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

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

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

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

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web viahttp://books.google.com
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https://books.google.be/books?id=q3lbAAAAcAAJ&hl=nl
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Nieuwe Boekwerken , uitgegeven

bij A. KLooz's.

I. Gnscnmnnms van Rusland en PETER den

Grooten; door den Generaal Grave nu Snoun‚

Schrĳver der Geschiedenis van Napoleon en het

Groote leger ‚ gedurende het jaar 1812, in twee

deelen, eerste deel, à . . . . . . f5.oo

II. GENERAAL GRAAF HOHEIM en zĳne kinderen.

Eene Briefwisseling, naar het Hoogduitsch van

WÀLĲĲN; in twee deelen, eerste deel, à. - 2. 40

III. Vnnmoxnwn Gennc1rrnt , over de tegenwaordi

ge beroerten in een gedeelte van het Koningrĳk

der Nederlanden, toegelicht door eenige staal

ties uit de Geschiedenis van den‘ opstand der

Belgen, tegen hnnne laatste Souvereinen uit het

Huis van Oostenrĳk, à . . . . - . - o. 40

IV. Dan: V2nrooeen over het Honger Onderwĳs;

door eenen welmeenenden Opmerker, à - 0. 90

V. INFLBXIONS Ancn.usns : ponr servir d’introduction

directe des Auteurs. Par Cnnnz.es varn, à ‘ o. 50

VI. BEKNOPTE Sonm‘srm der Nederlandsehe Geschie

denis; bĳzonder der Zuidelĳke Gewesten, door

D. Brummen, à ‚ ‚ . ‚ ‚ . . ‚ - o. 40

VII. Oosrensone Onnnnwuzmonn , tot besturing

van het leven, vertaald door J. W. v.uw A1.

PHEN, czu‚‘ào e\ o o . u I o o t -0- 9Q

Vlll. ercnr.ezmte V5mumm uit den Decameron van

GIOVANNI BOCCACClO; een werk van Ver—

nuft en Smaak. Uit het Italiaansch , door J. H.

stmnn. Twee deeltjes, à . . . ‘ - 2— 40

1X. PARĲS IN ors'rnm , of zamenzwer‘ingen tegen

Herman: I[l , Hnumux IV , enz. in verband met

den oorlog voor de Nederlandsche vrijheid , tegen

Spanje. In geschiedkundige tafereelen. Twee

| à e o o o ' o o o ._ 0 I 30 66
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‘Hoog Edel Gestrenge Heer,

den Heer M’. v.m TOULON,

Presidentvan deTweede Kamer

der Staten-Generaal enz. enz.

Hoog Edel Gestrenge Heer!

Ik neem de vrĳheid dit gedrukt stukje,

getiteld DE VREDE , aan Uw Hoog Edel

Gestrenge te zenden.

Mijn verzoek is, dat Uw Hoog Edel

Gestrenge het van mijnentwege gelieve



aan te bieden, als mijne hulde, aan de

Staten-Generaal.

Ik heb de eer met de uitstekendste

hoogachting te zijn ,

Hoog Edel Gestrenge Heer!

4 Uw Hoog Edel Ge:trenge gehoorzame Dienaar ‚

GIJSBERT KAREL VAN HOGENDORP.



DE VREDE.

3 November 1830.

Indien wij den vrede behouden hadden,

zoo zouden wij nu eene aangename rust genieten

en den grondslag mogen leggen voor een

nieuwen bloei van het vaderland.
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Maar wij zijn gewikkeld in een burger

oorlog, die de ergste oorlog van allen is. Wij

hebben zware verliezen geleden en wij hebben

het vooruitzigt op veel grootere rampen. Het

is overbodig deze te beschrijven , zij staan ie—

dereen voor den geest en als het ware voor

Óogen.

Na de eerste berigten van het verlaten van

Brussel, op het einde van September, heb ik

begrepen dat. het gekomen was tot den bur

geroorlog. Aanstonds heb ik toen mijn werk

gemaakt van de middelen om den vrede te

herstellen. Ik heb onder anderen eenige denk‘

beelden, in korte woorden, op het papier

gebragt, zoo als dezelve hier volgen.



BEVREDIGING.

29 September 1830.

1.

Brússel blijft zonder garnizoen. De stad

zelve zorgt voor de bewaring van rust en

goede orde. Alle de steden en alle de dorpen

van België genieten dezelfde vrijheid.

2.

Alle de bezwaren vereenigd zijnde geworden
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in het enkel verzoek om eene scheiding, al

zoo deze het middel is om ze alle te herstel

len, zoo wordt de scheiding toegestaan, zoo

volmaakt als mogelĳk.

W

0.

Er wordt eene amnestie afgekondigd voor

alle de Belgen zonder eenige uitzondering.

Ieder vreemdeling die vertrekken wil , bekomt

terstond een paspoort.

4.

Beschermd door hunne eigene wetten en

instellingen , zullen de Belgen in vrede en rust

leven , onder hetzelfde Stamhuis met de oude

Vereenigde Nederlanden.

5.

De Koning wordt verzocht, de groote Mo—

gendheden te bewegen om de scheiding goed

te keuren.

——

Bij Art. 2 wordt de scheiding toegestaan
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zoo volmaakt als mogelĳk. Dit was voor het

ongenblik genoeg; doch de vraag ontstond , op

welke wijze, onder welke Voorwaarden, die

volmaakte scheiding zoude kunnen geschieden.

Daaruit vloeide Voort een tweede voorstel,

hetwelk eenige dagen later werd op het papier

gebragt, in denzelfden bondigen stĳl, zoo als

het hier volgt. ’



WIJZE VAN SCHEIDING

DER BEIDE GROOTE AFDEELINGEN VAN HET

RIJK , ONDER DEN GEMEENEN SCHEPTER

VAN HET HUIS VAN ORANJE.

 

3 October 1830.

1.

Hollanden België maken twee afzonderlijke

Staten uit.

2.

Holland beslaat het grondgebied der oude

Vereenìgde Nederlanden. België is zamen

gesteld uit alle de verdere doelen des Rijks—



15

5.

Deze verdeeling van het grondgebied is

vatbaar voor Wijzigingen. Dezelve zullen be—

sloten worden in een verdrag tusschen de

beide Staten , hetwelk slechts werken zal in—

gevolge van eene koninklijke bekrachtiging.

4.

De beide Staten zullen elk zijn aandeel op.

brengen voor de gemeene uitgaven. De even

redigheid van het wederzijdsch aandeel zal

geregeld worden door het verdrag in het voor

gaande artikel vermeld.

5.

De gemeene uitgaven zijn: 1°. het inko—

men der kroon, 2°. het departement van

oorlog, 5°. het departement der marine,

4°. het departement van buitenlandsche za

ken, 5°. het bestuur van de nationale schuld.

6.

België blijft in het bezit van den handel en

de vaart op de kolonien , op denzelfden Voet

als Holland.
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.‘‚]

Iedere Staat stelt zijn eigen wetgevend lig—

chaam bij verkiezing aan. De Koning, met

gemeen overleg van ieder wetgevend ligchaam ,

maakt wetten voor elken Staat.

8.

Het openbaar bestuur , zoo door middel

van het departement van binnenlandsche za-‘

ken , als door ieder ander middel uitgeoefend ‚

blijft eigen aan elken Staat. Hetzelfde heeft

plaats aangaande het departement van justitie.

9.

De belastingen en regten worden in elken

Staat opgelegd en geheven volgens zijne eigene

‘ bewhikkingen.

10.

De ministers en hoofden van ministerieele

departementen zijn verantwoordelijk.

i

1 1 .

In iederen Staat worden de ministers en hoof
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den van ministerieele departementen beschul—

digd door de nationale vertegenwoordiging en

te regt gesteld voor het hoogste geregtshof.

12‘

De ministers en hoofden van ministerieele

departementen , die over de gemeen geblevene

zaken staan , worden beschuldigd door de na

tionale vertegenwoordigingen over en wveder

zonder onderscheid, en te regt gesteld voor

een hof, waarvan de leden genomen worden

in gelĳken getale uit de beide hoogste geregts—

boven in Holland en België.

Onderwijl zoo groote zaken de aandacht

boeiden , was er eene nieuwe zaak van nog

grooter belang opgekomen. De vijand van

buiten was geducht , maar een vijand vertoonde

zich binnen ’slands, die nog veel geduchter

was. Diskrediet en verwarring in de financien

dreigden ons met een geheelen ommekeer der

maatschappij.

Het Amorüsatie-Syndikaat kondigde in dé

laatste dagen van September aan, dat de

verschuldigde afl0ssíngen op 1°. October niet



16

konden geschieden. Het Verklaarde hetzelfde

met opzigt tot alle de vclgende aflossingen , zoo

lang als de onlusten zouden duren en eenigen

tijd daarna.

Deze stilstand van betaling VOOI‘ een onbe

paalden tijd baarde groote verlegenheden , en

drukte de fondsen zoodanig , dat zij een derde

Van hunne waarde verloren. Zulke ontzettende

gevolgen konden niet anders beschouwd Worden,

dan als voorboden van zwaarder onheil. Uit

diskrediet en verwarring was het bankroet te

Voorspellen.

Een volledig herstel der financien was eenig

en alleen genoegzaam , om de maatschappij en

den Staat te behouden. Alle andere middelen

waren ongenoegzaam en konden slechts een

uitstel van het bankroet bewerken.

Daarin was VOOI' mij de aanleiding tot een

ontwerp van grondig herstel, en dit ontwerp

schetste ik wederom in korte artikelen.



FINANCIEN.

7 October 1830.

1.‘

Overgifte van het bestuur.

2.

Vohnaakte publiciteit.
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5.

Verklaring dat gestand zal worden gedaan

aan alle de gemaakte verbindtenissen der

regering.

4.

In zoo Verre de kontai1ten ontbreken,

betaling in een. rentegevend papier.

5.

Het rentegevend papier wordt ontvangen in

alle de belastingen , enz. Hetzelve is ten allen

tijde aflo_sbaar in kontanten door de Regering.

6.

Afrekening en ontbinding van het Amorti—

satie-Syndikaat. De afrekening wordt publiek

gemaakt. ‘

7.

Alle de loopende zaken van het Amortisatie—

Syndikaat overgebragt aan het departement

van financien.
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8.

Alle de financieele zaken in het algemeen

gesteld onder het ministerie van financien.

9.

De staatsuitg‘av‘en verminderd en gebragt in

evenredigheid met de inkomsten.

10’.

De staat van oorlog en de staande armee

inzonderheid Verminderd.

11.

De nationale verdediging grootendeels op

gedragen aan de schutterijen.

12.

De regterlĳke inrigting vereenvoudigd en

minder kostbaar gemaakt.

15.

Het departement van binnenlandsehe zaken

ontlast van het meeste werk ,. door de admi—

‘
*

"l.
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nistratie over te laten aan de Staten der Pro

vincien en Gedeputeerde Staten.

14.

De belastingen, die op den gemeenen man

drukken, dragelijker gemaakt, en daarmede

nader gekomen aan het beginsel, dat elk belast

Wordt naar mate van zijn inkomen.

Alle de regten op den koophandel zoo laag

mogelijk gesteld, alzoo er geen ander middel

is om de algemeene welvaart terug te brengen.

15.

De handen ruimer gelaten aan de gemeente—

besturen voor de plaatselijke administratie.

16.

De ministerieele verantwwrdelijkheid.

17.

Alle jaren den staat der financien in hare

geheele uitgestrektheid voorgelegd aan de

Staten-«Generaal.
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18.

Alle drie maanden een openbaar verslag

van de publieke inkomsten.

1 9.

Home commissie van amortisatie zonder meer.

20.

Herziening der grondwet, om dezelve over-4

een te brengen met de voormelde instellingen.

Onder deze artikelen zijn er sommige, die

den schĳn hebben van niet regelregt tot de

financien te behooren. Doch zĳ zijn gemengd

in het wezen der financien , in zoo verre als

zĳ dienen om de uitgaven van den Staat te

verminderen. Zonder vermindering van uit.

gaven , verteren wĳ ieder jaar meer dan ons

inkomen, wij stapelen schuld op schuld, en

wij maken eindelĳk bankroet. Ons inkomen

kunnen wij niet vermeerderen door nieuwe

belastingen. De natie kan niet meer dragen

in verhouding tot haar tegenwoordig vermogen’
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Het eenig gevolg van nieuwe belastingen zonde

zijn, dat ieder huisgezin zoude inkrimpen,

en de algemeene opbrengst aan de schatkist

‘zou dezelfde blijven. Het echte middel om ons

inkomen te vermeerderen is den bloei en de

Welvaart der natie te bevorderen , en daartoe

is de vrije handel het eenig middel. Over

eenige jaren zullen wij beginnen de eerste

‚vruchten van den vrĳen handel te plukken,

en dezelve zullen‚ jaarlijks toenemen; maan

thans mogen wĳ nog niet denken aan eene

vermeerdering van inkomen, en er blijft ons

niets over, dan eene vermindering der uit’

gaven. Op deze vermindering doelen onder

‚scheidene artikelen, sommige regelregt, andere

middellĳk. ’

De nood van onze financien is nader ge.

bleken op den 18u October, bĳ de opening

van de Vergadering der Staten-Generaal. Op ’

dien dag is, als uit eenen adem, de aankom

diging gedaan van zware en buitengewone

uitgaven uit hoofde Van de omstandigheden ,

en eene geldleening geopend van twintig mil’

1ioenen , om Voorloopig daarin te voorzien.

De zware en buitengewone uitgaven zijn ge.

maakt en Worden dagelijks Voortgezet; maar de

geldleening is mislukt en ingetrokken. Dit is
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het gevolg van diskrediet, en het diskrediet

is hoogst schadelijk voor den Staat en kan

doodelĳk voor denzelven worden. Onder—

scheidene redenen zĳn er opgegeven, waar—

uit het diskrediet geboren is. Ik heb onder

dezelve die reden opgevat, die mĳ is Voor

gekomen de sterkste en meest algemeene te

zĳn , en heb ze aangewezen in een gedrukt

stukje over na’r KREDIET, onder dagteekening

van 29 October. Deze reden is de ongeves-ì

tigde staat, waarin wĳ verkeeren, zco dat wij

niet weten wat wij zijn. Wij zijn nogtans

‚ de Vereenigde Nederlanden van ouds , wij zijn

bestemd om wederom een afzonderlĳke Staat

te worden , en wĳ kunnen ons derhalve niet

spoedig genoeg vestigen. Als een gevestigde

Staat en onder onzen ouden naam en eigene

wetten , zullen wij het oude krediet Weder—

vinden.

Er wordt thans geraadpleegd over een nieuw

ontwerp van leening, over eene‘gedwongene

leening, om dat men niets verwacht van eene

vrijwillige. Volgens dit ontwerp vraagt men

zeventien millioenen aan de natie, waaraan

elk het zijne zal toebrengen naar mate van

zĳnaandeel in de directe belastingen. Daar

boven worden er twaalf millioenen in papier
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uitgegeven aan ambtenaren en anderen, die

geld van de schatkist te vorderen hebben. Dit

maakt te zamen negen en twintig millioenen,

en dus negen millioenen meer dan de vrijwillige

leening bedroeg. Zoodanig is de behoefte in

eenige dagen toegenomen, zoo snel spoeden

wĳ met dezen oorlog naar onzen onderganm

Deze gedwongene leening drukt op alle de

deftige huisgezinnen van Nederland, en strekt

zich zelfs nog verder uit. Zij is derhalve een

maatregel van het hoogste gewigt , zij zou het

zijn in alle tijden , zĳ is het voornamelijk in

dezen tĳd van gevaar en nood. Om zulk eene

Wet te maken, om dit te doen naar het genoe

gen der natie, daartoe wordt dan wel in de

eerste plaats de vestiging van den Staat verî

eischt. Zonder deze vestiging van den Staat

mist de wet alle kracht en zal zij de nationale

goedkeuring niet wegdragen.

In onzen tegenwoordigen ongevestigden en

tijdelĳkedStaat, schĳnen wĳ ons te houden

aan de grondwet van het Koningrĳk der Ne—

derlanden, en wij worden gedurig aangemoe‘

digd om toch daarin te volharden. Maar die

grondwet schrijft, duidelijk voor, dat er in de

Tweede Kamer der Staten-Generaal zes en

vĳftig Leden moeten tegenwoordig zĳn, om
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een besluit te nemen. De Kamer kan tegen

woordig nooit meer dan vijf en vijftig leden bij

een brengen , en zĳ kan dus bĳ geene moge

lĳkheid in dat getal raadplegen, hetwelk door

de grondwet'voorgeschreven is om een besluit

te nemen. Dezelfde redenering is mede toe—

passelijk op de Eerste Kamer, en ook deze

kan geen besluit nemen zonder eene blijkbare

overtreding der grondwet. Volgens de grond—

wet kan de Koning geene zoodanige besluiten

van de Staten—Generaal erkennen, en hij kan

noch dezelve bekrachtigen , noch dezelve afkon—

digen. Er is derhalve naar de duidelĳke letter

der grondwet op dit, oogenblik geene wet te

maken , veel min zulk eene gedWongene geldlee

ning in te voeren als nu voorgedragen wordt.

Toen de helft van het Koningrijk is afge—

vallen, is de toepassing derzelve niet alleen

onmogelijk geworden op het stuk der wetgeving ,

maar ook op vele andere. Op dat oogenblik

kon men uitroepen, nood breekt wet, en men

kon in de dringendste behoeften voorzien met

overtreding van de grondwet, mits zoo nabij

mogelijk aan dezelve blĳvende. ‚ Het is nu

twee maanden geleden, dat de Belgen hun

verlangen naar eene scheiding aan den PRINS

VAN ORANJE verklaard hebben. Van dien tĳd
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al moest men bedacht geweest zĳn op het

vestigen van een afzonderlijken Staat, op eene

wijziging der toenmalige grondwet, op eene

grondwet voor den afzonderlijken Staat der

Vereenigde Nederlanden. Er behoorde zoo

weinig tijd als _mogelĳk te zĳn verloopen

tusschen het vervallen der oude grondwet en

het vaststellen der nieuwe. Wij konden nu

reeds de nieuwe grondwet hebben, wij konden

nu reeds een gevestigde Staat zijn , de wetge—

ving kon geregeld zijn naar onze tegenwoordige

omstandigheden , wij konden reeds ‘bĳ eene

grondwettige meerderheid besluiten nemen, de

Wetten, met een woord, konden aangenomen ,

bekrachtigd en afgekondigd worden , zonder

overtreding der grondwet zoo als nu, maar

overeenkomstig met de voorschriften der

grondwet.

‘ Hetgeen niet gedaan is in de verloopene

twee maanden, dat kan nog gedaan Worden

in den loop van deze maand November. Wij

kunnen de Tweede Kamer in dubbelen getale

beschrijven , wij kunnen de grondwet behoor

lijk wĳzigen , wij kunnen volgens de nieuwe

grondwet in de Staten‘Generaal raadplegen,

wĳ kunnen wetten maken en zelfs gedwongene

geldleeningen‘ uitschrijven. In gewone tijden
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zou dit alles moeijelijk zijn te verrigfen inden

loop van eene enkele maand. Doch hier geldt

het hollandsch spreekwoord, dat het ijzer moet

gesmeed worden als het heet is. Alzuo kunnen

zaken van Staat, nationale belangen, onder

een warm gewel der natie met spoed geregeld

en uitgevoerd worden. Wij zijn rijp voor deze

groote zaak, zulke zaken zijn heden gewone

zaken geworden, iedereen weet waarop het

aankomt en wat er te doen is. Ja zelfs de

Voorname veranderingen, die bĳ deze gele‘

’ genheid moeten gemaakt worden in de grond‘

wet, zijn in het hart en zweven op de lippen

van alle Nederlanders. De Staten-Generaal

kennen dezelve en zullen zich daar niet in

bedriegen; het is de ministerieele verantwo'or—

delĳkheid, het is de financieele publiciteit, het

zijn de regelregte verkiezingen.

Eene ondervinding van vele jaren heeft de

algemeene overtuiging voortgebragt , dat de

ministers en hooge ambtenaren op eene grond—

Wettige wĳze verantwoordelijk moeten zĳn.

Onder zulk eene verantwoordelijkheid zouden

Wij bevrĳd zĳn gebleven van vele en groote

onheilen. Wij mogen nu ten minste zorg dra

gen , dat zulke onheilen zich niet vermenigvul—

digen, alzoo wij niet veel meer kunnen uitstaan.
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De publiciteit der financieu is het eenig

redmiddel van de gevaren , die ons op dit stuk

boven het hoofd hangen. De wanorde in de

financien is onze geduchtste vijand , een vijand

die in onze ingewanden woelt, een vijand die

den geheelen staat der maatschappij geheel

zoude omkeeren, een bewerker van omwente—

lingen en regeringloosheid. Er moet publiciteit

Worden ingevoerd in de financien van den

Staat, van elke provincie, van elke stad en

elke plaats. Mogelĳk zullen wij in het vervolg

den tijd beleven, wanneer de orde zal zijn

gebragt of bewaard in alle de publieke admi—

nistratien. Een geest en gewoonte van orde

zullen dan ook kunnen doordringen tot in de

huisgezinnen , elk huisvader zal mogelĳk zijnen

boedel in een goeden staat houden of brengen ,

daarmede zal de nationale nĳverheid het meest

vorderen, daarmede zal de nationale zedelij kheid

zich kunnen herstellen. Thans worden wij

dagelijks meer agioteurs en zwendelaars , thans

speculeren wĳ hoe langer hoe meer op publieke

fondsen , waarvan wĳ den aard niet kennen,

en van welke wij achter een dikken sluĳer niet

kunnen gewaar worden of zĳ ons vertrouwen

verdienen. Noch de nĳverheid, noch de goede

zeden der natie kunnen het uithouden-tegen

de verleidingen der spclziekte.
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De verkiezingen tot de Staten—Generaal ‚ de

Staten der provincíen , de steden en plaatsen ,

geschieden heden met omwegen en bĳ trappen ,

waar de Natie geen genoegen mede neemt.

Er is eene algemeene stem daartegen opge

gaan , en men verlangt naar regelregte ver

kiezingen door de stemgeregtigdèn.

Zulke veranderingen zijn gemakkelĳk in de

grondwet te brengen ter voldoening aan den

- algemeenen wensch der natie, en de weg daar

toe is zelfs gebaand door maatregelen onlangs

ter kennis van ons allen gekomen.

’De PRINS van ORANJE heeft het contre-seing

aan zijne ministers gegeven , gedurende zĳn

kort bewind in de zuidelĳke provincien. Hier-—

mede is de ministerieele verantwoordelijkheid .

dus ingevoerd geworden in een gedeelte van

het land. Dit komt te baat aan den wensch om

de ministerieele verantwoordelĳkheid te bren—

gen in onze nieuwe grondwet. Het is tevens

een waarborg voor elk Nederlander van de

gezindheid van den Prins, en het toont ons

aan , wat wij in het vervolg van hem te wach—

ten hebben.

‚De Prins heeft een anderen maatregel

genomen , die gelĳke blĳken draagt van zijne

gezindheid. — Hĳ heeft bĳ een besluit vastge—
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steld, dat de Gedeputeerde Staten alle de 100‘

pende zaken zouden afdoen, en dat zĳ die

Zaken alleen onder zijne oogen Zouden bren—

gen , Waarop zĳ ne beslissing zouden noo—’

dig hebben. Dit besluit van den Prins is

vervclgens door den Koning bekrachtigd ge

Worden , toen de commissie van den Prins

ingetrokken is, en de kommanderende gene‘

raals in zĳne plaats gesteld zĳn. Hier hebben

wij dus een besluit van den Prins, bekrach‘

tigd door den Koning, houdende een consti—

tutionelen maatregel van het uiterste gewigt‘

De maatregel is overeenkomstig met den geest

en de letter der grondwet, hoofdstuk over

de magt van de Staten der provincien; maar

tot heden toe was alles getrokken geweest aan

‘het‘ Ministerie van Binnenlandsche zaken,

hetwelk daardoor boven allen mate bezwaard

De zaken

zelve leden er veel door, de ingezetenen wer—

was en zĳn werk niet af kon doen.

den er door opgehouden, de ministerieele bu—

reaux en ambten waren talloos. Door dezen

maatregel worden twee fransche gedrochtefl

verstikt , die wij maar al te zeer kennen onder

de bastaardnamen van centralisatie en bureau

cratie. Ook dit beginsel dient behouden te

blijven , en kan het zĳn nog sterker uitgedrukt

te worden , bĳ de nieuwe grondwet.
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De Vereenz'gde Nederlanden beslaan geene

zoc groote uitgestrektheid van grondgebied,

of wij kunnen in korten tijd de nieuwe leden

der dubbele Kamer verkiezen , en zelfs de stem-‘

geregtigden overal bijeenroepen, om zich op

de nieuwe grondwet te verklaren bĳ ja of neen.

Bĳ dezelfde gelegenheid kunnen de stem‘

geregtigden , in zoo verre zij de grondwet

aannemen, de nieuwe verkiezingen voor de

Staten-Generaal regelregt doen, naar het

Voorschrift der aangenomene grondwet.

Daarmede krĳgen wij te gelĳk, indien de

grondwet door de meerderheid wordt aange.

nomen , den nieuwen afzonderlijken Staat ge

vestigd, de grondwet in Volle werking, eene

Tweede Kamer regelregt verkozen. Wil men

dan eene gedwongene leening op de schoude

ren der natie leggen, zoo zal dezelve ten min

ste wettig zĳn, door eene wettige meerder«

heid der nationale vertegenwoordiging goed

gekeurd, en derhalve meer kans hebben om

aan de natie te behagen engoedwillig opge—

bragt te worden.

maken op deze wĳze een begin met de

herstelling van onze financien , wĳ gronden op

deze wijze ons krediet , wĳ hebben zelfs het

vuorui-tzigt, om dan het benoodigde geld voor
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‘ het oogenblik door eene vrĳwillige leening te

vinden. Dit zoude ongemeen dienen om an

dere lasten dragelijk te maken, en wĳ zouden

dan met des te meer ijver kunnen werken aan

het grondig herstel der financien. De Staten

Generaal zouden den tijd daaraan kunnen

besteden, de Minister van financien zoude

zich daarmede kunnen bezig houden, terwĳl

eene gedwongene leening zeer veel tijd en een

kostelijken tĳd zal wegnemen, zoo wel in de

overweging van den maatregel, als in de uit—

voering van denzelven. Al wat ik hierboven

heb voorgedragen, om in den loop van deze

maand November te verrigten , zal niet zoo

veeltĳd en moeite kosten, als de gedwongene

leening alleen doen zal.

De vestiging van den Staat zal ons wijders

eene geheel andere houding doen aannemen

met opzigt tot België. Wĳ zullen dan beter

kunnen handelen over den vrede, of een wa_

penstilstand. Zonder handelingen kan het tot

geen van beide komen , en het aanleggen en

voortzetten van handelingen is bĳzonder moei

jelĳk in onze tegenwoordige omstandigheden;

De Koning kan niet ligt onderhandelingen

aanknoopen noch ten einde brengen. heeft

zĳn regt op de regering over België, volgens



55

_ de grondwet, nooit opgegeven, en de Belgen

zullen nooit anders in onderhandeling treden ,

‚ dan als eene onafhankelĳke natie. Zĳ houden

vast, dat de grondwet door den aanval opBrussel

verbroken is, en zĳ hebben eene voorloopige

regering ingesteld en werken aan eene eigene

grondwet. De Koning voert derhalve den

oorlog tegen muitelingen, die hij onder zijn

gezag en de grondwet terug brengen wil. De

Belgen voeren den oorlog.als eene vrije natie ,

die haren Vorst afgezworen heeft, om dat

zĳ oordeelt, dat hij ’hare grieven niet heeft

willen herstellen. Onder zulke oorlogende

partijen is de eerste stap tot eene onderhan—

deling schier onmogelijk en daar is geen einde

aan den oorlog te voorzien , tenzij door eene

volkomene overwinning van de eene of andere.

Dat de Koning met de openbare magt van het

Koningrĳk den opstand niet heeft kunnen dem— ’

pen, is zoo klaar als de dag, en dat er geene ’

hulp van buiten te wachten is, mogen wij

voor hoogstwaarschijnlijk houden. Welk voor—

uitzigt is er dan op het dempen van den op

stand? ‘

Evenwel kan de oorlog niet eeuwig duren.

Wat het Koningrijk daarbij geleden heeft is

ontzettend. De vestingen, met al het mate

'—

0
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. ‚î‚‚ 7

rieel van oorlog ‘in de handen der ’muiteliugeri

gevallen ,’ hebben eene Waarde, de verbeel—

Er is veel Ìblöed

vergoten, het leger is bĳ den dag gesmolten,

de moed zelf is gezakt. Het is voor brave

tnilitairenì‘een genoegen om te strijden voor

Koning en Vaderland; maar zij worden moe—‚

deloos, als zĳ verlaten en verraden warden

door hunne kameraden“, als zij geheele bur—

gerijen en bevolkingen tegen zich krijgen, als

de oorlogveel meer moorden is dan—strijden,

als zij gedurig moeten achteruit trekken, >st’e-‘

tien en vestingen en wapenen overgeven: Z00

veel is er dan reeds in den burgeroorlog verlo“

ding schier te boven gaande.

ren , en heden kan men met waarheid zeggen ,

dat er geene openbare magt van het gewezen

koningrijk meer in wezen is. De scheiding is

toch doorgedrongen tot in het leger, ende

Belgen zijn uit hetzelve naar} huisgezoriden.

De Vereenigde Nederlanden en België zijn in

de daad van elkander afgescheiden, en zĳ be

staan reeds ieder op zich zelve als afzonderlĳke

Staten Dezebeide Staten voeren den oorlt>g

tegen elkanderen , en zij kunnen den 'oorlo'g

niet anders ten einde brengen , dan door han—

delingen metelkandereú. De vraagot‘ de Bel

gen muitelingen, dan wel eene onafhankelĳke
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natie zijn , "kan daarbĳ in het midden blijven ,

en het behoeft zelfs niet tot een eindelijk

verdrag van vrede te komen; wĳ kunnen met

België een wapenstilstand sluiten, tot dat

België zich verstaan hebbe met den Koning.

Hoedanig ook de betrekking tusschen den

Koning en België in het vervolg geregeld

Worde, welk eene uitkomst de geschillen mogen

hebben, dat alles kunnen wij vrij oVerlaten

aan wien het toekomt._ Bij het einde van den

oorlog , of van den opstand, of wat naam men

ook aan de zaak gelieve te geven , zoo gaat bij

het einde van den oorlog onze wapenstilstand

oVer tot een staat van vrede. Maar een wa

penstilstand moeten wĳ maken, Wij moeten de

bevoegdheid en het regt bekomen om dien te

sluiten.‚ Hiertoe is de weg open door middel

van onze nieuwe grondwet, en daartoe kunnen

in dezelve de twee volgende‘ artikelen gebragt

worden. ‘

Art.

|'_‘ ‚ ’ î

“ „Wanneer een deel van het land in ge-‚

wapenden opstand is, wanneer de regering

onvermogend is om den opstand te dempen

met de openbare magt van den Staat , en wan

neer zij niettemin ongenegen is om metde

*
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opstandelingen te onderhandelen; zoo is het

deel van het land dat de zijde der regering

houdt en onder het gezag der wetten blijft,

bevoegd en geregtigd om een wapenstilstand

met de opstandelingen te sluiten , door middel

en op last van de nationale vertegenwoordiging ,

dat is, van de vertegenwoordigers van dit

getrouwe deel, in afwachting van het herstel

der openbare rust en het einde van den oorlog."

Art.

»Indieu België een afzonderlijke Staat wordt

onder denzelfden Koning als de Vereenigde

Nederlanden , zoo is het voorgaande artikel

ook toepasselijk , wanneer België, of een deel

van België, tot een gewapenden opstand komt.”

Op deze wijze kan er aanstonds een einde

aan den oorlog komen, en wij kunnen onzen

tijd en onze zorgen toewijden aan den bloei

en de welvaart van het vaderland. Wij zĳn

gered , en het regt en de aanspraak van den

‚Koning op België blijven in hun geheel.

Dit regt en deze aanspraak van den Koning

zijn thans het onderwerp van de raadslagen

der Mogendheden. Het Congres Van Londen,
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of de diplomatische bijeenkomst, zoo als men

wil , houdt zich mede bezig ‘met den verwarden

’staa‘tvan België. Het zal denzelven regelen,

indien het zulks goedvindt. Wij zullen den

uitslag van het congres afwachten , met opzigt

tot belangen die ons niet aangaan.

Maar ons eigen lot hebben wij in handen ,

en wij zullen dit in onze eigene handen hou-’

den , wanneer Wij ons vestigen als een afzon‘

derlijken Staat. Een onafhankelĳke Staat zijn

wij bĳna drie eeuwen lang geweest, wij heb

ben gestaan als Mogendheid onder de Mogend—

heden , wij moeten dien stand bewaren zoo als

ons roemrijk voorgeslacht dien aan ons heeft

nagelaten. Wij zijn een medelíd van alle de

Mogendheden , groot en klein , in den Staten—

bond van Europa. Heeft het congres over

het lot van België beschikt, begeert het dat

wij een bondgenootschap met België ingaan,

ten einde gezamenlijkhet Koningrijk der Ne

derlanden uit te maken; het congres verneme

van ons, op welke Voorwaarden wij daartoe

genegen zijn. Onze nationale vertegenwoordi—

ging moet daarover raadplegen , de Koning en

de Staten-Generaal moeten met gemeen overleg

eene wet op dit gewigtig stuk maken. De

Koning en het Huis van ommm zijn innig
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verbonden met deVereenigde Nederlanden, zij

zijn het geweest lang VOOI‘ dat er eenige be’

trekking tot België bestond , of dat er gedacht

werd om een Koningrijk der Nederlanden;

Hier komt het eenig —’en alleen aan,‘ op de

betrekking van het Huis van ORANJE tot de

_Vereenigde Nederlanden' Het Huis van ORANJE

heeft geen grooter belang, geen vaster Steun’,

geen veiliger schuilplaats in. gevaar, dan ’de

trouwe Vereenigde Nederlanden. Wij zullen

den Koning niet verlaten , en evenmin zal”de

Koning ons verlaten; maar wij zullen veel

meer gezamenlijk onze vereenigde onaf—‘hmik‘eïb
lijkheid en onzen alouden roem bewaren. ‘ l’i ‘

De geheele natie is vervuld van zulke edel—

moedige aandoeningen , en de Staten-Generaal

toonen zich overvloedig genegen , om aan onze

Verwachtingen te voldoen. Al het goede, al

het heilrijke , dat ik beschreven en beredeneerd

heb ,‘ vloeit voort uit de scheiding en de wijzi

ging der grondwet. Beide deze zijn gevraagd

door de Staten-Generaal van het Koningrijk

der Nederlanden. Zij zijn wederom gevraagd

'door‘ de vergadering, die thans werkzaam is

als Staten-Generaal van Noord’Nederland.

De Staten-’Generaal zijn derhalve op den

goeden weg om den Staat te vestigen , om onze
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instellingen te verbeteren , om onze financien

in den grond te herstellen. Zij zullen daarin

hoe langer hoe krachtiger en spoediger vorde

ren, naar mate zij meer ondersteund zullen

worden door het openbaar gevoelen der natie.

Ik wil gaarne het mijne toebrengen tot dit

einde en mijn geVoelen openlĳk verklaren ,

zoo wel aan de natie, als aan de Staten—Ge

neraal. Mijne verklaring zal ik opmaken uit

dit geschrift, en ik zal trachten den kern

daarvan te brengen ‚in korte en duidelijke

stellingen. ‘ ‘ ‘

(;
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IN DEN LOOP VAN DEZE MAAND NOVEMBER.

De scheiding en de wijziging der grondwet

aankondigen bij eene wet , naar het voorschrift

der grondwet , en tevens de ’verkiezingen be

velen voor een dubbeltal der Tweede Kamer.
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De scheiding vaststellen met de dubbele ver

gadering.
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De grondwet wĳzigen met de dubbele ver‘

gadering.
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De ministerieele verantwoordelijkheid in de

nieuwe grondwet brengen.
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Op dezelfde wijze aan den Koning de magt

geven om de Tweede Kamer te ontbinden en

nieuwe verkiezingen te bevelen.

6.‘

Op dezelfde wijze aan den Koning opdra—

gen, om de aanstellingen te doen , in de Ge

regtshoven, bij de Rekenkamer en de Munt.
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Het kiesregt brengen in de nieuwe grond

wet.
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Regelregte verkiezingen ’door alle destein
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en Plaatselijke Besturen.
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den vrede en wapenstilstand.

12.

De voorwaarden van een bondgenootschap

vaststellen, indien België onder denzelfden

Monarch uit het Huis van ORANJE blijft.
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15.

Den Koning verzoeken om kennis van deze

voorwaarden te geven aan het congres der

Mogendheden. ’
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De vrĳe handel in de grondwet.
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