaan- tot het ondernemen van
eene nieuwe‚heirvaart, ten einde Europa uit de
klaauWen te redden van den herrezen Franschen

adelaar en de geschokte troonen te beveiligen
Voor de omverwerping, waarmede het Jakabd“
m'smus, (deze andere, onder Frankrijks hemel

gestoofde, pest van. het westelijk Europa), dezelve
bedreigt? Slechts ’ gestrenge en nadrukkelijke
handhaving der eeuwige beginselen van rust' en

'ord’e kunnen eenei‘n‘ieuwe‘, algeheele omkeering
1aù'-ohswerelddeel ‘voorkomen; ’en ’zij zelve,
ille tot ‚dit iedel reddingwèrk geroepen zĳn,
àbuden het‘zëlve' derì’ muitzucht en trouweloos

heid kunnen prijs geven! Wie‘ zal dit als mogelijk
beetbouwan? “l ’11 ’
’
Wĳ mogen het “dus als zeker stellen, Neder
Ìtmd “keert ,‘na‘ deierev’èning der gerezen ver
‘seliill‘en, ouden“ de bemiddeling der verbonden
mogendheden tot stand gebragt, en 'het daar

'stellen van zobdelnáge veranderingen, als ’hier
uit in ’de staatsinrigtingen moeten voortvloeijen,

weder onverdeeld onder den weldadigen schep?
ler 'van Nassau terug. Belgie en Holland stellen
Wederkeerig hunne veete en wrok ter zijde, zoo
‘räs Ìhet zieden ’de‘r hartstogten, ’t geen thans
'älle toenadering, andere dan om de Voorwaarden
eener

eeuwige scheiding te regelen , als eene

j,Ì

v
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bersenschim doet beschouwen, zal' hebben op

gehouden en plaats gemaakt Voor dit" kalme
overweging van het verstand, en vooral voor

de berekeningen van het 1gemeen belang, dat
beide rijksafdeelingen, te wederzijde met gelijke
kracht, tot elkander trekt; en belang is, in de

positíve"eeuw,

waarin -wij leven, de

eenige

hechte band, die de natien aan elkander ver

bindt. Do tijden zijn Voorbij, waarin de staat‘
‘kunde,’ geheel‘ in het kabinet der vorsten
besloten, onder de handen van dezen en van

hunne ministers, een louter persoonlijk aanzien
verkreeg, hetwelk de familiebelangen en bijr
-zondere neigingen der vorsten boven de alge
meene belangen der volken deed stellen. ‘Er‘
zijn gewesten, wier bezit de behoefte der tijden
den volken als eene volstrekte benoodigdheid

db‘et voorkomen. Zoodanìge bezitting was weleer
‘Guyenne, Bretagne , Normandije , Bourgondie
voor Frankrijk: zoodanige. ‘is Belgie voor Hol’

land, Holland voor Belgie. Zonder elkander
zijn beide staten onvolledig, en staten kunnen
alleen door volledigheid, als de

eenige bron

van magt en welvaart , op een langdurig bestaan.
hopen. Zegenen wij dan ook de, zoo vaak
gegispte, maar in den grond weldadige, traag’
heid,.waarmede de Conferentie van Londen bij
bare beraadslagingen is te werk gegaan,“ ‘en die’,

aan de driften den tijd gelatenhebbendemvan te
bekoelen, aan de rede dien van harel.stem .te
51
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doen h‘ootfen, daardoor zelf ‚de terugkeering
‚heeft mogelijk ‘gemaakt-Atot eene orde van zaken,
’‚qukeide-‚eenige ‚bestaanbareis — de eenige,
Wﬂlke‘.lle rust van Europa duurzaäm«‚kan'velt‘
‚bekenen..
Alvorens. "de 1:"Paul
‚ .I.‘neder'te.leggen,
:. 1.'î"
gelooven
.
zwij-’nog’ééne bedenking îte ‘moeten

‚Welke

bplossen,

vele ‘Noord-î—Nedel‘landei‘s,î te goeder

—1rouw‘ en op. grond eener bedaarde overtuiging,

‚;tenug‘ìhoudt van-hef herstel 1'le’á_‚ríjks tot zĳns
vorige‚ eenheid :met hunneEwem.sclmn1211t Pogingen
;teîmnder‘steunen; ’ het wérsohil ‚van ‘ Godsdienst;

naínelijk, ‘waarin -nien een,» onoverkomelijk be.
«le‚ĳel ‘t'egen ‚deiinnige4v‘ereeniging‚.der ‚twee deelen
‘nieent’.’ 'te vinden. . ìE‘en kalme blik:,‚_îoven het
miáuìkunilig=Envbp‘a geW0ì"pen, is ge:goe_gom;dit
idwnàlbegrip

te

doen ‘plaais maken .,‘voor

de

‘ ‘ovérlniging; dat,=‘0ngleli eene verstandige leiding
’äiesî’hemuurs , niets gemakkelijkerìis;ï dan ‚dat een
vÎollk zijne si&átkùndigejhelangen :te ‘ zámen. voege;
‘zijne godsdienstige gevoelens en/ pligtem, daa‘ren—
tegen; af‘gbz’onclerd houde.’ Bijna ‘al dd»Du'itsche
v‘ons’tendom‘men‘ leveren ‚5 zondeíï dat zulks hunne
rust in het Îgeriúgste v’ex‘store, het voorbeeld-op
‚m“ eene gelijke‘.vermengiqg, ‘ als waaraan men

4;leaverwijderih'g tusschen Holland‘:en Belgie ‚wil
íhtehbe‘n.v .t‘oegeschreven.w

De koning :van Sakse

.volgt.de ‘voqrsphrií'ten der Boomsch - katholijke

kerk met_ meer- dan gewone naauwgeieiheid op,

en is,— des: niettemin , het voorwerp der alge‘
'G

‘ _,r‚‚‚

"I‚‘ „24

"

‚_ _‚b‚r‚-!Î
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meene? ‘liefd’e emîveì‘eerhig -'vén wijﬁe ,“‘dèr‘ Lnílierì

îche‘ ! g’el‘óofslselíjöìenìs‘í uitsluüen'd " "t’0eg’e‘dáùe" odì
;Màuën.‘î 0'ek íî’n"ìhetî aangreùzjend‘ ’ Pruisseà
- “‘ì'n’ìlenÎ wĳ dezelfde“ eens’gez'indheidí ‘en gehecht“
’heíd‘ aan"detr tro'ói1 ‘bij‘ hetzelfde“vérselíilî’van

‘G‘ddòiiieììst’ituss’chèn den vorst-'eii een‘îge‘deehe
‘V'a‘ü "zĳìì==’v‘òlk. Ĳ {u ' Silezie is de ”R"o oìùsch" k‘a‘th‘o

1ĳre"‘î>‘eòásareùsù" ’de’ heerselieüde‘, en" echter
dit' l'an’dizìch", in ‘den‘ algem‘eenen ’ooi‘lo’g
tégéh"‘Fimk'rijk; biji'ondèr"door zijne ve’rkl‘eel‘d
îiëíìl"ääü Pi'i1is‘sian onderscheiden.‘ Ongetwijfeld

iä llê gëlïflxlieiti "ìàiî’ geloofsbelijdenis tusschen
‘vorst‘i‘en’ dolk, en‘tú’sschen’de onde‘rdanen‘ on
d'èrlih'g,‘ een“ Beginsel van rust en van eene te
’gexi1al‘kelíjker“ behandeling“der openbare aangé
Ìlegenlìedenl’ Doch het versdhil hièromtrentsluit

‘daarqln’ de’mogelíjkheid niet uit tot het vesti
gen Van een; met de behoeften des lands overi

eenstemmend‘hestuìír.‘ 'O‘ok-v een: zesde gedeelte

der Ho‘llanilers lielijdt‘deîelt‘di: godsdienst alsde
Belgen , eri' wedijvert, des' niettemin , ’m‘et‘ ‘zĳú'ù
hervormdedandgenooteù in liefde voor‘h’et’î algë
meen vaderland , in' gehechtheid aan ’het' dó‘oríl
luchtig stamhuis‚ Waarâan hetzelve‘I‘z’íjne gËàot‘
“ ‘
“
heid te dan’ken‘heeft.
’
' Welligt werpt ‘,‘_na deze vlugtige“ regelen doorï
loopen te hebben, n’mnígeen dezelve ‘ó’nv’villig tei“
zijde; het‘zwart tafereel, ’t geen wíj van‘l’ het

toekomstig lot van Nederland , hij het beklijven
van deszelﬁ; afgezonderden to'estand, geschetst
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hebben, mewhrĳvende‘aan‚emòn îwemch‘ om’‚
door deze alledaagĳhc, kunstgreep, het terug‘
keeren van een gehaat stelsel te gereder ingang
te doen vinden.’

‚Nederlanders! 209 de stem

uwer landgenopten voor u die‚van cassssnaa_ zijn
moest, me verneem, ten minste‚de; dreigende

waarheid, die wij getracht hebben aanschouwe‚
lijk voor u‚te, maken, uit_‚den mond uweríl‘yijf
naden; bijzonder van‚ ‚diegenen hunner, welke
het meest belang hebben die‚voor u,te ‚verhery

gen‚-‚en van wie zij u; dus‚wel allermipstzgqrdaeht
moet voorkomen,“l Dezelfde schrĳver, „wien;
betoog aangaande de volstrekte noodzakelijkheid
der hereeniging
hierboven
.hehbenì
vanaangevoerd,
B‚elgie met Frankrijk
en die deze
noodzakelijkheid ook uit het algemeen belang
van Europa wil hebben afgeleid , brengt, als een

bewijs der onmogelijkheid, dat Belgie immer
eenen afzonderlijken staat_.zoude kunnen uitma—
ken, de gevaren
‚ waaraan het, in zoodanig
geval, steeds van den‚ kant van Engeland zoude
zijn blootgesteld , en welke te grooter zijn zon—
den ,_ »‘ daar_‚men„zegt hij, Holland, van Belgs'e
» afgescheiden, m'et andere meer kan beschouwen
» dan als eene Engelsche Provincie ” (“).

Deze

bekentenis verdient te meer opmerking, daar zij,
als door de onwederstaanbare kracht der__waa1“
heid,H ontglipt is aan de _Pen van eenen Franseh‘

‘ [ ‘‚ i i ‘
_' er u 9Ĳ'EĲMÌIW u Bligiqne Www: inquia‚ p.‘ 32.
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man„ die daardoor zijn eigen stelsel den‘ bodem
inslaat en met eenen enkelen trek de mubeataan—.

baarheid aantoont van zijne wensehen‘met de
rusten onafhankelijkheid van het‚overig Europa.
Ja! Holland, tot zijne oude grenzen terug ge—
bragt, tot de V0rige'hoofdbxtoh van, zijn volks‘
bestaan, den koophandel, uitsluitend beperkt ,
zonder vloten, zonder legers en gebukt onder
eene staatsschuld , die alle krachtontwikki‘ling
onmogelĳk maakt —’- ‚‘.ja,‘‚ Hollgnd„moet,; in"

dezen toestand, noodwendig onder dan verne
derenden en verderfelijken invloed vervallen van

Engelandz‘-—het moet, (ons lijdend eengevoel
belette ons niet de ‚jammergedaehtein al bare
bitterheid te uiten),

eene Engelsche; kolonie

worden. Maar juist hierin ‚is de grond gelegen ,
welke Oostenrijk, Pruisaen en Rusland nimmer

anders ‚‘ dan na alvorens vruchteloos de kracht
der wapenen te hebben beproefd, kan doen
bewilligen in eene scheuring van het koningrijk
der Nederlanden, welke de magt van Frankrĳk

met het zuiderdeel, die van Engeland. met het
noórderdeel van dat rijk vermeerderen zoude.
Fn zouden wij dan zelve, Nederlanders! door
onze onberaden wenschen deze jammervolle toe

komst verhaasten! zouden wij, door doldriftige
vooringenomenheid, ons schuldig willen maken
aan eenen stnatknndigen zelfmoord! De beza

digdheid‘, die eene der schoonste eigenheden is

van het ’Nederlandsch volkskarakter, spreekt

‘v'
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ons borg, dat deze vrees nimmer kan”vvorden
verwezenlijkt; i
46 Junij 1834.‘ ’‚

‘ï ‘NASGI‘IRII‘T; ‘
l

a

I

"

.

Sinds wijde ’vorenstaande regelen schreven,
heeft de rusteloozé voortgang der gebeurtenissen
in den stand"der zaken- weder eene aanmerkelijke
verandering te weeg gebragt, die, (wij kunnen

het niet ontveinzen), ons vertróumen op het
dhorzigt der mogendheden en derzelver goede
gezindheid te onzenaanzien op eene bedroe-À
Vende wijze heeft verminderd. 'î-Het Engelsch
kabinet vooral, na langen tijd, met gelijken ijv'er,
den lof te hebben nagejaagd van het schranderst,
maar tevens het zedeloost, van alle ‘Europesche
staatsbesturen te zijn, schijnt zijne zorg thans
alleen nog tot het handhaven van het laatst ‘ge—

deelte van dezen welverkregen roem te willen
bepalen. De staatkunde van Frankrijk,’ hoe
verderfelijk ook voor, de vrijheid en onafhan
kelijkheid van het overig ’Europa, berust ‘ten
minste op een beginsel, ’t’geen niet vreemd is

van alle edelmoedigheid: de vooronderstelling
eener meer gevorderde beschaving; eener meer
dere zedelijke en physieke kracht. ‚ De natie,
welke, in bare eigenliefde, bij alle voorvallen,
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hoénietíg ook,zich zelve -toeroept, dat -zij het
verlichtst, gelijk het magtigst, volk is van den
aardbodem, moet. onvermijdelijk ,bij slotte, in

eene 1stemrning geraken,ï die haar“e’ene roeping
schijntîtot de algemeéne:heersèhzippijg en.Îdi’e

haar alzoo aansPoort‘,‘ìom, door uitbreiding van
haar ‚gezag,‚’‚de‘. leermees_teresse ,ïhervormster en
weldo‘enister‚ der gezamenlijke vier of" vijf wereld

d’ee1eù" ile v‘voi‘deni. “Bij Engelands staatkundè
ligt,-;in:.tegendeel, ’het vuigst ‚en verachteliijt
1‘oerselJ íïdat" der’ eigenbaat en gouddoí‘st,l ten
’gfòndàlìa‘gáï“ Heerschen, Ëis voor hetz'elve slechts

als‚ een middel tot bevrediging eener oixverza
delijk‚e ‘hebzucht‘,v tot; vernietiging van

allen

vreemden bloei, begèerlijk. . Wanneer Frankrijk
‚met zijnen reuzenarm een nieuw wingewest om’
Vat.,_ too wordt"dit tenin‘1inste van" stondeî’af aan

‚de; ware of ‚vermeend—e; weldaden der‘ Fransch‘e
slaatshuísh oúdin’g’ ‚ en‚ wetgeving deëlachtig.‘ Enge
land ‚daarentegen , slaatìzijne r‘oofkla’auwen alleen
‚in de bezittingen Z‘aijùeríxiaburen ’‚of mededingera,
‚4)II} ‚“Ĳ door het ‚vernielen. van ‘ allen welstand
rondom„zich,mlien Van den‘ eigen“ bodem te

‚vermeerderen.- ‘-‚‘jHet;’ is de. "afschuwelijke" sPin‘,
welk‚e__alles, wat zich omstrikt vindt’ van bare
‚onzìgtbare netten, verraderlijk aangrijpt, en het
’«levenloos ' overblijfsel.harer slagtòﬁ‘ers, na die
minder verslonden dan uitgezogen te hebben,
verachtelijk wegwerpt. " ‘
Intusseheu is hierdoor aan de waarheid van
ons betoog niets_ van deszelfs kracht ontnomen.

‘‚——-‘7——
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Integendeel is ‘het,‘ naar mate zich Nederland
meer van de hulp zijner trouweloou of verblinde
bbudgenoqten ziet versleken, te meerder pligt
voor hetzelve, om de beginselen aante kleven,
welke. het plechtankerzijn= van deszelfs' behoud.
Dok;isî de toepassing dier beginselen, door de
jengate ‘—gebenrtenisseu, ‘ hoezeer ‘wij daardoor
andere onze regtmat‘ige verwachting vinden ’te

leur gesteld, nog" niet vervallen." Hetkoningrijk

‚der Nederlanden is nog niet regtens ontbonden.
‚Belgieìî‚is„.nog ‚niet als 4eeu ‘afzondier’lijke staat
gegróndmt; Zelfs. wordt de. onmogelijkheid dier
afaondea‘lijke-gl‘ondvesting metíelllen dag meer in
het oog vallendi, en mogen wij ons, ten gevolge
hiervan, verheugen, dat' de erkenning der vol—
strekte noodzakelijkheid van het herstel des rijke

‚tot ìĳne‘ vorige eenheid in dezelfde evenredigheid
veld w‘mt. Wij hebben dan ook gemeend, onze,
dit eenig doel beoogende, denkbeelden , niet te

moeten onderdrukken, in de billijke hoop, dat
onze onvolkomen arbeid‘xkloeker verstanden zal
opwekken om aan die denkbeelden het gezag te
’hechten van hunnen bijval. en dezelve, door eene
nadrukkelijker voordragt en betere ontwikkeling,
te dieper te doen doordringen in den algemeenen
volksgeest. Z00 wíj slechts ons zelven niet ver
zaken,moeli de waarheid eerlang bare stem doen

gelden, en is alzoo de zaak van Nederland niet
verloren. Want men hoede zich wel, de opdragt
’de1‘ Belgische koningslu‘oon aan den Prins van

snm‘cowac’ als ‚de. ontknooping te bescbmwen

'_
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del“ ‘tragi‘comedie', Welke-‚’Belìgiè, sinds bijna
een jaar, voor het verbaasd Europa speelt, en

waarbij de Londensche conferentie het lachverwek.»
kend.‘gedgelte der vertooning voor bare rekening
schijnt'.te hebben..genonren. sAxn-coàuac. is:
even als zijn henlqilijke 'vonrganger, voor dan
Belgisqllänï troon niets meer, dan hetgeen, voor

de kolomî.der leee Fendóme te'Panijs,‘ het
houten keizerlijk.- ‘afbeehisel; is ,‚Ît .geen„on‘langs ’
aldaar ‚Frankrĳk: ‘vernieligde .‚koningsvlag heeft
vervzggen:‚ de voorlmper,_ namelijk, van een
standbeeld. _’‚1 geen bestemd is om eerlàhg deze
plaats duua‘aaam inïte nemen. Nederlanders! ‚dit
dnpa‘zaam standbeeld is, in den toeStand, waarin

wij ons geplaatst vinden, koning mm.um‘, of wel
lODE‚WĲK FILIP met de zekerheid onzer; inlijving
in,bet verschiet. Z.00 lang niet de eerste dezer

vorsten in dm volïlen omvang van zijn gezag ber
àﬁeld, “of d‘aarnii doom den tweede bepaaldelijk
verdrongen is, is er nog niets beslist. De keuze is
dus nog vrij,îendeze ikeuze hangt, onder. de ‘be‘

scbermingvan den God onzer vaderen, ee'niglijk ‘af
van onzen moed. ‘ De lafharligbeid der mpgend
heden , die de anso‘bendbaarbeid van onsrijksgiabied
hadden gewaarborgd , geeft ons ten minne—"de vrĳ—
-beid terug van ‘te toonèn , dat wijl onzer. afkomst

nog ‚waardig

dat betgeene Îijdeleenerkerij

is, welke ‚ons zoo dikwerf de namen“ doet in

den mond voeren Vanî‘ben,‘ die voor de vrijheid
en onafhankelijkheid van den aangevochten staat
den heldendood zijnËestorven, en die ons niet

76

slechis het, door hun bloed bevestigd, erfdeel
X811. den ‘ vaderlandschen grond; maar Ook- dat van

blmnen roem, ter‚ handhaving hebben nagelaten.
‚ »Gelbaft‘overigens,‘ niet, dat onsîobgmerkï‘zij;

uitot de verovering van: een’wèe‘rspannig‘îla‘nîdì
aan te sporen„. Slechts een’ig—betbon»-vanïfkracht
‚wil van ‚uwe zijde, en een “vergelijk ‘ met

Belgie, dat beider wensch en behoefte vereenigt,‘
‘wordt‘ mogelijk. Ôokbet’beter deel-van Belgie,
door e‚ene eerlooze‘faktie' verdrukt, smachtbet

’u’ur ni’jnerwe’rlossing tegen,*en’gevoelt dat het
’dié’allééii van u verwachten kan.

Uwe ‘vo’oi‘ma‘é

1igebroedèrs.hebben niet allen opgehouden dit

.te wezen.‘ De schandmiddelen zelve; welké'"nièix
Îgebruikﬂom de luide uiting van. hun verlangen
naar het herstel der vorige orde van Zâkèﬂ„’te
bedwingen, moet u hiervan' overtuigen, ’ìWat\

eenigen, stout en sterk geworden doó‘i‘leenelt’oe
gevendheid der regering, welke" : als zwakheid

‚Werd uitgelegd‘,bedrevenhebben, kane_ener ge
beele bevolking"niet worden; toegerekend. .100k
Frankrijk is voor ‚de gruWelen van nonesrmnns
en zĳne moordbende nimmer aansprakelijk ge.

lstèld. ‚’
‚de eerstà.öYﬂrschríjding der Belgische
‚grenzen ‚stroomen scharen van hulpgenootení u te
Îgemoet, om hunne pogingen met de uwen te
vereenigen tot-redding van het algem'eene vader

land. Nederlanders! nog is het in uwe magt, uwen
ondergang en dien Van Belgie te voorkomen. ’
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