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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Voor

‘beminnaren

van

de aangelegenheden

des vaderlands zal het wel niet anders dan be
langrijk zĳn, in de eeuw der‘ snelheden, die wij
thans dcor‘

verbazende

spoedige

afwisselingen

van gewiglige gebeurtenissen beleven, ook het op
zienwekkend oproer in Zuid—Nederlan<.1, na eene
inwendige rust, onder de regering van Koning

WILLEM, in de residentiestad Brussel uitgehar
Sten, naauwkeurig en van valsche berigten ont

daan,

in zĳn geheel te kunnen nagaan, op“

eene wijze die volledig is , en daarom volmaakt ge
schikt, om volkomen kennis te doen dragen , van

oorzaak, begin voortgang, einde en gevolgen, van het

VI

heillooze oproer, dat Belgen , ondanks de wel
vaart, door de vereeniging met Holland, zich
hebben vermeten.

Dit doel te bereiken, is het wit des Schrijvers,
die met het voornemen om getrouw te zijn aan
de met qﬂìciële waarheden overeenstemmende be
riglen ‚ dit werk aanvaardde.

BIJDBAGEN
r
TOT DB

GESCHIEDENIS

DER NEDERLANDEN;
r ‚AANVANG NEĲENĲE 25826“ AUGUSTUS , 1830.
bevattende’:

ÜÈ 001izÀAK VAN DEN BELGISCHEN‘ OPSTAND, DESZELFS
ËËGIÎLïÌÓORTGÄNG,‘ ÈINDÉEN GEYOLGEN voor‘ GEHEEL

Nederland. ‘
‚
‚
\
‚I‘:

Nu ‚is ‘dan helaas het. oogenlﬂik genaderel liet
welk (leonparlijdige lieoordeelìmr, dor twee zoo
in ‚zeden als ‘gewoonren verschillende bewoners
maar onder dezelfde naam van Nederland veree
nigde gewesten Holland‘ en België, reeds in het
afgelopene‘ jaarìkonde voorzien. Petitiën die de on
dubbelzinnigste blijken droegen van oproer en

wrevel, ‘waren toen reeds de kenmerken van on
vergenoegdheid’ met het beáùier van eenen vorst,
die’ allesints doelde om het onderlinge geluk van
het volk‘ te bevestigen; van eencn vorst‘ die bij het
aanvaarden’ ‚van zijne regering reeds opregte blij’
ken gaf van’ edele bedoelingen, om met het oog

op ‘God het hem dierbaar Nederlandsche volk te
regeren; en dit gestand bleef tot op dezendag.
Het ’ Fransche Ultramontanismus’ ‘enî-Jaeolìin-is

— nms ‘voor het‘. vereenigrledvederland ‘î/‚eogeheel

’
.’

verderfelijk in België doorgedrongen, en volstrekt
tegenstrijdig met de geest van den’ opregten Hol- ‘
lander konde wel niet anders, eenmaal aangeno
men zijnde, dan onverdraagzaamheid verwekken ,
van daar was alles wat Hollandsch genaamd kon
Worden aldaar in de (liepste verachting. -Met
kracht Werkte voor eenige maanden en ten laat
ste het Ultramontanismus , en deed in het gods
dienstige twisten ontstaan waar niemand in Hol
land aan had gedacht, en zoo.‘ dit vroeger mogt
hebben bestaan, waren langzamerhand de sporen
er van nitgewischt‘; hiervan konden roomsch en
onroomsch, die met de meeste verdraagzaam‘
heid ‚ in Holland gelukkig ‘leefden, getuigen,’ ter
Wijl echter de’ veronderstelde bedoeling van het
Gouvernement, om de Roomschgezinden te on
derdrukken Werd uitgestrooid , en in ligt geloo
vende harten ingeprent. Spoedig schoot dit denk
lìeeld Wortel, en veen toenemend wantrouwen je‘
gens deregering , Waren‚de rijke en gewenschte
’vrucl1ten , die vooral in de laatste tijden door
_de zoogeiìaanìde Unislen gevoed Werden, en tot ‚

die hoogte gebragt , dat daaruit ook bij de Room
schen in Holland ligtelijk aanleiding tot eene mis
kenning van ’s Lands Ware belangen, en alzoo
‘bij deze omstandigheden, eene zeer ongelukkige
neiging tot tegenwerking zoude kunnen doen hel)
ben ontstaan. . De ondervinding heeft ge1eerd,dat

dekiproerkreet, in het Noordelijk gedeelte der
llveﬂerllzncier“ doorgedrongen, door de muitzuch

9
tige aanvoerders gesterkt, zoo ver was gekomen, dat
men alleen in de provincie Utrecht acht honderd
en vijftig onderteekenaars telde, die meerendeels
noch kennis ‘van zaken , noch doorzigt hadden ,
om het ‘doel te bevatten’, Waarom zij, die anders
rustige brave burgers waren , de oproerkreet on

derteekenden. Zelf dreef men de onbeschaamd‘
heid zoo ver , dat men zich niet ontzag lieden,

Wier bedrijf was vuilnis van de huizen te ha
len , en melk rond te dragen of te verkoopen ,
hunne medewerking door handteeking op het on
waardig schandschrift, in te roepen , om slechts
door eene menigte van handteekeningen de alge
meenheid van vraag te doen kennen, en alzoo ,

konde zulks, krachtvollerv te maken.

Wij laten

hier de geteekende Petitie volgen , om dezelve
met de later, aan den Koning ingezondene , te
vergelijken. Derzelver inhoud was:
De instelling der ministeriële verantwoordelijk‘
lzeid, door eene bĳzondere wet.
Het waarborgen voor de instelling der Jury in
lijfstraﬂelĳke regtsplegingen.
’
Ûnbeperkte vrijheid van onderwĳs.

Volkomene vrĳlzeid der drukpers.
Gelijkmatige verdeeling van openbare ambten
tussclzen Noord- en Zuid-Nederland , enz.enz.
Wanneer z_zj de opliĳng dezer opgenoemde grie
ven zagen bepaald, dan (eerst) zouden
zich
de opqﬂeringen getroosten, die de instand
houding van Nassaus troon vorderde.
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‘ Gevolgelijk wanneer aan de gevraagde opheﬂingen
en daarstellingen niet werd voldaan , zoude men zich
niet getroosten de opofferingen, die de instandhouding
van Nassaus troon vordert. Deze oproerkreetis voor
zigtig en ‘bedaard gesmoord, zelfs zoo, dat menigeen

die geteekend had op dien ‘heillozen schandlĳst ,
zijne dwaling, door Welgezinden voorgelicht, open
lijk in de dagbladen erkenden , verscheidene de
namen van hunne misleiders er bij noemende. Dan
ofschoon ‘de verderfelijke uitwerking van dit ver

gif in Noord Nederland werd krachteloos ge
maakt , bleef het echter op de eige oorspronkelij
ke grond België Woeden; gaf meer en meer voedsel
tot den haat tegen Hollanders, en deed 'on(ler mede
werking van het Jacobinismus, den opstand op den
'25 Augustus uitbarsten. ‘Het is echter even zeer eene
_ waarheid, dat ofschooln Belgen oorspronkelijk in
zeden en gewoonten van Hollanders verschillende,
en eeue andere godsdienst Ìbelijdende , waaruit de
verderfelijke veroordelen van onderdrukking voor
vloeide, en daar door eigenlijk tot dat geene wat
in de volstrekte zin van de woorden vereeniging
en verbroedering betekend onbekwaam, zij zich bij
dit‘ alles bij de toenemende welvaart in België,
ten koste van het weleer door de handel bloeijende
Holland, aan de grootste ondankbaarheid jegens

Koning WILLEM hebben schuldig gemaakt , en
daarom hetwaderlijk bestuur onwaardig; gevolge
lijk eer dat van eenen Franschen overheerscher be
hoeven, wiens streng.bestnur‚ zij ‚met zelfsvoldoe

ning geduld hebben.

l!
Het doel der groote Europesche Mogendheden ,‘
na het ten onder brengen van de aartsdwinge‘

land en overheerscher NAPOLEON Iìnonaranrs, met

het zoogenaamd Europisch evenwigt ‚ is met de
vereeniging van België en Holland niet bereikt
geworden.‘ Belgiëzoude dienen als een voorrnuur
tegen Frankrijk, en het zfijn juist de Belgen die
zich meer en meer verfranschen , en de hereeniging
met Frankrijk terug vvenschen. Behalve dit draagt
Holland de last van België, terwijl handel en wel
vaart , gevoegd bij opregte ware Hollandsohe ze

den, die weleer de Hollander als heldhaftig, groot
en edel hebben doen kenmerken, door ontvoe

ring
en verbastering zich in België‘ verliezen.
Ontevredenheid , die van tijd tot tijd in de ge- l
moederen ontstond, was gevolgelijk oorizaak, dat
het regeren voor Koning WILLEM al moeijelij
ker werd.

OnoPhoudelijkJn-oesten er aanvragen ,

‚klagten en ingebragten grieven bestreden worden,
die, toegestaan , noodwendig welvaart of zedelijk
nadeel voor het andere gedeelte des Rijke na zich
moesten slepen.
y
i

Op den 258ml Augustus 1830 was het dan ook,dat
de Brusselaren, door een nader naauwkeurig op

te geven oproer, Waanden het íngebeelde juk, in
armhartige naäpíiìg der van gruwelen overvloedige en
voor weinige dagen voorgevallene Fransche omwente
ling, af te werpen. De eerste berigten hiervan in de
Rijkshoofdstad Âmsterdam aangekomen, werden met
de diepste verachting vernomen , zoo als dit aan de
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aan zich zelven gelijkblijvende bewoners der ge
melde Rijkslìoofdstad eigen is, namelijk goede
gezindheid voor, en gehechtheid aan het Stam
huis van ORANJE ,‘wiens Spruit, Koning WILLEM
de Eersten, de belangens van het Vaderland
behartigt, met eene vaderzorg, die Hollanders zal
doen gehecht blijven ‚zoo alsjzij weleer gehecht Waren.
Onnodig zonde het zijn hiervan vele bewijzen aan te
voeren; men herinnere zich slechts eene proclamatie,
in den jare 1813 gedaan , geteekend J. M. KEMPER en
FANNIUS scuourerî, waaronder anderen voorkomt:

„ Nederland en ORANJE was vóór twee eeu
Wen de lens onzer groole voorvaderen, en bij nog
grootere zwarigheden bragten zij het gebouw in
stand, hetwelk 200 lang de bewondering in Europa
‘geweest is.”
„ Nederland en ORANJE is op nieuw onze‘
leus, en de vrucht zal bij eendragt en medewer
king van allen dezelfde zijn.”
„ Medewerking van allen , zeggen wij , en de
geestdrijì, waarmede gisteren de proclamatie van

het Algemeen Bestuur ontvangen is,

waarborgt

ons, dat wĳ daarop niet te vergeefs rekenden.”
„ De onzijdigheid tot op gisteren toe door uwe
Provisionele Regering als beginsel harer hande
lingen aangenomen , en met die onwrikbare wijs
heid gehandhaafd , welke zich van eene dergelijke
Regering’ verwachten liet , was de vrucht van be
daard overleg en Welgewikte redenering. Onze
eerste pligt is het geweest , en wij hebben dien
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I met zelfsvoldoening vervuld , die Regering te dan‘
ken, waaraan gij de rust uwer Stad en de veilig
heid uwer personen en goederen verschuldigt zijt,
enz.”
‘

‘ „ Gedaan te Amsterdam, 15 November, 1 8 1 3.”
Doch niet alleen in de Rijkshoofdstad maar

ook te Rotterdam C‘) werd de tijding even als in
andere steden van Holland met de diepste ver
achting ontvangen. Zonder hier verder bij stil te
staan volgen hier, de met belangstelling opge
spoorde, en op waarheid gegromlen berigten , van
den aanslag die zich meer en meer in gruwelen

ontwikkelde; hierbij zal echter zorgvuldig al die
voorvallen die men te regt ‘kleinigheden mag
noemen , en die zoo onbeduidend voor gevolgtrek
kiugen als legio in getal zijn, worden voorbij
gaan, welke slechts zoude dienen, om dit werk,
waarmede het doel is belangrijk te zijn’, met een
aantal nuttelooze vellen druks te vermeerde

ren.

_

Lang had de oproervlam gesmeuld

en barstte

eindelijk in den avond van den 255m‘ Augustus 1830
uit.

Dit werd echter voorafgegaan’ door onder

scheidene uitgestrooide briefjes, welke in verschil
lende wijken gevonden waren, waarop volgens het

verhaal van vele geloofwaardige geschreven stond :
C‘) Waar men spoedig daarop besloot in navolging van de be-l
voners der Noord Nederlandsche Resedentie ‘s Gmvenhago de
Oranje Cocanle te dragen.
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Le 23 Aoúgfeu dQálrtifice (‘j

Le 24 Aoút, anniììersaire du Rai.
11e 25 Aoút, revolution. (j)

Dien zelfden dag riep een man , op de Gras
markt ‘loopende , die men voor beschonken hieldg
„ Vive la liberté! a‘ bas le ministerie! (leve de
vrijheid! Weg met het ministerie!) doch werd da
delijk door de stads-soldaten in verzekerde bewa
ring gebragt.

Op den 24ste‘! hadden in onderscheidene Kerken
Godsdienstoefeningen plaats , om de zegen des
Allerhoogsten voor den Koning af te smeeken.
‘In de St. Gendule Kerk Werd , ten aanhoore van
eene zeer groote zaamgekomene menigte , een pleg
tig Te Deum gezongen.
‚

Ook Waren er in de Protestantsche. Kerk op
dien dag vele Roomschgezinden aandachtig aan
wezig; bij de Leerrede van Do. vmÌLÀaK, uit

Antwerpen, ten tekst hebbende:
n Koning",

„ Eert den
l

Des avonds waren de Stadsgebouvven en de woon
huizen in de voornaamste Wijken verlicht. Te 13 ure
(*) Dit vuurwerk was aangekondigd om op den 17den Augustus
buiten de Namensche poort van Stads wege te zullen plaats
hebben; ongunstig weder noodzaakte het uitstellen _tot op den
Ì
23 Augustus.
i H‘) Den 23sten Augustus, euuriverk.
Den nljsten Augustus , Koníngs verjaardag.
Den 25ste!‘ Augustus’ , opstand.

(5) r Pet. II: 17.
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gaf la Sociéte’ la grande’ Harmonie (”) den Burge
meester eene Serenade.
tig ten einde.

De dag liep dus zeer rus

Reeds den Kgdel‘ Augustus had men aangekon
digd dat men den 258ml in den Schouwburg,
(Grand Theatre au placa de la Monnaie), het
zangspel, La Muette de Portici (het sprakelooze
Meisje) zoude opvoeren.
Vroeger had het be
stuur der stad te kennen gegeven , dat het

gaarne het‘ bedrijf, waarin Masäniëllo in triomf
Wordt rondgevoerd , weggelaten wilde hebben,

doch het volk verkoos liever de weglating van het
bedrijf, ‘waarin genoemde de welverdiende straf

‚ als muiteling ontvangt , dien avond echter werd
het geheel ten tooneelegevoerd terwijl de zaal

van handgeklap)v weêrgalmde.

‘

Voor het uitgaan van den Schouwburg waren

er reeds talrijke groepen volks voor dezelve ver
gadert , waaronder de woorden Liberté werden
gehoord, doch naauwlijks was de Schouwburg
uitgegaan, of de groepen voegden zich bijeen, en

trokken naar de drukkerij van het dagblad le
‚National, waar men een aanvang maakte met het

inwerpen der glazen en openbreken der goedgeslo
tena’ deuren, hetgeen echter mislukte , vwaarop
van alle kanten en uit hun midden de kreet ckez

maar! cbez LIBRY! (‘I’) zich verhief.

Dadelijk

C)‘ Het grootste Muzijkgezelsclìap te Brussel.
H‘) Lis“ ntciuno , een der voornaamste Redacteurs van het

dagblad L8 Natíonat.

‘ ‘
/
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begaf zich nu ook den 'drom naar zijne woon
plaats op de straat la Madeleine, terwijl keu
merken van rampzalige verwarring zich_ door
woest en verward geschreeuw openbaarden, waarop
men ook hier begon met steenen de glazen in

te werpen , vervolgens, bij aangroeijing der volks
menigte, werden de deuren Ivan het huis open
gebroken , en daarna boeken, papieren, meubelen
enz. uit de vensters op straat geworpen; alwaar
dezelve nog verder aan stukken’ geslagen en ver
nield ‘werden; onder deze hoop bespeurde men
ook gemaskerde aanvoerders uit de fatsoenlijke
stand.
Spoedig rukten de Jagers de straat la Made
laine op, maakten bij den Kantersteen front,
marcheerden naar de Place Royal en "oegden zich

aldaar bi het overige gedeelte van hun korps, hetwelk
‘omsingeld was door eene talrijke menigtevolks,ui troe
pende: Vive le Rai! (leve deKoning!) Van den kant
der Grasmarkt kwamen Grenadiers op , en maakten

halt, op den hoek van ‘de straat genaamd la ‚Put
terie, terwijl de plunderaars uitriepen’: Bravo!
vive les Grenadiers.’ (Bravo! leve de Grenadiers!)
Ook de Marechaussés, onder het bevel van den

Generaal ABERSON , rukten de straat la Madalaine
op, en reden het huis LIBRY nsemmo
terwijl de toomelooze massa, onder een
‘geschreeuw, te kennen gaf , dat zij de
magt met rust zoude laten , indien deze
gemoeid liet.

voorbij,
verward
militaire
haar on
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Ten 12 ure‘ verdeelden zich de oproerlingen.
‚Een gedeelte-ging de straat la Madelaine af naar
de Grasmarkt; de meesten stads gaz—lantaarns wer
den vernield, desgelijks de uithangborden der
gebrevetteerden, onder: het geroep van: ei bas je

Maintiendrai!” (weg met ik zal handhaven. (‚*)
Ûnder anderen viel dit lot ook te beurt aanMa
dame STAMPLEAUX, boek-leverancier van Z. K. H.v
den Prins van Oranje, waar alvorens de glazen
werden ingeworpen.

‚ _

Op de straalt genaamd rue des Beurres werd

een wapenhandelaar geplundert.

V

pEen‘ andere troep wederom , rukte de Place- ‘
‚Royale op , met een vaandel vervaardigt van de
glasgordijnen van‘ LIBRY nAGnAno, hield voor de
hoofdwacht stil, en schreeuwde op de vraag van ‘
den Wachthebbenden ollicier: „ Qziest que vous
desirez P” (wat begeert gij ?) hem toe: „'Liòerte'!

justice!” (vrijheid! regt !)
Anderen begaven zich‘ naar de straat genaamd

rue de l’Empereur, naar het Paleis van Justitie.
Spcïedig werden de glazen der zaal van het Hof
van Assises íngeworpen , gepaard met de kreet
van d bas van MAANEN! vive nmrorren! (weg
met van MAANENl leve DE POTTER l) Daarop begaf

zich de . Kommandant der Stad wanrunm naar
het Stadhuis , en deed de Marechaussés te paard
opzitten, en de stad doorkruisen , hetwelk echter

niet belette, dat in den morgen ten 4 uren, door
(*) Het onderschrift van het koninklijke wapen.
’
2
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de in hoeveelheid toegenomene menigte oproer
lingen en plunderaars , het huis van Zijne Excel
lentie , den Minister VAN MAANEN , na alvorens ge
plundert te zijn , in brand gestoken werd, onder
het ‚geschreeuw van a‘ bas le ministerie, a‘ bas van
MAANEN! (weg met het ministerie! weg met van
MAANEN!) waarop de stads-soldaten (pompiers) met
brandspniten ter ‘blussching aansnelden , doch door
de Woedende hoop teruggedrongen en genoodzaakt
werden naar het Stadhuis terug te keeren. Ook
het bataljon‘ jagers ’werd gedwongen naar de Markt
terug te trekken, die van daar naar de Sablon
opgevoerd werden. Deze jagers hadden op het
volk gevuurd ‚ om hetzelve te verdrijven ,‘ maar

werden‘ door hen met een aantal steenen en gè
weerschoten verjaagd.

í

‘

de groote Sablon had tusschen de jagers en‘
de muitelìngen eene kleine schermutseling plaats ,
Waarbij de Kommandatit V/AUTHÍER eene ligte kwet
suur ontving, en eenige Jagers gedood werden.

De oproerigen werden echter door de ziankomen
de Grenadiers , Marechaussés , enz. uit elkander
gedreven."
Eenige dezer, naar de Groote Markt vlugten

de, en den Kommandant wnmman ontmoetende ,
hebben hem de epauletten van de schouderen ge
rukt, schreeuwende: „ Vous crierez vive la li
berté!” (gij zult roepen leve de vrijheid!)

De menigte, nu verspreid, kwam spoedig bij
het Gouvernementshuis bijeen (rue du chien), waar
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‘ het’ dan ook weder de vorigelaagheid door het
‘inwerpen der glazen, vernielen der meubelen,
boeken enz. ten toon spreidde, waarop men de
staddoorkruistte, verward schreeuwende: ‚Leve

NAPOLEON! leve de‘ vrĳheicl! leve de KONING!
leve ma porren! leve POLIGNAC! leve KAREL X!

Nog vroeg in den morgen begaven zich eenige

voorname inwoners naar de kazernen des Anon
ciades , om de wapens voor de_ nieuw ‘ipgerigte

Schutterij

(Garde communale) te halen, welke

hun ook ter hand werden gesteld.
’
Voor dat het ‘middaguur geslagen was ,— las men ‘

de volgende Proclamatie ‘aan het Stadhuis en in
de wijken‘ der stad. Dit Wgis den 26ste“ Augustus.
Burgemeesteren _en Schepenen aan hunne mede
burgeren.

‘

wanorde’ overstelpen onze schoone ‘ stad; „wat

‘ook derzelver beweegoorzaak is, men moet dezel
ve doen ophouden.
‚

Ten einde dit oogmerk te bereiketĳnáar het»
welk ‚de wenschen der geheele ‘bevolking gewend’
zijn , hebben wij de volgende maatregelen vastge
steld:

i

Het krijgsvolk ‚is ‘uitgenoodigd geworden zich in‘
deszelfs kazernen‘ te begeven: de militairen hebben
opgehouden met in eenen beklagenswaardigen strijd

tusschen ‚beide te komen.
Te rekenen, van heden is’ de belastingyop het
2%’
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gemaal afgeschaft; dezelve zal door geenen ande

ren impost van dien aard, onder welke benaming
I ook, vervangen worden.
Indien er nog eenige geregte vraag te doen is ,_
Worde zi‘] ons voorvedra
a
g en.

Wi‘J zullen onze P 0

gingen met die der goede ingezetlenen vereenigen,

om aan dezelve- een volkomen gewenscht gevolg
_ te geven.

Maar deze maatregelen zullen uitwerksel blijven
indien niet de rust wordt hersteld, deze alleen
\

kan gewenschte uitkomsten geven; beroering en
bloedstorting, die geheele hnisgezinnen in rouw

dompelen, kunnen slechts noodlottige gevolgen te
weeg brengen.
Medeburgers! hoort naar de stem uwer over
heden: zij waken voor het algemeen behoud;
maar uwe medewerking is hun onmisbaar; dat
een iegelijk zijne haardstede verdedige, dat in ie
dere wijk provisionele wachters worden aange
steld; ‘dat vrijwillige gevelverlichtingen gedurende
den nacht, allerwege in de straten‘ het duister
verdrijven. Wat ons betreft, wij —blijven in het
middenpuut, en wij zullen dezen door den pligt.
geboden post niet verlaten, dan wanneer de al
geîheene gewenschte rust zal hersteld zijn.
dan de burgers is bij voorraad de zorg over
de zoo openbare als bijzondere eigendommen op

gedragen; de overheden roepen daartoe hun eer
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‚gevoel en hunne Vaderlandsliefde in, en‘ stellen

daarop hun geheel vertrouwen.
Gedaan ter zitting in Collegie‘, op het Stadhuis ,

den 26sten Augustus, 1830.

(Gat) ‘

"‘—‚

‘L. DELVAUX DE SAIVE.
CUILEN, Secretaris. ‚

Het doorkruisen der stad door het gemeen bleef
voortduren; de patrouilles Grenadiers en Mare- _ ‚ _
chaussés ‘trokken de stad door, en begaven zich,
naar de kazernen.

Spoedig daaropwerdén de ko

ninklijke paleizen door hun bezet, om‘ die voor de
woede der oproerigen te beveiligen, welke zich

met het voornemen om de kazerne St. EZÍZÚbCÍÌIL te
plunderen op weg vbegaven; doch, daar gekomen

_ zijnde , door het schieten der soldaten uit de‘ ven
sters terug gedreven werden.
‘
‘Niet lang na 1a ure kwam de Burgerwacht

(Garde Bourgeoíse) met geweren, sabels en d-egens
gewapend, de stad doortrekken, om de nog Ïove-‘
rige zamenscholingen te verdrijven. i Tegen 3 ure
woei d,e Brabandsche vlag reeds van het Stad
huis, en niet lang daarna trokken de patrouilles

der Burgerwacht met ‚dezelve in hun midden op.
Op andere stonden de woordenrGarde Bourgeoise, pour la súreté publique- (Burgerwacht voor open

‘bare veiligheid), met het nommer der wijk (sec,
tion) , waartoe zij behoorden. Den geheelen dag
bleven zij op den been, en Werdenddor voorna
‘me ingezetenen ,

(lie‘eene Garde te paard opge

‘\
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rigt ‘hadden, in het uiteendrijven en ontwapenen
der muitelingen geholpen. Dit belette echter het
aangroeijen van het gemeen niet; die het huis van

‘den Directeur van Policie , de Heer na‘ KNYF,Pll1n
derde, en de meubelenlverbrandde.

Het huis van

den Kommandant VVAUTl-IIER onderging hetzelfde
lot, benevens dat van den Heer SCHEURMANS , Pro
cureur des Konings , met uitzondering dat de meu
belen niet verbrand, maar vernield werden.
Ook op de zalen der Tentoonstelling , de konink
lijke paleizen en andere gebouwen werden aanval.
len op gedaan , maar door de vermeerderde bur

gerwacht afgeweerd.
Zoo eindigde‘ dan den dag der schande, die blijken
gaf , dat de domme menigte, door kwaadwillige volks
beroerders aangevuurd, zelfs tot miskenning‘ kon
de ontaarden van den Vorst, wiens woord Ik zal
handhaven, door hun veracht, bespoten gehoond
werd; van den Vorst, waardoor zij hunnenwel
vaart zagen vermeerderen, en‘ die zij het leven
van tijd tot tijd moeijelijker en moeijelijker maak
ten. gruweldadern
Zoo eindigde
dan deze
dag!
‚en
met
besmet
, vielen
zij inAfgemat
hunne Wo
ningen ter rust neder , om den volgenden morgen

met nieuwen moed het rampzalige werk te’ her
vatten! -—
-Reeds vroegtijdig op ‘den 27ste!‘ ‘liep het volk
buiten’ de Vlaamsche poort, en vernielde daar de

Werktuigen der fabrijken van de Heeren mssn,
nosnnvnx, en nar.

Aan de fabrijk van de Heer

j

.

e
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PREVÉNIÈRE, alwaar dagelijks t5oo menschen ar

beidden, werd een brandsticliter ontdekt, die
door; de waakzaamheid der Burgers verhinderd’,
en daarop in verzekerde bewaring werd geno
men.
Des morgens Werden de ‘volgende ‘afkondigin- ‘
_gen gedaan :
‘PROCLJVMATIE.

Burgemeesteren en Schepenen der stad Brussel,
bedenkende dat, oui de orde te handhaven, wel
ke door de in den dag van gisteren, plotseling in
werking gebragte gewapende burgerwacht, zoo

wel is vastgesteld geworden, het van aanbelang
‘is dat alle welgezinde burgers aan deze behoeden
de instelling deel nemen, ten einde de krachten
l te vermenigvuldigen, en dieder sedert gisteren in

‚werking zijndeíburgerwachtelrs (garde bourgeoíses)
te verligten.
y X
Noodigen alle burgeren van’ Brussel uit , zich te
wapenen , en te vervoegen bij de nagenoemde

kapiteinen hunner onderscheidene

afdeelingen ,

zich te doen isnchrijven op het stamboek der ge
wapende burgerwacht, en het distinetieve teeken

aan te nemen, hetwelk deze burgerwacht zich ge-'_
kozen heeft, dat is ‘te zeggen: het nummer hun
ner afdeeling voor op hunnen hoed te dragen.
De heer ‘EMANUEL lfuoocrvonsr, opperbevelheb

ber der gewapende burgerwacht. Kapiteinen:
1e, Afdeeliug, de H. Hn. van Gelder Parijs: ze,

21’
Basse; 3e, Everard Coﬂin; 4e, Blaes; 5e, Hage;
mans; 6e, Ferdinand Meeus; ‘7e‚\ Lateur; 8,
Michiels.
Gedaan op het Stadhuis van Brussel ,
27 Augustus, 1830.‘

‘L. DE WILLENS.
ter ordonnantie: P. CUYLEN. Secretaris‘.

Bij het bekend maken van deze rukten de pluu“
deraars de aanstalten, die erin het Park gemaakt
_waren , bij gelegenheid ‘van ’s Kouings Verjaardag,
omver, sleepten de stukken tot op de ‚plaats

Bassin-vert, en staken dezelven in brand.

Om

streeks 2 uren werden zij door‘; de Burgerwacht
uit het Park verjaagd. Verscheidene dooden wa
ren dexslagtolïers hunner misdaden. Ook Burgers
Werden gekwetst. Van laatstgenoemden waren er

velen , die zich lieten inschrijven, doch uit gebrek
aan genoegzame wapenen niet dadelijk geplaatst
konden worden. Men telde reeds nagenoeg 8ooo
man ingeschrevenen. Ook deed de regering van
Brussel in haren naam deze volgende Proclamatie
bekend maken.

‘

REGERING DER STA’D BRUSSEL.
Volk van Brussel, aan u zijn de uitsporigheden

niet te wijten, die sedert gister avond de beroe
ring in deze stad hebben verspreid.
Zij kunnen nietsanders dan het werk zijn van
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lieden zonder naam, vreemd aan uwe schooue

stad, en welligt zelfs vreemd aan Nederland, of
-althans zeker niet waardig tot Nederland te be

hooreu. Wat u betreft, gij Brusselsche werklie
den, die\algemeen bekend staat als lieden van
rustige en arbeidzame zeden,
zijt te verstan
dig om niet te weten, dat gij ,- door openbare
bouwgestichten ‚te verbranden of af te breken,
bij alle de welgestelde burgers, vooral bij de koop
lieden en fabriekanten eene voor de nijverheid nood
lottige ongerustheid-zoudt doen geboren worden,
die derhalve ook voor uwe belangen even nood

lottig zoude worden; dat gijl. ook daardoor de
tallooze u arbeid en‘ brood verschaffende vreem
delingen van uit uwe wallen zoudt verdrijven.
Eene uit onze medeburgers zamengestelde sterke

gewapende wacht, welker opperhoofden billijke
aanspraak op het openbaar vertrouwen maken,
waakt voor uwe veiligheid. Verlaat u op hen;
legt uwe wapenen af en keert naar uwe werkplaat

‘sen terug; weest gerust inde bewustheid dat uwe
overheid met zorgende liefde uw welzijn behartigt.
e

Brussel, 27 Augustus.
_—_

Burgemeester en Schepenen der stad Brussel,

verwittigen hunnen beheerden, dat, op uitnoodi
ging der ‘regering en der ingezetenen, de heer

Baron Emmanuel d’Hoogvorst het opperbevel‘ over
a

2G
de gewapende burgerwacht heeft op zich geno
men. ‘ Zijn hoofdkwartier is op het stadhuis ge‘
vestigd.
‚
‘
Brussel, 27 Augustus i830.

L. DEWELLERS
ter ordonnantie: P. CUYLEN, Secretaris.

Bovenstaande werd gevolgd door deze aankondi
ging’:

PROCLAMATIE.
Alle volks-zamenscholing (attroupement) op de
straten‘ en openbare pleinen is verboden.
Door volkszamenscholing wordt verstaan, iedere
vereeniging van meer dan vijf personen.
Wanneer deze , aangemaand om zich te verwij
deren zulks weigeren, zullen zij onmiddelijk door
de openbare gewapende magt worden uit‘ één ge
dreven.
Ieder individu die in den onderstand der ar
menverzorging deelt, en die tot eenigerlei attrou

pement zal behoord hebben, zal voortaan van den
_ gezegden onderstand verstoken hlijven.
De ingezetenen. worden uitgenoodigd om tot
nader order de voorgevels hunner huizen te ver
lichten.

Insgelijks zal, tot nader order , de klok der re
traite- ‘ten 10 ure luiden; ieder na dit uur op de
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straten aangetroffen wordende persoon, zal in ver
zekerde bewaring worden genomen.

Gedaan op het Stadhuis ‘van Brussel, den 27
Augustus, 1830.
(Get.)
L. DE WËLLENS
l
ter ordonnantie : P. CUYLEN, Secretaris.

Deze dag liep bedaarder dan de vorige ten einde.
Des nachts ten 12 ure kwam de Adjudant van
Z.IK. H. Prins FREDERIK aan, en werd dadelijk
door de Burgerwacht naar het Stadhuis geleid. ‘\

Intusschen had men te Luik kennis van het op
roer‘ bekomen , Waarom de Staatsraad Gouverneur
dadelijk en onverwijld, om onlusten voor te komen,

de volgende Proclamatie deed kenbaar maken:

GOÈJVERNEMENT DER PROVINCIE LUIK.
‘PROGLAMATIE.
De Staatsraad Gouverneur der‘ Provincie.
Aan de bewoners van Luik.
0

De gewigtige gebeurtenissen die te Brussel voor
gevallen zijn, verpligten ons buitengewone maat
regelen te nemen, ten einde de wettige autoriteit
en de openbare rust te bewaren.
_

Wij hebben de vereeniging der gemeentelijke
garde bevolen, welke onverwijld zich zal veree

nigen, om gezamentlijk met de militaire magt de
voornaamste posten te bezetten.
De regering van Luik gaat zich bezig houden,
om eene Burgerwacht op te rigten, belast om voor

het gezag der wettige autoriteit te waken, geza
I
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menlijk met de gemeentelijke garde en de militai
re magt.
‚
’ Eene commissie voor de publieke veiligheid,
zamengesteld uit de achtbaarste ‘ingezetenen dezer
stad ,‘ wordt opgerigt, om, gezamenlijk met de
gevestigde autoriteit dusdanige middelen te bera
men, als noodig zullen geacht worden, om de al
gemeene rust bewaren.

Wij vermanen de burgers om de wetten en de
» gevestigde overheden te eerbiedigen, alle hebben

er het grootste belang bij.

y

Luik, 27 Augustus 1830.

SANDBERG. ’

Commissie voor_ de publieke veiligheid , opge

rigt door Z. E. den Heer Staatsraad, Gouverneur
der Provincie, zitting houdende op het Stadhuis,‘
De Heeren ‚D’OultremonE, President; Etienne de
Sauvage; Vice-Precident; de Gerlache, lid der
‘ Staten-Generaal; de Belir, Hofraadﬂïagelmakers,
Bankier; Dehasse-Comblin; Orban, Fabrijkant 5
Lebean, Advokaat; Burdo-Stas ,_Fabrijkant ;. Tom

beur, Med, Dokter; Bayet, Advokaat; Kauffman ,
Koopman; Dnè.S‚tad_s, Drukker.
‚De Staatsraad Gouverneur der ‚Provincie

(Gen)
Voor kopij konform

SANDBERG. ‚l
‚DejVíce-Precident,

E. de ‘SAUVAGE.
’Luik, 2,7 Augustus, i830.
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Op den a7stenlAugustus had in Brussel des mor
gens eene groote verwarring plaats.
Geruchten
werden verspreid , dat verscheidene militaire troe
pen in aantogt op de Stad waren. Dadelijk raad
pleegde men over het maken van barricaden. De
Kommandant der Burgerwacht liet de volgende‘

Dagorder tiitvaardigen:

DAGOÈDER
i De Heeren Kommandanten der onderscheidene

wijken (Sections) worden verzocht de naamrollen
der Kompagniëen, Oliicieren, Onderollîicieren en
Soldaten op te maken en daarvan ‘een afschrift

aan de Kommandant-en-Chef te zenden.
Ook worden ‘zij verzocht er eene lijst bij te voe
gen der personen en hunner ‚respectivebledieningen ,
die, nog geen deel aan de Burgerwacht genomen ’
hebben en zich gaarne daarin geplaatst zagen.
Tot het aflossen‚‘der op heden bestaande pos
ten, en opdat men zich middelerwijl een genoeg
zaam getal wapenen zal kunnen aanschaffen, zal het

“noodig zijn twee lijsten op te maken.‘ De eene
inhoudende’ de namen der personen om af te los
sen, de andere inhoudende de namen, ‘der per
sonen welke de wacht op nieuws betrekken, en
aan wien de wapenen tot het voortzetten der dienst

worden toevertrouwd, ten

einde

degene, die‘

eigenaars ‘der wapenen zijn, dezelve naderhand
kunnen terug eischen.

n‘
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De eerste lijst zal in handen van den Komman
dant-en-Chef gesteld worden.
Door deze vereenigde middelen zal men gemak
kelijk eene geregelde dienst daarstellen.

De Heeren Kommandanten der wijken worden
verzocht, elkcn morgen ten acht ure eenen On

deroﬂicier bij den Staf (Etui-Major) te zenden,
met een rapport van het gebeurde in de afgeloo
pene 24 uren.

Ten twaalf ure zullen zij de bevelen bij den Kom
mandant gaan ontvangen.

’Des avonds ten zes ure zullen zij door eenen der
Onderolïicieren het Wachtwoord doen halen.
De Heer ‘Kommandant der Wacht te paard wordt

verzocht, voor zoo verre het hem aangaat’, zich
naar den inhoud van deze dagorder te gedragen.
Brussel, 28 Augustus i830.
'

_ De Kommandant-en Chef

(Was get.) BARON van DER LINDEN ÜHOOGVORST.

Deze Dagorder werd spoedig door eene Proclq‘
matie vervangen om de inwoners Wegens het aan

rukkender troepen gerust te stellen.
PKÜCLAMATIE.
Inwoners van Brussel,

.

Het gerucht had zich verspreid j, dat militaire
troepen op Brussel aanruktten.

De kommandant

‘der gewapende Burgerwac/zt haast zich ute be
rigten, dat door de militaire overheid orders ge

geven‘ zijn om denzelven te beletten binnen de stad

te
te komen
blijven. , en om aan denzelven
i
’ te bevelen terug
De veiligheid der stad Brussel blijft derhalve
uitsluitend toevertrouwd aan delbrave burger
Wacht, die tot heden zoo Wel haren ‘pligt heeft
vervuldi‘
‘
’

Eene deputatie van Brusselsche notahelenverò
trekt naar ’s Gravenhage.
I
In afwachting, van derzelver terugkomst, zal
de in de ‚hooge stad gestationneerde militaire
magt werkeloos blijven. De ofïicieren, komtnan

danten der gewapende burgermàgt hebben op de
eer zich verbonden haar te zullen ‘doen eerbie
digen.
Brussel, 28 Augustus‘ i830. ‘

De [commandant der Burgerwacht,

Baron m ma; LINDEN D’ HOOGVORST.
Kort daarop zag ooitv deze het licht. l

Wij generaal-majoor, ‘graaf van Bijland, kom

mandant- en- chef der militaire magt in de pro—’
vincie‘ Zuid-Brahand, in overleg met de overige
militaire autoriteiten dezer stad, geven te kennen

‘aan de ingezetenen dezer residentie, dat’ wij met
de voornaamste opperhoofden der gewapende bur
‚germagt van Brnssel overeengekomen zijn , dat
de heden in deze ‚stad verwacht gewordene troe
pen, niet zullen ‘binnen komen, zoo lang de inge

zetene dezer residentie alle de in dezelve geves
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tigde burgerlijke overheden eerbiedigen, en de
goede orde ‚bewaren zullen; welke goede orde de
voornaamste’ opperhoofden der gewapende burger
magt zich verbinden te doen handhaven in het
belang van allen, en voor het Welzijn van Iede
ren burger.
'

.

‘Hoofdkwartier te Brussel 28 Augustus 1830.
De kommandant— en- chef voornoemd.

WILLEM GRAAF van BIJLANDT.

j

Denzelfde dag werd uit Lui/c de volgende Procla
matie gemeld.

‘

-

’

DE COMMISSIE TOT DE ALGEMEENE

’

VEILIGHEID.

Brengt ter kennis der ingezetenen, dat op ltare
aanvraag _de militaire overheid, alle de wachtpos
ten die in de stad door krijgsvolk Werden bezet,‘
heeft doen vervangen door wachtposten der ge‘
meentelìjke Garde;
D
Dat op aanvraagwan den kommandant der ge
meentelijke garde de generaal, kommandant der
plaats, scherpe patronen en vuurstenen ter be

schikking der garde heeft gesteld.
De commissie geeft tevens kennis, dat, regt- ’ —

doende op eene petitie welke haar is geaddres
seerd, zij besloten heeft dat eene deputatie be
staande uit den heer Raikem, lid van de twee
de kamer der staten-Generaal, De Leeuw, lid

‚van de deputatie der provinciale staten, en’De
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‚

schamps advocaat, zich onverwijld’ bij Z. M. zal

vervoegen om Hoogst dezelve de grieven ‘voor te
stellen, die in deze petitie zijn vervat en om de
herstelling derzelve te verzoeken.

Luik, 27 Augustus 1830.
Voor een eensluidend afschrift.
BAYET ,
Advocaat. Secretaris der Commissie
‘
van Algenzeene veiligheid.

AAN DE COMMISSIE TOT ALGEMÉENE
’

VEILIGHEID.

‘

Mijne Heeren,
I
De gewigtige omstandigheden onder welke wij
ons thans bevinden, zijn het gevolg van het nood
lottig stelsel hetwelk tot heden door het Gouver

nement is opgevolgd geworden: het is onmogelijk “

te dezen zich te bedriegen.
Aan detot de waakzorg over de algemeene vei-’

ligheid‘ benoemde Commissie voegt het ín'dezen de
hulpmiddelen aan ‘te brengen.
Qm dit doel ‚te bereiken , mijne Hoeren! hebben
de ondergeteekenden, met de zucht tot het alge
meen welzijn bezielde burgers, de ee-r u de navol’ .
gende maatregel voor te dragen:
_
Maar, Wij bezweren het u, maak gebruik van
de ‘magt die u is‘ toevertrouwd geworden, om
aan het gouvernement ‘onze reeds zoo herhaalde
malen uitgedrukte, en schier even‘ zoovele malen

miskende wenschen voor te leggen.
Doe’ hetzelve wel begrijpen dat gij,gelast zijnde
3
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in deze stad de rust te bewaren, gij u daartoe
verbonden hebt, maar daarbij tevens hebt staat
gemaakt dat het Gouvernement eindelijk aan onze‘
billijke vorderingen regt zoude laten wedervaren.
Gij kent de vorderingen mijne Hoeren, zie hier
dezelve in weinige- woorden:
vVolslagene verandering van het tot dusverre ge

volgde stelsel; opregte uaarleving der grondwet.

Afzetting van het onvolksgunstig ministerie, welks
slagen voornamelijk Zuid-Nederland getroffen hebben.
Deszelfs vervanging door Mannen, die eindelijk
de belangen van alle de Provinciën des rijks weten

te doen zamenstellen; die de volle en algeheele
verantwoordelijkheid hunner daden op zich ne’
men, zoodanig als die onder eene Regering bij
vertegenwoordiging behoort te zijn; zijnde dit het

eenige middel om het beginsel van de onsc/zend
baarheid des Konings ongekrenkt te bewaren.
De instelling der ministeriëele verantwoordelijk
heid, door eene bijzondere wet.
‘Volkomene en opregte herroeping van het stelsel
hetwelk speciaallijk in ‚de bekende Boodschap van
n December 1829 is gewettigd.
Het waarborgen van de instelling der Jurĳì in
lijfstraífelijke regtspleging, en vooral in regtsgcdin

gen ter zake der Drukpers, en in andere staatkundi
ge pleidooijen; van welke waarborging wij onder een
provisioneel Gouvernement zijn verstoken geworden.
De onbeperkte vrijheid van onderwijs, verze
kerd dobr ‚eene wet.
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Volkomene vrijheid der drukpers, en‘ herroeping
der jongste wet op dit stuk, welke wet door haar

eerste artikel ‘aanleiding heeft gegeven‘ tot eene
wezenlijke ‘heervaart tegen deze onschatbarevrij

‘ heid , en tot, met den Waren geest onzer grondwet
-lijnregt strijdige uitleggingen, dewijl zij strekken
om de vijandige daden van het ministerie metden man
tel der koninglijke onschendbaarheid te bedekken.
Het vestigen van den Hooge ‘Raad, in eene der
steden van het Zuiden, in eene voor alle,j’aan de
in heVKoningrijk geschiedende regtsbedeelingen

ondcrworpene personen bereikbare ligging.

‘
\

Een ander stelsel ‘van verkiezingen, bij welke de

‚verkiezing ‘meer regtstreeks door het volk geschiedt.
Eene wet,‘krachtens,_welke de vrijheid van
taalgebruik in alle aangelegenheden van openbaar
beheer ‚en regtspleging wordt verzekerd. \
Gelijkmatige verdeeling der openbare ambten
tusschen het noorden ‘en het zuiden. ‚

Afschaffing van het millioen voor de nijverheid
van hetwelk de ergerlijke bedoelingen niet weinig
gestrekt hebben om de nijverheid te belemmeren,
en het algemeen misnoegen der stillen in den lande
_ op te wekken.
Eindelijk den koning dringend te verzoeken de

kamers welker zitting eerst ‘met October moest
beginnen‘; onverwijld te willen doen bijeenroepen,

ten einde zich bezig te houden met de herstelling’
der grieven over walke Wij ons beklagen‘.
Deze voorname waarborgen handhavende, zullen
.

‚

'

L ‘

.

‘i

ù
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\o

wij, mijne Heeren, tot de vervulling komen van

dien anderen gewigtìgen wíensch , de vermindering
namelijk der belastingen, en de bezuiniging der
&

tractamenten der openbare ambtenaren.
Op deze voorwaarden alleen ,‘ mijne Heeren,

kunt gij hopen het doel uwer instelling te zullen
bereiken, en de rust terug te voeren, welke het
gemis der door ons gevraagde waarborgen, heeft
verstoord.
Luik, -

Voor eensluidend afschrift :

27 Aug. i830.

De Secretaris van de Com

missie tot de Algemeene
Veiligheid:

BAYET,
Advocaat.
DE COMMISSIE TOT DE ALGEMEENE VEILIG
HEID, VOOR DE STAD LUIK.
Op het verzoek der gemeentelijke garde, der
gewapende burgerwacht en van meerdere burgers;

De zware onordelijkheden willende vermijden ,
die onfeilbaar de openbare rust zouden verstooren;
BESLUIT:
Binnen de 24 uren na het afkondigen dezes zul
len de gemeentelijke garde en de gewapende bur

gerwacht de Luiksche bannier, ROOD en GEEL
aannemen; echter met eerbiediging der kleur,
Welke door het leger wordt gedragen.

Gedaan op het ‘stadhuis den 28 Augustus. ’
‚De President.

Comte E. ĲOULTREMONT. ‘
"
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De Brabandsche kokarde en driekleurige linten‘
werden nu reeds algemeen’ in Brussel gedragen.

De posten , anders door militairen bezet, wer
den door de Burgerwacht vervangen.

De mili

tairen lagen ‘om de koninklijke paleizen ge
bivouacqueerd en rondom. hen de burgers , die‘
hun beletteden door te gaan; zelfs wanneer eeni
ge manschappen levensmiddelen gingen halen, Wa
ren zij altijd door‘ eenige burgers geëscorteerd.
De Courrieì‘ des Pays-Bas , een Brusselsch

dagblad, dat sedert lang zoo oproerig als schande
lijk zich had betoond , liet niet na bij het ‘verhaal
der gebeurtenissen vanden vorigendag ook deze
aanmerking te maken:
„ Omstreeks drie ure wapperde de oude Bra— ‘

bandsche vlag ophet Stadhuis, en detachementen
der Burgerwacht droegen haar door de‚straten.
Zij is’ rood ,‘ oranjegeel en zwart. De drie kleu
ren zijn horizontaal aan den standaard gehecht,

met het rood naar boven en het oranjegeel mid
den in. Deze vaan behoorde voorwaar de natie
‘nale kleur te worden. De oranjekleurige kokarde
Werd nergens meer gezien; deze is overigens slechts

eene familieklenr, en niet die van een volk.

Het

driekleurige ‘rood, Wit en blaauw is Hollandsch
en Fransch.
Het rood , geel en zwart is tevens
de Belgische en nationale kleur; het zwart zou

voor ons‚, het geel’ voor de- dynastie, het rood
1
voor Holland zijn.’ ’
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Wij zullen den kwaadstooker V bij de gebeurte
nissen niet verder raadplegen.

Onder de goede

zag ook denzelfden dag dezev het licht:

BRUSSEL , 28 Augustus.
(Uit de Gazelle des Pays-Bas.)
‘De Gazette des Pays-Bas.‘ is den 26ste!‘ en 27ste!‘
dezer niet in het licht verschenen,‘ zĳ kan zulks
niet. Het zijn voorwaar noch verwoeste, en af
gebrande huizen, noch de vernietiging der open
‘bare ‘orde,- die ons , als burgers, zouden hebben
kunnen doen afwijken van onze pligteii jegens de
Regering, welke onze grondwet heeft ingesteld.
Maar , wanneer ‘alle banden van het maatschap
pelijk‘ leven verbroken zijn; wanneer het regt van
eigendom met voeten‘ is getreden; wanneer de.
werktuigkundige toestellen’, aan welke onze ‘ fa
brijken haren voorspoed en onze arbeidende klasse

hare bestaanmiddelen te danken hebben, verbrij
zeld en verbrand worden, onder’ het oog onzer
‘meest achtingwaardige’ en meest regtmatig ver
eerde fabrikeurs, waartoe zoude alsdan, indien
‘en Waarop het ons geoorloofd zij wij er het ver
mogen toe

gehad hadden, gediend hebben van

gebeurtenissen ‘te spreken, omtrent Welke Wij ons
vmet geene volkomene vrijheid zoude hebben kunnen
\

‘verklaren? Het oogenblikzelfs , daarmede mogen
‘wij ons vleijen, is niet ‚meer verre Waarop de
heerschappij der wetten zal’ hersteld zijn, en ,
I‘

.
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‘

.

naar onze overtuiging, en naar ons‘ geweten te
spreken.
‘‚
Maar wij willen niet dralen met onze hulde te
brengen aan de Brusselsche burgerij , aan dat korps .

stedelijke‘ rustbewaarders, dat door.‘ deszelfs ijver
en moed zoo schitterend heeft doen blijken, niet

slechts dat het niet‘ goedkeurde, wat binnen onze
muren is gebeurd, maar dat het zich daar tegen
kantte met deszelfs ongedeelden wil, met deszelfs

algeheele veerkracht.

\

‘

Nimmer aanschouwde men eene spoediger, eene
bewonderingswaardiger in werking brenging, ee
ne verstandiger’ Ìdienstinrigting, eene meer lof

waardige verkleefdheid.

.

Hulde bieden ‘wij, wij herhalen het, aan de
burgerij v_an Brussel; zij bevroedt, daaraan is
geen twijfel, dat eindelijk de orde weder zal

moeten gegrondvest worden, ‘dat het oogenblik
gekomen is, Waarop men het beginsel moet doen

zegevieren, hetwelk het leven ‘en de eigendommen
der ingezetenen behoedt, het oogenblik waarop
men het schandelijk gedrocht der verwoesting

moet vernielen.v

'

‘

i

i

Wat‘ ons aangaat, welke. vergelijking men ook

hebben willen maken , wij kunnen onmogelijk ons
zelven beschouwen als door eene omwenteling
te zijn medegesleept; wij hebben ons te midden

van eene ‘wanordelijke volksbew_eging geplaatst‘ ge
vonden, die door brandstichting en verwoesting

werd gekenmerkt. _ Terwijl dan ook nogons ge
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heugen getroífen blijft met de ongerijmde kreten
die zich hebben doen hooren, verzoeken en be
zweren wij alle burgeren, alle welgezinde perso

nen onderling , zonder weerhouding ,

aan de

grondwet van het Koningrijk der Nederlanden,
aan den troon welken zij heeft ingesteld, en aan

het regerend geslacht zich te verbinden, van het
welk , de aan België alleen door zijne weldaden
bekende, Koning Willem I, het Doorluchtig op
perhoofd is.

'

Des avonds‘ te 6 ure had dienzelfden dag op
het stadhuis eene vergadering plaats , onder voor

zitting van den Baron m: sltcvs, Lid der Sta
ten-Generaal, bestaande uit onderscheidene Leden
der Burgerwacht, Advocaten , Kooplieden, Fa

brijkanten , enz. waarin besloten werd, den Ko
ning het volgende adres aan te bieden, door mid

del van de Heeren , Baron J. D’HO0GVORST , Graaf
r" VAN Ĳznone WESTERLO, omvormen, F. DE SECUS,
Lid der Staten ui-t’ Henegouwen, en PALMAERT (den
. vader) , Koopman.

‚Het adres, door opgenoemde deputatie van
Brussel aangebragt, was van de navolgende in
houd:
‘
SIRE!

’»De ondergeteeltenden, uwe eerbiedige en ge
trouwe ‚onderdanen, nemen de vrijheid, in de

moeijelijke omstandigheden, waarin ztch de stad
I
‘a’
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‘

.

Brussel ‘en andere steden van het Koningrijk be
vinden, naar Uwe Majesteit vijf van hunne bur

gers af te vaardigen, ‘namelijk, den baron Joseph
- dÎHoogvorst, graaf Felix van Mérode,‘de heeren
Gendebien, Fredìik de Sécus en Palmaertr(den
vader ,) die belast zijn‘, U te kennente geven, dat
de goede ‘ingezetenen zich nooit meer, dan in den

tegenwoordige crisis, de ‘achting van‘ Uwe Maje
steit en‘de lerkentenis van het publiek hebben

waardig gemaakt. Zij hebben, door hunne stand
vastigheid en door hunnen moed, in drie dagen,
de dreigendste uitspattingen bedaard en zware’

wanorde doen ophouden.‘ ‘Maar, Sire! zij kun
nen het niet ontveinzen aan Uwe Majesteit, dat
de ontevredenheid diepe wortelen heeft ‘gescho
ten. ‚ Overal gevoelt men de gevolgen van het
heilloos stelsel , dat door ministers gevolgd is,
dieen onze wenschen en onze behoeften misken
neu. Thands meester van de bewegingen, bezit

ten de goede burgers van Brussel geene de minste
waarborgen, dat, bijaldien de gemoederen‘ der
Natie niet ‘gerust gesteld worden, zij zelve niet

de slagtoffers van hunne ‚inspanningen worden. Zij
smeken U dus, Sire! bij alle de edelmoedige gevoe
lens, welke het hart van Uwe Majesteit bezieleu,
hunne stem te hooren , en aldus paal en perk te
stellen aan hunne regtvaardige ‘klagten. "Vol ver
trouwen op de ‚goedheid en regtvaardigheid van .‚
Uwe Majesteit, hebben zij met geene andere be

doeling hunne‘ medeburgers tot U afgevaardigd ,‘
\

-\‘
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dan om de aangename verzekering te verkrijgen,
dat de onheilen, waarover men zich‘ beklaagt,
zoodra zij bekend zijn, zullen weggenomen wor
den. De ondergcteckenden houden zich overtuigd ,
dat een der beste middelen, om tot dat gewensch

te oogmerk‘te geraken,‘ bestaan zou in spoedige
bijeenroeping der ‘Staten-Generaal.
Brussel, den 588161‘ Augustus 1830.

De onderteekenaren van dit stuk zijn:
Dejbaron Em. d’Hoogvorst. .
_De baron de Secus.

A. J. Moyard, majoor der burgerwacht.
Fr. de Secus, lid der provinciale Staten van

Henegouwen.

F. Michiels, kapiteinder burgerwacht.
Graaf
van Lalaing,
gewapend burger.
‘F.
l Opdenlìosch,
fabrikant.
Ed. Stevens) advocaat.

Ed. Ducpétiaux, advocaat._
L. Jottrand, advocaat.
J‘. Plaisant, advocaat.

J. Palmaert, de zoon, majoor bij de burgerwaclit.
J. van der Linden, notaris.
Ed. van der Linden ‚ advocaat.

_

Van der‘ Meeren, majoor,der burgerwacht.

Rouppe, oud-maire van Brussel.

’

Graaf Cornet‘ de Grez, lid der Staten-Generaal.

‚Ph. Lesbroussart, hoogleeraar.
A. Bosch, advocaat.

45
Charliers ‘Dodomont, adjudant bij de burger
Wacht.

i

De baron Ch. d’H0ogvorst.
Vleminckx , geneesheer.

.

Graaf Ch. Dandelot ‚luitenant bij de burgerwacht.
J. B. Ghiesbrechg luitenant bij de burgerwacht.
De baron F. van Wykersloot.

Graaf Felix van Merode , gewapend burger.
De baron J. d’Hoogvorst, oud-maire van Brussel ’
en lid der provinciale Staten.

Jh. van Del/I; rentenier.
Max. Deĳosse , koopman.
De graaf Bocarme’, adjudant
Gendeòien, advocaat. '

_
de burgerwacht.

Gustaaf Hagemans , kapiteinder burgerwacht. De baron de Secus, lid der Staten-Generaal.
Sylvain van de Weyer, advocaat en bibliothecaris.
J’. van Wykersloot, kapitein der burgerwacht.
_ Fleury Duray, majoor bij de burgerwacht.
Huysman d’Annecroix , lid der Staten-Generaal,

gewapend burger,
‘
Van der Smissen , tweede commandant der ge
Wapende ‘burgerwacht. ‘

‘

‘ F. Maskens, eigenaar, ‘ “
Plelinckx, majoor bij de burgerwacht.
’ Pletinckx, luitenant-kolonel dito.
’Hauman, advocaat.

Hotton‚ commandant van de burgerwacht te Paard.
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Onder deze onderteekenaars‘ waren 14 personen
uit den adelstand , wier ultratnontaansche gevoe
lens algemeen bekend waren; 3 leden van de
Staten-Generaal, 9 advocaten, meest jonge lieden,
van welke 4 schrijvers waren van het ‘dagblad le

Courrier des Pays-Bas, één geneesheer, van Wien’
meermalen hevige artikelen, in le Belge voor

kwamen , één hoogleeraar, tevens bekend als een
der schrijvers van den Courrier, slechts één koop

man, één fabriekant en één rentenier.
De poorten der stad waren alle gesloten; vrij
konde men naar buiten gaan; doch niet weder in
de stad komen.
Zonder bijzondere verwarring liep de dag vrij

rustig af’; alleen des nachts hoorde men eenige
geweerschoten. Den volgenden dag, zijnde Zon
dag den 298m‘ Augustus , hadden er in verschei

dene R. K, kerken godsdienstoefeningen plaats,
en vele menschen werden nog in de Burgerwacht
aangenomen, tot het formeren van eene artillerie
voor twee stukken‘ geschut, die men op_de plaats

binnen het Stadhuis had nedergezet.

Ook in de

voorsteden van Brussel , vooral te St. Josse, wer
den Burgerwachten opgcrigt. Die dag leverde

verder geene bijzonderheden op.
Den 3081811 Augustus zag men overal papiertjes
aangeplakt , waarop geschreven

stond:

ég/alite’,

liberte‘, partout (gelijkheid, vrijheid, overal). De

volgende Proclamatiën werden afgekondigd en aan
geplak t :

\

’
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u

‘

.
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AFKoNDIcING’.
Dappere Spitsbroeders !
Gij hebt door uwe standvastigheid de orde en
rust in’ uwe stad hersteld; gij‘ hebt u, om uw‘
Vaderland verdienstelijk gemaakt. Maar terwijl
gij onder de‚wapenen waart, ter verdediging
uwer haardsteden, en der algemeene vrijheid, zoo

was het onze pligt, ‚den Koning de waarheid be
kend te maken. Eene Deputatie‘, zamengesteld
uit vijf Burgers, te weten: Gum‘ rELIx DE MÉRODE,
PALMAERT (Vader), FREDERIK DE sËcĲs, aannemen,

BARON JOSEPH Dhìooevoasr, door uwe voornaamste
opperhoofden benoemd, is naar ’s Graven/lage
vertrokken. "Zij zal den Koning een adres aanbie
den, hetwelk bekend, en ‘aan’ uwe respective
Kapiteinen zal worden uitgedeeld.
‚Medeburgers! gaat, in afwachting van hare
terugkomst, voort, de veiligheid der stad te be
waken. Is het noodig, dat ik, na alles wat ‚gij
reeds gedaan hebt, u nog aanbevele, om op uwe
posten ‚U en onder de‘ wapenen te blijven?
‘
Van het Hoofdkwartier op het Stadhuis te Brus

sel, den 30 Augustus r83o.

'

‚De Kommandant-en-Chef‘ der Burgerwacht,

(Gea) BARON m mm LINDEN ĲHooGvoRsT.
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DAGORDER.
’ De Kommandaìzt-en-Ûhef‘ der Burgerwacht aan
zijne Medeburgers.
Waarde Medeburgers!
_
Getroffen door de getrouwheid, orde en ijver ,

Welke gij onvermoeid blijft betoonen van het be
gin onzer onlusten, gevoel ik levendig, dat ik

verschuldigd ben u te betuigen, hoe gelukkig ik
ben van aan uw hoofd geroepen tezijn.
Het ophouden der wanorde, met zoo veel voor
zigtigheid en vastheid, en _na een bewonderens
waardig geduld van acht en‚.veer_tig uren ‘vastge

steld. De geheele in orde brenging ‘der, Burger
wacht , doen de vermoeijenissen en het waken,
welke gij, gedurende verscheidene dagen uitge
staan hebt, verminderen.
Volhardt in uw eervol gedrag, en bedenkt‘,
p mijne Waarde Medeburgers! dat gij de heiligste
aller pligten vervult, de handhaving der alge
‘ meene vrijheden en de bewaring uwer haard
steden.

_

_

Brussel, den 30 Augustus i830.

‘
De Kommaridaìzt-en-Chef‘.
(Get.) BARON VAN DER LINDEN Ĳ’HOOGVORST.
HET MINISTERIE VAN DEN WATERSTAAT,
NATIONALE NIJVERHEID EN KOLONIEN.
‘
nemer voon WERKLIEDEN.
Alle personen, ‘die zonder werk zijn , worden
‘bij dezen berigt, dat zij zulksikunnen bekomen
\
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_

" ’

47
aan ‘liet. uitgraven van het Kanaal van Charle;
roy (") , bijzonder tusschen Brussel en Hall, waar
zij op de voordeeligste wijze en debeste voor
Waardenknnnen geplaatst worden. Te dien einde
vervoege men zich telìrussel bij Mr. THOREL’, bij
de NÎIIOVGIISClIG poort, te Hall bij visum‘, te Felay
bij DE CLERCQ ‘te Seneﬂe aan het Kantoor van
Aannemingen, te Guy bij LATOUR en te Damperĳ
bij REBEYROLLE.
‘
De’ Onder-Inspecteur.

‚’

(GĲÍ) j ‚ ‘J. B. VIFQUIN.

Door de rust , die er op dien dag al meer en
meer hersteld was, kwamen er geregeld ‘levens

middelen in, en was het ‘ook geoorloofd door de
kleine deuren bezijden. de poorten in uit de stad/
‘te gaan. De dìlígences van Luik bragtenlgeweren
aan, welke oplhet Stadhuis, het algemeene hoofd
kwartier, gebragt werden, om aldaar aan de bur

gers te worden nitgedeeld.

’

Des morgens was de Heer van CRUYKTÊNĲORG,
Aide-dewamp van Z. K. H. den Prins VAN ORANJE,
op helĳpaleis aangekomen , zijnde de Prins kort te
voren aan het’. peleis te Laeken afgestaptﬂnet eene
depéche aan Baron van DER LINDEN ifnooevoasa",
waarop eene Commissie , gzamengesteld uit de Hee- ,
ren D’HOOGVORST,

YAN DER SMISSEN, ROUPPE en SYL

(*) VanBrússel ‘naar Charleroy wordt een nieuwe vaart ge‘
maakt, waaraan men in het jaar 1829 een begin mâaktei‘
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nu‘ m’. weven , norron en Graaf VAN oen luncu , de

Stad verliet, om zich naar Laelten op het paleis
van den koning te begeven , ten ‘einde den Prins te
verzoeken binnen Brussel te komen‘

Met ongeduld, om de uitslag harer zending te
vernemen, wachtte men de terugkomst der ge
noemde Commissie af. Weinigen was het bekend

dat de Prins zich reeds Laelcen bevond, van daar,
dat men, toen de commissie langer met de terug

komst toefde als men gedacht had, hier en daar
hoorde uitroepen: a‘ Vilvoorden .' a‘ Vilvoorden!‘
allons dilivrer‘ nos deputés! (Naar Vilvoorden!
naar Vilvoorden! laat ons onze afgevaardigde ver
lossen.
l
‚

Ten 5 ure kwamen de Afgevaardigden terug, en
te 10 ure werdhet volk de uitslag harer zen
ding door de volgende Proclamatie bekend ge
maakt, die van de Balcon voor het stadhuis afge
lezen en den volgende morgen werd aangeplakt.

PROQLAMATIE
De Kommandant-en-Chef der burgergarde, uit
genoodigd zijnde om zich naar het hoofdkwartier
van HH. KK. HH. te begevenl heeft zich aldaar
vervoegd , vergezeld door de heeren Baron van der

Smissen, ‘Ridder Holton, Graaf‘ van der Burgh,
Rouppe en Salvayn van de Weijer; en aldaar den

wensclr te kennen gegeven hebbende, de Prinsen
alleen binnen onze muren te zien, heeft hij ‘de

‘Ww
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zekerheid verkregen, dat de troepen niet‘ in de

stad zullen. komen alvorens op de volgende voor
stellen zal zijn geantwoord. Intusschen chebben
HH. KK. HH. aan hunnenintogt in Brussel voor

‘waarden verbonden , aan -welke’de Kommandant
en-Chef en {de overige hem vergezellende raadslie- ‚

den niet gemeend hebben te kunnenv toegeven,
alvorens den wensch van het publiek geraadpleegd
te hebben door middel eener bekendmaking , welke
de Prinsen zelven hebben gevraagd. lDienvolgens
' acht‘ de Kommandant zich verpligt, ter voldoe-.
ning van hetgeen hij zijnen medeburgeren ver
schuldigd is , het volgende , ‘met de- onderteelîenin

gen der Prinsen bekleede stuk bekend te maken; ‚‚
nGij kunt aan Brussels ‚burgerij melden dat ‚de

„Prinsen voor de poort dezer-koninklijke residentie
„staan, en bereid zijn allen die tot hun komen wil-g

»len met opene arnien teontvangen. ;Zoodra‘ban'
„nieren en lenzen die nietwettig zijn, zullen zijn‘
„ingetrokken en afgenomen , en ‘zoodra’ de. ‘teekenenî
„welke eene misleide menigte had doen afnemen‘,
„weder tot openlijkheid zullen kunnen ‘hersteld

„worden, zijn de Prinsen bereid in de stad ‘te
‘ûkomen,door
omstuwd
van die
zelfde
burgerij isenhaar;
ge l
‚ivolgd
de militaire
magt
di_e bestemd
„te ‚verligten in de moeìjelijke ‘waakzorg-dienst,
‘ „welke die burgerij ‘tot op dit ‘oogenblikl; heeft
» waargenomen. ’ ’
‘ s
(GeL)
WILLEM , Prins van Oranje.
‚
_
‚ FREDERIK , Prins der Nederlanden.
1

l

V
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\
Er is besloten dat een zeker getal leden der

hurgerwacht naar de Prinsen zou afgevaardigd
worden, ten einde wijzigingen te erlangen op de
voorgaande eonditiën en dat de sectien daarna
vzouden verzocht worden zich op het hun aan te

wijzen’ uur , bij‘ depntatiën van vijfentwintig man,

naar het hoofdkwartier te begeven.
Brussel ,
3 1‘ Augustus.

De Kommandant-en-‘Chef
der Burgerwacht.

‚ Baron E. van man LINDEN D’HOOGVORRST.
Doch î bevorons deze

proclamatie afgekondigd

werd ,‘ had men‘ reeds de Laeken of Willems
poort versperd, eene menigte boomen van de Bou
leîiìards ‘(wandelplaatsen op de wallen) werden

ornvergehouwen, en deze met een steenkolen-kar,
uit de straat op gebrokene keijen, met stukken
hout,‘ ijzer, gewigten en al wat slechts te beko

men was , door mannen, vrouwen enjongens voor
den uitgang neêrgeworpen.
’
De straten werden opgebroken en derzelver uit
einden verschanst.

De patrouilles der Îburgerwacht gingen in groo
ter getal’ rond.
‘
Eene tweede commissie ‚gingnu Brussel uitom
de Prinsen te verzoeken zonder troepen binnen

de stad te komen, spoedig kwam dezelve, doch
met veel moeite}, door de barricaden veroorzaakt,

lìinnem‘ Zij ìbestond uit de Heeren Baron ma sÉ‘
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cus, Lid der Stalen-Generaal, Majoor van mm
smssnn, Prins DE mens , Max, DELFOSSE, MICHIELS,
kapiteinder sectie; rnrcnmann, ingenieur.

Den volgenden dag, zijnde Woensdag den laten
September, deed zij- reeds vroeg in den morgen

door de navolgende Proclamatiën den uitslag harer
zending‘ bekend maken:
‘
PROCLAMATIE.
Z. K. H. de Prins van Oranje zal heden met
zijnen staf , doch lzonder troepen, binnen de stad
komen; hij begeert dat de burgerwacht hem te
gemoet kome.
’
‚

De gedeputeerden hebben zich ten waarborg ge
steld voor zijnen persoon en ‘ voor de vrijheid om ‘

met de bnrgerwacht binnen de stad te komen, of
‘terug te keeren, ‘naar mate hij goedvindt.

. Â
„

_

DAGoItDEa.

De heerenchefs ‘van sektiën worden geïnviteerd

zichheden ten tien ure, met hunne sektien gewa
pend en in de volmaaktsts tenue. op het plein van
het stadhuis te‘ bevinden, alwaar zij zich in twee.‘

gelederen in slagorde zullen hebben te scharen,
om Z‘ K. H. den Prins van Oranje te gemoet te

trekken.
‘
Aan elke wachtpost zal eene zwakke bezetting
worden achtergelaten.

i‘

De dienstdoende Majoor,
Van DER MEERE.

‚

4,
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De‘ ‘winkels waren nu Wederom geopend. De rust
herstelde zich meer en meer, en men wachtte den

volgenden dag de komst van Z. K. H. den Prins
‚van ORANJE af ; waarom de burgerwacht, die
der voorsteden er onder begrepen, des morgens
ten tien ure onder de wapenen kwam, om vol

gens de afgekondigde ’ Dagorder Z. K. H. in te

halen, te 11% ure marcheerde zij de Laeken
poort uit tot aan de herberg le Perche (de
Staak), alwaar zij eene dubbele linie vormde,
Welke tot ver in de Stad liep, nabij Kerk le
Finisterre.
'

‘ Te één ure kwam Z. K. H. den Prins van ORANJE
gevolgd van vier Adjudanten , aanrijden, sprak tot
eenige leden der burgerwacht , en trok , door
hen begeleid , de poort binnen, Wilde de straat
naar Hoogstdeszelfs paleis inslaan , doch werd daar
‘in belet, en door de wacht naar de groote Markt
opgeleid, terwijl de kreeten: Vive le Prince,
vive la liberte’, a‘ v[Jas VAN MAANEN! (leve ‘de Prins,
leve de vrijheid, weg met VAN MAANEN!) zich nu
en dan sterk verhieven.
‘Aan de groote Markt gekomen zijnde, werd dit
pleinmet Wachten afgezet. Z. K. H. steeg even

voor het Stadhuis van het paard , sprak met eenige
leden der aldaar verzamelde’ Commissie van over
heden,’zette zich vervolgens weder te paard, en

reed „in vollen galop doòr de ‚rue ‘des Violets,
àsprong met paard en al over de aan het einde der
straat gemaakte versperringen, en reed langs het

Ĳ

’>

Paleis van Justitie verder den weg op naar Hoogst

deszelfs Paleis, weldra volgden ook de Adjudanten
en de burgerwaeht tepaard, die te voet nam ee
nen anderen weg, langs de straat/la ‘Madelaine
j naar de Place ‚Royale, van waar elke sectie weder

naar hare Wijk terugtrok.
Bij de rue de PHopitál, welke Z. ’ K. H. door
reed, stond een schildwacht , Welke op den Prins.
aanlegde, ‘ doch tijdig genoeg door eenen ofïicier

daarin verhinderd werd. -—‘ In het paleis aange- - ’
komen,’inspecteerde Z. K. H. de daar ‘liggende
militairen, en werd door hen , die acht dagen on
der den blooten hemel hadden doorgebragt ,’ met
geestdrift ontvangen. — Rustig ging de dag voor
bij‘. des avonds te 7 ure werd de navolgende Pro

clamatie afgekondigd en aangeplakt:

PËOGLAMATIE
‘Van Z. K. H‘ den Prins van Oranje, in naam
des Konings.

’

Ingezetenen van Brussel!

wip“
’

Met vertrouwen heb ik mij in u midden be

geven.
‚
Mijne veiligheid is volkomen, daar zij door uwe
loijauteit gewaarborgd is.
Het is aan uwe zorg dat men het herstel der
rnst te danken heeft, het strekt mij tot genoegen

u dit in ’s Konings naam te kunnen verklaren,
en er u voor te danken.
I
r
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Sluit u aan mij om rust te bevestigen; alsdan
zullen geene troepen de stad binnen komen , en
zal ik‘, in overeenstemming met uwe overheden,
de noodige maatregelen treffen, om kalmte en
vertrouwen te doen terugkeeren.
Eene Commissie, zamengesteld uit den hertog
‘van Ursel, als President, van der Fosse, Gouver
neur dezer provincie, de Wellens, Burgemeester
van Brussel, van der Linden d’Hoogvorst , kom
mandant der burgerwacht , de Generaal d’Aubre
mé, Kockaert Lid der regering, de hertog van
Aremberg, (die op mijn verzoek tot deze taak
wel heeft willen medewerken) en Stevens, Lid
der regering, als Sekretaris is belast om die
maatregelen aan mij voor te dragen.

Zij zal morgen den adel‘ September, ten 9 ure
des ochtends‘, op mijn paleis vergaderen.
Brussel, x September.

'\‘_

WILLEM, Prins van Oranje.
m...

Wij laten hier letterlijk het berigt van den 2de“
September, uit de Gazette des Pays-Bas, volgen:

BRUSSEL, 2 September.
Z. K. H. de Prins van Oranje heeft gisteren in
deze, sedert acht dagen aan zoo veele gisting en
beroering overgegevene stad zijn intrede gedaan.
De Prins heeft zich ‚van de troepen, die hem

te Vilvoorden òmstuwden , afgescheiden; hij is
t
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’alleen in de stad gekomen , door ettelijke Oﬂicie
ren vergezeld, en vertrouwende op de regtscha

penheid en het eergevoel der bevolking dezer stad‚
Onze straten doorrijdende om zich naar zijn pa.
leis te begeven , heeft de Prins verscheidene wacht

posten der schutterij , en vele burgers welke hem
bekend waren , toegesproken. Hij‘ verblijdde zich ,‘
‘dat hij zich te midden der Belgen bevond, ‘en
betuigde zijne liefde voor hen; hij herinnerde hen
dat hij bij Waterloo zijn bloed voor de Nationale
vrijheid had gestort,‘ en“ verklaarde ‘dat hij ‚ge‘

reed was om zulks andermaal te doenyhij zeide
met eene levendige gemoedsaandoening ‘dat de Ko
ning, zijn vader , ook de vader des volks was. ’
Toen de Prins, voor het stadhuis aangekomen
zijnde den hoed van het hoofd heifende, de kreet
leve de Koning! deed hoeren, is die waarlijk’
nationale kreet door het volk herhaald geworden,
hetwelk ook verscheidene malen ‘geroepen heeft :
leve de Prins!
‘
‘
Na aan de troepen, die zich bij het park be- ‘
vonden , bevel gegeven te hebben, zich te verwij
deren,’ heeft de Prins zich in zijn_ paleis begeven,
alwaar’ de schutterij zich gehaast heeft, posten
uit te zetten.
‚
;‘ ’ ‚
‘
De geschiedenis biedt ‚weinig voorbeelden aan

van een zoo edel, zoo ïgrootmoedig’ gevoel,‘ als
datgene is, hetwelk‘ den Prins bewogen heeft van’
de troepen, aan welker‘ spits hij stond, zich af
te scheiden, om
alleen in het midden der bevol
\
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king der stad komen; er is in dit besluit iets zoo
‚verhevens, zoo nationaals en iets der doorluchtige
Oranje-teelt zoo zeer waardigs, dat toen meri gis
teren, van boven uit het midden eener onbereken
bare groote schare volks, de vederbos van ’s Prin
sen hoed zag uitsteken, het onmogelijk was niet
door een diep gevoel van bewondering en geest
drift getroffen te zijn.
Thans voegt het de bevolking van Brussel, voegt
het vooral onze schutterij, aan ditvertrouwen,
aan deze overgeving te beantwoorden.‘ Ieder ge

voelt wat, indien niet ‚door den pligt, althans
door hooge redenen van voegzaainheid van ons

vorderen.

Is het niet daadzakelijk blijkbaar , dat

onze toestand veranderd is? ‘En hoe zouden wij
dan dralen kunnen, om, op eene ‘schitterende

wijze , die gevoelens te doen blijken, die ons ver
binden, aan dat regerend geslacht, hetwelk voor

zeker onze wenschen heeft verhoord, en welks
belangen zoo innig aan dicèder natie zijn verknocht!

Á
„
Brussel was nu weder in die gelukkige gesteld
heid, -dat de gemoederen tot bedaren kwamen;
maar elders begon ook de tot nog toe onderdruk‘

te, doch nu levendig opgewekte oproergeest uit te
r barsten, die, in nadere overeenstemming
met de
‘
bewoners van de genoemde Stad, zich meer en meer
ontwikkelde , en, de groote ommekeer van zaken te

Weeg ‘bragt’, die het vervolg dezer geschiedenis

‘naauwkeurig zal bevatten.

Wij zullen ons echter,
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’ ’ betrekkelijk dit laatste , meer bijzonder bepalen tot
de residentieplaats 5 deWijl liet opzamelen der klei
ne gebeurtenissen, voorgevallen in de steden der
overige Belgische Provinciën dit Werk al ‘te wijd
loopig‘, ja zelfs vervelendtzoudemaken. De stad

Leuven Was-mede een van de eerste steden , ‘waar ‘
de muitzuehtige tuiinelgeest heerschtte. Het dag
blad (Ze Catholique) meldde onder anderen het
volgende;
‘

LEUVEN, 29 Augustus.
De opschudding hier ‘ter stede blijft voortdu
ren, enialgemeen‘ klaagt men dat niet hier, even —

y als te Luik , op hetzelfde oogenlìlik’ eene stedelijke
Commissie van ‚openbare veiligheid is opgerigt ge
worden. De burgerlijke wacht is op de been’ en

verrigt met ijver de dienst in de stad; maar het
is beklagelijk dat de ingezetenen geene oﬂicieren
uit hun midden benoemd’ hebben. j Sedert heden
waait de Brabandschedriekleurige, vaan van het
‘stadhuis,
‘zijnde dezelive op last der regering van

dat gebouw uitgestoken.

Het is ‘de heer Remy

Mastraeten, president der regtbank van koophan

‘del, die_ dit blijde besluit boven van het balkon van het stadhuis aan het volk heeft verkondigd.

Oogenblikkelìjk ‘daarna ‚had iedereen de rood
‘geel- en zmartkleurige kokarde aan de hoed. De
standaard werd onder groot gejuich door de stad

_ gedragen.

i
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Te Namen hadden de burgers de wapenen opge
vat, om de rust te bewaren; ook de militaire
overheid had het beheer der Stad op zich geno
men. Een adres, bevattende hunne Wenschen ,
werd naar den Koning gebragt.
In de steden Brugge en Gent had men maatre
gelen genomen, om de rust te bewaren. Gewa
pende burgers sloten zich aan de civiele en mili
taire autoriteiten.

Uit Antwerpen alwaar alles nog rustig was ,
werd ‚gemeld, dat de deputatie van Luik, den

31ste“ Augustus aldaar terug was gekomen , en over
het genoten ontvangst bij den Koning zeer tevreden
Was; dit laatste was in de Rijkshoofdstad ook bekend

en werkte sterk op de gemoederen der ingezete
nen , waarom door hun het volgende adres ter tee
kening in genoemde stad en andere steden van het
Noordelijk gedeelte des rijks werd rondgezonden.

SIRE !
Met den eerbied, welken den rustigen burger
betaamt, naderen wij tot den troon van Uwe‘
Majesteit.
Onderscheidene steden in het zuiden van het

Rijk zijn, onder de leiding van kwaadwilligen,
aan het muiten geslagen , en hebben zich buiten
de wet gesteld. Maar zij zijn’ nog verder gegaan;
‘afgevaardigden dier muitelingen, even muitziek

.

g
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als hunnelastgevers, zijn herwaarts gekomen, om

Uwe Majesteit in, Hoogstdeszelfs eigen Paleis te
hoonen.

.

.

‘

_

Met diepe droefheid hebben‘ Wij gehoord,v dat

Uwe Majesteit, in Hoogstderzelver onuitputtelijke

‘goedheid, behaagd heeft de hoofden‘dier muite
lingen tot een bijzonder gehoor toe te laten, doch
Wij troosten ons van den anderen kant met ‘de
hoop, dat hunne vertoogen door Uwe Majesteit ‘
met die verontwaardiging zullen zijn afgewezen,‘
welke een zoo stout, en zeker, bij dentrap van
beschaving , waarop Wij ons mogen beroemen,

‘ ongehoord bestaan verdient.‘ Wij kunnenons ech
ter met de hope, hoe levendig ook in ons, niet
vergenoegen, en gevoelen de behoefte om, bij’ de
opregtste betuiging van trouw, de innige bede te
voegen, dat het Uwe Majesteit mogt behagen, om,
‘in ‘geen opzigt , hoegenaamd , aan de‘ oproerige
eischen der muitelingen toe te ‘geven. SIRE! nog

is de‘ Residentie, nog is het Noordelijke gedeelte
des RijKs in rust 5 maar die rust kan zoo spoedig
gestoord worden; en aan die rust hangt het lot

eener trouwe natie,- ‘die dikwijls ‚het‘ bloed van
Óranje met eigen bloed betaald heeft, en die ook
thans weder goed en bloed voor deníKoning en
het Koninklijk geslacht veil heeft. ‘
Daarom bidden en smeken wij, die, zoo Wlj
vertrouwen, hier den‘ wensch van Noord-Neder
land en ook van de welgezinden in het-Zuideth
uitspreken, Uwe Majesteit nogmaals op het krach

\
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tigst en eerbiedigst, dat Hoogstdezelve de regten

van de Kroon handhave, en daarmede den Koning
’ en het Volk behoude. Wij smeken, Smal dat
Uwe Majesteit ons eerbiedig adres in gunst aan
neme, en zich overtuigt houde van ‘den eerbied

en de trouw van ons, die zijn.

SIRE!

_
Van Uwe Majesteit de gehoor
zame onderdanen.

Intusschen was reeds den Elosiel1 Augustus te
Breda eerst eene halve en daarnav eene geheele bat

‘terij rijdende Artillerie van ’s Herlogenbosclz aan
gekomen.

Twee eskadrons Lanciers van Zalt

Bommel trokken naar Antwerpen.

3 Bataillons

der vijfde Afdeeling, te ’s Hertogenlìosch in he
zetting‘, ma-rcheerde naar Tilburg. Honderd zeven
tien karren transporteerden hen naar Antwerpen.
De verlofgangers der Afdeelingen te Utrecht, ’s Gra
venhage ‘en Haarlem, vereenigden zich te ’s Her

togenboscli, om hunne ‚wapenen te ontvangen. Al
de verlofgange-rs der Nationale Militie waren opge

roepen , om zich bij hunne korpsen te vervoegen.
Om zoo veel mogelijk de leidraad des geschied
verhaals te volgen, hebben wij de lezer tot nog toe

hoofdzakelijk bij Brussel bepaald, en wel tot op
den dag, dat Z. K. H. den Prins VIĲLORANJE
binnen die Stad gekomen was. Thans echter wordt

het noodzakelijk aan de -eigene verrigtingen des
Konings, waarvan wij tot nog toe niets vernamen,
te denken.
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Natuurlijk was het uitbarsten van de oproervlaln
Z. M. ter kennisse gebragt, Waarom Hoogstde
zelven al dadelijk, den 29ste“ Augustus, het na
volgende Besluit‘nam:

‘BESLUIT.
„Gezien de: laatste S‘ van art. 97 (*) der grondwet; ‘
„Hebben goedgevonden en verstaan de Staten- ’

generaal buitengewoon bijeen te roepen te ’s Gra
venhage, tegen ìnaandag den dertienden Septem
ber ‘aanstaande.
'
‘
iaEn zal onze minister van binnenl_andsche zaken
zorg dragen voor de onverwijlde tnededeeling dezes
aan de onderscheidene leden van de heide kamers

der Staten-generaal, terwijl ‘voorts afschriften van
dit besluit zullen worden gezonden aan onzen mi

nister van ﬁnancien en aan de algemeene rekenka
mer, tot informatie en narigb”
Denzelfden dag waren reeds de beide Prinsen, ‘
’s Konings Zonen’, met uitgebreide volmagt voor
zien , en kwamen den 30sten Augustus te Antwer
pen aan; alwaar Hoogstdezelven aan de Burgerlijke
Overheden en Oïﬁcieren der Schutterij op het K0

ninklijk Paleis audientie gaven; en daarop het na
volgende Besluit namen, hetwelk spoedig aange

kondigd werd:
(*) Hetwelk aldus luid:

“ _

De Koning roept de buitengewone vergadering bijeen, zoo

‘ dikwijls hij ‚zulks noodig oordeelt.

‘

u
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„‘Wĳ WILLEM, Prins nnn Oranje, en
FREDRIK P/‘iìzs der Nederlanden, enz., enz.

„Ten gevolge van Zr. Ms. bevelen, in deze stad
aangekomen zijnde, ten einde de middelen te be
ramcn, om alles te bevorderen wat tot welzijn van
dat gedeelte des Rijks der Nederlanden kan strek‘

ken, en overal de maatregelen te nemen door
welke inen dit doel ten spoedigste kon bereiken.
Zoo hebben wij het voegzaam geacht al da
delijk in naam van Z‘. M. deszelfs voldoening te

betuigen over de eensgezindheid en het goed ge
volg , waarmede al de ingezetenen van Antwerpen

de orde en rust hebben weten te bewaren, tot
welker stoornis pogingen te werk gesteld Waren
door eenige onverlaten of personen, die aan de
stad Antwerpen vreemd zijn.
\
Na deze eerste ultboezeming ‘der gevoelens,
die ons bezielen, sedert wij ons te midden van
zoo vele burgerlijke enmilitairebeambten, van

200 vele eigenaars , kooplieden , fabrijkanten, werk
bazen en huisvaders van alle standen bevinden,
‘ die zich allen even zeer door hunne goede gezind
heid onderscheiden , en even veel belang hebben
bij de handhaving der rust, die wij hier genie
ten, —- hebben wij onze aandacht meer bijzon
der gevestigd op de middelen, die te baat moes
ten genomen worden, om de vermoeijenissen en
het gemis aan nachtrust niet noodeloos‘ te ver
lengen van de zoodanigen wier handclsbezighe

\
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den of beroeps-pligten het grootste gedeelte van
den dag ‘wegnemen, en die alzoo moeijelijk de

noodige rust kunnen nemen, om zich weder te
herstellen.
‘
Dien ten gevolge is het ons zeer aangenaam ge
weest, dat wij, ‘gebruik makende van de magt,

waarmede de Koning ons heeft bekleed, de maat
regelen‘, die‚voor de veiligheid van eene vesting
onvermijdelijk, en in zulke moeijelijke omstandig

heden als de tegenwoordige volstrekt noodzakelijk
zijn, met de zoodanige hebben kunnen overeen

‘brengen, welke ons en het vertrouwen,’dat wij in
de ingezetenen van alle standen stellen, en het ge
drag, tot nu toe door de burgerlijke overheden van
de provincie Antwerpen gehouden, veroorlooven.
Dien ten gevolge hebben wij goedgevonden de

navolgende‘ bepalingen vast te stellen.
t. De maatregelen, welke door den luitenant
generaal, commanderende in het 4de groot militair
commando, in overeenstemming met de burger
lijke‘ en plaatselijke overheden der provincie en

der stad Antwerpen moeten beraamd worden,
zullen aan de beoordee-ling eener bijzondere com
missie worden onderworpen.
‘
‘
2. Tot leden dezer Commissie worden benoemd:
‘De heer luitenant-generaal baron C/iasse’, de

heer gouverneur der provincie en de heer burge

meester van Antwerpen.

De chef van den alge

meenen staf van gezegd groot militair commando

wordt tot secretaris der‘ ‚Commissie benoemd.
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3. De onderwerpen, die door deze Commissie
te behandelen zijn, zullen door den heer luitenant
generaal baron Chasse’, coinmanderende het‘ 4de
groot-militair commando , worden voorgesteld,
Welke tevens, in gevallen , die buitengewonen
spoed vereisehen, op zijne verantwoordelijkheid,

onvermijdelijke maatregelen zal kunnen doen uit
voeren.
’ 4. Door het tegenwoordig besluit wordt geener

lei verandering gebragt in de beschikkingen, wel
’ ‘ ke overeenkomstig de wetten en reglementen door
de hooge militaire autoriteiten kunnen genomen

worden. ’
5. Het ‘tegenwoordige besluit zal door den heer
gouverneur der provincie Antwerpen ter kennis
van het algemeen en van de hiervoren_ genoemde

Commissie gebragt worden.”

‘

‚

Gedaan te Antwerpen , 30 Augustus 1830.
(Get.)

WILLEM, Prins van Oranje. ’
FREDERIK , Prins der Nederlanden.

Des avonds begaven zich‘ de beide Prinsen naar
Vilvoorden en vonden aldaar 800 man van de 15de
Afdeeling,‘ met eene batterij van 8 stukken van
een der battaillons Veld-Artillerie, welke terstond

door Prins FREDERIK in oogenschouw werden
genomen. .

«

De Prins van ORANJE begaf zich naar Laelten ‘
op het Paleis, alwaar de afgezondene Commissie

Z. K. H. verzocht tg Brussel te komen, hetwelk
’
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blijkens Proclamatie , pag. 51 , ingewilligd werd,
Waarna Z. K. H. Brussel binnentrok.

. Z. K. H. Prins FREDERIK bleef te Vilvoorden. ‘
Om mede voor de veiligheid van Antwerpente
helpen "waken , waren van lissingen Z.’?M.‚Freë’ .
gatten Sumatra van 44 , Euridice van Szfïen Z‚M-.‚’- ‘
Brikken de‚‚Panther van 18 ende Giërgvanﬂstulg

ken ,‚ benevens 4 kanonneersloepen ,“ de. ‚Schelde‘
opgevaren‘. ‚

.

"

'

j

‚

.. ‘

u

Den 3de" September was door het Departement

van Oorlog denoodige maatregelen genomen, om
‘de nog opkomende verlofgangers der ‘Nationale
Militie, behoorlijk gekleed en gewapend ’,‘‚op de
spoedigste wijze naar hunne ‘Afdeelingen tezeuden."

Te Antwerpen en te Gend was allesstil; ook
te Brugge was de rustweder hersteld. IJperen, ‘

‚Kortrijk, Oslende en andere Vlaamsche’ plaatsen
waren allen rustig.
'
‘
Te‘ Amsterdam waren eenige poldergasten , die

‘zich oproerig betoond hadden, door de Schutterij
gevat, en in_handen der Politie gesteld. De be
volking dicr Stad was geheel voor de goedezaak
en voor haren Vorst ingenomen ; met geestdrift tee
kende men aldaar adviesen , waarbij men zich aan‘

bood voor Vorst en Vaderland te dienen.
‘De Schutterij te 's\Gravenhage bood zich met
dezelfde geestdrift aan; benevens‘ de studenten aan
de Hooge School te Utrecht, die verklaarden ‚ge‘

reed vte zijn het oproer te helpen bestrijden.
Te ‚Amsterdam
werd het navolgende gepubliceerd
:
‚
‘
5
l
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BEKENDMAKING.
Burgemeester en Wethouderen der Stad Am
sterdam brengen ter kennisse hunner medeburgers,
dat de Edel Achtbare Raad dezer stad, in‘ lìare
‘vergadering van den eersten September i830 ,

eenparigllijk het Besluit heeft genomen, om in de
ze moeijelijke’ en gewigtige tijden eene plegtige du
putatie aan Z . M. onzen geliefden en geëerbiedig
den Koning‘ af ‘lte vaardigen, en ‘aan Hoogstden
ven over te brengen, ‘de gevoelens van opregte
» trouw en gehechtheid zoo van het bestuur als
nvan deze volhrĳlte gemeente ‚aan ‘de regering en
a persoon van ĳne Majesteit, aan Hoogstdenzelven
„ver/zoekende, maar tevens met gerustheid overla

ntende ‚shct nemen van zoodanige maatregelen,
aals wel/te kunnen strekken, om de geseholrte rust

nner
avan Majesteits
ons dierbaar
Regering
Vaderland
meerteenherstellen‘,
meer te beves

ntigen en de Grondwet te handhaven.”
_

‘Dat deze deputatie, op gisteren ten gehoor bij

‘ ‘Zijne Majesteit zijnde toegelaten, niet alleen door
‘Zijne Majesteit op het allerminzaamst is ontvan

gen maar ook van Hoogstdenzelven de verzekeiling
heeft bekomen:

. ‚Dat Hoogstdezelve met gevoelens van aandoe

ning deze blijken van‘ liefde en gehechtheid van
Î het hem dierbaar Amsterdam ontving; ‘dat hij de
- ‚Deputatie verzocht zijne opregte tevredenheid te
o
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betuigen ovetĳden. goeden geest, die deze gemeen;

te nu ook weder ‘in {alle ‚klassenen standen beé
zielt;
en depligten
bereidvaardigheid
opgelegde
vervult, en, waarmede
dat Hij opzijdejìaar
heti na
drukkelijkst moest betuigen , geen‘ beter’ bewijs van
’ die liefde, en gehechtheid te kunnen ontvangen ,
dan inîde ‘voortduringvvan die rustige ‘en kalme

‘ gezindheid,‘ welke ‘Hoogstdenzelven alléén in staat
kan stellen,’ om zoodanige‘ maatregelen te beramen
, en aan de op handen zijnde Vergadering der ‘Sta

ten-Generaal ‚j‘ ’s „Lands vvettigeîﬁvìärtegënjìvootidi
‘gers, voor‘ te ‘dragen

als‘ Íòlî’: liërstël der‘ rùsìﬁá

‘handhaving aan’ Gròndwel‘ zullen"kùnneillstïekkènä
‘onder
’5 vermijding’
alleswzít
slechts dòäbëáîé
eenigzins
"m
‘stoornis
vainûdie IJUSEÏ,
‘oollﬁzfelfsïnet-

— “
bedoelingen,‘
BURGEMEESTER
aanleidingen‘zoudeikilnnerí’
werﬂoĳneanìîyiìjèjr
geven.” ’ ‘
‘ zich _ tèn “ aangènamen I pligt‘ ‘ Änialäenîle ’ ‘dit; ‘ ‘er’ ‘rken
nissehnnner ‘Médélìurgers te ‘lìfòﬁgë’n"‘;“v‘éri‘roìì‘ìven
‘ inet gerustheid, zoo als zulks de ondervinding‘ ‘â-“â
jongst verloopene ‚dagen heeft ‚bewezen, ‘dag deze
’«’ q-rì’. .
_ geheele Gemeente ‘zieh zìil‘beijv’er‘eú'aan’den wensch‘
. ‚Qnzes. Gﬂliefdeîíî Koeineäĳteîîbeantgvporden, îjdìùor

ziph hij ‚voostiìwíagì ìeînnthouden een alles, Wat
zelf slechts van ter zijde zoude kunnen ‚strekken

9m ‚ëezee ‚Weesshî tegen’ mei‘ Werken, ‚en‘ ziﬁîhibij
zonderlijkîte zullen wachtenvoor gaîlle luidruchtig‘
‘

-

\

_

\

_

n

“ ‚heid, bultengewonc ‚verzan‘hellingen‘v van) Personen

‘en wat van dien ‘aard meer ‘zij , eîr-waarvanïdik’

werf “zij, die hun voordeel in‚ onrust;
‘
5*
zoeken j,

68
ligt, ten ‘bederve der brave Ingezetenen en tot

stoornis der rust, gebruik zoeken te ‘maken.
Amsterdam. den 4de“ September i830.
í

Burgemeester en Wethouderen der Stad

’

Amsterdam,

F. van m’. POLL,
Ter Qrdonnantie van denzelven,

W. J. BACKER.
‚ Het corps oﬂticieren der schutterij te Dordrecht

‘ had _ook eenadres aan Z. M. den Koning ingezon- ‘
‘den, waajrbij het aan Hoogstdenzelven deszelfs ge- _
‚trouwe diensten aanbood, daar en waar het Z. M.

‘zoude ‚gepast oordeelen , ‚terwijl. de onderoﬂicíeren,
metîdenzelfden goeden‘ geest bezield, reeds insge
lijks_voor het grootste gedeelte zich haddenlver
Vklaard , in dezenÂmlaatregel te Willen deelen.
Te Rotterdam ‚werd de navolgende publicatie

gedaan:

‘X

WAÀRDIGE MEDEBURGERS!
Gij zijt het, die steeds en ook‘ nubij voortdu
ring aan onze verwachting ten volle en_.in alles
hebt beantwoord.
Uw stil, uwvoorbeeldig en navolgenswaardig
gedrag heeft in deze dagen, op de uitstekendste

wijs, getoond, dat gij de heilzame en wijze oog
merken van onzen geliefden Koning weet te erken

nen, en door uw braaf en ordelijk gedrag, doet ‘
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zien, wat eene burgerij vermag, die zich met'een

stil vertrouwen, naast God, op de vaderlijke zor‘
gen van den Koning harer keus verlaat. Het is
dan ook met het hoogste regt, ‘dat gij uwen eer

bied, uwe liefde, uwe gehechtheid aan het Vorste
lijk Huis van Oranje op deze, eene zoo edele wijze,

aan den dag legt.

’

Het zoude overbodig zijn, om u tot den voortgang \
in deze aan te‘ moedigen.‘ Eene burgerij als die l
dezer stad, daaraan gewoon, behoeft dit niet.

Zij verdient en heeft aanspraak op de hoogachting
van den Koning, op ons vertrouwen; en’ die zal
zij blijven verdienen, door ten duurzamen voor‘

beelde te strekken voor allebraven.
Aldus gearesteerd en van den raadhuize derstadl
Rotterdam gepubliceerd den 6 September i830.
Burgermeester en Wethouders voornoemd,

‘M. c. BICHON m IJSSELMONDE , Vt‘.
In kennisse van mij ,

L. van OYEN, Az.;

Wij zullen ons weder te Brussel vervoegen , aI-v
waar de door die stad afgezondene Commissie naar
’s Graven/Lage weder terug ‘was gekomen, en den
2de!‘ September hetvolgende Rapport liet afkon
digen en aanplakken, hetwelk ons openlijk werd
medegedeeld :

’
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‘

RAPPORT (*)‘.‘

_

i Mi/‘ne Heeren!
‘
‘Dadelijk na onze aankomst in ’s Gravenhage heb
ben wij‘ bij Z. M. gehoor verzocht. Naauwelijks
was er een half uur verloopen, of wij ontvingen
een gunstig antwoord.
_
_Dingsdag op den middag zijn wij in een gehoor

toegelaten.

Z. M. heeft ons met welwillendheid

ontvangen, en geene bedenking tegen den titel
gemaakt, waaronder’. wij ons aan Hem voorstelden_

Nadat Z. M. onze schriftelijke lastgeving had
aangehoord,‘ heeft Z. M. betuigd, dat het Hem
aangenaam-fcharmé) was, onze Wenschen te zijn
‘\

voorgekomen, door de bijeenroepingﬂer Staten
Generaal op den 13deu September aanstaande, als
zijnde het wettige en zekere middel, om de wen

schen van het geheele Koningrijk te kennen en te
voldoen, en een middel te doen beramen om al
de klagten te bevredigen.
Vervolgens zijn wij overgegaan tot_‘de voorstel
ling van eenige algemeene bedenkingen, waarmede
Wij belast Waren geworden in onze Vergadering

op den 28 Augustus, Z. M. mondelings bekend te.
maken, als: de Ministeriële verantwoordelijkheid _
en eene _ mede-onderteekening‘ (contre-seing).
Z. M. heeft dienaangaande geantwoord‘, dat de

Grondwet ‘onze stellingen niet erkende; dat zij
misschien juist en ‘nuttig konden ‘zijn, maar niet
(*) Dit Rapport, alsmede alle andere Stukken‘. werden meest
in de Nederlandsche en Fransehe ‚talen te; Brussel afgekondigd. ‘
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konden worden aangenomen dan door eene ‘veran-î
dering der Grondwet, ‘met ‚gemeen ‚overleg der
Staten-Generaal, bíjeenvergadert in dubbelen ge
talle. Ä-ĳ Dat eene ‚buitengewone Zitting den i348!‘
September zoude worden geopend, dat men daar,
V hetzij ‘op Zijne aanvrage, h\etzij op de aanvrage.
der Tweede Kamer, een voorstel op dat punt

konde doen, even als opÄalle andere puntendoor
ons voorgesteld, die nuttig en voordeelig aan het

Land zouden kunnen zijn; Op onze ‘aanvrage, be
trekkelijk‘ het ‘ontslag ‘van eenige Ministers,‘ en

inzonderheid ‚van Z.‘
den Heer m. mannen,
heeft
M. niets te hunnen voordeele gezegd, noch
eenentegenovergestelden geest doen blijken opzig

telijk de’klagten’, ‘welke wij Hem, te hunnen
laste, breedvoerig hebben opgesomd. Hij heeft
ons doen opmerken, dat de Grondwet Hoogstden
zelven de vrije keuze‘ zijner Ministers verleende,
en dat Hoogstdezelve overigens geenerhand besluit

’ konde nemen ‚l zoo lang Hij schijnbaar daartoe’ ge
dwongen werd; dat Hoogstdezelve de handhaving
van zijn Koninklijk gezag te zeer_ ter harte nam ,‘
om den schijn te hebben van toe te geven,'.even
als ‚iemand, wien men metv het pistool op de borst‘

iets afvraagt. ‘Vervolgens heeft Z. M. ons klaar
blijkelijk’ doen inzien,‚zoowel als aan de Laiksche
Afgevaardigden, dat Hoogstdezelve onze- eischen‘
in overweging konde ‘nemen.’ (Dezevraag is thans
opgedragen aan de Commissie, benoemd door’
I Z. K.‘ H.‘ den Prins van Oranje, dus wij het
/
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‘gelukkig vooruitzigt hebben, dat vóór het einde
van dezen dag Z. K. H. een besluit zal genomen
hebben, hetwelk onze wenschen zal vervullen)‘.

Met betrekking tot den Hoogen Raad heeft Z. M.
geantwoord, dat, na een‘rijp overleg, de plaats
van deszelfs vestiging was gekozen geworden; dat,
voor het overige, Hoogstdezelve zich met deze aan
gelegenheid zoude onledig houden en met aller
belangen zoude raadplegen.
_
Op onze klagten betrekkelijk de ongelijke ver
deelìng dor Ambten, der groote instellingen en
openbare Administratiën, ‘scheen Z. M.‘ geroerd,
en zonder de waarheid dezer daadzaken- toe te

stemmen, heeft Hoogstdezelve geantwoord,

dat

het zeer moeijelijk was de Administratie te ver

deelen, en nog veel moeijelijker elk genoegen te
‘l

geven‘; dat voor het overige’ Hij zich met deze
aangelegenheid zoude bezig houden, zoodra de
»goede orde hersteld was; dat het boven alles be
taamde, dat de Prinsen, Zijne Zonen, aan het
hoofd Zijner troepen binnen ‚Brussel kwamen, en ‘
alzoo den scbijnbaren staat van dwang, Waaraan

Hoogstdezelve niet konde ‚toegeven, zonder een
verderfelijk voorbeeld voor alle andere Steden van
het Koningrijk te stellen, te doen eindigen.
Nalangdurige overwegingen over de zwarighe
den en zelfs over de waarschijnlijke onheilen van

eene overeenkomst (Convention) en van een inko‘
men dertroepen, met geweld gepaard, en de ‘
voordeelen eener overeenkomst en ‚van eene Af
‘

‘
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kondiging dezer intrede: met behouding van de
bezetting der Stads-posten door de-Burgerwacht,
heeft ‘Z. M. ‚ons ‚verzocht, ons ‘dienaangaande bij

den Minister van Binnenlandsche Zaken teivervoe

gen, en aan
ons te
bij dienen.
onze terugkomst
in Binussel
bij de
Prinsen
I
.‘
Eindelijk heeft Z. M.‘ den wensch geuit, dat.
alles ten spoedigste tot de rust mogt wederkeeren ,‘
en heeft Hoogstdezelve ons herhaalde emalen ver

“ klaard , hoe zeer Hij eenen afschrik van bloedver
gieten had.
Na een onderhoud van twee m'en hebben wij
Z. M. verlaten‘ en ons tot den Minister van Bin
nenlandsche Zaken vervoegd, die ons, uit hoofde
Z. E. bij den Koning ontboden was, ten acht ure
des avonds weder bescheidde.

Dezelfde voorstellen over de verschillende onder
werpen, ‚door ons aan Z. M. voorgedragen, wer
den aldaar door ons weder gedaan, alles met eene
vrijmoedigheid en gelatenheid (abandon), Welke

ons de grootste hoop doen koesteren,
_
De Heer nr. LACOSTE toonde ons, dat hij een
Belgisch hart bezit, hetwelk met de beste voorne
mens vervuld is.
Ôp verzoek van verscheidene Leden van den Staf
en Burgerwacht , gisteren avond vereenigd en over

eenkomstig den door ‚Z. M. geuiten wensch, heb
ben zich de Heeren JOSEPH lfnooevonsr en GENDE

mm‘: tot den Prins van Oranje begeven. Zij hebben
Z. K. H. den uitslag hunner zending naar ’sGra- ‘
‘
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zvcnhage medegedeeld, als ook den staat der zaken
te Brussel, welke zij Z. K. H. afgeschilderd heb
ben, juist zoo als het is, zonder iets teverbergen.

Z. K. H. heeft hun verzekerd, dat hij van ‘(lever
eeniging der Commissie (welke dezen morgen heeft .
plaats gehad), den gunstigsten‘ en geschiktsten uit

slag verwachtte, om hare begeerte en haar onver
anderlijk besluit, van aan den wensch van het
Land te‘ voldoen, te doen blijken. Hij heeft hun
gelast, u te zeggen, dat Hij zich zelven , als bemid
delaar tusschen den Koning en de bewoners der

‘Zuidelijke Provinciën stelde,

en dat Hij’ onze

eischen zoude ondersteunen, om den besten en

volledigsten uitslag te verkrijgen.
Wij hebben dezen morgen stellig vernomen, dat

de op het Paleis van Z. K. H. vereenigde Com
missie, zich met ijver met het oogmerk harer zen
ding bezig houdt, en dat u dezen dag nog zeer
voldoende besluiten op uwe eischen zullen worden

ter hand gesteld.
í

Brussel,

- ‘

2 September 1830.

’ (Geit)

JOSEPH ‚rnoocvonsr.

‘

A. GENDEBIEN.
l

_ Graaf F. m: MÉRODE.‘
Baron

DÈ SÉCUS.

PALMAERT. (Vader),
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ontevredenheid was blijkbaar‘ bij het volk,

zoo zelfs dat na de lezing van dit Rapport de naau
viíeilijlts"j aangeplakte’ afdrukken afgescheurd ‘en in ’
massa op de groote markt verbrand werden.
De nachtliep echter’ rustig af. \ Denvolgenden dag
werd onderstaande Proclamatie aangeplakt,’ en be
ter onthaald :

‘PnocLAMATIn
‘

Ingezetenpn van Brussel !

Het rapport uwer gedeputeerde geeft ons de’ ‘

zekerheid dat uw verlangen en uwe wenschen bij
den Koning bekend zijn; dezelve zijn aan den
Prins van Oranje betuigt geworden, en gij hebt
gegronde hoop dat
door Z. M. u belooft gun
stig zullen aangehoord worden. In dezen s_taat de‘r

dingen,‘ vol van vertrouwen op de koninklijke
woorden en op‚_ den’ steun, dien Z. K. H. u be
loofbheeft, zult gij ‘er den uitslag hedaardelijk
van afwachten. De handhaving van rust en orde
eischt lintusschen dat

de dienst, waarmede de

goede burgerij ’ zich wel heeft willen belasten,
worden voortgezet.‘

‘

'

‚g‘

Te dien einde is het wenschelijk voorkomen dat
‘de burgerwacht geordend werd en eene houding
van vastheid aanname. ‘De kommandant, baron
d’Hoogv‘orst, is, gezamenlijk met zijnen stafmet

in orde brenging van dezen arbeid belast; hetgeen
u tot waarborg zal verstrekken, dat ergeene. troe
pen hinnen de stad zullen komen.‚

7e
De Commissie, Welke, belast is niet om besluiten

te doen, maar om voor het land heilzame‘ maat
regelen aan te bieden, zal het zich tot eenen‘ ge.
wetelijken pligt_ maken, om op deze wijs aan _Z.
K. H. te blijven voorslaan al wat strekken kan
om rust en vertrouwen te doen wederkeeren.

‘

De President ‘der Commissie
De Hertog van URSEL
De Secretaris, P. J. STEVENS.

Gezien en goedgekeurd WILLEM Prins van Oranje.
Ook te Luik werd den 2de“ September bekend
gemaakt, dathare Commissie van ’s Gravenlzagc
was teruggekomen. In het Rapport van den uitslag
harer zending komt onder anderen voor:
‘

„ Dat dezelve, na eene bijeenkomst te hebben
gehad‘ met den minister van binnenlandsche zaken
en den minister secretaris van staat, ook bij Z. M.
den Koning was toegelaten, en hoogstdenzelven de

twee voornaamste punten van hare last , te weten
de zamenroeping der Staten-Generaal en het weg
zenden van. den minister van Maanen, heeft voor
steld 5 -- dat Z. M. daarop geantwoord had: „ dat
hem genoegen deed , dat hij , door het bijeenroepen
der Staten-Generaal reeds een der Wenschen van de
inwoners van Luik Was voorgekomen”; — „ dat

hij een constitutioneel Koning was 5 —- krachtens
zijnen eed en volgens zijne lens de grondwet dacht
te handhaven, en-niet verwachtte, dat men hem
‚

\\
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te‘ dien ‘opzigte wetten stelde.” ‘Ten’ aanzien‘ van
het tweede punt zoude Z. M., na ‘ernstig aanliou‘
den der Commissie, eindelijk gezegd hebben z‘ „Wel
„ nu , ik zal dan dit verzoek ‘in’ overweging ne
„ men.” Â
’
’
Heden is gezamenlijk door de stedelijke regering
en de veiligheids-commissie eene Commissie he‘
noemd, bestaande uit Heeren Leclercq (den zoon),
baron de Macors, Nagelnzackers en Lebeau, wel

ke zich. naar Z. K. H.‘ den Príins‘ van Oranje , te
Brussel, zal begeven, ten einde hoogstdenzelven he‘
kend te maken met den stand der zaken hier ter
stede.
Deze Commissie
bragt
het‘ volgende Rapport we‘
der:
l
’

„Vrijdag middag tot Z. K. H. toegelaten , heb- ’
ben wij hem, met openhartigheid, bekend ge
maakt met de zware gisting, Welke op het oogen‘

blik van ons ‘vertrek te Luik heerschtte.’
„ Wij hebben aan ‘den Prins als de voorname
oorzaak dier gisting, vooreerst, aangewezen de traag
heid van het gouvernement in het nemen van
eenen staatknndigen maatregel, geschikt om den

Weg’ aan te wijzen, welken ‚hetzelve ‘wilde volgen;
ten tweede, het binnenrukken van nieuwe troepen
in de citadel, en de verspreiding van veelvuldige
geruchten, omtrent den optogt van troepen’ naar
onze stad.
“
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‘ „ Z. K. ‘H. heeft‘ ‘begonnen met zijne tevreden
denheid te betuigen over den ‘geest van orde en
wettigheid, Welke niet heeft opgehouden te Luik
te bestaan; dank zij den vereeni-gden ijver van de
regering, van de Commissie, van de schutterij en

de burgerwacht.
„ Aangaande de door het gouvernement te nemen
maatregelen‘, heeft de Prins geantwoord, ‚dat hij
zich zonder verwijl naar ’s Gravenhage zonde begeven,
on1‚aan Z. M. voor te dragen de voorstellen, welke’
door de Commissie , die door Z. K. H. benoemd is,
gedaan zijn.

„ Wat betreft den aantogt van troepen naar Luik,
heeft de Prins ons de ‚verzekering gegeven , dat hij
reeds een- besluit had genomen, om elkenaantogt

van‘ dien aard te‘ doen staken ; dat hij Weldra om.
trent deze aangelegenheid een onderhoud met Z.
K. H. Prins Frederik zou hebben ,’ ten einde, met
overleg van zijnen doorluchtigen broeder, een be

vel uit te ‘vaardigen , hetwelk strekken zoude omal‘
1e twijfelingen omtrentdat punt uit. den ‚weg te ‚
ruimen, en dat daarvan eene oﬂiciëlekennisgeving
aan het stedelijk bestuur van Luik zoude gegeven
‘ worden.”

Na_dit rapport en de verdere mcdedeelingen,
door _de deputatie gegeven, llettìfi. de stedelijke re

gering van Lnik de navolgendepublicatie gedaan:
‚De Raad der stad aan de ingezetenen van Luik.
‘Gij kent reeds, waarde Medeburgers! den aard
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der voorstellen’, Welke doolûde’ stad Brussel,‘met
genieen overleg‘ der door Z. ‘ÀK.
benoemde Com
missie en ‘der burgerwacht van die hoofdstad, aan

Z. M. gedaan zijn. Achtensvvaardige afgevaardig‘
’ den. hebben‘ niet‘ gedraaid, zich niet den Wensóh
der Brusselaren te vereenigen. Alles voorspelt,
dat "deze ‘wensch, door den erfgenamen van den

kroon’ ‘aan «ie-voeten; des-tròons toegebragt, een ‘
‘onderwerp van" ernstige overwegingîvan“ Z. M. zal
úitmaken.“ ‘Reedsïbegeven zich ‘van alle gedeelten
van‘ lìelgië‘ onze’ gelastigden ‘nâar Brussel, onï‘ te

raadplegen ‘over de ‘middelen, oin Fdit begonnen .
werk te voltooijen. ‘
'." ‚
‘ {Wij zien den dageraad van eenen _ﬁieuwen dag

voor het Vaderland aanbreken. ‘ Wij zullen daar
bij voegen, dat de zekerste’weg',ï‘om'to't overeen
brenging van onze dierbaarste belangen‚”te*’gera

‘ken, bestaat; in het ‘vervolgenvan dien standvas
tigen en tevens wettigen weg, die door alle goede

burgers tot hiertoe gehouden is‘

‘‚' ‘Y Y ’ e

"De woorden, door den Prins aan de deputatie
toegevoegd, moeten voor U allen strekken ‘tot eene

kraìhtige ‘aanmoediging, om niet \van deze manier
van handelenaf te Wijken. Hij heeft onsnitdrnk

kelijk gelast, aan de edelmoedige bevolking van
Luik aan te kondigen, dat Hij er’ "staaﬁop
maakt, dat zij in onze stad zal handhaven die ai- ‚

de,‘ die’ zekerheid en die Belgische Vaderlands
liefde, waarvîanzij het tooneel gedurende tien daò

gen ’ oplevert, “en Waarvan de afmaling. deszelfs
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hartmet de levendigstev voldoening vervuld heeft.
Hij vertrouwt aan de eer der burgerwachten,
aan de overheden, aan alle Luikenaren de zorg,
om voor de veiligheid van personen en eigendom’

men te waken.”

‘

'

Het is den lezer‘ bewust, dat Z. K. H. den Prins

van ORANJE met Prins FREDERIK, Hoogstdes
zelfs. Broeder, op last van den KONING, naar
België Waren vertrokken, om de rust te herstel
len ,’ dat, om hieraan bevorderlijk te zijn, de troe
pen naar den kant der oproerige plaatsen waren
opgerukt ; dat de Prinsen al dadelijk, te Ántwerpen

gekomen zijnde , hun doel in naam des KONINGS
te kennen gaven ‚daarop naar Ï/ilvoorden vertrokken,

Brussels bevolking van hunne komst veryvittigdeu,
en geweigerd werden d‚e_ó‘t‚ad binnen te komen;
Waarna op ‘aandrang -_van’.eene tWeedeComInissie

Z. K. H. den Prins VAN ORANJE zich liet over;
halen, om zonder troepen Binnen de Stad teko
men, zoekende daardoor weder het vertrouwen
‘op den KONING te verlevendigen. îllcĳ zelvewas
het, die onder de oproerlingen uitriep: Leve de

Koning! kwam met levensgevaar op‚het Paleis en
deed de bewuste Proclamatie afkondigen. ‚Niets
echter konde baten. Denzelfden dag verklaarde de
Stedelijke Regering, hij inonde‘van‘de Burgemees

ter WELLENS , aan IZĲK-j H. de Prins vm ÔRANJE
dat zij afscheiding verlangde tusschen de Zuidelijke
en Noordelijke Gewesten , met behoud echter van‚
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de dynastie van Nassau.

De Held van Waterloo,’

dit vernomen hebbende, verliet de Stad ‚na alvorens ‘
de Commissie van Luik gehoord te hebben,kwam

gelukkig, des namiddags van den 3de“ September, ’ ’
te Îilzìoorilen aan’, en smaakte in de armen van
zijnen Vorstelijken Broeder de vreugde van het ge
vaar ontkomen , en te midden van getrouwe on
derdanen te zijn.

„GOD_ DANK!” weêrgalmde het te Brede,
J,

de
KROONPRÌNS is behouden hier!”
‘

Dit was den

Î volgenden morgen ten ‘4 ure. „ Hier ben ik thuis J”
deze ‘waren Zijne eerste woorden.

Te half tien

ure stapte Z. _K. H. te ’s Graven/lage aan ‘zijn
Paleis af. Zoodra Hij bij het inrijden" door de
bevolking‘ werd opgemerkt , vloeide eene groote
‚menigte te zamen en jurchtte hare gulhartige vreugde
den‘ hoogst Welkomen Zoon van den beminden Vorst
O

\

'

I

o

0

toe 5 bij het uitstappen reikte Z. K. H. onder
scheidenen personen de hand , zoo welgekleeden als
anderen, zeggende met groote aandoening:
zijt brawe Hugenaren !

Gij

Weinige oogenblikken daarna, keerde Z. M. de’,
Koning‘, die door den adjudant Ompluil, dien “
morgen ten 8 ‘ure aldaar

gearriveerd, van‘ de

‘aanstaande komst des Kroonprins onderrigt was
enzich daarop naar het hotel.van den Prins van‘
Oranje had begeven, naar zijn Paleisterug; Naau

Welijks kreeg de verzamelde menigte, meest uit
lieden tot den fatsoenlijken stand belioorende, den
Koning in het oog, of eene kreet’ vans‘ Hoezee!
\

I

6

\

\

‘

\\
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verhief zich van alle zijden, en alle, die aldaar
tegenwoordig.waren, wuifden, onder het dikwerf ‘
‘ herhalen van dat geroep, met de hoeden in het
rond. Men was’ algemeen aangedaan; ook de Ko

‚ning was zigtbaar getroíïen ‚over dit blijk van
gehechtheid en vertrouwen. De Kroonprins eeni
gen tijd daarna naar het paleis van Z. M. gaande,
is door. de aanwezende, grootendeels welgekleede
menschen, niet minder toegejuicht, en in den let
terlijken zin van he_t Woord, door hen gedragena

Nadat Z. K: H. den Prins van ORANJE uit
Brussel was vertrokken, hebben de troepen, be
staande ‚ uit GrenadiersJ Jagers , Nationale Militie,

Dragonders en Maréchaussés de stad verlaten, ten
getalle van 2090 man , terwijl de horenblazers Wil
helmus aanhieven.
.
‘ l ‘
‘
Op herhaald en dringend aanzoek van den Mi
’ nister van Maarten , die het Vaderland gedurende
een reeks van vijf en dertig jaren , in ondersehei

dene hooge betrekkingen, met zoo veel ijver en
trouw gediend had, en wiens Hotel door de mui
ters verbrand was, werd aan hem den Sdelsep
tember, door Z. M. den KONING, een eervol
‚ ontslag als Minister van Justitie verleend, onder

dankbetuiging voor zijne lange en getrouwe dien
sten, aan den‘ Lande bewezen.
Het gerucht van den aanmarsch ‘der troepen uit

‘Holland, en van de volharding van den minister
van Maanan in waardigheid te houden, hadden
in de stad Leuven reeds den 3deu September de ‘

_

1

‘

85
‚

l

verbittering ten top gevoerd’. Omstreeks den avond
begaf ‚zich eene groote menigte der inwoners naarv
het groote plein voor het stadhuis, en begeerde

wapenen.

Men beweerde dat er in de kazerne

voorhanden waren.

‘

De plaatselijke Komma-ndant betuigder op zijn
woord, dat er geene waren.‘ De volksmenigte "
bleef echter bij haar geloof , begaf zich naar de
kazerne, nam het schilderhpis om zich daarvan
als eene soort van stormram te bedienen, liep de‘

deuren open, en vond er een ‘groot aantal gewe
ren. Deze dwaling van ‘den plaatselijken ‘Kom
mandant veroorzaakte het hevigst misnoegen.

Men begeerde dat het garnisoen op staanden
voet, de wapenen overgeven en de stadwerlaten

zoude. De plaatselijke’ kommandant gaf daarin
toe, begaf zich naar de kazerne om aan de bur
‘gerwacht de geweren over te geven, en ‘beloofde
‘op het woord van eer dat het garnizoen zich niet
daartegen verzetten zoude.- Maar tot groote ver

ontwaardiging van het Publiek, schoten de mili
tairen met pelotons ‚vuur op de aannaderende bur
gerwaohters , waarbij vier derzelver gedood en
vele andere gekwetst werden. Toen kende de

woede van het volk geene palen meer: het wierp ’
zich op de troepen , ontwapende ettelijke soldaten
en andere ontkwamen door de tuinen; de overigen
kapituleerden, en in weinig tijds was er geen
enkel soldaat meer‘in de stad.‘ ‘Daar in’ deze

moeijelijke‘ omstandigheden ‘de regering’ zich ‘niet l
6!‘
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vertoond had, werd er eene veiligheids-Commissie

ingesteld , die voor de verdediging der stad en
het behoud der orde moest waken.
_ ‘
Te Gend twijfelde men of de afscheiding dm,‘
groote afdeelingen des rijks-wel voor de Gendsche

nijverheid bevorderlijk zonde zijn.

Te Antwerpen

hoopte men zeer , dat destaat van zaken een einde
nam , dewijl de handel grootelijks belemmerd werd.
In Maastricht maakte men toebereidselen om de

' verwachtc wordende troepen te huisvesten.
Te ’s Gravenhage werd op Zondag den 5de“ Sep
tember een kabinetsraad gehouden , en_ onderstaan

de lìroclamatie, dienzelfden avond bekend gemaakt,
welke den volgenden dag per estafette naar Brussel
overgebragt’ werd.
‘
PROCLAMATIE.
WĲ WILLEM nu na anurm Gons, Komma. nm‘
NmmnLmnnn, Pams van ORANIE’NAS5AU, Gltoor

Hmxroe van Lvxnnnuae, mm, enz., enz.
Aan alle, die ‚deze zullen zien of hooren le
zen, salut!

De Goddelijke Voorzienigheid, welke aan dit
Koningrijk vijftien jaren van vrede met geheel

Europa, inwendige orde en toeaemenden voor
spoed schonk , heeft onlangs twee gewesten met
tallooze rampen-bezocht, terwijl de rust van on-‘
derscheidene bijgelegene provinciën is gestoord, of

bedreigd geworden.
í
Op het eerste‘ berigt van die onheilen, hebben
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’Wij ‘aanstonds eene buitengewone bijeenroeping der

Staten-Generaal bevolen , die, naar iuid der grond
Wet, het! ‘geheele Nederlandsche volk vertegen‘
woordigen, en zulks , ten einde , met gemeènoverò
leg van hun EdelMogìenden, de maatregelenbe

ramen, Welke’ de toestandder natie en de’ tegen
woordige omstandigheden vorderen.
_
Te gelijker tijd zijn Onze beminde zonen, de
Prins van Oranje en Prins Frederik der’ ‘Neder.
den door ons belast geworden, zich naar die ge-v
daartoe
Westen te
te begeven,
hunner‘ schikking‘
zoo wel om
gesteld
met,‘ de
de personen

en‘
eigendommen te beschermen,‘ als om zich te
verzekeren ‘van den waren staatlván zaken, en
Ons, tot bedaring der gemoederen, de meest ge- schikte maatregelen voor te dragen.

Deze zending, Welke\ volbragt is met eene
menschlievendheid en edelrnoedigheid, die door
de natie hoog gewaardeerd zal worden , heeftOns
bevestigd in de overtuiging, datzelfs dáár, waar
zich de meeste onrust vertoont, de gehechtheid
aan Ons Stainhuis en aan de nationale onafhanke‘

lijkheid blijft verzekerd en wordt‘ verkondigd; en
hoe bedroevend ook voor Ons hart de omstandig-ï
heden zijn, die ter Onzer ‘kennis zijn gekomen,
Wij missen de hoop niet, dathet Ons‘, met den‘

lîÜStaÍId van‘ den Almasîisen Gul” wien’ lmï-Ë“
Wij, in deze’ ernstige en treurige gesteldheid van
zaken, afsmeeken, en door de medewerking van
alle welgezinde en ‘goede burgers in de onder.
w
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scheidene gedeelten van het Rijk, zal mogen ge‘
lukken de orde terug te brengen, en de werking
der wettige rnagten, mitsgaders de kracht der
wetten te herstellen.
v
Wij rekenen daartoe op het gemeen overleg der
Staten-Generaal, Wij zullen hen uitnoodigen om
te overwegen, of de onheilen, waaronder het va
derland zucht, te wijten zijn aan eenig gebrek {in
de nationale instellingen, en of er reden zouden
zijn deze te wijzigen, en vooral ook, of de be

trekkingen, door de traktaten en door de Grond
wet, tusschen de twee groote afdeelingen "an het‘
Koningrijk gevestigd, tot bevordering van het ge
meenschappelijk belang, in vorm of in‘ aard, zouî
den behooren te worden veranderd. Wij verlan
gen, dat die gewigtige vraagpunten met zorg en
volkomene vrijheid overwogen worden; en geene
opolîering zal voor Ons hart te zwaar zijn, om

de wenschen te vervullen, en het guluk te verze
keren van‘een volk , welks welzijn het voorwerp ‘
is geweest van Onze teederste en bestendige zor

gen.
Maar evenzeer als Wij gezind zijn, om, met

mildheid en openhartigdeid’, door ruime en be
slissende maatregelen, het heil des Vaderlands te
helpen bevorderen, evenzeer is het Ons stellig he.
sluit, de wettig verkregetie regten van alle de ge

deelten van het Koningrijk, zonder onderscheid
te_handhaven, en tot die maatregelen niet anders _
over te gaan, dan langs den regelmatigen weg,

.
\

overeenkomstig den eed ,’ door Ons en aan ons af
gelegd.
,
j‘
l

Nederlanders! Bewoners der verschillendestre
ken van qdit schoone land, dat meer dan eens
door de Goddelijke gunst en de aaneensluiting der
ingezetenen is ontrukt geworden aan de onheilen

waarvan hetzelve’ ten prooi was, verbeidt alsnu ,

met kalmte en vertrouwen , de oplossingìder ge‘
wigtilge vraagpunten , welke de - omstandigheden
hebben doen geboren worden ï-d ondersteunt de
pogingen van het wettig gezag tot bewaring der
inwendige orde, en van de kraeht‘ derîwetten,

dáár waar dezelve _niet zijnwerstoorjd” geworden,
en eenig
tot herstel
orde ervwet, daar/waar
ve
letsel‘van
isltoegebragt.
‘v ’ dezel'
‘ Leent ‘sterkte ’ aan“dve ‘weit, opdat ‘wederkeerig

de‘ wet uwe bezittingen, ‘uiiveinijverheiden uwe

Persoonlijke‘
‘veiligheid
Dat alle verschil
i van‘ bescherme.’
i‘ rneeiiingeri’ ‘verdwijne_ voor
de toenemende’ gqevarenqeener‘ regeringloosheid ,

welke‘ zieh ‘inlverseliilleilde Plaatsen‘, onder ‚de‘
verschrikkelijkste gedaante ‚ vertoont,’ cn ìlie,’ zoo

zij door de middelen," Welke‘ de grondwet‘ ter
beschikking
Regering sielyt j’ endooi‘ den ijver
‘der goedejbuiigers’ niefwordt voorgekomen’ ofiaf‘
geweerd‘, eenen ohherstelbaren slag aan‘ het welzijn
der’ bijzondere ingezîetenèn ‘en’ aan den nationalen
voorspoed ‘zal toebrengen.’ ‘Dat alle goede burgers
‘zich overal afscheiden van

de‘ onruststokers, en

dat hunne edelepogingen tot herstel der algemeene ”
l

—’_
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rust , daar, waar zij nog ieder oogenblik bedreigd
wordt, eindelijk paal en perk stellende aan zoo
groote rampen, de sporen zelfs daarvan eenmaal
geheel‘ mogen uitwisschen.

‚

’ En zal deze alomme worden afgekondigd en
aangeplakt, waar zulks te doen gebruikelijk is, en ‘
voorts in het Staatsblad worden geplaatst.
Gegeven te ’sGravenhage, den 5 September des
jaars 1830, van Onze regering het zeventiende.

(Gea)

WILLEM.

Van wege den Koning,
(G’et.)

J. G. na Mav van STREEFKERK.

‘Op denzelfden dag werd door eenen buitenge

wonen courier een adres aan den KONING gezon
den, bevattende het berigt van den Raad der stad

Brussel‚‚ dat de oorzaak der oproerighedenalleen
te vinden was in de.verbindtenis met NoonLNe
derland, en zij derhalve eene scheiding tusschen
de Noordelijke en Zuidelijke Provinciën sterk ver
langden , alzoo volkomen toetredende in den wensch
der Belgen, die door Z. K.

den Prins van ORANJE

was ovcrgebragt. Dit was onderteekend door Bur
gemeester ‚en Schepenen , met namen:

L. DE WELLEÚS,
‘ ter ordonnantie’ van denzelven: P. CUILEN.
De Gouverneur van ‘Noord-Holland liet de vol

gende Proclamatie, ook op den 5de“ September,
bekend maken:

8,9

De GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND
aan aZZeÁINGEZETENEN van dafGEWEST.
Noonnî- HOLLANDEBS l
’ ‘Gewigtig en bedroevend zijn de gebeurtenissen
die dezer’ dagen ‚in onderscheidene Steden van het

Zuidelijk. gedeelte , van dit anders zoo‘ gelukkig
en gezegend Rijk hebben plaats gehad.‘
‘ ‘
r Gij alle hebt in de aandoening gedeeld, welke‘
het gevoelig hart van onzen’ beminden ‘en-geëer
‘bicdigden KONING bij zulke, in de Jaarboeken

onzer geschiedenis ‚schier ‘onbekende omstandighe

denlheeft vervuld.

‘

v‘ Onder deze’ gewaarwordingen, hebt Gij dag i
aan dag, en al meer en meer treËende bewijzen
van liefde en’ gehechtheid aan Zijner ‘Majesteits
Persoon en Vaderlijk Bestuur gegeven. Met ver
trouwen" en. gerustheid,‘ hebt gij de. daden uwer‘

Óverigheid‘ gadeslagen, en Gij hebt U daarbij ge
dragen, ‘zoo als dit‘aan goede en getrouwe Qnder
danen betaamt.
Gaat voort dus te handelen!

Bevestigt‘ orde

en rust! Waakt, mogt hetonveíhoopt eenmaal
noodig zijn, met vereenigde krachten voor het be- y

lang van eigen Have en Goed!’ Bevordert eendragt‘
en eensgezindheid! vertrouwt op Hen, die in ge
zag ‚boven U zijn gesteld, maar vertrouwt vooral
op den Vorst uwer keuze . op den Vader des Va
derlands , die U lief heeft, die weet wat U goed ,
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nuttig en noodig is, en die U met zooveel liefde
wijsheid en Weldadigheid regeert, zoo zal het

maatschappelijk geluk der brave Noord-Hollanders
duurzaam verzekerd blijven, en ik zal mij geluk- .
kig rekenen aan het hoofd der Ingezetenen te

staan, die ik om hunne regtschapenheid, om hun
ne standvastigheid in het goede, om hunne ge
hechtheid aan KONING en Vaderland, en om
zoo veel andere deugden heb leeren hoogachten ,

en naar waarde heb leeren schatten. ‘
VAN TUYLL.
Te Verviers hadden ook groote onlusten plaats
gehad. _ De veiligheids - Kommissie noodigd'e door
eene Proclamatie de inwoners uit, om de aange
nomene Fransche kleuren‘ af te leggen, en de
zelve met de oude Frankenbergsche kleuren af te
Wisselen.
‘
‘
‘

Te Brussel was den 5de“ alles rustig.

Men zag

met verlangen berigten uit ’s Gravenhage te ge‘
moet.
De versperringen werden echter niet uit
den weg geruimd 5 ook werd de zoogenaamde ste
delijke driekleurige vlag nog niet door de wettige
vaan vervangen’ ofschoon (hoe tegenstrijdig!) de

‚gedeputeerden, die zich aldaar bevonden , reeds
den‘ 3de!‘ aan Z.
H. den Prins van ORANJE
verzekerd ‘hadden , dat het Huis van ORANJE op
‘de gehechtheid en de trouw (NB) van allen kondc '
rekenen.
_”
_

De 8e“: Afdeeling Nationale Infanterie, die, ver
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eenigd met de 7de, eene brigade van 6,000 man
uitmaakte , vertrok voor een deel der bezetting van

Maastriclìt derwaarts.
In ’ de Provinciën’ Vriesland , Groningen en
‚Drenthe ‘heerschte eene bijzondere. geestdrift voor
de zaak des KÛNINGS en der Wet. In de steden ‘

‘Leeuwarden ven Groningen voorzagen de Schutte
rijen , even als in de Rijks-hoofdstad , Rotterdam,
’ ’s Grazìenhage en andere steden van Noord-Neder
land in’ de dienst. Te Leyden‘ boden ‘zich almede
de KWeekelingen der Hoogescliool vrijwillig aan ,‚
om Vaderland en ‘KONING’, als het noodig Was,
ten dienste te zijn.
' Hoedanig het ‘ in ùlluik gesteld Wa/S, oordeele
men uit de volgende afkondiging:
‘
De Srlarsnaan, gouverneur der provincie Luik, ‘
aan allen en‘ een iegelĳk die tegenwoordig eenig
burgerlijk of militair gezag uitoefenen. ‘
Mijne heeren,

j \

Ik had, op aanzoek van de‘ regering, en van
‚ eene ‘menigte ‘rustige burgers, den 1ste!‘ Septemî

her aan Z. K. ‘H. prins Frederik ‘der Nederlanden
geschreven, om denzelven,‘in het belang der lpu‘
bliekerust, te verzoeken, dat hij geene troepen
‘tegen
Luik zonmijdoen
aanrukken.
Z‘ K.—H.
de goedheid
‚i reeds
den volgenden
dag,had
te
antwoorden, dat de afmarsch Van de 13de afdee
ling tegen ‘Luik ‚gestaakt zou Wordemî De luite
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nant der artillerie, welke dezen brief overbragt,‘
werd des nachts door de menigte aangevallen; men
vorderde, dat hij zijne depéche zou overgeven;
de toesuellende patrouille kon niet beletten, dat

dezelve geopend en gelezen werd, en , den volgen’
den dag, stond zij letterlijk in onze courant.
- Mijne correspondentie, mijne heeren, heeft geen
ander doel, dan de rust te handhaven en onge
lukken te verhoeden; maar ik verlang, dat mijne

brieven geëerbiedigd worden; ‘ik vraag niet meer
voor mij, dan hetgeen ik gaarne, het regt en

daad, aan den geringstén burger gunne.
samnannc. ‘
De Raad van State, welke op den 6den verga
derd was , werd door Z. K. H. _den Prins van

ORANJE gepresideert.
’s KONINGS Proclamatie van den 5de!‘ had in
tusschen op de verwarde gemoederen te Brusoel
weinig goeden invloed gemaakt. Na het lezen
derzelve, welke in een der dagbladen aldaar niets
beteekenend en onduidelijk genoemd werd , begaf
zich eene’ menigte naar het‘ Stadhuis, en noodigde
de Afgevaardigden ‚uit , om een démarclze bij Prins
FREÛERIK te Vilvoarden te doen, waaraan be
antwoord werd. Te Vilvoorden gekomen zijnde,
werd den‘ Prins voorgesteld het noodzakelijke van‚
de scheiding van Holland en Belgièjmet de bij

voeging, dat het Gouvernement,‘ in de oögen van
geheel Europa, aansprakelijk zonde zijn voor de
staat van gisting en wanorde, Waarin het kabinet
1

95
België‘ ‘plaatste. ‘-- Aan het verzoek van den Prins
_ om dit schriftelijk in te leveren‘, werd voldaan,
en bovenstaande naar ’s Gravenhage gezonden. ‚

Te Antwerpen en omstreken waren 18,000 troeî l

pen verzameld,

’

Prins FREDERIK begaf zich den 7de!‘ uit het
hoofdkwartier te Vilvoorden naar Mechelen,‘ ook
al de te Vilvoorde’: bivouaquerende troepen ‘ver
trokken naar Mecehlen, ‚Duﬂel en Lier.
Te Brussel had den 7de!‘ eene Wapenschouwing
plaats, waarbij de Heeren DE BROUGKERE, DUMONT,
LE non en onderscheidene Leden der Staten.‘

Generaal ‘zijn tegenwoordig geweest.’
Terwijl deze Wapenschouwing plaats‘ had, ont
stond _er vrij wat beweging in de stad, veroor
zaakt door ‘de tijding, dat de gewapende bur

gerwacht, welke het paleis van den ‘Prins van
Ûranje te ‚Ter Vueren bewaakte, door Koninklijke
ruiters was omsingeld. Zoodra zulks bekend werd,
was een aantal gewapende burgers, eenige zich in

Brussel bevindende Luikenaren , en een hoop ge
meen , met stokken gewapend, aan Wierhoofd de
baron

rfnoocvonsr en de befaamde SYLVAIN Dz

weven zich bevonden, de stad uitgetrokken, ‚om
die ruiterij te bestrijden. Het is evenwel tot geen
gevecht gekomen, daar kort- na derzelvïer uittogt
een courier kwam, die het ‘bevel van Z. K. H.
Prins FREDERIK aan de Ter Vueren zich bevinden-

de troepen overbragt, die plaats te verlaten. De
courier, die. het bevel tot terugtrekken van de troe
\

\

pen aanbragt, was gezonden ten gevolge van het
verzoek, door twee afgevaardigden uit Brussel, de
heeren JOSEPH! D’HO0GVOR5T en GENDEBIEN , aan Prins

FREDERIK gedaan, om Ter Vueren en Cortembekg
door de troepen te doen ontruimen.
De Majoor Kotnmandant der burgerwacht VAN

nen Mennen heeft het rapport gedaan, hetwelk ein- —
digde met het zeggen van den Schrijver, dat hij
het zeer grappig had gevonden met eene magt van
120 man vier uren lang, bij een afgrijsselijk weder,

600 man kavallerie geregelde troepen bezig te heb
ben gehouden.
De Kommandant-en-chef vaardigde wegens deze

schitterende expeditie de volgende Dagorder uit:

DAGORDER
Dappere Medeburgers ,

t’

De woorden ontbreken mij , om u mijne algeheele
voldoening naar waarde te betuigen; de ijver onzer
medemakkers , om ter hulpe onzer broeders te Ter

veuren te snellen en de uitmuntende houding der‘
revue van gisteren heeft bewezen, dat ook Brussel
soldaten weet te improviseren, zoodra de verde_di-_
ging des vaderlands het vereischt.

De hevige aandoening van vele met onderschei
ding vereerde leden der Staten-Generaal, welke
bij dit feest tegenwoordig waren en de geest
kracht, die zij niet opgehouden hebben, voor het

behoud onzer vrijheid te betoonen , strekt u ten
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‘

waarborg , ‘dat gijweldra den prijs uwer schoone

zelfopolïering zult ontvangen.

‘

‘

‘
/

Laten wij onze pogingen voortzettenglaat ons,
mijne waarde medeburgers, die kalmte en waar

digheid, die onzen‘ schoonen toestand zoo wel
voegt, bewarem- Ik vind mijzelven dagelijks ﬁer
der op de eer, die gij mij gedaan hebt, van mij
aan uw hoofd te roepen; geene opoffering zal mij
te zwaar vallen, dm uwe keuze te regtvaardigen.
\

Brussel den 7de!“ September 1830,

De kominandant ennckq" der‘ burgerwac/lzt ,
baron VAN DER LINDEN n’HooG‚v0ns’r.

De toestand van Brussel was echter zeer treurig.
Meesft alle vreemdelingen, die zich aldaar vóór de

beroertenzich
, ten
‘getale vanen
ruim
30,000verlieten
, bevonden,
hadden
verwijderd,
dagelijks
nog’ I
‘ ‘ onderscheidene ‚ingezetenen, onder Welke zich le
.‘ den der gewapende burgerwacht bevonden, die

stad.

De ‘vrees voor Persoonlijke mishandeling en

plundering noopte "velen , Brussel te ontruimen,

dewijl het maar al te zeker was, dat het gemeen,
bestuurden aangedreven door eenige‘ kwaadwil
lige volksleiders , in die nog voor eenige dagen zoo
welvarende stad, de inwoners zou bedreigen en tot ‘
daden noodzaken, welke ‘zij vrijwillig niet zouden
plegeru Uit vreeze voor het gemeen had de toen

aanwezige regering, afgeschaft de landsbelasting
op het geslagt en den stedelijken impost op het

w
vee en het vleesch, tot de inning der overige

stedelijke belastingen

was den 6den door het

stedelijk ‘bestuur last "gegeven, en de uitvoering
daarvan aan de bescherming der burgerwacht aan

bevolen.

Niettegenstaande de afschaﬁing der be‘

lastingen steeg de

prijs der levensmiddelen te

Brussel dagelijks; het brood kostte toen het dub
bele van den gewonen prijs, en het pondvleesch

één gulden.
Te Antwerpen had de verschijning van oorlog-‚
schepen op de Schelde reeds nadeel aangebragt.
De aanzienlijkste kooplieden en mede-ingezetenen

hebben ‚op den 8sten den Koning de volgende pe
‘titie gezonden :

‘

Aan Z. M. den Koning der Nederlanden,
Prins van Oranje-Nassau, enz. enz.
Sire ,
Niet zonder een smartelijk gevoel hebben
de
‘vraag vernomen, Welke aan Uwe Maj. gedaan is’
strekkende, om de afscheiding der belangen van

de zuidelijke en noordelijke provinciên.
„De vrees, dat ons stilzwijgen als eene toetre

ding mogt beschouwd worden, legt ons den pligt‘
op van Uwe Maj. eerbiediglijk voor te houden! 1’
dat wij in dat verlangen geenszins deelen.

Eene

ondervinding van vijftien jaren heeft ons aller
baarblijkelijkst ‘bewezen, dat ‘men aan de vrije en

wederzijdsche ruiling van waren ook de Weder-‚ ‘
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zijdsche welvaart verschuldigd is: de voorbeelden
welke de scheepvaart van den handel op deïjkolo
nien dagelijks voor onze nijverheid open stellen,
zijn onwedersprekelijke bewijzentdat alle afschei
ding noodlottig zijn ‘zou, niet alleen_voor onze
provincie, maar ook voor de nijverheid en den

handel van geheel België.

Ten vollen van deze

groote waarheid overtuigd, durven wij dezelve

Uwe
Maj.vertrouwen,
te kennen geven
, met
‚eerbied
en
met dat
hetwelk
eendien
Koning
inbbe-Ü
zemt‘, die het geluk van zijn volk’ wil, en nooit an
ders dan aan deszelfs wel begrepep geluk arbei
den zal.”_

‘

_\.‚

Terwijl men te Antwerpen zich tegen de afschei
ding verklaarde , hielden vele aanzienlijke kooplie
den zich onledig met het teekenen van‘ ‘een adres,
‚ waarbijdeKoning verzocht werd de afscheiding
te bevorderen, echter om geheel andere redenen,
dan die der opgegevene uit de Stad Brussel , al-‘

Waar wederom het volgende werd bekend gemaakt á ‘
De ondergeteekende, leden der tweede kamer
der Staten-Generaal teBrussel tegenwoordig, er
kennen eenparig , dat het dringend noodzakelijk is,

dat de afgevaardigden der Zuidelijke Provinciën
in deze stad in zoo’ volledige getale, als mogelijk,
en zonder‘ dralen, vereenigd zijn, om aldaar het
antwoord vanv het gouvernement af te wachten ,’.
op het voorstel ‚p waarvan Z. \K. H. de ‘Prins van
Oranje zich alstolkmaar ’s Gravenhage heeft he‘

7

.
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geven, en om gereed te zijn, daarover terstond te
raadplegen, zoo daartoe aanleiding bestaat.
‘nzij verzoeken dienvolgens hunne medeleden,
afgevaardigden, gelijk zij, van wege de Zuidelijke

provincien , zich zonder uitstel naar Brussel te be
geven, ‘alwaar hunne gemeenschappelijke tegen
woordigheid voor het overige niet anders dan
dienstig kan zijn, tot herstel van het algemeen
vertrouwen en tot handhaving der openbare orde.

Brussel, den 6de‘ September, 183m
(gaat) Lc Han.
De Brouclîere.
‚De Stassart. .
‚De Secus.
Dumont.

(get)

Trenteseaux. p
De Celles.
Cornet de Grez.
Huysman-‘ÏAn
necroix.

De Bousies.

De Langhe.

De la Vielleuse.
Pascat d’Onyn.

Pycke
Barlhélémy.

’

Van den Hove.
De stedelijke besturen van Luik, Doornik, Den

dermonde en Brugge hebben in meer of min krach
tige ‚bewoordingen adressen aan den Koning ge!
rigt, en‘ zich voor de scheiding van het Noorden

en Zuiden des Rijks verklaard. ‘

— na.‘ sm was Prins FREDERIK te Ântwerpen “
aangekomen. De troepen, tot het leger behoren
de, werden in geschikte kantonnementen geplaatst
en’ het Kasteel in‘ goeden staat van vtegenweer ge

bragt. ‘Twee Nederlandsche gewapende kanon

iA-arw—‚_.——_...___

_‚‚

— i! -.-.
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neersloepen voeren de Schelde op, om bij Den
dermonde en Tamise geposteerd te blijven.
Te ’s Gravqnbage werd den '94“! het navol

gende bekend gemaakt. ‘

_

.

f.

‘De’ Koning, ‘met verontwaardiging ‘vernomen
hebbende het’ voortduren van oproer. en ‘opstand

tegen het wettig gezag in enkele plaatsen der-ïprod“
vinciën Zuid-Braband’ en Luik. lteeft Zlbllydll‘. af‘

Wachting_ vanden uitslag van het overleg, met de:
op ‘den 13de‘; dezer ‚maandl bijeengeroepene Staten
Generaal, verpligt geachti tegen de Îverdereĳver

spreiding van dien opstand, ‘naar zoodanigeoor
den, alwaar rust en orde door den goeden geest
der ingezetenen zijn behouden gebleven, en naar
de nederlandsche vestingen, de meest krachtdadi
ge maatregelen te bevelen‘, ten einde de brave

bevolkingenÌrRijks’ bolwerken tegen ‘de oproer
lingen te beschermen, en zijn met dat oogmerk‘

aan de kommanderende oíiicieren, zoo wel‘ van
het leger te veldepaan de bezettingen, de stelligste

voorschriften ‚afgevaardigd ‚r om’ geene verzorgìngen‘
noch ‚maatregelen‘ te verzuimen, ‘welke strekkenl‘
kunnen om de rust te behoudenyen ‘om, "des:
noodsî, geweld door" kracht van wapenenìte keeìĳ

ren.

-.‘
‚h...

‘Voorts zijn ook de gouverneurs der gewesten‘.
met ‘voorschriften van politie voorziengeworden,

onder anderen. ‚ten dpel‘ hebbende, om voor te
komen, dat ‘woelzieke personen,‘ met ‘misdadige
bedoelingen bezield, ‚. zaden van tweedragt‘ enwan
i‘

7
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trouwen strooijen , en_ het geluk van ‘stille en bra

ve burgers te ondermijnen.
‘Alle weldenkende ingezetenen, waar zij zich
in het Rijk bevinden, die met trouw en geestdrift
zich‘ rondom wet en orde scharen, kunnen dan
ook gerust zijn, dat hunne eigendommen beschermd

en hunne regten en belangen niet aan geweld
of boosheid zullen worden prijs gegeven. Het
vertrouwen op het goede gedeelte des Neder
landsche volks, hetwelk overal verre weg het

grootste getal uitmaakt‘, waarborgt deze verzeke- x
ringo’,

De Noord-Nederlanders verklaarden zich hierop
zeer bemoedigd.
Den 10den September werd in de Nederland;
sche Staats-Courant het volgende artikel gevon

den, hetwelk wij letterlijk zullen overnemen:
„ In eenige dagbladen wordt beweerd, dat

sommige leden der Staten-Generaal denkelijk zwa
righeid zouden maken, om zich ter vergadering‘
in ’sGravenhage te begeven, uit hoofde dat zij
daar al ligt overlast zouden kunnen hebben van
den kant van het gemeen, hetwelk zeer verbitterd
zijn
zoude tegen
all_e ' ingezetenen der zuidelijke
gewesten,
I
’
c -„ Dit is eene stellige‘ onwaarheid. In den Haag,

even als in geheel Holland en de omliggende ge
westen, heerscht dezelfde rusten orde als te vo

ren, en het is dus geheel en al ter kwader trouw,

Jol "
indien’ werkelijk ’ iemand berigt heeft,’ y dat de
«Belgen hier aanwezig de minste onaangename be
jegening zouden ondervinden.
\ ‘
„Het moge Waar zijn, dat dezer dagen ‘een
persoon uit die Provinciën door eenige lieden is
uitgejouwd vgeworden, en dat anderen voor eene

gelijke bejegening beducht zijn geweest; doch het
.is even algemeen bekend,’dat de wijze Waarop
de dagbladen’ het’ oogmerk hunner komst vooraf
vermeld hadden, daartoe ‘eene bijzondere aanlei
ding had gegeven. ‘ ‘
‘ "“ ‘
Niets is dan ook zekerder, dan dat niemand ,‘ uit

wat oord ook komende, die zich in’ ‘eenigerlei
iwettige"’betrlákkingî in ‘Holilaiid-‘ïbevindty’ aldaar
den minsten overlastizal-iliebben" telijden, ‚enVdaì
men bepaaldelijk i‘n"’s’Gr'avenhage‚ gewoon is, om

‚alle , die ‘in - openbare‘ ‘betrekkingénïntaan, met
die onderscheiding te behandelen‘, die-hun inhdie

hoedanigheid toekomt.”v " ‘

‘ ‚o „„

."‘ “Të Brussel Wasweder een hoop Luikenaars lange:

komen , lieden die; memgewoon is met den naam ‘van
graauwte noemen. Ookhad men aldaar ‘de’ wijken ‘

bijeen geroepen , om een Comitëwan ‘zekerheídïïte’ ‘
‘benoemen , ‚’t welk‘ met“‘en‘îbenevensdievstedëlijlË
a
bestuur‘ zoude werkzaam ‘zíjnè’ “115. om’ ie zorgen‘
Lvoor’ het behoud der dynastie,’ áîïvoörde verzeke-‘é

‚ring van het beginsel ‘vaniîafscheiding

en 3°’voöi“

het nemen van de-lnôíídigennaatregelen in”i beläùg

van handel, nijverheid en‘ openbare‘ ordeâï’

“

De meeste stemmen hebben, ter vormliigkvan‘ ‘
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dit commité van zekerheid, erlangd de heeren:
nmnxnlnn, normen, F. De MERODE , J. ifnoocvoasr,
m‘: CHARTELER, 1’. ma ‚sncns, hertog van uasEL, prins
vm LIGNE, MEEUS, van m; wenen, LESBROUSSART,
‘ hGTÏÌÙg VAN AREMBERG, SPINAEL, CLAES en ‘YORTAIPS.

. — Reeds hadden verscheidene leden der twee
de kamer. de stad verlaten, ten einde zich naar

’s Grazìenliqge‘ te begeven.
‚
De bladen der factie vertoonden zich hoogst
verbolgen over de orde, ‘die voortdurend in Vlaan
deren heerschtte, en beklaagde zich dat men troe
pen naar Asschenzond, teneinde voor dit behoud
yerderte waken;
Gnder degeringe klasse te Brussel heerschte het
rampzalrigst ‚gebrek, „dewijl niemand liet arbeiden ,
en altle‘, hanter,i‚g,1gen— stil stonden‘.
j
‚ĲHet te ‚Luik verschijnende ultra-katholijke dag

bladîîvantlenj.‘ 9G‘en melde, dat ‚het geenzins met
de bedoelde proclamatie van’ den Koning tevreden
was; ‚ligt
" echter «geene andere‘ bedenking
tegendezelveydanĳdat.de Koninklijke magt. daarin
nietèggenoeg op den ‘voorgrondwerd gesteldben
vermeende Idat’, de Koning’, .met de ‚medewer
lgingbtler"JVregmdq-gmogendhedgn ,‘ veilig alleen‘ ,
zonder ‚de ‚Staten-Generaal, over de verlangde af
scheiding konde’ en moest beschikken‘; beschouwen
de_’.‘het besluit ‘,;„hetwelk-. de‘ Koning ten aanzien

der ‘behandeling îvanbet gewigtige vraagpunt ge
nomen had, als-gevaarlijk {voorde rust van het

Koningriik-

—‘

‚ .

’ :

“
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Na ‘het laatste mondgesprek met Z.K. ‘H. ‘Prins
FREDERIK, hadden de leden de: tweede drama; ;
begrepen , ‘dat ‘zij hetdenkbeeld , ‘om
aan; de‘

bijeenkomst der Staten-generaal ‚te‚on_ttrekken,bej‚‚;
hoorden te laten varen , en alstoenis bij den‘ staf

en naad/van‘ de burgerwacht besloten , om de Com
missie vanjlzekerheid te vormen, van welke ‚vroe
ger
reeds is gewaagd; -— de Wijken zouden daar-l

toe-zestien candidaten benoemen , uit welke deste

delijke ‚regering acht leden moest verkiezen,’ ‚ ‘
‚ Het stedelijk ‚bestuur heeft‚intusschenîzwarigheid
gevonden, om regtstreeks ‘met het outwerpqyan
den staf en raad der burgerwacht in te stemmen,
en heeft‘, nareenejlangdurigeen ‚soms vrijbevrge

beraadslaging’, het ontwerp van Wet‘, terjnstelling
van eene Ilomnqiissie van zekerheid, ‚goedgekeurd,

voogwaarde’, dat dezelve, nietbet beginsel,

(als-‘waaryaaîde aanneming ‚alleen: dan ‚Koning en
de . Staten-Generaal , qp‘ eeneĳvvîettigtìîwìizg ‚Verga-‘
derd, toekomt), ‘maar den wenscli;‚ïder_bedoelde

afscheiding zoude handhaven.‘ . t
‚Onder „deze ‚voorwaarde. heeft‘ het‚stedelijk‚
stuur uit de zestien candidaten benoemd als leden

van de Commissieuvan zekerheid îde‘. ‘heeren aouppe ,
oud-matige, hertog .van‚ URSEL, aannemen , advo

caatﬂprins ‚van LIGNE , r. DE-SECUS, van ma weven,
advpcaatrgraaf r. m: uznone en MEEUS , bankier.
Drie rdezer. heeren, (en Wel, hetgeen eenig op
zien baart , de meerderheid ‘der’ aanzienlijkste in
stand), namelijk de hertog ‘van URSEL, de prins

_

‚

’

.

104

van ‘items en de heer’ na ‘sncus (zoon van den heer
marrons , welke lid was van de tweede kamer) , zijn

' opde uitnoodiging,‘ om zitting te komen nemen,
niet verschenen, daarop hebben de vijf andere
leden’, namelijk de heeren ROUPPE , aannemen,
van DE‘ Warren, MEEUS en F. ma MERODE, het besluit
genomen, om de hun opgedragene Commissie niet ‚
aan te nemen , op grond, gelijk zijlieden aan de
regering en ‘aan den Kommandant D’HOOGVORST heb
ben verklaard, dat het door‘ de burgerwacht op
hun verstrekt mandaat (waarin gesproken werd van
het ‘Ìzeginsel der afscheiding) door‚ het besluit der

regering was verkort. ‘
Îwïilërisgéblekeni‘,‘dat’ de bank binnen die stad,
ofschoon’ in‘ het ‘bezit van genoegzame-fondsen,
om al hare briefjes ‘in te wisselen, zich liever niet
vandie fondsen wilde ontbloten, ten einde voort
tel kunnen ‘gaan met het discompteren van gelds
waarde, en alzoo den handel te krachtdadiger te
kunnen ondersteunen. De verwisseling werd ge?

staakt, op grond, dat in die omstandigheden,
een te grooteïtoeloop van houders van bankpapier,
ongelegenheden zoude kunnen ‘te weeg gebragt

hebben. De Kommandant der burgerwacht, de
heer näîoocvonsr, had uit dien hoofde ‘gemeend,
de houders dier biljetten te moeten gerust stellen,
met dezelve ‘te

verzekeren, dat de’ voornaam

ste kooplieden hadden besloien, om de bankbil
jetten, als gereed geld, aan te nemen, en dat

dezelve

ook in betaling van belastingen, . om
l

‘al.
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Ît even van welken aard a zouden kunnen gelden.
De toestand van Brussel werd intusschen met

clken dag bezwaarlijker.

Daar men eenmaal het

graauwhad losgelaten, dit bekende m'en aldaar
zelve , ‚was de stoutmoedigheid dergenen , die gaarne ‘
verwarringxzagen , ten eindezich ongestraft met een
anders goed te verrijken, niet.verminderd, en het
ontbrak niet aan personen, die de werklieden aan

hitsten „ van die gelegenheid ’ gebruik makende, om
zich te doen gelden. De burgerwacht moest steeds,

‘met ‚toenemende waakzaamheid, voorzien in de ‚be
scherming der eigendommen, en tevens zorgen ,
dat haar de Wapenenniet door het gemeen werden
’ afhandig gemaakt.

Een en ander bezwaarde de

dienst’ uitermate.

De ‘scherpe vermaning van

den onderbevelhebber ‘VAN DER. smssmv, dat ‘het’
aan niemand ‘geoorloofd was, ‘om zichl op de
wacht door anderen te doen vervangen‘, ‘omdat

men alsdan doorn. lieden zoude worden bewaakt,
aan welke men geene wapenen koude toevertrou
wen , bewijst genoegzaam , hoe zeer ‘die dienst het

meest ‚gegoede gedeelte der bevolking" begon te
verdrieten. ‚ .
‘
‘ ’
De stedelijke regering had , echter , ten opzigte van
het beginsel in het vervolg toegegeven , emafgekon

digd , dat zij, hoe wel, wat haar zelve aanging,
zich houdende aan den wensch naar eene afschei‘
ding, had medegewerkt tot het vormen van eene
Commissie van zekerheid, voor de stad Brussel, be

last, met het in-stand houden van het beginsel eener
\

l06
afscheiding tusschen het noorden en het zuiden;

welke Commissie zoude bestaan uit de 8 reeds
benoemde leden.

De’ Commissie heeft zich daarop geconstitueerd,
en 5 van hare leden, namelijk de heeren m‘: MÉRODE,

aannemen, norrn, MEEUS en vsutnr. wnmzn, heb
ben eene ‘proclamatie uitgevaardigd aan de inwo
ners van Brussel, waarin ‘zij dezelve vermaande,
om de opening van de vergadering der Staten
generaal rustig af te wachten , en verbonden‘ zich,
om., zich verzekerende, van het gemeen overleg
der andere steden, de ‚noodige maatregelen te ne

men tot het behoud der dynastie en der openbare
rust, en de meeningen en pogingen der burgeren
tot reen vaderlandslievend punt te leiden, zoo dat
dezelvev door‘ geenen vreemden invloed van dit

wettig-belang zouden kunnen worden afgewend.
Te Gend heerschtte nog, ten gevolge van goede

‘ verstandhouding tusschen de troepen en de bur
gerwacht ‘eene onafgebrokene rust.

Onder de verschillende‘ of overeenstemmende ge
dachten van ‘bijzondere personen in België, over

de gevraagde scheiding, zullen wij bepaaldelijk die
van’ Gend’ opnemen.
nnNiet zonder ‚verwondering vernam onze, op de
Brusselsche ‘enî Luiksche gebeurtenissen het‘ oog ‘
gevestigd ‘houdende ‘stad, ‘dat geheel Belgie, onder
eene legeslatief, ‘administratief en‘ ﬁnancieel. op

zigt, zich van «Hellend.v wenschte af te scheiden.
Indien ‘dit de ‘algemeene wensch is, hoe komt ‘het
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dan, dat ‚men zoo lange’ gedraaid heeft met dien
wensch uit te drukken? Hoe zijn diezelfde lieden,‘

die îzoo even nog in een adres aan den’ koning
verklaarden, dat het herstel der orde van‘ niets

anders afhing dan van het voorzien in eenige,
(zoogenaamde) grieven, zoo eensklaps van taal‘ ‚Ver

anderd? ‚is-het Wufte veranderlijkheid? Wachten
wiij- ons wél,"‚de‘ lotsbestemmíngen van. België‘ aan

‘soortgelijkelieden in handenstegeven. ‘

’

. ‚Hoe het’ zij, —— hebopgeworpem voorstel om- ‘
j vat‘ onmetelijk groote vraagstukken. ;Onder’ wollig

Waarborgen biedt zich dit "voorstel aan? ‚is het in
destilte der kabinetten ontworpen en ‘tot rijpheid
dooi-gedacht îyHebben staatsmannenîer de voor- en

nadeelen van overwogen? Op ‘Welke grondslagen
zal de scheiding vastgesteld worden? Is die sehei

ding, nietï slechts tnuttig, ‘maar ook mogelijk?
Het Woord moet er ‚welebijîonsgttit‘, noch mijnheer
dÎHoogvorstj nochĳmjjnheeren “Cornet deGrez,

De’ Cellos, HuysmanÎ, de. Brouckere , enz.,enz enz. ,

noehmelfs
mijnheer de
‘de’"schepenen
burgemeester
seli met ‘mijnheeren’
die der
‘zichstadBrus-‘
tot hem

hebben komen-voegen ‚staan bekend als staatkun
dige ‚Palinuîîen. ‘Waar-.is’ dan onder hen die hel
detîe alles omvattende ‚‘g‚ee‚st‘„‚„;die‘in_ IutteLuren
tĳdsrte midden ‘eeneravolksberoernis welke het
verstand „verwart en ‘helĳoordeel verdraait‘ , ‚ een

plan‘ heeft gevormd _en uitgewerkt, volgens-het
welk de geheele staatregeling des lands verande
ren moet? Enal ware er die verhevene geest
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van waar dan, in ’s hemels naam , hebben ettelij
‘ke bijzondere, meestal buitcn den tol-omtrek hun
ner stad volslagen onbekenden personen hunnen
lastbrief bekomen , om in naam van geheel België
te durven spreken en onderhandelen?

“‘»‘Wat ons betreft, die in eene stad-schrijven,
in welke men met kalmte en vrijheid de zaken

redewisselend behandelen kan , wij zullen ons wach
ten daartoe een staatkundig vraagstuk ten ontwerp
te nemen, welks Wijde uitgestrektheid ons met
schrik vervult; reeds hebben wij eenige der heil-.
looze uitkomsten aangewezen, die onvermijdelijk
uit de afscheuring, ‘Welke men zoo onbedachtelijk
en overijlend als den wensch van alle Belgen aan
geeft, volgen moeten; wij ‘zullen er nog eenige
aanwijzen.
.
_
j
„ Óp het stuk der tolregten, en op dat delibe

lastingen heeft zich, tusschen de Provinciën van
het Zuiden en van hetNoorden des Rijks, vooral
een groot verschil van gevoelens doen zien. Naar
verschillende stelsels zouden dan natuurlijkerwijze
de verschillende deelen des rijks moeten beheerd
worden, en derhalve zoude er eene tollinie wor
den vastgesteld die zich van de Maas tot aan den
_regter-oever der Schelde, en van den linker-oever
dezer’ laatste rivier tot aan de Noordzee zoude

uitstrekken.

Onoverkomelijke hinderpalen, legioe

nen van ambtenaren en een, den eerlijken Han

delaar verdervenden sluikhandel, zouden de eerste
uitwerkselen dezer afscheuring zijn.
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„ De meest volkomene vrijheid van handel was
altijd de wensch der Hollanders. Holland,‘ van
zijnen. kant, meester zijnde van’ den mond der
Schelde, zoude, indien ‘alniet die rivier sluiten,
althans zeker geen in- ‚de uitvaren van schepen
toelaten kunnen ,' anders dalrtegen tolregten, die

de havens van Antwerpen en Gent zouden doen
te gronde gaan.
„ De sluizen van het kanaal ter Neuzen zouden
onder Hollandsch beheer komen, onze schepen
zouden de koloniën niet bezoeken kunnen, dan op
den voetder aan vreemde mogendheden behoo
rende schepen; en de Hollanders, in stede van
er door tolregtenonze manufakttìren te-bescher
men, zouden er bij voorkeur Engelsche goederen

kunnen invoeren, welker inatige prijs voordeelige
Winsten zoude aanbieden.
'
„ Dus zouden Antwerpen en de Vlaamsche fa
brijken vernietigd worden. En gelooft men, dat
deze onheilen ook niet op andere’ gewesten zich
zouden doen gevoelen? Gelooft men‘, ‘bij voor

beeld, dat de verbazende steenkoolen-handel, door —
de consumtie der onderscheidene fabrijken onzer
provincie te weeg gebragtĲgeenen invloed hebben
op den ‘voorspoed derprovincie Henegouwen’?
„’Laat ons een ander voorbeeld aannemen. In

vroeger tijd trok Holland deszelfs steenkoolen bij
uitsluitingvan Engeland.‘v Sedert‘ ettelijke jaren
voorzien de Provinciën Luik en Henegouwen groo

tendeels in de Hollandsche ‘ steenkoolen-behoefte.

H0
Laat Holland, dat altijd bij voorkeur de artikelen‘
van binnenlandsche consumtie belastte, en dat zoude
kunnen goedvinden om deszelfs schepen ‘tot het
vervoer van Engelsche koolen te gebruiken, onze
steenkoolen aan hooge, met verbod gelijk staande‘
tolregten onderwerpen; en waarlijk, Luik en He

negouwen zullen verliezen ondergaan, voor welke,
daar wij aan den anderen kant door de Fransche
tolregten gedrukt worden, het onmogelijk zijn
‘zoude eenige vergoeding te vinden.

n Honderde bedenkingen van’ dezelfden aard doen
zich op voor ieders oog, en wij twijfelen er ‘sterk
aan, of diegenen, die met zoo vele ligtvaardigheid‘
de afscheuring inroepen , in staat zijn eene vol
doende oplossing te geven aan de talloozemoeije
lijke vraagstukken die , bij de’ bewerkstelling dier

scheiding, zich zouden opeenstapelen. Wij geloo
ven dat“ de‘. raddraaijers‘ van het Brusselsche op
roer, zonder de zaak van al hare zijden genoeg in
‘beschouwing genomen te hebben, gaarne eene
meening omhelsd hebben, die, zonder hen uit de

dubbelzinnige’ en= ‚onvattelijke gesteltenis te redden ,‘
waarin zij, door’v met‘ het zwaard’ in de vuist, eerst
aan‘ den Koning en vervolgens‘ aan den Prinsvan
Ûranje ,‘ maatregelen van wetgeving‘ gevraagd te
hebben , die de ‘grenzen ‘hunner bevoegdheid over
schrijden, zelve= zich‘ ‚geplaatst hebben , althans

. aan den’ opstand een enkelslachtig en juist omschre
ven doelwit ‘zoude geven.

Qfschoon ‘nu wel ‘de

Luikenaars‘ zich in ‚dezelfde gesteldheid geplaatst
ì‘

H!
hebben, echter met deze hun voordeelige onder-v
scheiding, dat ‘zij van alle aanranding tegen‘ ‘het
regt van eigendom zijn zuiver gebleven; ‚ en of
nu wel‘ partijwpede ‚vaak de verstandigste ‘voor.
nemens doet zwichten , zoude het ons echter zeer
bevreemden , indiemLuik, alwaar meer verlichting
en tevens meer staatkundige bekwaamheid bestaat.

dan in Braband, er ligtelijk toe besluiten koude ,.
zich van de Noordelijke provincien ‚af‘ te scheiden,
om onder eene bijzondere administratie te komen,
welker zetel ongetwijfeld ‘te Brussel zondehgeves
tigd zijn.”
’

Aalst was door infanterie beìz-et‘v Auciienaarde
genoot, ondanks de pogingen’ van kwalijkgezinden,
eene goede orde.
Te Doornik nam men bijzondere kleuren aan,
en wel die van. rood en‘; wit.‘=
f

De 7de Afdeeling Infanterie, met het Regiment.
Dragonders, N‘). 5 , en eenebatterij Artillerie ver‘.
trokken van Maastricht naar Tongeren.
Alvorens wij overgaan tot de belangrijkeen ge
wigtige buitengewone opening der Staten-Generaal,
en het vernemen harenwerkzaamheden, in een

tijdstip, waarvan de toekomst van Nederlanclaf
hangt, zal het niet ondienstig “zijn , een ‘overzigt

te nemen van het gebeurde in België. Brengen
wij ons nog eerst levendig voor den geest Wat ‚Bel
gië eertijds was, en hoe er gehandeld werd terwijl

het met de noordelijke deeleneén ‚land uitmaakte.

H2
Het gedeelte van het aloud Gallië, hetwelk den
naam van België heeft bekomen, werd in n06
voor het eerst als een afzonderlijke staat beschouwd,
onder _de regering van Gonarainus. . Te veel om
alles naauwkeurig door te gaan, merke men alleen
aan, dat de volksopstanden en oproerenialdaar op
sommige tijden zoo vreesselijk woedden, dat de Fran
sche koningen genoodzaakt waren er tusschen beide
te komen. Zoo Won PHILIPPUS na scnoonn, in i304,

op de Vlamingers of Brabanders den veldslag van
Mons-in-Puelle. PnIĲPs van vALoIs, in i328,
dien van Óassel, en KAREL IX, in i382’ , dien van
Rosebee/r.
KAREL DE VERMETELE overleed’ in 1477 zonder
mannelijke jaren erve‘, (oir) zoo dat het (lus weder
aan de Fransche kroon zoude hebben toogevallen ,
indien niet het huwelijk van KAIELS dochter, MARIA
van BOURGONDIEN , met den Aartshertog MAXIMILIAAN ,
zoon van nnivniun III., hetzelve in het Huis van
Oostenrijk had doen overgaan. ’ ‘Kaan: Vì, uit
deze tak ontsproten , vereenigde "de Ëederlanden
Ínet de Spaansche monarchie. Onder de regering
van zijnen zoon PHILIPS II. barstten die staatsbe
’ roerten uit, die de Noordelijke Nederlanden, na

den heldhaftigsten en hardnekkigsten , ja zelfs meer
dan taohtigjarigen strijd tot eenen vrijen en- onaf

hankelijken
staat verhieven. ’
'
’
De zuidelijke gewesten, vof het ‘eigenlijke Bra
band, thans Belgie genoemd, bleven onder het
bestuur van Oostenrijk, eerst onder den Spaan’

H5
schen’ en‘ vervolgens onder ‚den Germaansclren tak.
Brabanﬂ ‘en ‘Vlaanderen werden meermalen
door Lonizwrx Xlvveroverd. Lonnwvx XV had
dezelve geheel ten onder- gebragt, doch gaÍËÌn

i748 _bij hetîtractaat van Aken de gezegde pro-E’
vinciën ‘aamoastenrĳk terug.

Onder de regering

van‘ Mam; ‘mennsmn bleef ‚België ‘aaniÛosterìrij/t’
onderworpen in i789 stond het tegen haren zoon:
xosnrn’ II ‘op. vDenﬁbrzìeder van dien-worst. ‘e-‘û
LEOPOLD II gelukte het door inwilligingenzijrfge
zag in die gewesten te herstellen, tot dat’deze‘door‚
de Fransche legers veroverd Werden en van: 1.794 ’

tot 18i4 onder republiek en ‘keizerschapîeen deel
van Frankrijk uitmaakten. V
‚ "l i‘:
Belg-ie ‘was dus dan‘ eens devspeelbal‘ diver
schoppeling‘, ‘dan eensmhet landwúvaarop ‘overwin;

’ nìììeenî"behaaidwveräeiì; ’ äan"’vved“>r"“*1e’‚‘sïfò ‘m’
een”of1 anderen ‚vorst: en eindelijkllag‘ herùinîdèn
klaauwwan‘ ‘den “Fransolren_ adelsaìlnlbelizeegloomwïù

In den „heiligen ‘emregtùaardigéneiìqtdoèkvtegelrde
overheerschiug‘ .van ‘Frankﬁĳk daagde îrdeïìkeizèr
aller Rnssen de in‘ Europa ondmrdrukfe ‘mollen
ten strijde.
daagde ookcHollandersîerrBelgeng
de Hollanders hoorden‘ ’en"verliieven"îmoedigdiet
hoofd; streelend was ‘het voorwhpnïdat îderÌgnoote

Rus zieh hunner herinnerde, en deîinlíjvìngïin
Frankrijk als geweldenarìj. heschouwdeÏwMìîíltrî de
Belgen‘! zij zwegen ‚geene audereroepstenrﬁerîìïdüor
hun‘ gekend dan’ ‘die ‘van liunn en‘ drijirer‘ rïìlpoiìeòiv.‘
Eindelijk brak de dag aan ydeyfranscheîﬂover
8
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lieerscher werd verslagen; en de gelukkige Souve‘
rein Vorst werd Koning. Holland geplaatst onder
‘de ‘Souverainiteli ‘van het huis van Oarnje, zal
eene vermeerdering van grondgebied erlangen.
Zoo spraken de‘ Mogendheden bij de vrede te Pa
rijs en Bélgiën dat lĳdelĳk het lot ìnoest afl
wachten, uit wiens midden geen stem gehoord werd,
maar dat als een weerloos goed ter beschikking
der’ ilíïogendhedeîflag, werd beschouwd als het
andere deel deì‘ lvederlanden.
— ‘Opmerkelijk is het gedrag der Belgen vergeleken
met hun‘ vbrig rapport op het eerste artikel van
het te “‚Londen‘ in ‚lunij i814 gesloten Tractaat ,
‚ hetwelk luid:

—‚ a’ Dat er;(tussclien ‘Holland en Belgiê.) eene vol
komene en innige vereeniging zoude zijn, zoodat ’

de beide landen slechts één’ enkelen staat zoude
uitmaken, welke bestuurd zouden worden volgens
de reeds in Holland vastgestelde grondwet, die
met tvederkĳdsche overeenstemming naar de om
standígheden gewijzigd zal worden.”
Eene ‘der allereerste verrigtingen‘ van‘ het hoofd
van dien nieuwen staat, was de benoeming van“
eene bijzondere’ ‘Commissie’ met de herziening den

grondwet 5; dit. geschiede.

Het rapport dezer Gom!

missieĳwas:
—»In‚ ‘zulk! een
;‚
wel
‚ c‚ingerigt
’
""i-Îzamenstel
‘
van wetten
‘en inrzgtingen’, erkenden de leden der Commissie
uit de, Zuidelĳke provincien spoedig de GlìóNDEN

nonnen ALOUDE GESTELDHEID, de BEGINSELEN nonnen

à
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ALOUDE vnmmm en oaAFnAmKELtJKantn; en het heeft
weinig moeite gekost Sire! deze grondwet te‘ wei
zigen en te schikken‘ naar de behoeften van twee
volkeren, die éénmaal TOT mm ‘ONGELUK m‘ DAT VAN
GEHEÉL EUROPA, gescheiden, niets meer ter harte
hebben,‘ dan zich nu,‘ tel‘ bevordering vaneigen
welvaarten aller volkeren waar belang, door eenen

ONVERBREEKBAREN BAND te vereenigen.” ‘

Dit waren de eige ‚woorden der Belgen en men
juichtte de vereenigìngtoe. Spoedig echter liet de

geestelijkheid zich onbeschaamd hooren.

De Vi

carissen van het bisdom‘ Gend waren er de uitvin

tlers van ‘, en dien’ ‘ten gevolge durfde men aan
het Weener Congres voorhouden, dat de jesuiten
behoorden hersteld te worden‘ voor de opvoeding

der jeugd: dat de ‘tienden weder; aan de geestelijke
stand moest worden opgebragt; en geenen Prote
stantschenVorst zijnen Godsdienst buiten den omtrek.

van’ zijn paleis en zijne‘ lusthoven mogt uitoefenen.
Men leze slechts: Memoires adressées le_ 80ctobre
i814 aux‘ Hauts Puissances, assemblées dans le
Congres Je VIENNE, par MM les Vicaires-GéneL
‘raux du Diocèse de GAND. ’
"‘
‘

Ook werd uit ‘de herziene Grondwet van 1815
het artikel’ weggelaten, waarbij vroeger bepaald
was,‘ dat ‘de Souvereine Vorst de Hervormde Gods
dienst moest belijden.
“ Demndervinding heeft geleerd,‘ hoe nadeelig het
geschenk België voor de welvaart der Noordelijke
deelen d-"x: Rijks was. ‘In 1816 toonde dit reeds
Si
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het belastingstelsel,‘ ‚ook de welvaart van ‘ de Rijks
hoofdstad- werd‘ door die “vereeniging tegengehou
den , zoo niet opgeofferd ; Brussel zag zich met wel
daden overladen; doch niet alleen deze ‚stad, maar
ook andere steden, met een ‘Woordïyalle Zuide

lijke Provinciën werden beweldadigd.‘ „Alle“! Wat
het lager onderwijs betreft, werden"er-‘ssdert‘\het

jaar 18|7 tot het jaar i828, n46 schoolhuizen en
668 woningen voor onderwijzers‘ gebouwd; het
getal kinderen, die allééu des Winters de school
bezochten , was sedert met 94,598 vermeerderd,
en beliep in ’t geheel 247,496, men telde aldaar
‘i977 gegradueerde onderwijzers, en 785 onderwij
zeressen, benevens 1268 niet gegratineerde en 617

onderwijzeressen.

Vast inkomen werd aan hen ge

geven, de onmiddelijke bescherming van het hoog

bestuur werd door hen ondervonden, en het oog
merk , om in alle klassen der maatschappij’ verlichù
ting en daardoor ook zedelijke welvaart te bevor

deren, werd krachtdadig ondersteund,‘
i ‚ '
Evenwel Was er gedurigen strijd, en den Koning
werd het.‘ Werkzame‘ leven kommervol en lastig ge
maakt, —— Over twee landen te regeren, die‘ ver
schillend in zeden, taal, godsdienstigebegrippen
en ﬁnantiëlebelaîîgen zijn, wasmoeijelìjk. De
ondenkbare bcweldacligde stegen gemelijk en vol
wrevel tot eene hoogte, waar zij nimmer op ge
weest‘ waren. In de Fransche tijd bedroeg de
koopprijs van hunne sclioonste huizen niet vee} meer

dan ‘in i830 dehuurprijs .opbragt.

’
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Bij al de weldaden hoorde men echter de namen

m: POTTER en TBIELEMANS noemen.

Als trotsch

aards, als vermetele , als ondankbare en laaghartige

Worde —‘hunne namen bij het nageslacht herkend.’
De onverlaten wilden opstand vervvekken: noem
den den Koning, onder bedekten naam, in ‘eene
schandelijke briefwisseling, de Voogd, noemden

hem zelfs’ meineedig ! Wilden een bondgenootschap
‘oprigten
ter zelfs
omverwerpiiìg
der bestaande
van
zaken, zoo
dat de Monarchiev
in deorde
Neder
Zanden, zoo als die door de Grondwet was inge.
steld, zoude worden vernietigd; waardoor eene ’
magt zoude hebben ontstaan , buiten de Grond

Wet,
niet84alleen
Art. 11,
maarwerpen.
ook het hier
volgenddieArt.
v(*) omver
moest
Het
ontwerp van ditheílloos bondgenootschap Werd den

3de“ Februarij ‚i830 in de dagbladen medegedeeld,
Waarop in onderscheidene steden van Vlaanderen
’(*) Hetwelk aldus luid :’
_
Art. 84. Bij het aanvaarden hunner waardigheid (als Lede!‘
van de Tweede ‚Kamer der Staten-Generaal) doen zij ieder op de

wijze zijner godsdienstige gezindheid de navolgende eed:
'
„Ik zweer (beloove) dat ik de Grondwet der Nederlanden
‘zal onderhouden en handhaven‘, dat ik bij geene gelegen
nheid en onder vgeen voorwendsel ook hoegenaamd daarvan,
‘zal afwijken of toestemmen dat daarvan afgeweken worde,
‘dat ik voorts de onafhankelijkheid van den Staat, de al
‚gemeene en ‘bijzondere vrijheid der ingezetenen bewaren en
‚beschermen en‘ het algemeen belang met‘ al mijn vermogen ‘

„bevorderen ‘zal ‚ zonder mij daarvan door eenige provinciale
‘vof andere bijzondere belangen te laten aftrekken." ’
‘
„Zoo waarlijk heïpe mĳ God almagtig!”
De volgende eed, in dit artikel voorkomende, is die van zuivering.
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geld werd ontvangen , om hetzelve te doen gelukken 5’
aan het Bureau van de Catholique werdf aooo ge
bragt. De regering werd opmerkzaam , en deed de
oproerige in verzekerde bewaring brengen, die voor
het Hof van Assises beschuldigd en verhoord werden z‘
waarop zij beide, benevens nogandere medeplig
tigeìi, tot verbanning werden veroordeeld, en na
‚Duitsclzland _en Zwitserland geweigerd te zijn,
in Franklijk schuilplaats vonden , alwaar
,
ofschoon niet bij den Generaal La FAYETTE ‚j noch
bij den Minister DUPONT toegelaten zijnde, ech
ter door

de in de Nederlanden niet onbekende

caucnois, LEMAIRE, GUIJET, BELLET en ronran ver
welkomd werden, terwijl toasten op de onafhan

kelijklieid der volkeren, die rijp waren voor de
vrijheid ,' gedronken werden.
‘
Onder de getuigen ter bestrijding vanv de in de
acte ‘van beschuldiging voorkomende bezwaren ,_
werden genoemd de Minister van GOBBELSCHROY,
nucrnrranx VLEMINX (dezelfde waarvan wij reeds bij
den opstand vernamen), en m‘: srassam‘. Men her
innere zich de daden van den laatsten, toen hij,
als Fransche Prefect , in ’s Gravenhage, door
staatszucht gedreven en hartstogten‘ geslingerd , niet
minder ongelukkige maakte , dan zijn vloek/Waar
dige amhtgenoot m: CELLES, te Amsterdam, door
gruwelijke wreedheid, menschen opoiferde. Men
oordeele!

_

l

In het vervolg _de_r _ Geschiedenis zullen wij ge
noemde staatsberoerders en volksmenners op het

g“;
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rampzalig tooneel zien ‘verschijnen , waarop zij
‘hunne rollen speelden. Vervoegen wij ons nu bij
de ‘buitengewone opening der Staten-Generaal,

op den 13d‘?l September.
BUITENGEWDN
’

VERGADEBÌNG’

DER

STATEN-GENERAAL , ‚

Geopend den 13de“ September,’
AANSPRAAK van DEN KONING.

Edel Mogende ‘Heeren !
De ‚buitengewone Vergadering van U Edel ‚Mm

genden ‚welke IK heden opene ,.is door den drang
‘ van droevige gebeurtenissen, gebiedend noodzake

lijk ‘geworden.
In vrede en vriendschap met alle volken van
ons werelddeel, zag Nederland’ ook onlangs den‘

oorlog in de overzeesche Bezittingen gelukkig ge’
ëindigd‘ ‘Rustig“bloieidelhetzelve doorhordefhan
deel ‘en nijverheid.‘

Ik hield mij ‘bezig ‘met de zorg

om dedasten van het volk te verligten’, enallengs
kens in het binnenlandschbestuur de verbetering
‘in te voeren 2 die‚de ondervindin
‚
g had aan’ S ewe.

zen; toen eênsklaps te Brussel, en ’, naar dat voor
beeld, weldra ook in sommige andere plaatsen
des Rìjks, een oproer uitbarstte, gekenmerkt door
tooneelen van brandstichting en plundering, waar- ’
‘ . van ’ de voorstelling aan deze Vergadering, voor
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mijn hart, voor‘ het Nationaal gevoel en voorde
menschheid te bedroevend zijn zoude.
In afwachting der medewerking van U Edel
Mogenden, welker zanienroeping mijne eerste ge
dachte is geweest, zijn onverwijld alle maatrege

len genomen , die van mij aíhingen, om den voort
gang van het kwaad te stuiten, de welmeenende
tegen de slechtgezinde te beschermen, en de ramp

des burgeroorlogs van Nederland af te wenden.
Tot den aard en oorsprong van‘ het gebeurde
door
dringen,
het doel
en de gevolgen isìin
daarvan
met Ute Edel’
Mogeuden
‘te doorgronden,
het
belang des Vaderlands, op dit oogenblik, minder
‘noodig , dan wel de middelen te onderzoeken , door
welke de rust en orde, het gezag en de Wet, niet

alleen tijdelijk hersteld, maar veel meer duurzaam ‘
zullen kunnen gevestigd worden.
‚v Intusschen, Edel Mogende Heeren! is het, bij ’
den strijd ‘der meeningen, bij het woelen der

hnrtstogten en het bestaan van verschillende drijf‘
veeren en bedoelingen, eene hoogst moeijelijke
taak, mijne zucht voor het welzijn van alleanijne
onderdanen, te vereenigen met’ de pligten, die
ilg‚__aan alle verschuldigd ben en voor alle heb
bezworen.
‚
‚Daarom roepe ik uwe wijsheid, uwe bedaard
‘heid en’ uwe standvastigheid in, ten

einde, ge

sterkt door overeenstemming met de Vertegenwoor
digers van het Volk, met gemeen overleg, te be
‘palen , wat in deze treurige omstandigheden, voor
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het welzijn van ‘Nederland behoort‘; gedaan‘ te
worden.
‚
Van vele ‘zijden ‚wordt gemeend, dat het‘ heil
‘van den Staat, door eene herziening der‘ Grond

wet, en zelfs door eene, scheiding van gewesten,
welke door Verbonden‘ en _Grondwet vereenigd
zijn, zoude bevorderd worden. ‘

Maar zulkeen vraag-punt is alleenĳvoor ‘over
weging vatbaar langs-den weg, door die zelfde
Grondwet , aan ‘ welker, voorschriften "Wij-“allen
door plegtigen eed verbonden zijn, voorgeschreven.
t Die gewigtige vraag zal het voorname onderwerp
uwer beraadslagingen uitmaken.» ‘
Ì

‚ Ik ‘verlang daaroverde denkwijze ‘en beschou
wing van_uwe Vergadering ‘te kennen, met die
openheid en kalmte, welke het g\root belang der
zaak, zoo‘ bijzonder vordert; terwijl ik van mijne

zijde , boven alles wenschende het geluk der Ne
derlanders, wier belangen door de Goddelijke
Voorzienigheid aan mijne zorgen zijn toevertrouwd ,

te bevorderen , volkomen bereid ben met uwe Ver
gadering mede‘ te werken tot de maatregelen , die

daartoe leiden kunnen.
Daarenboven strekt deze buitengewone bijeen
komst , om aan U Edel Mogendenkennis te geven,

dat de belangen des Rijks, te midden van alles
wat ‘plaats! heeft, het zamenblijven der militie bo
venv den tijd ‘voor de gewone wapenoefeningen,
bij de Grondwet bepaald, ‘thans gebiedend vorde
ren.

\

n..- -——_.——— »
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De voorziening in de geldelijke benoodigdheden’,
daaruit, en uit vele andere noodlottige gevolgen
van het oproer, voortvloeijende, kan voorloopig
‘uit de geopende credieteu plaats hebben, doch zal‘
de nadere regeling derzelve, in de aanstaande ge

wone Vergadering, een onderwerp uwer overWe‘
gingen moeten uitmaken.
Edel Mogende Heeren! Ik rekene op uwe trouw
en vaderlandsliefde.

Gedaclitig aan den storm der omwentelingen,
welke ook over mijn hoofd heeft gewoed , zal Ik

den moed, de ‘liefde en de trouw, welke het ge
Weld afgeschud , het volks aanwezen gevestigd en
deuschepter in mijne band gesteld hebben, even
min vergeten, als de dapperheid , welke‘ op het
oorlogsveld den troon gescliraagd en de onafhan
kelijkheid van liet vaderland heeft verzekerd.
Volkomen bereid om aan billijke wenschen te
gemoet te komen, zal Ik nooit aan partijgeest
gehoor geven, noch met maatregelen instemmen,
‚welke de belangen ‘en welvaart der natieaan de

driften ‚of het geweld zouden opofferen.
Alle de belangen zoo mogelijk te vereenigen , is
‘de wensch van mijn hart.

Nadat Z. M. met de aanspraak, de vergadering
geopend had, verliet Hoogstdezelve,‘ ‘benevens
Z. K. H. den Prins van Oranje en gevolg, de
zaal, onder het onafgebroken geroep van: leve de
Koning! leve de Prins van Oranje.’
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Daarna sloot de Prins m‘: GAVRE , voor de bui‘
tengewone vergadering benoemd tot voorzitter
voor de eerste kamer, de vereenigde zitting.‘

Hij verzocht (in de Fransche taal) de leden vder
tweede. kamer vereenigd te Willen blijven, ten
einde eene mededeeling vanwege de regering af
‚ te Wachten.

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL.
P
ï ‚
De heer convim noorr, die gedurende de vorige
zitting het voorzitterschap had waargenomen,

plaatste zich op den voorzitterstoel. Hij kondigde
aan, dat, om den loop der zaken te bespoedigen,
men zich met eenige voorloopige Werkzaamheden
zoude ‘kunnen bezig houden, tot dat de verwachte
mededeeling der regering zoude zijn ingekomen.
Devheer BYLEVELD vatte het Woord op, en zeide:

“Door denpheer , die de vergadering van de Staten
Gqneraal’ heeft gepresideerd, heb ik in ‘eene taal,
diedkbier; niet verstaan ‘Wil, tot de leden der

tWeedel kamer eenige woorden hooren zeggen, die
voor ‘de bijeenroeping van die kamer, zoo het
schijnt, zullen moeten dienen; indien het eene
boodschap van den Koning ware ,‘ zou die, vol
gens de Grondwet, moeten zijn‘, of schriftelijk.
of bij eene Commissie: noch van het een, noch van
het ander blijkt; ilcblijf dus niet in eene verga
dering, die niet wettig is bijeengeroepen, noch
omte hooren, noch om te helpen besluiten, en ‘
ga heen.”

. ._—..‚‘—.—_ .
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De voorzitter deed daarop voorlezen tweeKo
ninklijke besluiten, waarbij ‘als leden der kamer
werden ontslagen de heeren rocxizma en nlznenas,
van de provincie Vriesland; hij benoemde eene
Commissie, om de geloofsbrieven te onderzoeken
van de heeren J’. cars, EPENSZOON en s. van wnLnn
aan baron nmvonns, ter vervanging der bovenge
noemde leden gekozen.
Derzelver geloofsbrieven werden in orde be
vonden. De nieuwe ledennamen zitting. Daarna
deed de voorzitter de’ volgende Koninklijke bood
schap voorlezen:
EDEL Moonnnn Hennen!

Naar aanleiding van hetgeen door Ons, bij de
opening uwer tegenwoordige buitengewone bijeen
komst, aan uwe vergadering, en vroeger, bij On
ze proclamatie van den’ 5 dezer, aan alle Neder
landers is te kennen gegeven, verlangen ,Wij, dat

door U EdeLMogenden,onverwijld, in bepaalde
en zorgvuldige overweging genomen worde:
1.) Of de ondervinding de noodzakelijkheid heeft
aangetoond, om de nationale instellingen te wij
‘zigen.

2.)’ Of, in dat geval, de betrekkingen, door de
traktaten en door de Grondwet, tusschen de twee

groote afdeelingeri van het Koningrijk gevestigd,
tot bevordering van het gemeenschappelijk belang,

in vorm‘ of aard‚’zouden behooren te worden ver
anderd.
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Het zal‘ Ons aangenaam zijn, over‘ die gewigtige

vraagpunten, ‚zoo Spoedig als de aard der zaak‘ het ‘
toelaat 5-‘ de vrije en openhartigeĳmededeeling òvan
het gevoelen der „Vertegenwoordigers van “het- Ne
‚derlandsche volk te ontvangen, ten einde vervol
gens, ‘naar bevind, met Hun Edel Mogenden de
maatregelen te kunnen berarnenfdie tot het ver
wezenlijken
hunner meeniug
men
worden.
U
’ zonden
’ jmoeten geno"
En hiermede, Edel Mogende Heeren’! bevelen

Wij U in Codes heilige bescherming.
\

’s Graven/lage‘,
13 September 1830.
'

—_’_.

'
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Zitting van Dingsdag, den 14. September.’
De zitting ten half twaalf ure geopend zijnde’.
werden de notulen van het verhandelde in de ver
gadering van gisteren gelezen en goedgekeurd. "

Eene Commissie van vier leden werd benoemd
ter opneming van de stemmen voor drie kandidaten
‘ voor het voorzitterschap, uit welke, overeenkom

stig artikel '85‘ der Grondwet‘, door ‘Z. M.’ den
Koning de‘ voorzitter Werdtgekozen. Ik‘? stemop
nemers waren de heeren m: noncnonsvn‘, VAN DAM,

‘van ISSELT , DELLA FAILLE rfnuvssr. en van svîrzma. ‘
Er waren‘ 104 leden tegenwoordig,‘
Men ging over ter benoeming‘ van den eersten
kandidaat.

.

‘ .
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De heer van TouLon, de volstrekte meerderheid
der stemmen bekomen hebbende,‘ werd als eerste
kandidaat geproclameerd, de heer G. G.’ cnrrorcr

als tweede’, en de heer Convex noor-r als derde.
De voorzitter deelde aan de kamer een Konink
lijk‘ besluit mede ,’ waarbij de heer van TOULON tot
voorzitter
der kamer,
gedurende
zitting derzelve,
benoemd
werd. de t buitengewone
‘ ‘De heerconvàiì uoorr verliet den voorzitterstoel,
welke door den heer van TOULON bezet‘ werd, die
zijnen post aanvaarde met eene korte ‚aanspraak in
de beide talen. De kamer besloot.‘ tot het druk

ken‘ derzelve.
‘ ‘
Men ging over tot het" trekken der zeven af
deeliugen ,. waarin de kamer zich verdeelde.
Tot president en vice-Presiden waren benoemd

‘geworden:
Afdeeling I; de heeren BYLEVELD en DE MOOR. ‘
n

»’
u
»
_

II.

a

n

III. u
n
IV.‘ »
n
_V. n ‚ t»

n 3 VI.

p:

» ‚VIL ‘w,’

- ‘t

1’

PYCKE en van nEEnEn.

SYPKENS en m: Jonen.
van RANDWYCK en slaimuvs,
nzvpuxns en BEELAERPS‘ ‘
LE non en G. e. CLIFFORD. j

vancnomnnucenn enDYcKMEEs
(TER.

De zitting werd opgeheven en geadjourneerd tot

‘den volgenden dag ten twee ure.

’

‚gamma‘
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Zitting van Woensdag, den 15 September.‘
_De„Vergadering door den Voorzitter, den heer ‘
VAN TOULON , in geborduurd costuum gekleed ,_kwar
tier voor drie ure geopend zijnde, werden de no-y
tulen ‚van de tweedemZ/itting‘ van Dingsdag, Jen;

vervolgens ook die. van; de twee ‘laatste Zittingen‘

der. gewone bijeenkomst ‚van (1611 275W“ Mei en
denade“ Junij, gelezen en gearresteerd.
De :Voo1.‘zi‘tter deed ‘daarop in de beide talen
lezing geven van twee Koninklijke Besluiten. ‚i,
Het eene, gedagteekend den âdelkseptember,
was van den volgenden inhoud:

‘

WĲ WILLEM, enz.
Op het ‚Rekest van den heer Mr. o. n.‘ van MAA
NEN, onzen’ ‘Minister’ van Justitie,’behelzende een
herhaald en “dringend verzoek, om van zijne tegen
woordige bedieningen ontslagen te ‘vonden, bij
geval een dergelijkontslag zou kunnen bijdragen,
om de gemoederen ‘tot ‘bedaren te brengen ‘ende

rust en orde te herstellen of ten minste/groeten!
onheilen teÌvoorkomen dan die, waarin zich het

Vaderland thans gedompeld ziet, aangezien ‚hij
het, in dat geval, als een heiligen pligt beschouwt,
‚om voor het tegenwoordige, op —de ernstigste wijze
aan'te dringen op zijne verwijdering van het. de’
partementyan‘ Justitie en van de behandeling îder;

algemeene zaken bij ons.

‘

‘

u

‚

‚ .

‘

’

‚—

‚D. ‘ -‘-’——...
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Hebben “goed gevonden en verstaan: aan den
heer Mr. c. 1’. van MAANEN een eervol ontslag uit

zijne betrekking van Minister van Justitie te ver
leenen, hem bedankende voor zijne langdurige
diensten, als zoodanig, met getrouwheid en ijver

aan ons en het Koningrijk bewezen. Een afschrift
dezer zal aan‘ onzen beminden Zoon, den ‚Prins
van Oranje, aan de departementen van algerneene
administratie en de collegiën, zoo wel als aan ‘den
heer nu MAANEN, tot narigt en besturing gezonden
worden.
’sGravenhage,.
3 September, 18.30.

(getï)

WILLEM (‘).
‘

Het tweede Koninklijk Besluit bevatte de be
noeming van den Prins m; Gkvan tot Voorzitter der
Eerste Kamer van deze buitengewone bijeenkomst.

Beide werden voor notilicatieaarigenomen.
De Voorzitter berigtte daarop der vergadering
eenen‘ brief ontvangen te-‘hebben van den heer m‘:
srocKnEn, meldende dat dit rnedelid door ziekte

voor het oogenblik ‘van
verhinderd was.

het bijwonen der zitting

Daarop overgaande tot de ‘benoeming van de
Commissie tot het ontwerpen van een adres van

antwoord‘ op de Aanspraak van den _Troon, wees
(*) Men ziet uit dit besluit, dat den heer van uw!“ wel
zijn ontslag als Minister Van‘ Justitie is verleend, maar geens
zins om ook van de behandeling der algemeen‘: zaken te worden

verwijderd.
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hij daartoe aan, de heeren coxvrn noorr, van

GROMBRUGGHE , nouKER-cunrws, PYCKE en srrxnus ,
hen verzoekende hetzelve zoo ‘veel mogelijk te be
spoedigen,

’

’

h

I‘)e Voorzitter stelde hierop voor, de l. 1. Maandag
voorgelezen Koninklijke Boodschap, waarop als toen

geene conclusie had kunnen vallen, aan de afdee
lingen te verzenden, waartoe besloten werd.

Nu deed de‘ heer nonnen CURTIUS in de Fran
sche taal het volgende voorstel, hetgeen door hem
den vorigendag op het bureau van den voorzitter
was nedergelegd, en hetwelk strekte, „om eene
‘Commissie van tien ledente benoemen, genomen
half uit de Zuidelijke, half uit de Noordelijke
Afgevaardigden, om te overleggen en aan de Ver—
gadering voor te dragen‘ zoodanigen maatregelen,
als in overeenstemming met de attributien der ka
mer zouden lrunnen genomen worden , om de in‘
gezetenen der plaatsen, waar‘ de wettige ordewas

geschonden terug te brengen, en alzoo het wettig
gezag en de kracht der grondwet te herstellen.”
Zie bladz. 15:.
De heer D’OMALIUS-THIERRY sprak daarover eenige
Woorden, voornamelijk om tebetogen datjnìalle

gevallen de Koninklijke Boodschap -‚het eerst in
overweging moest genomen worden. De Kamer
besloot tot de verzending van het voorstel van
den heer DONKER CURTIUS aan de afdeelingen. _

Nog gaf de Voorzitter te kennen dat ‘de heer
van SYTZAMA insgelijks een voorstel ter tafel had

’

‘

9
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nedergelegd , dochdat , omdat dit eerst op dien dag
was geschied, de ontwikkeling van dat voorstel,
naar het reglement der Kamer, eerst in de vol

gende vergadering konde plaats hebben.
Hierop werd de vergadering zonder dagbepaling
gescheiden.
—— Opdat ‘het bij de herziening van de geschiedenis
van onzen tijd in gedachten moge blijven ‚welke

de medegedeelde gevoelens over het algemeen die
der Hollanders waren, laten wij hier één (maar
omlangwijiigheid te vermijden ook nielmeer dan
één) vertoog ‘volgen.
_

Weinig hadden wij, Noord-Nederlanders, ge
dacht‘, toenwij ‚den doorluchtrgen afstammeling

uit hetì‘ ons zoo ‘waarde Huis "van Oranje als Sou
vereinen Vorst over onze Gewesten ‘verkozen, en

deze de Souvereiniteit niet wilde aanvaarden dan
op voorwaarde eener constitutie, dat‘ dit ons later
zoo‘ vele" onheilen îzou berokkenen. "Niet dat de
schuld daarvan gelegen zou zijn in de constitutie
op-zich’ zelve ineen, de laatste gebeurtenissen ineen.
naburig Rijk (Frankrijk) hebben onskunnen overtui

gen dat de Nederlandsche Grondwet‘ ‘geenszins tot
de .minst goede Constitutiën behoort.‘ Ook niet uit
vijandschap of vooringenomenheid telgen Constitu
tionele regeringen in het algemeen, neen, eertijds

een volijverig voorstander van‘ deze orde van za
ken, en een ‘openlijlntegenstander van alle vrien
den der alleenheersching‘, ‘zijn wij alsnog overtuigd,
dat deze wijze ‘van “ regeren zeer goede‘ vruchten
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zou ‘kunnen dragen.

Maar niettemin is het ‘eene

waarheid,‘ welke door niemand kan worden ont- ’
kend, dat de practioale toepassing in dezen geens
zins beantwoordt aan de theoretische beschouwinf

gen,’ welke men ‚zich daarover‘ a priori vormde.
Wil,’ deze Forde’ van zaken niet: tot gedurige‘ onee
nigheden‘ aanleiding’ geven, dan moeten. de Volke
ren oven/het Â algemeen Qtotjeenemijpheid gekomen
zijn,‘ welke vele als nog‘ ontbeeren. Niet voor
hen’, die ‘nog altijd zoekende zijn, maar slechts

voor’ diegenen, ‘hij welke gevestigde volksgeest en
burgerzin bestaat, die vaste beginsels hebben van

maatschappelijk regt en‘ orde‘. waarr eenheid en een
stemmigheid. gevonden wordt, is deze orde van

zaken=’heilzaam ‚en op. den duur ‘uitvoerbaar :. bij
anderen.’ zal zijîgedurigaanleiding geven tot ‚ver- ’

warringî,ĳ‚_totĳ‚ ontevredenheidmmet ‚het‘ bestaande,
tot ouderling’ mistrouwén‘ ‚en toeneinendeverwij
dering tusschen-de Regering enhet Volk. —‘- An

dere ‚gemengdeoﬁ ‚zamengestelde ‘Staten hebben dit
gevoeld en dautegengewaàkt; zij hebben wèl ge
daan, ‘TroonenemNatiën voor vele onheilen be

hoed. — —Ook"bij‘‚ de vestigingïvan het Koningrijk
‘ der Nederlanden; haalt-men Ldit kunnen ‚voorzien;
eenevereenigingrvan zulk mengelmoes van onge
lijksoortigeïbestanddeelen gaf veel stofì tot naden‘
ken enîtot‘ bedaard overleg. ‘î-Maar ‘die ‚vereéniging
moest‘ geschieden: zij ‘was in het. welbegîepen be
lang van Europa; zij kon tevens inî heiîbelang zijn
van alle de Nederlanders.

Is het daarom niet te
9*
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betreuren , dat men niet te ‚gelijk, ten minste tot
meer geschikten tijd, eene andere wijze van rege
ring gekozen heeft? Moest de in t8t4 gegevene
Constitutie blijven bestaan en naar de behoeften
der beide gedeelten worden ingerigt , waarom

geene Grondwet t_ot regelmaat voor het Koningrijk
aangenomen, waarin het Monarchale beginsel met
het Democratische beginsel veel minder ware op

genomen worden; opdat het Hoofd van den Staat
behoorlijke magt gehad had, over alle te rege
ren? — Een Vorst, zoo als ‘onze eerbienwaardige

Koning, wiens gezag niet. verlamd, wiens Souve

reine magt -— ware het nood -— niet aan banden
was gelegd geworden, zou eenheid en eenstem

migheid in den nieuwen Staat hebben kunnen
brengen: een vertegenwoordigend stelsel, waar elk

met zijne nieuwe begrippen en vooroordeelen op
trad, moest deze eenheid en eenstemmigheid ge
durig tegenwerken. -— Had de Koning het kwaad '

met kracht in den beginne willen keoren, dan
had

hij

buiten

de Grondwet

moeten

treden;

want in de Vertegenwoordiging zocht hij te ver

geefs naar de noodige ondersteuning: de Vorst,
echter, heeft dit niet kunnen, niet mogen doen;
en thans zien wij de‘ gevolgen,‘welke daaruit zijn
ontstaan. 'Éen klub, die sedert lang haren ‘onza

ligen invloed‘ tiitoefende op de verkiezingen, eene
schandelijk misbruikte en bijna niet te beteugelen
vrijheid ‚van‘ drukpers; een uit ‘deszelfs verband

gerukt petitie-regt, zijn de oorzaken , waardoor wij
\

a

\_

ons op den
van dringe’
eenen gewapenden
afgrond
i gebragt
zien.rand
e Men
door tot in de
‘oor
‚zaken. De Nederlandsche Grondwet bestaat, zij
’moet blijven bestaan; maar wanneer eene herzie
ning mogt noodig geoordeeld worden , dan vwijzige
men haar niet om ons verder te brengen naar die
zoo hooggeprezene Volkssouvereiniteit, maar men

bevestige het Koninklijke gezag, men plaatste den
Troon aan het hoofd van den Staat, kortom men

’

—raadplege de ondervinding, en late ‘zich niet an
‘dermaal door schoonschijnende, maar valsche theo

riên van’ het ‘regte spoor brengen.
Zestien jaren heeft dit Konitngrijk bestaan. Een
groot deel deszelven in ongestoorde rusten vrede.
In het Noorden was , wel is waar, weinig voor
spoed, maar toch ook geene zigtbare achteruit
gang: in het ‘Zuiden overal bloei en Welvaren.
Een Vorst , eerbiedwaardig reeds door zijne per
soonlijke hoedanigheden , dubbel eerlìiedwaardig
door de moeiten zorgen, welke hij zich in de re
‘ gering; des Lands gaf, was aan het hoofd van den
‘Staat: door den vreemdeling vereerd en hoogge

schat, door het Nederlandsche volk als een vader
’ bemind. l Geheel Nederland getuigde , dat wij door.
eenen goeden, door eenen Wijzen Koning werden
geregereerd. Hetgeen voor onmogelijk gehouden
l

\

was , werd in’ zoo korten tijd tot stand ‘gebragt:
l ineensmelting van aller belang’, verbroedering tus
.

schen allen.

Men vroeg niet meer: zijt gij Hol

lander? zijt gij Brabander? maar met warmte
\
\

m
reikte men elkander de hand toe als Nederlander,
in vriendschap en in trouw; men gevoeldezich
gelukkig, men stelde er eene eer in, burgersìte
zijn van denzelfden. Staat , onderdanen van den

zelfden Koning. —- Deze gesteldheid van zaken was‘
ondragelíjk voor de vijanden van rust en orde: aan
dien gelukstaat moest den bodem ‘worden ingesla

gen. -- Om tot haar doel te ‘geraken- , werd ‘de
heerschende ‚tijdgeest te baat genomen.

Een zoo

genaamd liberalismus ‘werd op’ den voorgrond ge
plaatst ; de niet genoeg doordenkendeen niet‘ on
derzoekende menigte , door overdrevene denkbeel
den van vrijheid en verlichting, om ‘den tuin ge
leid ; en toen het algemeen alz_oo- genoegzaam ver
blind, ende vaste, eeuwigdurende beginselen van
Godsdienst , regt en orde door dwalingen en wan

begrippen verdrongen waren, toen toonde de fac
tie, wier werk dit geweest was, hare eigenlijke

bedoeling: die overdrevene begrippen Werden nu
in vollewerking gebragt; daardoor de Troon on
dermijnd,‘ de Staat in zijne grondvesten ‘aangetast ,

‘ het volksgeluk verwoest.
Twee jaren heeft men moeten wroeten en woelen,

om het nu ontmaskerde doel te bereiken. Datgene,‘
wat noch de onstuimigste redevoeringen in ’s Lands

Vergaderzaal, noch de meest onbeschaamde arti
‘kels in dagbladen, noch de opruijing‘ door petitie
neren in massa heeft ‘kunnen uitwerken, is door
‘de ommekeer van zaken in een naburig Rijk tot

stand gebragt: - de omwenteling is daarc -— Het
‘

r

155
eigenlijke doel was, één te zijn met het hervormde

Frankrijk.

Maar toen de tegenwoordige Regering

daar. niet geneigd ‘was om, én zichzelve nieuwe

‘zorgen en lasten te scheppen , én tevens het onge
‘genoegen der EuropeschegMogendheden op zichte
‘ laden, moest er iets anders ‘worden gevonden.
Want om eene revolutie te beginnen, ‘moest
men toch een bepaald doel hebben; dit werd dan
ook uit Frankrijks hoofdstad, ‘door ettelijke Belgi
sche Staatsmannen en den banneling m; porren aan .

gewezen: -— nadat aldus‘ de opstand reeds in vol
le werking en er verscheidene dagen geroofd,
gemoord en geplunderd was, kwam plotseling het
zoogenaamdedoel van dit alles te berde; het was

de volstrekte afscheiding tusschen Noorden en
Zuiden, maar onder dezelfde Dynastie. .
Ofschoon dit bepaaldelijk het oorspronkelijk doel
van den opstand in het Zuiden niet geweest is, zoo

wane men echter dit plan niet nieuw.

Het was

dat van den Belgischen adel en der hooge Geeste
lijkheid , reeds in 1815. ‘Bij de vestigiging van het
Koningrijk der Nederlanden, werdook ‘deze vraag
in
publieke
geschriften
en overwogen;
maar
daar België,
toen behandeld
ter tijd, van
de naauwe I
vereeniging met Holland niet anders dan "voordeel
trekken kon, werd dit vooreerstjopgegeven. Dat
het niet geheel ter zijde gesteld en vergeten is ,

bewijst de ondervinding.

Er {bestonden in dien

tijd groote bezwaren voor het geheel onvermogen

de Belgiëamen wilde dus eerst wel gebruik ma
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ken van Hollands rijkdom, ten einde een aantal
noodzakelijkheden en verbeteringen tot stand te bren
gen; men wilde ook, in het belang van zijnen han
del , door ‚toedoen van Holland , eerst relatiën aan

knoopen , de meerdere voordeelen van ligging be
pleiten , onderhandsche tractateu aangaan , enz. enz.;
maar wanneer, zoo als nu, vele der toenmaals be
staande bezwaren waren geweken, dan, meende

men, zou België Holland wel kunnen ontberen.
Men vergist zich. —- Wanneer het de vraag was
of wy‘ beter het Zuiden, dan het Zuiden ons zou
kunnen missen, dan gelooven wij dat het zeer ligt
zou vallen te bewijzen, dat bij zulk eene volledige

scheiding ,\’onze Noordelijke Gewesten waarlijk gee
ne schade kunnen hebben. Hetgeen België ons‘toe
voert, kunnen wij elders even goed en mogelijk
betei-‘bekomen; hetgeen België door ons zou ver
liezen, kan het noch elders , noch door zichzelven

terug krijgen. Evenwel, geene scheiding zoo als
men haar voorschrijft; want ook voor ons zijn
de omstandigheden niet meer ‘dezelfde; vooral
_ geene scheiding met gemeenschappelijk behoud der

Dynastie.
Wordt de scheiding noodzakelijk geoordeeld,

moet de band, welke in i814 gelegd werd, ver

\_‘

broken worden; hebben twiststookers en volksbe
dervers het door opruijing en verleiding zóó ver
kunnen brengen , dat‘ alle denkbeelden van eenheid
voor het vervolg verdwenen, alle verbroedering
onmogelijk geworden is: welnu, dan doe men ook

l

‘
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hier ‘zijne stem hooren; dan ook sta men hier met
ernst en waardigheid op zijn regt. —— Het oude
Holland _had zijne vaste, onvèrvreemdbare ‘regten,

vóór dat het met Belgie werd vereenigd: de on‘
verdeelde aanspraak op het aan Holland zoo dier
bare en’ daaraan innig verbonden Huis vanvNas
sau, bekleedt onder deze regten geene geringe
plaats. Niet uitv het Noorden is de kreet tot af
’ scheiding opgegaan, hoewel waarlijk het Noorden
vnimmer reden gehad heeft ‚l zich met de vereeni’
ging te verblijden: niet het Noorden dan ook zal ‘
geneigd wezen, om wettig regt op te geven en

{bij die afscheiding te lijden. -— Men‘ heeft hoon
en sehimp geduldig verdragen, boosaardige aan-‘

‘ tijgingen, laster en spotterníj van twistzoekende
dagbladschrijvers met een medelijdend stilzwijgen
‘beantwoord,

Van de waarachtige onwaarheid der

beschuldiging overtuigd; meenende, zoo als het
den_ opregten eigen is, dat ook-zonder Wederleg

ging elk deze overtuiging met ons deelde; is er
mogelijk bij ons te veel en te lang‘ gezwegen op
dat ‚voortdurend ‘geschreeuw over’ ingebeelde en

opgeraapte‘ grieven, bovenal over suprematie en
‘hevoorregting dezer Gewesten. Maar Wil men‘.
\steeds verder gaan; wil men ons in ‘onze aloude
regten en vrijheden aanranden, Wil ‚men ons de

wet stellen, en beschikken over datgene wat aan
elk ‘Hollander het dierhaarste is; dan zullen wij
op de juisten tijd weten te toonen , dat ‚hoe onver

schillig en- koud het tegenwoordig geslacht ook
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schijnen moge, de schijn ook hier ten onzen na

deele bedrogen heeft en de scheldnaam van ver‘
basterd nageslacht, even als zoo veel, groven
laster is geweest.

Neen, nog bestaan de nazaten dier wereldbe
roemde Watergeuzen, die, hoewel zwak in getal
en in middelen, door moeden volharding hunne
vrijheid wisten te bewerken en te handhaven.
Ook nog, als de nood het vorderde, zouden er,
God zij gedankt! mannen gevonden worden, die,
als edele telgen van Bato’s manhaftig kroost, be
reid waren de Nederlandsche vlag met hun bloed

te doorweken, opdat ‘geen’ vreemde smetten daarop
kleven zouden. Dan mogt het wit dezer steeds
geëerbiedigde vlag, het zinnebeeld van de zuiver
heid onzer zaak; zelfs het blaauwe, als het zin

nebeeld onzer gehechtheid en trouw, dezelfde
kleur bekomen als dat, _wat de moed onzer eer
biedwaardige voorvaderen‘. aanduidt:

Wij zouden

in_dit geval, hetwelk oon verhoede! ‘onzen kinde
ren een bloedvlag nalaten, maar die zij met eere

konden dragen; geene ‚ onteerde Nederlandsche
vlag,
waarop
de bedroevend
schande‘ rustte!
— Neen,’
akelig,jh_oe
diep
de ‚laatste
tijden hoe
ook’
mogen geweest zijn, wij hebben groote reden van
dankstof: het oude Holland leeft nog, ‘de edele
geestdrift van Godsdienst, orde, regt en trouw,

die uitgedoofd scheen, is, als het ware, door een.
elektrieken schok ontwaakt. Niet die van eenige
weinigen, maar de stem van allen heeft zich tegen

\
\
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ondankbaarheid en verraad verklaard; -— verklaard
op eene wijze, deneerlijken, opregten‘ en moedi
gen Hollander waardig. Maar laatdeze geestdrift

niet verﬂaauwen 5‘ laat U‘ niet ‘inslaap- wiegen,
of door eigenbelang of verbittering medeslepen:
wanneer liet ‘de, eer geldt, moet elk ander gevoel
zwijgen; metde ‚eer des Vaderlands valt niet‘ te
‘onderhandelen.’ -— Zoo er, tot“bevordering van

de rust‘ of het geluk van eenenîhartelijk bemin
den Koning ‚K opolïeringen noodzakelijk ‘mogten ‘
Wezen, men is daartoe bereid; zij kunnen niet. te‘
groot zijn 5 -de zeven gewesten ‘en Oranjelwaren’

in zoodanig geval altijd één: maar datvan, de
wettig verkregene regten vanhet oude ‚Holland,
die ‘onze brave voorvaderen met hun bloed koch
‘ten en verzegelden, geen voet worde afgeweken.

Het loon onzer liefde en trouw moet niet zijn,
dat rebellen ‘ons de wet voorschrijven, of‚ met ‘de
wapens

in‘ de hand ontnemen ‘en laten zouden

wat hen beliefde. vNeenyallesoi‘ niets. -- Nog‘

maals, wij verlangen de afscheiding ‘niet, maar
moet zij plaats hebben, dan hebbe
VOLLEDIG
Plaats; dan —trede,‚elk tot den stand terug, waarop

hij zich‚bij ‚de vereeniging bevond: dan worde
hetNoorden weder Holland, het Zuiden weder
Belgie, zonder rneer.‚—- Het behoud der dynastie
alléén, ‚is geene ‚waarborg voor Europa; een wis

pelturig ‚en oproerig Volk, dat zich heden ligtzin
nig ‘afsoheurt, verandert morgen ‚even ligtzinnig

desaelfs ﬂdynastie: het behoud der dynastie is dus
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niet genoegzaam voor de rust in Europa; het is

meer dan voldoende, ons in de ontwikkeling van
onze kracht en energie te stremmen, zoo niet die
geheel te verhinderen. Dit zal geen Vorst van’
Ôranje van ons vorderen,‘ dit zou een Koning

van ons te ‘vergeefs verlangen.

Het is mogelijk

dat alle, die met angstige bekommering de be

slissing van dit vraagstuk te gemoet zien, tegen
eene hersenschim te‚ velde trekken; maar; de on
dervinding heeft ons geleerd. Niet altijd zegeviert

het regt.

Aan onbeschaamde eisschen en_ brutale

vorderingen wordt, in den loop der wereldsche‘
gebeurtenissen, slechts al te veel toegegeven; ook

hier zou, om der vrede wil, mogelijk meer ver
langd worden,‘dan ‚de eer en waardigheid van

Holland dulden kan. Was het voorstel tot de.’
scheiding van onze zijde gekomen -‘ waartoe,
waarlijk meer gegronde redenen, zouden bestaan
hebben‘ —— dan hadden wij dit ‘geluk met opolÏe—

ringen moeten koopenrthans behoeven noch be
hooren wij volstrekt niets te schenken aan een

Volk, dat, na maanden lang onzen landaard op
de schandelijkste wijze te hebben gesmaad, belas
‚terd en‘ vergruisd, eindelijk den overmoed zoo
verre drijft ‚om,‘ onder leugens en voorwendsels,
het trouwe, nijvere en algemeen geachte Holland

van zich af te stooten. Alles voor onzen Koning.
Heeft hij armen noodig, om den opstand met
kracht tot in den hartader uit te roeijen, geheel

het Noorden staat hem ten dienste; rebellenb/lvoed
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is geen broederbloed,‘ de strijd tusschen trouw en
ontrouw zal tot den laatsten man gevoerd wor

den; God zal regter wezen, en , twijfelen wij
daaraan niet, onze zaak zal zegevieren. —‘ _Niets
ten behoeve van het Zuiden. Zijn wij een zóó
\

onverdraagzaam, verachtelijk Volk, ‘dat men vol
strekt geene verbindtenis met ons verlangt; is
men tegen onzen beminden Koning opgestaan,
heeft men ‘den Kroonprins met gevaar van zijn
‚leven in de oproerige stad gelokt, alléén om de
ontknooping van den band te’ erlangen die ons on
derling verbond: Welnu, men scheure zich af ;

men keere in zijn eigen niet terug en plukke de
schaden eener daad, waaraan wij geenen naam‘
willen geven; maar men vleije zich niet, dat wij

laag genoeg zullen zijn om die daad onverschillig
aan te ‚zien, veel minder door concessiën tebeloo
nen. — Neen, liever dood dan onteerd.
‚

Wij willen ook deze aanspraak laten volgen :

Noord-Nederlanders, waakt! Het is om meer
bloei en Welvaren: het is’ om de Nationale eer te

doen. -—- „Nuof ‘nooit, moet zich met, eendragt
‚ihartelijke, doch kalme belangstelling paren in
„het heil van onzen

dierbaren geboortegrond.

‘swaarlijk, hij die meende, dat de Noord-Neder
ulander te ‚koud of onverschillig’ is, om ‘in ware
„vaderlandsliefde ontvonkt te worden , moet,
„thans zoo immer zien hoe zeer hij zich bedrogen ‘

1
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„heeft. . , . . . . . . . . . . Nu. of nooit, moet
Ĳ uw Koning niet slechts, maar moeten ook bui
atenlanders weten, wie gij zijt, en wat gij, is het
»nood,‘voor Vaderland, Vorst en Grondwet durft
‘opofferen.’ ’ ‚la‘, Noord-Nederlanders! meer dan
ooit is het tijd , te toonen wie gij zijt. Was het

onverschilligheid, was het gebrek aan zaakkennis,
dit voegt mij niet te beslissen; maar ontwijfelbaar

zeker is het, dat men ‘hier over het algemeen
doorgaans te onverschillig en te lijdelijk is geweest

bij heĳene rondom ons voorviel. Had men zich
vroeger’ en krachtiger doen hooren, de factie zou
nimmer zoo veel grond gewonnen hebben. Wij
zijn. reeds te veel daarvan. het slagtoifer geweest.

Maar dit ‘is voorbij; laat ‚ons ten-minste’ nu zorgdragen, datde vlam niet tot ons oversla of bij het
blusschen van den brand ook onze veigendommen
’ bedorven worden. ’-. Men‘ redde wat te redden

is. — Moet het Koningrijk der Nederlanden on
der de stormen der ‘hooggeprezene negentiende
Eeuw bezwijken’: ‘het ‘oude Holland kan,‘ onder
Gons toelating, alsnoguit deszelfs puiuhoopen ‘ver
rijzen. Maar dan zijn-moed‘, volhardingîen Va

derlandsliefde noodzakelijk; bovenal ìbehooren als
dan ‚de deugden onzer eerbiedwaardige Voorvade‘
ren-‚Weder: meer in uitoefening .gebragt te worden.
Dat het daarna bij ‚deîlïoord-Nederlandsche‚Natie
niet moge ontbreken‘; dat‘ zij ‘haar vertrouwenùop
rdeVoorzienigheid door dadenmoge ‘bewijzen. —

Gon, na‘ Komma nu nar‘ ‚Vanzarann zij de leus van
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alle welmeenenden: dat elk daaraan getrouw zij,
bereid om, ware het nood , .d.it met zijn bloed ‚te
verzegelen. -—-’\Niet slechts blijve‘ men ‘gereed ,
het zwaard aan te gerden tegenîmuiters, maar de

strijd‘ moet krachtdadig gevoerd worden tegen val
sche beginselen , tegen die verderfelijke leer ‚Welke
een tuimelgeest van verlﬂinding over het menschdom
heeft uitgestort. Reeds schijnt dit kwaad bijna tot
rijpheid gekomen 5’ toont het‘, Noord-Nederlanders!‘
dat’ verloochening ‘van alle Godsdienst, Majesteitschen
nis, aanranding der Grondwet ‘en verkrachting van
orde enwet nietstraﬂeloos onderuwordengeduld.

Hiertegen moet door alle ,’ dieîîhet’ wel meenen,
worden te veld‘ getrokken: de Almagtige zal zóóda-‚‘
nig pogen met Zijnen zegen bekroonen. ’

Vertegenwoordigers’ der Nederlandsche Natie!
Meer danooit rust‘ in deze hagchelijke oogenblik
ken‘ eene zware. taak ‘op U. Buitengewoon ziet
Gij u door den Koning bijeengeroepen,‘ om, vol
gens "s Vorsten proclamatie,‘ amet gemeen overleg
des Konings de maatregelenwte îberamen,‘ welke
de ‘toestand derrNatie en _de tegenwoordige om
standigdeden vorderen.”

Hoe prijzenswaardig en’

loiïelijk‘ gematigdheid ookwwezen moge; hoe edel‘
het‘ ook zij, elke ‘aanleidingötot ‘verbittering’ en
twist te vermijden’, minder-dan ooit ‘moet de waar
heid worden bemanteld: muiterij en opstand moe
ten bij hunnen regten naam worden genoemd; re

bellie worde te keer gegaan en beteugeld, zoo
als de wetten van Gon en der Maatschappij zulks

M4
vorderen.

Als onvefzettelijke rebellen met zacht—.

heid en toegeellijkheid worden behandeld, dan
is het regt verlamd, de maatschappelijke orde
verbroken. —- Niet alzoo. — List zal worden
gevoegd bij geweld: men zij alzoo op alles voor

bereid.

_

Vertegenwoordigers! de Koning wil geene maat
regelen nemen dan langs den regelmatigen weg.
Hij roept Uwe wijsheid, Uwe bedaardheid en

Uwe standvastigheid in en rekent op Uwe trouw
en Vaderlandsliefde C‘); ook de Natie wil in‚eer

biedig vertrouwen den uitslag uwer beraadslagin
gen afwachten, ook zij rekent op Uwen moed,
op Uwe getrouwheid en uwe liefde tot het Va
derland. -— Gij zult worden uitgeuqodigd te
overwegen , «of ‘de onheilen, waaronder het
Vaderland zucht, te wijten zijn aan eenig gebrek
in de Nationale instellingen,‘en of er rede zou zijn

‚dezen te wijzigen, en vooral ook, of de betrek
kiugen, door de Grondwet tusschen de‘ ‘twee
groote afdeelingen van het Koníngrijk gevestigd,
tot bevordering van het gemeenschappelijk belang,
in vorm of in aard zouden behooren te worden

veranderd (1).” De mogelijkheid eener scheiding
zal dus aan‘ Uweuitspraak worden onderworpen.
Het is des Konings verlangen, n dat dit gewigtig
vraagpnnt met zorg en volkomene vrijheid worde‘
overwogen.’ ’
(*) Aanspraak des Konings ‚ van den t3<len September.
(‘j’) Zie dc Koninklijke Proclamatie van den äden September.
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l Afgevaardigden uit het Noorden! het is ook‘de
Wensch Uwer Natie, datdaarbij geene’ inbreuk
gemaakt worde ‚op‘ onze aloude regten er vrijhe

den, en dat deze scheiding niet geschiede ten kos
te van de eer van onzen geboortegrond. —- En
wanneer nu deze scheiding voor onmogelijk mogt

gehouden worden , dan zal ook ter Uwerbeslis- i
sing worden gebragt, of ‘eene herziening der Grond
‘wet noodzakelijk is? Ook dan rekenen wij op Uwe
beradenheid, op Uw meerder doorzigt en oordeel
‘Alle verandering is geene verbetering; en het is
waarlijk geen geschikt oogenblik tot de omwerking
eenerGrondwet, welke de lof van een G_. K. van’ "
Hogendorp en M.’ C. "an Hall wegdroeg.
. zal in uw midden U alsdan een aantal nieuwighe

een opwerpen: verandering is Îhet ‘stelsel miner
kiezin;_;‘t‘:n,-v
dit mag noch kan nimmer iworden

toegestaan door hem, die de zedelijkheid van het
Nederlandsche ‘Volk op prijs stelt: — verantwoord
lĳ/cheid der Ministers,‘ daarbifwerpe men ‘een

‘ blik op het naburige Frnnkrĳk, enziehoe deze
verantwooijdelijkheid daar den onschendbaren Ko

ning beveiligd: — de instelling der Jury ,‘ men
raadplege daarover eerst onzenĳlandaardz’ — on
‘beperkte Vrĳheid der ‘drukpers ‚- men herleze al
wat de periodieke drukpers sedert ‘twee jaren voort
gebragt heeft. —- Neen, »het is ‘f’ zoo als te iégt
door een zeer geacht Blad «werd aangemerkt‘, „Z50
vlang oproer en onrust niet gedempt zijn , geen tijd‘
om van gewigtige veranderingen ‘in den Staat te
10

M6
spreken, het wettig gezag moet geëerbiedigd wor
den; de driften moeten zwijgen , eer men aan iet
‘ dergelijks kan’ denken.”
Oogenblikken. zoo als
thans vorderen

gelegenheidswetten , ‚die, zijn de

oorzaken vervallen, dadelijk weder kuunen‚‚wor-.

den ingetrokken. -— Afgevaardigden uit onsmid
den! Nederland heeft de ‚oogen op uwe achtbare
Vergadering ‚gevestigd; het weet dat door U de‘.
aanwijzingvvder middelen geschieden moet, Waar

door de regering derfwet, do‘ orde onrust in. dit
Land nniet ‚alleen tijdelijk hersteld-.,.maar veelmeer
(luurzaam kunnen gevestigd worden.’." Dat IGods
geest
in de keuze dezer middelen geleiden mo

ge! Eerbiedvoor de Grondwet en voor ’s Konings
gesghondeugezag, worde in de eerslte plaats her

steldzrjaan‘. den; Koning de‘ beteugeling van den op
stand en het sètraifen der muiters overgelaten]. —-‘‚
MIJN LOT IS’ naan ‚Boven nnsusr! IK HEB nu enorm

wnrv Bnzvvoann , nu ZAL DIE nsnnnavan. «Met deze

I weinige, maar veel bevattende, ‚woorden , ‘deed.
Gijfoqerbiedwaacrdige Vorst! Uw vertrouwen op

denjhoogen Giod en ‚Uw vast onwrikbaar voorne
men‘ ‘in

Stgatsraadkennen.

Pijnlijk moet Uw

edel ‚haiëtxgebloedzhebben, _ toen in eene plaats,
dielallìtìen i091.‘ Uyïttwpldaden zoo veel bloei en‘

vgelgaren_geno0t„l1et eerst devaan des opstands
‚ujtgestoken.‘
‚Ondank
wasmoet
ookhet
hier
‚Uw
‘ ‚werd
loon. ‘Maar
bij alidie
smarte,
U. toch
totheeînilstreelend ‚genoegen.‘ verstrekt hebben, ook
r .. „u ‘

‚

-

— u

‘

_

_

weder _nu zoo vele ondubbelzinnige emongekun
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steldebewijzen van de ‘liefde en gehechtheid Uwer
trouwe
innig enNoord-Nederlanders
met ons Volksbestaan
te ontvangen.
als ingeweveiì,
Ja’ Sire‘is
de liefde en ‘trouw voor Uw doorliiclttigﬁtarnlíuie

en voor Uwen Koninklijken persoonkflíêllandïïètt"
Oranje zijn één en ondeelbaar; en hij ĳdie onze‘
Vorsten hoont of beschimt, ‘heeft metgeheel‘ de
Natie te doen. ‘Wij zijn gereed,‘ om voor Uwe
regtcn en die van Uw‘ Huis te strijden, waar ‘en’

Wanneer Gij’ zulks zult verlangen: - „de Neder-Â
landers , die ‚Vaderland , Grondwet en Oranjeals

één beschpuwen, hebben hunnen laatsten‘ druppel‘
bloed voor hetabehoud van dat StaÎmhuis veil, met
hetwelk zij én het’ een èn het’ andere ontwijfelbaar‘

voor altijd zouden ‚verliezen ’—(Î“).”

Neen, Sire!

daarvoor zullenxwij ‚onder Gods genadige mede

hulp, waken, ‘Andermaal moge de storm’ der
omwentelingboven Uw ‘eerwaardig hoofd woe
den; ‘Wij zullen, ‘bij ‘de handhavingonzer i vrije

Volksregten, tevens de regten» ‘van Uwën Troon’
weten te verdedigen. Ùvertuigd, ‘dat geen Vorst“
van Oranje de schandehof schade vanNoortl-Ne-Í

derland zal verlangen; îvastelijk’ vertrouwende,’
dat de meerderheid. onzerrvertegenwoordigers de
zaak’ ‘van regt ‚en; orde‘. zal "handhaven, zullenwvij“v
met kalmte ‘en vertrouwen ‘de oplossing der ‘ge
Wigtige‘ vraagpunten afwachten, welke de omstanè»
digheden hebben doen geboren wordenĳ‘ Wij zul’
len ‚sterkte leenen aan de ‚wet, ende pogingen ‚
(‘) ltlederlandsoh Verbond, van. den Besten Augustus, No.‘ 7.

1o *
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van het wettig gezag ondersteunen tot bewaring

der inwendige orde en van de kracht der wetten,
dààr waar dezelve niet zijn verstoord geworden:
en tot herstel van orde en wet, dààr waar aan
dezelve eenig‘ letsel is’ toegebragt (*)"’ - Dit
zweren wij!
‚
‘
Met alle gerustheid heb ik de bovengenoemde
gevoelens , die , zoo niet in alle bijzonderheden over

eenkomende, ten minste over het algemeen dezelfde
welwillendheid en hartelijkheid bezielde, ter nage
dachtenis van het merkwaardige tijdvak van Neder

land hier in gevoegd.

’

De gehechtheid aan het Huis van Oranje deed

zich nu volkomen in het ware licht zien; niet al- ‘
leen bestond zulks in woorden, maar ook in da
den. In ALLE Noord-Nederlandsche Provinciën
heerschtte rust en ijver voor de goede zaak.

De

geestdrift‘ met welke ook de Prins ván Oranje,
bij gelegenheid van het openen der Staten-Gene

raal, door lieden van allerlei rang te ’s Graven
hage werd begroet , gaat bijna alle denkbeel
den te boven. Den volgenden’ dag werd het hu
welijk van ‘s Konings Dochter, Mevrouw de Prin
‘ ses

MARIANNE

man

‘NEDERLANDEN

met xZ. K. H‘

Prins ALBERT van Pnurssi-zn, te ’s Gravenhage vol
trokken, en hoewel de plegtigheden van het Hooge
Huwelijk zich binnen de muren van het Paleis be
paalden, en door de omstandigheden, waarin het
‘ (*) Woorden uit de Koninklijke Proclamatie vvan dcn 5den

September.

‘
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Rijk zich bevond, door geene openbare feesten
luister werden bijgezet , zag men echter aldaar de

huizen met vlaggen en bloemkransen versierd; en
Weergalmde de pleinen en straten door het vreug
degejuich der ingezetene tot laat in den nacht;
waardoor evenwel de openbare rusten veiligheid
door geenerlei buitensporigheden gestoord werden.
Bij het te boek stellen van groote gebeurtenissen
is het zekere eene der voornaamste pljgten des schrij
vers , onpartijdigheid in acht te‘ nemen. Dit voor
al thans gevoelende, is dit dan ook alleen het doel;

geene partij, welke ook, voor te staan, is naar
waarheid handelen; maar ‘waarheid verzwijgen,
zoude tevenspartijdig zijn: het volgende niet over

te slaan, is de ‘Vorst der Nederlanden waardig.
Een dagblad van ’s Gravenhage gaf het volgende op‘:
n Een der‘ schoonste oogenblikken in het leven van /
onzen geliefden Koning , was gewisselijk ‘de vroege

godsdienstoefening van heden morgen [den l2den]
en ofschoon aller oogen in dezen belangrijken tijd
op ’s Vorsten staatkundige houding geslagen zijn,
zullen‘ er onder .mijne regtgezinde landgenooten
weinigen zijn, die niet met welgevallen.... wat
zeg ik? neen! met warm gevoel zullen vernemen,

hoe het achtbaar hoofd van den Staat zijne druk
‘kende zorgen der regering in een plegtig uur kan
vaarwelzeggen, om zijn christelijk en vaderlijk ‚
gevoel den vrijen loop te laten. Nadat eene tref.

“fende lcerrede Vorst en volk had gesterkt in het
vertrouwen op de hoede des Almagtigen; nadat,
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‘in een roerend gebed ,‘ onze beminde prinses den

Bestuurder van haar toekomstig lot was aanbevolen,
stonden onze geëerbiedigde Koning en Hoogstdeszelfs

koninklijke aanverwanten op , om met de gemeente,
die door het‘ gehoorde en het gebedene diep ge
troffen was, te zingen het laatste vers van Ps. mi.
Elke lezer gevoele iets_ van hetgeen de zingende
schaar bezielde, als de weeneude vorstin aanzag,
die bij goede Nederlanders zoo hoog staat aange
teekend;
maarde elke
had getuige
moeten j
zijn,
hoe bij
tweeonderdaan
laatste regels,
de koninklijke
vader de hand van zijne geliefde MARIANNE greep,
zijne tranen achter‘ den hoed verbergende, en al
‚zoo de vastgeklemde hand schuddende, haar zin

gende toebad: dat de Heere, waar ze ook heen
mogte spoeden, haar eeuwiglijk behoeden zoude.
Zoo, Nederlanders! stond uw Koning, verheven ‘
‘ boven de aarde met hare lasten, alleen aan God ‚
_en zijn kind denkende. Zijn troon moge schitte
ren, die deze tranen opnam. Zijn verstand moge
door de uitkomst der zaken worden toegejuicht,
zijn hart rijze er in waarde nog boven! God spare

het!”
Alvorens over te gaan tot de gebeurtenissen, in
dien tijd in Zuid-Nederland voorgevallen , zullen
wij de hier ingevulde Redevoering laten volgen:

151
REDEVOERING van den Heer Mr. w. n‚
DONKEB cnirrlus, uitgesproken in de Zitting

‘"

‘ van de Stalen-Generaal, op Woensdag den

’‘ ’ ‚

15de". ‘September I i830.

‘

‘Ener. MOGENDE ‘HEBBEN!
. t‘

‚

_

'‚

In de‘ gewigtige omstandigheden , waarin het va

derland zich‘ bevindt‘, stel ik alle kleine bedenkin
gen ter zijde , en zal mij thanslin het FransclruitÎ
drukken ‚opdat; ik verstaan worde door hen , die
gewoon zijn, zich in ‚die‘ taal‘ uit‘ te drukken, en
door wien ik thans ook vooral ‘verlang verstaan te
Worden‘

Mijne ambtgenooten in het Noorden zi1l-‘v

len mij hoop ik ‚verschoonen , om den wille van
mijne bedoeling.’
’

Vreest niet, Mijne Heeren! dat ik u zal lastig
vallen met lange redenen/of hoogklinkende Woor.
den, die mij minder dan immer Welgekozeu zouden
toeschijnen.
‘
Daarenboven zijn er gevallen, waarin de smart
de rouw, de verachting en de verontwaardiging zod

hoog klimmen, dat het onmogelijk is, die gewaar
‘wordingen onder ‚woorden te brengen.
‘Ter zake dan : Ik verzet mij niet tegen hetivoor

Stel van onzen Voorzitter ‚ om de Koninklijke bood
Schap‘, waarvan de reden is, ‘naar het onderzoek

der sectiën te verzenden; maar het schijnt ‘mij toe,
dat de drang der omstandigheden zoodanig is, dat
enkel renvooi niet volstaat.
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En indedaad, waartoe strekt die boodschap P
Om de meening der Kamer te verstaan over de
vraag: of men veranderingen begeert in onze ‘grond
wet, en om, ingeval van toestemmend antwoord,
bekend te worden met het beginsel dier verande
ringen, hetzij eene afscheiding der twee deelen des
Rijks , onder denzelfden schepter, hetzij de voort‘
during der innige vereeniging, onder het beheer
eene gewijzigde grondwet.‘ ‚

Wat is het doel , hetgeen de Regering zich kan
voorstellen bij het vragen dezer meeníng?
Ongetwijfeld, om,’ ingeval van beslissing, in
den een of anderen zin, in staat te geraken, 01n
eene Wet voor te stellen , overeenkomende met het
doel van art. 21.9 der grondwet.
Immers het is, zoo door ’s Konings redevoering
van den Troon , als door de onderhavige boodschap,
boven bedenking geworden, dat een der‘ beweeg
redenen onzer tegenwoordige buitengewone zamen

roeping, geweest is, om onze wenschen en ver
langens, in dit opzigt , te kennen, en om dan het
initiatif te geven, in den een of anderen zin; al

les met het verder doel, om den ‘rampzaligen
staat van opstand en regeringloosheid , welke eeni
ge gewesten des Rijks vernielt, te doen ophou
den, en indien het mogelijk is, meer tevredenheid,
meer rust en meer vastheid te verkrijgen, in de

_

toekomst‘ ‘
Men vraagt onze medewerking ter berciking van
dit dubbel doel. De spoedígst werkende midde- ’

155
_

‚

\

len om er toe te geraken, zijn zekerjverkieslijk

De enkele verzending van deze boodsehapnaar
de sectien, is die tot dat einde voldoende? Ik

meen van neen, en om het voorstel van een an
der daarbij te voegen middel te regtvaardigen,

dient mijne navolgendekorte beschouwing.
voorzeker kanghet nuttig en belangrijk zijn, te
onderzoeken, of voor de toekomst de Staat kan blij—
’v‚an bestuurd wonden overeenkomstig onze grond

wet. Maar, indien dat onderzoek moet gedaan‘
worden, en voorzeker xmoet het zulks’, volgension
‘zen _eed, en zonder ons alle imeineedig te ‘doen
worden, dan wordt volstrekt vereischt, dat wij ‘
alle, gelijk de Koning zelf , ons strengelijk hou-‘
den aan de grondwettige vormen, voordat on
derzoek voorgesehreven , en welker handhaving Wij‘
’ bezworen hebben.
Die vormen nu bestaan (ik geloof dat het nuttig
is ze te herinneren): 10. volgens artikel 229 der

grondwet in de verpligting, om vooraf met ge
meen overleg eene wet vast.te stellen, welke de
noodzakelijkheid vîïn eenige verandering vestigt’,
en die duidelijk aanduidt en uitdruktJ de veran-r
dering of bijvoeging, die bedoeld wordt; ‘20. vol
gens art. 230, in de verzending dier Wet, naar de

provinciale Staten, daartoe opgeroepen, opdat de
ze bij het gewoon getal leden dezer Kamer een ge
lijk getal buitengewone voegen. Eindelijkgin de
zamenroeping -dier dubbele Kamer, en in bare
overweging naar de voorgesclirevene vormen , bij
c
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ons in’ gebruik, en alzoo in een rijp en welbera
den onderzoek, hetgeen een tijdsverloop vordert,
Waarvan de voortduring moeijelijk vooraf te be
palen‘is , hoezeer men eene tijdsruimte van drie
maanden voor de nakoming ‚van alle die vormen
eischende, zeker niet overdrijven zal, zelfs niet,
wanneer wij , die met den Koning het initiatif moe

ten geven, alle‘de noodzakelijkheid der Wet er
kenden, en het eens waren omtrent de te bepalen
aanduidingen en veranderingen.
Ik zal niet onderzoeken, hoe ver wij van die
eenstemmigheid verwijderd zijn. Wij weten alle,
hoe sedert lang om veranderingen is geroepen, die
men , onder deninroep der grondwet, herstel van

grieven noemde 5 hoe verschillend toen de manier
van zien ‘was, nopens het bestaan van die‘ voorge

wende grieven; hoe verschillend nopens de nood
zakelijkheid van derzelver herstel.

\

In eens barst’ een ‚opstand uit , zonder dat eenige,
materieele daad van dwingelandijl op het volk ge

drukt heeft, uit het midden‘ eener stad, meer
bloeijende dan elke andere. Ik zal als nog niet
onderzoeken’, hoe’ die opstand is aangespoord, aan
gebragt , ‘geleid , ondersteund of goedgekeurd , noch
door Wie zij is beraamd, noch welke deszelfs eer
ste ware bedoeling was: maar ook in eens, gaat uit
het midden van dien opstand eene meer bepaalde

kreet uit, dan die’ nopens‘ het herstel van grieven:
de kreet, om eene algeheele omverwerping van
den grondslag van ons staatkundig ’ bestaan, het
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welk wij zelve niet geschapen‘ hebben; de kreet V
eindelijk ,‘ om afscheiding ’van Regering tusschen 1

Noord- en ‘Zuid, bij behoud van ‘het regerend ko- ’
ninklijk huis.
‘ _ Q Ik zal evenmin voor alsnog onderzoeken, in wel
ken

ongrondwettigen vorm die kreet zich heeft

doen hooren , ook van sommige die gezworen heb-.
ben de grondwet te zullen ‘handhaven, noch hoe

zij zich bevoegd emgemagtigd geoordeeld ‚hebben ,
om zich als het voorgewend orgaan der‘ volkskreet
voor te doen. — Ik zal niet aanduiden de onbe
grijpelijke ‘ligtvaardigheid, waarvan zij het ‚ken

merk draagt , noch de moeijelijkheden die zich moe
ten opdoen,
haar onderzoek, hetzij in verhou
ding tot de ﬁnantiële aangelegenheden van het ver-V
eenigd Rijk , hetzij ‚in ‘verhouding tot de verde
diging van het grondgebied,’hetzij in opzigt tot de
onderscheidene bronnen van bestaan der onderschei
dene partijen. Maar altijd zal het waar zijn ,dat ‘
wij alle, zoo vele alswij hier zijn ,‘ die onder- ’
scheidene voorwerpen voorvden geest brengende,
zullen moeten overtuigd ‘zijn, dat zich hier eene

complicatie ‘opdoet, zoo moeijelijk om op te los‘
sen ,’ dat die oplossing niet zal kunnen geschieden,
dan na rijp en diep beraad, en nadat de aanne
ming of verwerping, en ingeval van verwerping‘,

de wijzigingen in de grondwet te maken,_zijn on
derworpen aan‘ vormen en onderhandelingen,
die altijd een meer of minder lang tijdsverloop
zullen vormen , en dat het niet is, door eene en- ‘ ‘
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kcle koninklijke verklaring, die men stoutelijk ge
eischt heeft, -doch die indedaad een waarachtig
coup d’e'tat zou zijn, dat men tot hare oplossing

kan geraken.
Nogthans schijnt de Regering geneigd te zijn,
om ons op den weg dier vormen te brengen, en

ik weiger ‚niet om mede t‘! werken tot ‘dit doel,
met zoo veelspoed, als die vormen toelaten.

Maar, in dit alles zie ik niets, dan de toekomst,
en op zijn hoogste, (hetgeen God behage!) een
’ middel van behoud en van rust in de toekomst;
maar eene toekomst, die wij niet kunnen scheppen
door eenen tooverslag, en als door bezwering; en
nogtans, indien wij ons daarbij bepalen, dan wordt
intusschen een deel des Rijks ten prooi gelaten aan
regeringloosheid , plundering, roof, brandstichting,
openbare geweldenarij , verarming en algeheelen
ondergang, indien de wettige ‘orde er niet onver
‘Wijld wordt hersteld, en wij mogen op ons toe
passen: v’ deliberante prínceps, perit patria” — ter
wijl wij raadplegen, gaat het lande te gronde.
In dezen staat van zaken , die de minst helder
ziende kan doorgronden, vraag ik, of het voorna
melijk te doen moet zijn, om rustig en bedaard
onzen toekomstigen staatkundigen staat te vestigen?
Of het toekomende ons meer moet verontrusteu,

dan het tegenwoordige? En of wij aan onzen pligt
zullen voldoen, die eischt, dat wij de Regering met

al die zedelijke en‘ wetgevende kracht omringen,
die van ons kan ons kan uitgaan, indien wij ons

Ftaïïlì‘? u

I

‚‘

‘
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bepalen’ bij de oplossing der vraagpunten, vervat
in de koninklijke boodschap, en daarover beraad
slagen in de wijsselijk voorgeschrevene‘ langzame

grondwettige vormen.

‘

‘‚

‘

Neen! Mijne Heeren! en ik moet nog gelooven,
‘dat elk die hier verschijnt, zoo het niet is met
‚het openlijke doel, om muiterij en regeringloosheid‘
te verdedigen, in ‘zijn eigenbelang moet haken naar
het herstel der wettige orde inde streken, waar
verwoesting en regeringloosheid haar gebied oefe
nen en den schepter. zwaaijen.
_ Hoe tot dit doel te geraken, hetgeen het eerste

en zìoornaamste voorwerp der zorg van elk moet
‘ zijn , die ‚belang stelt in het welzijn van den Staat?

.
‚

ziedaar de dringende vraag l’
‘
Het is‘ mogelijk, dat de opening der grondwet.
tige beraadslaging voor‘ de toekomst, en de uitge-'
drukte bedoelingen des Konings, om toe te stem
men, dat , wat grondwettig zalbesloten ‘worden,

(en ziedaar alles wat hem zedelijk mogelijk is), het
is mogelijk, dat die opening eenigen oogenblikke
lijken ingang zal oefenen op den geest; maar zij,
die de zaken van nabij hebben aanschouwd, zij
zelfs, die zich schuldig mogten geniaaktbebben
aan de aansporing der onlusten‘, om welk doel dan
ook te bereiken; zij eindelijk, die mogteu hebben
medegewerkt om den stroom los te laten’, zouden

zij nu nogde zedelijke kracht hebben om hem
‘in zijne vaart te Ëtuiten? Ik vrees,- neenien zoo
zal dan nu reeds werkdadig vervuldv worden mijne
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voorspelling, ten voorledene jare gedaan, en toen
door "ele bespot „dat, wanneer men eenmaal de
„massa’s in staatkundige aangelegenheden te hulp
Ĳroept‘, men ze zonder moeite kan in beweging
„brengen, maar dat het schier altijd onmogelijkis,
‚idezelve op een bepaald punt‘ te stuiten.”
En indien dat zoo is-,- ‘en de volksmenners en
opstokers van den tweeden/ ‘rang voortgaan,’met'
den stroom te voeden , en de dammen te breken,
ten einde inhet verbolgen water te beter te vis

schen, welke zal dan niet de ontzettende uitslag
‘worden, vooral bij het naderen vaneenen winter,
die ons, na eenen onvoordeeligen oogst,‘ niet dan

ellende op ellende voorspelt!

Dan voorwaar zijn’

de bewoners dier ongelukkige streken blootgesteld

aan ontelbareen, onuitsprekelijke verschrikkingen.
Welk moet dan het eenig krachtig’ middel ‘zijn,
om dien stroonrte stuiten’, eer hij alles verwoest,

en alle, welligt de aanstekers het eerst, in den
afgrond wegsleept.
Ziedaar, dunkt îmij, de voorname en eerste
vraag, die ons moet‘ bezig‘ houden.
‘
Ik zie geen uitweg, dan de wettig aangevoerd

kracht der wapenen: maar ik beslisse de vraag‘
niet ligtvaardig — nogtans eischt zij beslissing; en
om er toe geraken, stel ik voor, altijd appuijee—

rende het verzenden‘ der Koninklijke boodschap
aan ‘de sectiên, om eene ‘Commissie van tien leden
te benoemen, ‘genomenhalf uit de Zuidelijke,
half uit de Noordelijke afgevaardigden om‘, te
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overleggen en aan de vergadering voor te‘ dragen,
zoodanige maatregelen als in ‘overeenstemming met
de attributen der kamer, kunnen genomen wor
den, om deïingezetenender plaatsen, waar de
wettige ‘orde is geschonden, tot —deze_lvje’terug.te

brengen, en alzoo het grondwettigi gezag,'enï’de
kracht der grondwet,’ die"ook wij gezworen heb-_
ben tehﬁandhaven, te ‘herstellen.

Ik zie ook demogelijkheid van nuttige wetge
vendebepalingen in dit‘ opzigt in, datiniemanîl
‚die‘. medewerking kan weigeren indien hij’ niet:
openlijk wil verklaren,’ de voortduringder ïrege

ringloosheid te kiezen boven "dewvettige? orde, en
dat Wij door dit middel de JRegering des Konings
zullen omringen van eene zedelijke kracht, vtfelke
den ‘eerbied moet inboezemen, ‘zonder Welke alle‘

regering onmogelijkwordt.
. ‘
‘
Ik weet niet,‘ Edel Mogende Heeren! inhoe‘
verre, om mijn voorstel formeel tedoen achten:

stiptelijk zo'n gevorderd worden deszelfs nederleg-i‘
ging ‚op het bureau.

In alle geval is zulks door’

mij‘ gedaan, en ik verzoek deszelfs renvooi- naar
de sectien.’

i
‚l
’

Bij‘ het uitspreken van deze ‘redevoering waren

72 ‘leden tegenwoordig‘
Men merke op, dat na STASSART, nu ‘CELLES en
ma ‘BROUCKERE , medetxeekenaars der Brusselsche de- ’

claratie, zie bladz.
waren.

97

en‘ 98,

ook afwezig
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Den 16de“ Waren de Leden der Tweede Kamer
in sectiën vereenigd geweest , ten einde de Ko
ninklijke boodschap ‚van den 13de!‘ teoverwegen;

ook den 174611‘ was er, doch niet in het openbaar,
vergadering geweest.
Slaan wij de gebeurtenissen in het Zuiden gade.
‘i

Te Lui/c had den raden September eene wapen
schouwing plaats. Den volgenden dag werd de be
zetting van het citadel door een bataillon uit
Maastricht versterkt.

De Kommandant der Bur

gerwacht deetliafkondigen , dar. het niemand ge
oorloofd was , die niet tot de dadelijk‘ dienstdoen

de manschappen behoorde ‚Jdes avonds na 9 ure
gewapend op de straat te komen.
De Gouverneur der provincie maakte bekend,
dat men op zijnen naam benoemingen van hoofden
der Burgerwacht aankondigde , die nimmer door
‚
Ihem
De onderteekend
Inwoners van waren.
Namín zuiverden zich‚van den

ten onregte op hen geworpenen blaam‘, dat zij an
dere kleuren, dan die des Konings droegen en
omtrent het deserteren van een transport soldaten
‚der Nationale Militie te Árlan. "De Gouverneur

‘dier Provincie deed per rondgaande brief de Bur
gemeesters opmerkzaam ‚maken op de’ noodzake
lijkheid om hunnen ijver tot handhaving der goede
orde te verdubbelen.

_

Te Antwerpen , alwaar Z.
H. Prins FREDERIK‘
den 15de!‘ September,’ was aangekomen, na alvo

rens het Feest van het Hooge Huwelijk te heb
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ben bijgewoond ,_ werpte men de vraag op, of in
dien
het volstrekt tot eene afscheiding moet ko
men, y-genoemde stad niet onder de Noordelijke
Provinciën zoude kunnen gerekend werden. ’

t

Den 14de‘ September ‚besloot de staf en raad der
burgerwacht te Brussel , om aan de huizen der
nog ‚overige ingezetene gelden te doen ophalen ,
ten einde inde dienst van genoemde wacht te
voorzien; de afkondiging was geteekend: ‚t. D’HO0G‘

vonsr.
Te Luik was het den 14de‘! zeer onrustig; den

15de!‘ ‘kondigde de \Kommandant van de burger‘
wacht aan, dat, indien men zich niet tot rust
voegde ,’ hij die maatregelen van geweld , waar

‘ over hij beschikken konden, zoude gebruiken.
Te Brussel vhad den 15de!‘ eene vergadering
plaats, bestaande uit‘ 32 afgevaardigden, van de
verschillende wijken der burgerwacht en uit de

Commissie ‚voor de openbare veiligheid; om te
beraadslagen over een adres hetwelk aan de Zui
delijke afgevaardigden der tweede kamer van de
Staten-Generaal zoude ‘gezonden worden. De be
raadslagingen waren aldaar zeer verward, ook
werd de vergadering gestoord, door eene woeste
hoop die schreeuwende voor het Stadhuis bijeen
geloopen, in ‚de beraadslagingen wilde deel nemen. _ ‚
Het ‘bedoelde ‚adres kwam evenwel laat inden

avond tot‘ stand, waarop dadelijk eene Commissie
vertrok naar ’s Gravenhage, om hetzelve ‘aan de

afgevaardigden over te brengen. ‘

‘n.1

._
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De ‚zoogenaamde vertegenwoordigers ‘van het
Brusselsche volk , verklaarden daarin hunne onte

vredenheid over ’s Koniugs aanspraak, waarin , zoo
zi? meende, de groote verdiensten, welke de in
gezetenen van Brussel verworven hadden, door

plundering en brandstichting voor te‘ komen en
voor de handhaving der orde te waken, grovelijk
miskend werden.

Zij gaveneene lijst van al wat

er te Brussel gebeurd was tot op het oogenblik
dat de leden der tweede Kamer, die te Brussel

de bekende verklaring onderteekend hadden, naar
’sGrávenhage vertrokken waren, en gingen aldus

voort:
v
‘
»Te midden derdreigende gevaren, diezoowel
aan Brussel als aan. het geheele land boven het
hoofd hangen, mogen wij de waarheid niet voor

u verbergen. ’s Konings proclamatie, uweafwe
zigheid , de aanspraak, door Z. M. bij de opening
der buitengewone zitting gedaan, voorspellen gns

eene somberetoekomst.
„Terwijl gij kunt goedvinden , om den langza
men wettigen weg te volgen, worden wij van al

le kanten door krijgsvolk omringd, en ‘vraagt men
u zelfs de toestemming om de krijgsbenden tegen
de gewoonte bijeen te honden.
„Zijnwij dan ongeneigd om in eene minnelijke
schikking te treden? Zijn wij dan muitzieke on
derdanen’, die men meedogenloos onder het juk
moet doen bukken? Gij Mjjne Heeren, kent onze
‘ anarvaannron en GRONDW/ETTIGE bedoelingen; wij
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willen jÎniets meer dan gelijke regten met Holland“
Terwijl gij u aan alle de vormen onderwerpt,
die ‘de grondwet voor de beslissing der tegenwoor

digegroote vraag voorschrijft, gaan onze handel
‘ en nijverheid, door de pijnlijke onzekerheid waar
in wij zijn, te. gronde. ‘
‘Zult gij, terwijl uwe tegenwoordigheid den

troon‘ beveiligt, dulden dat uWe medeburgers,
die even als gij hunne regten weten te Waardeeren,
en door u zelven aangemoedigd zĳn, om ze te ver
dedigen, aan even ontijdige ‚als nuttelooze gewel

dige maatregelen worden ‚blootgesteld? Gij hebt
voorzeker niet toegestemd om den tragen gang van ’
eene grondwettige beslissing te volgen, 10m ons
daardoor aan ons lot over te laten. en in hetver
derf te ‚storten; laat dan tenminste rusten orde

“

‚ voor helfland, dat gij vertegenwoordigt,’ debe
looning van deze uwe toegaq/äjkﬁeid zijm;
\
nDaartoe moet gij onverwijld bewerkendatîﬂr
van Regeringswege eenbeslísseiìde en geruststellen‘
de maatregel genomen worde, die‘de kalmteen
het vertrouwen ‘herstelle , ‘zonder-Vwelke; ‘îhandel
noch nijverheid kunnen bloeijen: en ‘dat dqkrijgs.‘
benden, die ‘ons omringen, naar‘ hunne bezettin‘
gen terug keeren,

y

‘

’

n.

‘nDit zijn de wensehen, ‚die‘ ‚wij begeeremdat

aan den voet des‘ troons gebragt worden‘. -Indjen'

gij deze waarborgen, welke in de‘ tegenwoordige
bagchelijke omstandigheden onvermijdelijk‘ noodza’
kolijk zijn, niet kunt verkrijgen, dan-verwachten
ĲÏ
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wij, dat gij niet langer door uwe tegenwoordige
heid in den Haag uw zegel zult hechten aan de
vijandige inzigten en handelingen, die ons vader

land geheel ten val zou brengen.”
Behalve dit adres , werd er nog een tweede stuk
van soortgelijken inhoud opgemaakt, door een aan

tal Brusselaars, die zich zoo het, bleek, in de
op het stadhuis ‘gehoudene vergadering niet ge
noegzaam vertegenwoordigd achtten, en ook op

hunne beurt aan de afgevaardigden hunne regt
waardigc en grondwettige begeerten wilden aanbe
velen.
‘

In verscheidene Zuidelijke dagbladen gaf men
zich veel moeite om de menigte te doen gelooven,
dathaar oproerig bestaan bij de meerderheid der
Franschen eene groote goedkeuring vondt, en dat

Zĳ welligt van dien kant op ondersteuning mogten
rekenen; indien het bleek dat zij te zwak was
om hare ontwerpen, of liever de ontwerpen van
degenen, die haar als ‘werktuig gebruikten, uit te
voeren.
‘
De bladen der factie van Luik en Brussel de
den hun best te verzekeren dat eenige’ Fransche
regementen van begeerte brandden om tot hulp

der Belgiërs aan te rukken; de Parijsche dagbla
den echter logenstrafte ‚dit;
„Wij kunnen verzekeren, ‚zeide de Messager,

dat dit gerucht geheel en’al onwaar, en in België
verzonnen en ‘uitgestrooid is, om den opstand aan

te moedigen.

De bewegingen, welke in sommige
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onzer re g ementen te‚g en de oiîicieren hebben
_
Plaats

‘ “gehad , zijn ten eenemale onderdrukt; en voor het ‘

overige is bij onze Regering nog geen enkel oogen—
blik de gedachte’ opgekomen , om zich in de zaak
der ‘Nederlanden te mengen.”

Te Aalst bevonden zich eenige compagniën ‘der
17de afdeeling en een geheel’ regiment husaren.
No. ‘6.
p
Te Dendermonde, alwaar de Burgerwacht bui
ten Werking was gesteld, Was nog een compagnie
artillerie, 40 mariniers en twee kannonneerbooten
‚j‘

aangekomen.‘

.

Twee ‘ﬂank-conrpagniën der 17de afdeeling met
een detachement van hct regiment husaren N‘). 8,
bevond zich’ te ‚Audenaarde. '

Te Bostogne (Hertogdom Luxemburg) had een_
man met name BRINCOURT uit Arloneenige jonge
lieden aangeworven, met belofte van een gulden

soldij per dag; ten einde ‘zich ‘naar Brussel te ‘ ‘
begeven. Met een driekleurig vaandel trokken zij

naar Marche, alwaar zij gevangen genomen wer
den en eenige daarvan met derzelver aanvoerder
naar Namen vervoerd werden; verder Was het te

j Luxemburg rustig.
\

Wij zijn gekomen tot den 18den September; op
dien dag had er. weder vergadering plaats te
’s Gravenhage, welke te 1a nre geopend werd,
zijnde dit‘ de

. .

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL. ’
101 waren er tegenwoordig.
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_Dc aanteekeningcn van het verhandelde in de‘
zitting van 15 September werden gelezen en goed

gekeurd.
‘
Vervolgens werd er voorlezing gedaan '10. van
eenen brief van den Heer COGELS houdende ken
nisgeving, dat hij zich ‘op reis bevond, doch zoo
spoedig mogelijk zoude tefrugkeeren , om aan de werk- ‘
zaamheden der vergadering deel te nemen, a‘). van

‘eenen brief van den heer DE srasssnr houdende
dat ontrustende berigten wegens de gezondheid
zijner echtgenoote hem genoodzaakt hadden om

huiswaarts te keeren.

“

Omtrent andere tot den opstand in BeÌgi‘e"-‚ geen

vbetrekking hebbende ingekomene Verzoekschriften,
welke werden voorgelezen, stelde de Voorzitter
de Heer TOULON voor

eene Commissie te benoe

men, Waarop de ‘benoeming door hem‘ geschiede‚,

Waaraan de ingekomene verzoekschriften zouden
worden verzonden. De heer BEELAERTS was echter

van gevoelen dat de stukken tot de volgende ge
wone vergadering in October moest blijven: maar
dat in de buitengewone bijeenkomst, slechts over

die onderwerpen moest gehandeld worden, die
het heil der staat gebiedend vorderde ‚en dat der
halve de Verzoekschriften alléén die ‘de afscheiding

der beide deelen. des Rijks betroffen naar benoemde

‘ i Commissie
verzonden
te worden.
’ Van alle behoorde
kanten werd
dit voorstel
ondersteund,
‘ De heer van svTzAMÀ nam het woord.
\
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Enm. Mooznma Harmen!

In de dwaalstroom van tot geen resultaat kun
nende leiden consultatiën en bemoeijingen, waar
in wij ons bevinden, zij het mij’ vergund UEd.

Mog. een voorstel te doen, strekkende om ons op
dat’ standpunt te plaatsen, van waar wij, volgen
‘mijn gevoelen, onze taak zullen moeten aanvan

gen, en hetwelk ons de leiddraad zal in handen
geven, waarnaar wij in het vervolg zullen kun

nen handelen.

‘

'

Uit de Koninklijke boodschap _is"U Edel Mo

‘ gendeu gebleken, dat er in een deel‘ des Rijks
oproer bestaat, gekenmerkt door brandstichting
en plundering,
en alzooV rust
en orde zijn verbro
ken;
’
’

Dat het gezag en de wet niet meer worden
‘ geëerbiedigd ,

Dat U Edel _Mogenden ‚tot demping van dit
oproer de middelen zult moeten helpen daarstel
len, welke toereikend zijn om rust en orde, het
gezag en de werniet alleen te herstellen, maar

‘zoo mogelijk meer duurzaam te vestigen.
Dat het voorname onderwerp onzer beraadsla
gingen zal zijn de ‘vraag, of‚het heil des vader
lands ‚ kan worden bevorderd door eene. wijzi

ging der grondwet en zelfs door eene scheiding
der gewesten, Welke door verbonden en door die
grondwet vereenigd zijn.
Dan, Edel Mogende Heeren, zullen wij- zooda
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nige belangrijke middelen kunnen onderzoeken en
helpen daarstellen ," die berekend zijn om aan het
doel te beantwoorden; ‘zullen wij met grond kun

nen antwoorden op de belangrijke vraagpunten,
die het voorname onderwerp onzer beraadslagingen

zullen uitmaken; dan schijnt het mij hoogt nood
zakelijk, dat Wlj vooraf met naauwkeurigheid den
omvang kennen van het kwaad, tot wering waar

van de door ons mede daar te stellen dempings‘
middelen zullen berekend zijn.
Dat wij vooraf weten ,‚ Welke aanleidiiĳ de
‘grondwet, dat met zoo veel wijsheid daargestelde
rigtsnoer van alle onze handelingen , vermoedelijk
kan hebben gegeven tot den bestaanden opstand,
dat dezelve ‘daarom zoude behooren te worden

veranderd. ‘
Het is_waar, wij weten Waarschijnlijk eenige
bijzonderheden van het voorgevallene; maar hoe
weten wij dit?‘ Helaas niet anders dan door dag
bladen, die sedert twee jaren niet opgehouden
hebben oproer te prediken, onrust en tweedragt
te stoken; die, gedreven , zoo‘ zij voorgaven,door
de verregaandste zucht voor eene vrije drukpers,
aanleiding hebben gegeven tot het vernielen en

vernietigen der werkplaatsen van‘ anders denkende
schrijvers, en alzoo de middelen doen wegnemen,
die ons, althans bij vergelijking, den waren staat
van zaken hebben doen kennen. Dan genoeg; ze

ker is het ,‘ dat er oproer bestaat, dat ons het ge
Wigtig vraagpunt over grondwet en scheiding is

’

169

‘

voorgesteld geworden; en dat wij alzoo de door
mij hierboven aangehaalde kennis van zaken be
hooren te bezitten, vóór wij over de gewigtigst
staatsbelangen onze meening kunnen iiiten.

Deze kenniskunnen wij echter met geene zeker
heid verkrijgen, dan door eene oﬂieiële mededee‘
ling van het Gouvernement zelf. En het is om dit ‚
een en ander , dat ik de vrijheid neme, U Edel-’
Mogenden voor te stellen:

nDat deze Kamer den Koning eerbiedig zal ver
zoeken, dat het Zijne Majesteit moge behagen, de
Ministers‘ te gelasten. ieder voor zoo veel hem kan
aangaan, aan Hoogstdenzelven een oﬂiciëel en om‘
standig rapport in te dienen.
„Van de vermoedelijke redenen, welke tot dit

oproer hebben aanleiding gegeven;
‘Van al het voorafgegane aan de beroeringen
en oproer, van het begin, den voortgang en de
gevolgen, met openlegging zoo wel van personen
als zaken, ten dezen aan hetﬂouvernement bekend,

tot op het doen Ivan het rapport; met bijvoeging,
welke middelen ter voorkoming men heeft aange
Wend, indien ‘het waar is, gelijk de algemeene
bekendheid zegt, dat‘ men dagen te voren van
‘het mogelijk ontstaan eens oproers onderrigt was;
en eindelijk wat tot stuiting alrede is aangewend

geworden;
‘Dat Zijne Majesteit al verder moge ‘goedvinden,
dit rapport aan deze Kamer te doen overleggen."
Alzoo toegerust , Edel-Mogende Heeren, maar
\
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*

ook dan alleen, zullen wij ons in staat bevinden,
om te helpen daarstellen die middelen, welke

geschikt kunnen zijn om rust en orde te herstel
len, om het gezag en de wet te doen eerbiedigen,
en om naar waarde te antwoorden op de aan ons

voorgestelde vragen.
Ik gevoele wel, dat er zullen gevonden worden,

dewelke. een zoodanig oiiiciëel rapport niet zoo
geheel oorbaar vinden; maar wanneer het de wel
. vaart van een geheel Rijk, van den besten der
Koningen geldt, dan’ mag men geene ‘bijzondere

personen ontzien.
Ik wensch echter geenszins door mijn voorstel te’

vertragen het daarstellen van krachtdadige mid
delen ter beteugeling van mui/telingen en’ rebel

len, maar ik wensch met die kennis van zaken,
en met die‘ voorzigtige beradenheid te handelen,

welke het belang der zaak de liefde voor het
vaderland,
en de gehechtheid. aan’ Oranje
mij kun I
nen
inboezemen.
I,
Ik ga zelfs verder , en verklaar openlijk , dat ik

diep betreur, dat de krachtdadige herstelling van
orde en wet zoo lang zijn uitgesteld’, geworden5
en meene, dat dit nu reeds, en hoe langer hoe
meer , den‘ goeden geest zal verzwakken, en den‘
ondergang van vele belangrijke en welgezinde

ingezetenen naar zich zal slepen, die meer aan
spraak schijnen te kunnen maken op de vaderlijke
bescherming‘ des Gouvernements, dan een hoop
rebellen , die, om hunne gehechtheid aan de dy
\
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‚iiastie te bewijzen, de Koninklijke aanspraak aan
de Staten-Generaal in hunne muitende stad heb’

ben verbrand, zich zelven buiten de Wet hebben
‘ gesteld , en het maatschappelijk verbond met voe
ten hebben getreden.
p _

Er‘ zijn omstandigheden waarin weinig gespro.
ken“, nog minder ‚onderhandeld, maar veel gedaan
moet worden, en deze omstandigheden bestaan
thans, is het dan niet om brandstichters en roo

vers te straffen , dan althans ‘om weldenkenden
te’ beschermen, en van de herhieuwing van zoo

danige voor het geheele Rijk ‚ruïneuse tooneelen‘
‘dengniettìnv af te schrikken.

Dat’ dan de ‚dag van uitvoering van pnherroepe- I
‘lijke, maar‘ daarom _niet minder welberadene en
energique maatregelen tot stuiting van den opstand

spoedig aanbreke, opdat, na dat de rust en orde
zullen zijn‘ hersteld, na dat onderwerping aan wet

en wettig gezag weder zal hebben plaats gegre
pen, nadat de hoon der Nederlandsche, vlag aan
gedaan,

zal ‚izijn uitgewischt, wij ‘met gepasten

spoed, met kalmte, maar vooral met vrijheid,
zonder eenig mandaat als dat
grondwet
voorgeschreven, over, ’s lands dierbaarste belan
‘gen ‘zullen kunnen raadplegen; hetgeen mij onmo
gelijkschijnt, zoo lang een oproerig gedeelttjnder

bevolking gereed Staat, om aan den eenen kant
onhebbelijke eischen met de bajonet te ‘ondersteu
nen, en aan de anderen kant,‘he‚t zwak gemoed
schrik’ aan te jagen, opdat men, bevreesd voor \
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goed en bloed, niet naar de inspraak van zijn ge
‘ Weten zoude durven handelen.

Ik heb het voorstel op het bureau nedergelegd,
en verzoeke de verzending naar de sectien 5 hetzelve,
met vertrouwen op de goede bedoeling, aan de
vaderlandsliefde dezer vergadering aanbevelende.
De Heer van nam van ISSBLT vroeg dadelijk het
Woord.

‘EDEL Mocnnnn Hennen!
Er zijn meer dan drie weken verloopen , sedert
het oogenblik dat de eerste kreten des oproers zich
in Brussel hebben doen hooren, en wij weten
niets zekers niets bestemds, dan dat er oproer is.
Menigvuldige, onderscheidene , tegenstrijdige be

rigten zijn tot ons gekomen‘, overgenomen uit de
dagbladen der muiters, en in onze Noord-Neder

landsche dagbladen beurtelings ‘tegengesproken of
bevestigd, naar luid van bijzondere berigten.
De natie verwachtte met ongeduld, dat de‘ K0
ning zijn deerlijk geschonden gezag zoude handha
ven, en groot was de vreugde der weldenkenden,
toen een‘ gedeelte van het leger, met den besten

geest bezield, in aller ijl vervoerd werd naar het
tooneel des oproers.
Maar even groot ‘als de vreugde der weldenken_

den, toen men de troepen tot eene onbegrijpelij
ke werkeloosheid zag veroordeeld, terwijl men
dus aanleiding gaf, dat eene nietsbeduidende volks
beweging aangroeide tot orroer, en eindelijk in

opstand verkeerde.

‚
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Bij dit alles waren de dagbladen van het Gou
vernement tot de volstrekte nietigheid veroordeeld‘: ‘
en de spanning enongerustheid vermeerderde niet
‘ Weinig door dit gedwongen stilzwijgen.
Men scheen met regt te mogen verwachten, dat
de Minister van Nijverheid en Koloniën zijn raad

selachtig en dubbelzinnig gedrag zoude verklaren.
Men mogt veronderstellen , dat de Minister van

Binnenlandsche zaken zich zoude zuiveren van den ‘
lof , hem door de afgevaardigdeneener oproerige
stad toegezwaaid, dat hij hun getoond had een”

Belgisch hart te bezitten.
‚
Dit gezegde nu is onwaar of het is waar. Is
het onwaar, dan had zijn karakter van hem ge
‘eischt, dat hij het tegensprak. Is het waar, dan
heeft hij vergeten, dat hij de raadsman was van

zijnen Koning en Minister van Binneulandsche Za
ken van het Koningrijk der Nederlanden, waarvan
ook de noordelijke provinciën (hetgeen men in de

tegenwoordige‘ oogenblikken te veel over het hoofd
‚schijnt ‚te_ zien) een deel uitmaken; en dat Z. Exc‘.
dus, alvorens zoodanige Belgische, gevoelens .te
uiten zijnen post had behooren neder te leggen. ‚ ‚

bestaat in den eigenlijken zin geene ministe
rièle verantwoordelijkheid, maar het doet mij leed,
dat Hunne Exc. niet ‚in deze vergadering ‘tegen.
woordig zijn , om hun te zeggen, dat, zoo’ lang ’
zij zich niet hebben geregtvaardigd , zij bij de na
tie verantwoordelijk ‘zijn; en dat de welgezinde
vrienden van vaderlanden Koning hun dat ver
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trouwen niet kunnen schenken, waarmede zij zoo
gaarne, in deze hagchelijke oogenblikken , de raads
lieden van den troon zouden Wenschen te kunnen_
omringen.
Z. M. heeft goedgevonden ons bijeen te roepen,
om over den toestand des lands te raadplegen;

die‘ toestand is ons onbekend. Rondheid , kalmte,
‘bedaardheid, maar kracht, ernst en volharding,
is de pligt van het Gouvernement en van de Sta

ten-Generaal. Men moet de wond peilen om de
zelve te genezen. Veritatem sec/ui atque colere ,
tueri

justitiam , nil extimiscere , zij- ons aller

spreuk.
Ik ondersteun dus met geheel mijn hart het
voorstel van mijnen hooggeachtten vriend van sm‘

zamlt, zoo duidelijk en welsprekend ontwikkeld.
Zoo lang
dieinlichtingen niet hebben ,‘voel
ik mij’ buiten staat en ongenegen, om over za

ken te raadplegen, die’ ik niet ken.
De Voorzitter: Het is mijn plígt, om aan de
Heeren leden, over het een of ander ‚onderwerp
het woord willen voeren,’ de gelegenheid daartoe

te ‘verschalïen; maar ik kan toch niet nalaten op
te merken, ‘dat het mij regelmatiger en gepaster

voorkomt, om de beraadslagingen over eenig door
een lid ingediend voorstel niet te beginnen, voor
dat dit voorstel niet in de afdeelingen onderzocht’
is geworden.

—

De Heer GEELIIABD DBLLAFAILLE: Wij dwalen
meer en meer af van het doel, Waartoe wij’ thans
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bijeengeroepen zijn. In de laatste zitting heeft een
lid het voorstel gedaan, Êomeene‘ Commissie van
1

tien leden te benoemen, ten einde over zekere be
paalde maatregelen te raadplegen; thans doet een

ander lid‘ het voorstel, om ‘de rnededeeling van
stukken en inlichtingen te vragen. Op zich zelve
keur ikdeze denkbeelden zeer goed’; maar ik vrees
slechts, dat op die wijze de Kamer in eene vergade
ring zal ontaarden, ‘Waarinvieder lid‘ eene beraad

slaging over zijne bijzondere Wijze van zien zal
doen ontstaan.‘ Volgens de grondwet bezit ieder
lid dezer Kamer het regt om een voorstel te doen;
maar ik voor mij houde het er tevens voor, dat

deze voorstellen zoo íveel mogelijk in‘ eenen be
paalden
vorm,’
vervat
moeten zijn.
" ‘ en wel
” in dien
‘ van
‘ wet,
’
I
De heer van/ALPHEN: Het antwoord der Kamer
op ïde Koninklijke aanspraak. is in de ‘tegenwoor
dige oogenblikken van ‘het hoogste belang, daar

hetzelve de denkwijze ‘dezer Vergadering over ver
schillende belangrijke punten. alﬂdadelijk aan het
licht moet brengen. Ik steldusìvoor, om daar-‘
over niet in committé-generaal , maar in eene open

bare zitting te beraadslagen. Er bestaatá‘toch, zoo=ver_
ik weet, ‚geene bepaling‘, die dit onmogelijk maakt‘
Aan dit laatste voorstel _ werd geen’ ‘verder ge

‘volg ‘gegeven ; maar de Kamer besloot, om dat
van‘ den heer van SYTZAMA te doen drukken en
ronddeelen; waarna de openbare zitting in eene
met geslotene deuren veranderd werd.

‚‘ ’
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Intusschen was Baron m’. STASSART den 16de‘! te ‘

Brussel aangekomen en vaardigde de volgende
Proclamatie uit.

De Baron DE STASSART , Afgevaardigde
der provincie Namen, aan zijne mede
burgers.
GELIEFDE MEDEBURGERS l

Daar de Afgevaardigden, die te ‘Brussel veree
nigd waren‘, het besluit genomen hebben ,

om

zich naar den Haag te begeven, zoo heb ik geen
oogenblik geaarzeld, insgelijks derwaarts te ver
trekken; hoe ik ook-Persoonlijk over dien stapmogt
denken, ik vleide mij, of ‘ liever ik ”tracht_te_‚mij
te vleijen, dat de Regering‚;den wezenlijken staat
van zaken beseíïende , den eenigen voegzamen maat- ‘
regel nemen,

en ons zulk ‘een ontwerp van wet

zoude aanbieden , als de Belgen vurig wensglren,
en gelijk het door eene voorzigtige staatkunde voor‘

geschreven wierd.

IJdele hoop ! Men bepaalt zich

tot onbestemde en verwarde vragen en voorstellen,
waarvan men zich geen voldoenden uitslag kanbeĳ
loven. In dien staat van zaken zag ik „niet in,

waartoe mijne tegenwoordigheid in de zitting ‚der
Staten-Generaal ‘zoude kunnen dienen, en heb ikÄ

gemeend naar Brussel te moeten terug keeren , al-‚
waar ik mijne echtgenoote zeer ongesteld had ach‘
tergelaten.
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„Ik zal mij beijveren omop mijnen post terug
Ĳte keeren, zoodra er een duidelijk, stellig en

"bepaaldontwerp van wet tot afscheiding van de
» twee deelen des Rijks zal voorgesteld worden.”
Tot zoolang zie ik niet , dat er voor Afgevaardig
_den, diaden naam van Belgen waarlijk îgerdie
azen, iets te doen valt.
»Ik acht mij venpligt, waarde medeburgers, u
de redenen te doen kennen, die mij, ‘op den’15de“_

_ dezer, uit ’sHage hebben doen vertrekken , nadat
ik de opening der Kamers en.de eerste zittingen
_ had ‚bijgewoond.
»Ik‘ neem deze gelegenheid te baat, om bij ver

nieuwing ‘de verzekering van mijne gehechtheid
aan u te geven.”

‘

‘
De Baron m: Srassaivr.
k

Te Luik had- de vermaning van de bevelhebber ‘

der Burgerwacht (zie bladz. 161) niet veelînvloed
gemaaktz‘ althans op de 15d‘e waren er weder voor
het stadhuis. en elders oproerige volkshoopen onder
Woest geschreeuw bijeengekomen , wapens eisschen

de; de Burgerwacht dreef hun echter met geweld
uit elkander, waarbij eenige doodgeschoten en
gekwetst‘ werden. ‘Den 16de!‘ werd daarop eene
nieuwe uitnoodiging aan de burgers gedaan, om
zich bij de Burgerwacht te‘ doen inschrijven.

Op dien Îzelfden dag Werd te Brussel het na
’ gende bekend gemaakt.
12‘

178
„De Commissie voor de veiligheid, welke belast
is‘ om het beginsel der afscheiding tusschen de
„Noordelijke en Zuidelijke Provinciën te handha
iìven, noodigt alle burgers, die nopens .deze ge

Ĳwigtige vraag, nuttige en vaderlandslievende in
azigten hebben, uit, om aan haar mede te ‘deelen
‘ìhunne vertoogen, waarin onze staatkundige en

nhandelsbelangen onpartijdig onderzocht worden.”
VAN DE WEIIER, GENDEBIEN, ROUPPE,
‘

DE MERODE, MEEUS.

Brussel,

den 16de“ Sept. , 1830.
Te Leuven hadden eenige ingezetenen in navol
ging van het te Brussel gebeurde, een adres aan

de Zuidelijke Afgevaardigden der Tweede Kamer
gezonden , om hen te verzoeken, dat zij op eene

spoedige beslissing ten aanzien der afscheiding en
op de ‘dadelijke aftogt der krijgsmagt in het Zui
den zouden aandringen of anders terug keeren.

In de tuin van het paleis te Tervueren‘, welke
door de Brusselsche Burgerwacht bewaakt werd,
‘had men het tuinhuis in den brand gestoken. Te
Brussel‘ was niet veel’ belangrijks voorgevallen.
De Gouverneur van de provincie Luik had den
‘rôden een brief aan den‘ Bisschop van ‘Luik ge
zonden.
Munnnnn !

In de moeijelijke en hagchelijke omstandigheden

m‘
waarin de provincie ‚Luik zich tegenwoordig ‚he‘
vindt, kan en mag men geen middel verwaarloo‘.
zen, om de orde te. bewaren ;_ het komt mij zeer
nuttig, en zelfs dringend noodzakelijk voor, dat
de Pastoors en Vikarissen der gemeenten door hun
nen vermaningen, hetzij van den. kansel, hetzij

aan de huizen, en op elke wijze, die hun ijver
en hunne liefde tot orde hun aan de hand geven,
. tot de handhaving der rust medewerkem
Welke maatregelen daartoe genomen moeten vvor’

‚ ‚den, laat‘ i‚k‚ geheel over‘ aan uwe ‘wijsheid en aan
uwen ijver voor het. algemeen welzijn; maar het

is van hoog belang, dat er niets verzuimd, maar
alles zoo spoedig mogelijk, en zelfs nogheden in

het werk gesteld worde.
zDe Stadtsraad Gouverneur der provincie‘ Luik 4. _
\

SANDBERG. ‚
‚lx.
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Daarop is ten 5 ure ‚des avonds ‚de volgende
brief vangwege den VikarisîGeneraal , aan de Pas
toors en‘ Vikarissen toegezonden:

Luik l 6 September.
Op verlangen‚‚.van_ den Gouverneur ‚verzoek ik
de Heeren Pastpoors, Desservanteiren Vikarissen
der stad Luik ten dringendste, om tot de handha- —

ving der orde tewillen rnedewerlten door ‚hunne
vermaningen , hetzij ‘ van‘ denlîansel , hetzij aan de

huizen’. en door alle verdere: middelen, die hun
ijver voor de godsdienst‘, "en; hunnediefde tot orde,
\

r2*
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"“
\

hunaan dev hand geven; ik vertrouw genoeg op

hunne wijsheid, om de maatregelen, die zonder
verwijl en zelfs nog heden moeten genomen wor

den, geheel aan hen over te laten.

‘

(geteekend)
TrLQmN ,
Voor den afwezigen Vikaris-Generaal.
Op dien‘ ‚zelfden dag had de Gouverneur van
Zuid-Holland , van mm num, de Gemeenten ten
platten lande aangeschreven, om in afwachting der

nieuwe organisatie van de rustende schutterijen,
de toen bestaande rustende schutterijen te gebrui

ken, ter handhaving van rust en orde en ter be
veiliging van bezittingen, of wel om in de op
handen zijnde winter, of spoediger, over te gaan

tot de ‘regeling der buitengewone ‘dienst der nacht
Wachten tevens tot opgemeld doel.
De gedeputeerde Staten ‘van Zuid-Braband had
den insgelijks den 16de!‘ een besluit genomen,
Waarbij de plaatselijke besturen der gemeenten ten
platten lande werden uitgenoodigd , terstond nacht
wachten te vormen, om voor veiligheid, orde ,

enz. te waken._
’
De navolgende aanschrijving werd door den Gou
verneur van Luik den 18de“ gedaan:
’
’
‚1 Men spreekt op nieuw van kleine benden plun
deraars die zich op verschillende punten der ‘pro
vincie ‘zouden trachten te vormen; de vrees daar
voor

komt mij vrij ongegrond voor , nadat de

plunderaars zulke nadrukkelijke lessen hebben’ ge
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kregen.

Uwen ijver behoef ik voorzeker niet ‘aan

te vuren, maar ik ben echter verpligt u te her

inneren, dat , volgens de wet van 10 Vendemaire
van het IVde jaar , de gemeenten’ verantwoordelijk
zijn voor de’ schade, door ‚oproer of plundering

in dezelve veroorzaakt.”

’

‘

SANDBÈRG.

Door de_.stedelijke ‚I Regering van Luik (Raad

plegend Commilté) werd den 18de!‘ bekend ge- ‘
_ maakt: 10 dat de maatregelen, om den aanvoer
’ van granen in die stadrte beveiligen, bij voort

dnring aan het doel beantwoordden, en 20. dat
men zoude ’ voortgaan met dagelijks 4,000 briefjes
voor brood uit te deelen.
‘
Te Namen werd‘ door‘ de “generaal vim een‘:
’den 1,7461‘ gedaan de navolgende

AFKONDIGING.
‚ Ingezetenen van Namen,
„Ik had mij gevleid, dat ik de rustige burgers
dezer stad van den maatregel zoudehebben kunnen
verschoonen , waartoe ik reeds lang gemagtigd was,

maar welks uitvoering ik gaarne zoo lang mogelijk
wilde uitstellen, om u niet in menigerlei opzigt
te belemmeren.’ Ik bedoel namelijk het in staat
van beleg stellen dezer stad. De bevelen, die ik
zoo op het oogenblik van het Ministerie van Oor
log ontvang, veroorlooven mij‘ niet langer te dra- ’
len, en dienvolgens verklaar ik bij dezen, dat de
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stad en het kasteel van Namen in staat beleg zijn
‚ gesteld.

_

‘

„Ik zal de ‘maatregelen ,' die vin zulke gevallen
voorgeschreven zijn, zooveel mogelijk ’ wijzigen:
maar van heden af belast ik mij bij uitsluiting met
de ‘burgerlijke Politie en met de vervolgingen ,
welke tegen de rustverstoorders en aanstekers tot

wanorde moet plaats hebben.
"äplîrgezetenen van Namen! aan eene ‘handvol
/ Woelgeestexi, en’ vooral aan eenige schrijvers, die
niet ‘dan oproer prediken ‘endoor hunnegeschrii- ‘
teii""dès ‘Koningsdltrijgsvolk trachten te verleiden ,
‘ ’ moet"gij deze gestrenge maatregelen’ wijten,’ diev
ik ‚Indien
‘u’ nogmaals.
zooveel’' ‘mogelijk
verzachten.
ik de betuig
medewerking,
yvaarop‘ I ik“temeende
’ zullen

te mogen staat maken , gevonden had, om de schul
digen te vervolgen en te bereiken, dan zoude hel ‘
departement van Oorlog, hetwelk te regt over de
Pogingen der kwaadwiliigen îonrde trouw van het
krijgsvolk te doen wankelen,‘ ontevreden ‚is, mij
-niet tot het’ nemen van den maatregel, dienik
u thans bekend maak‘, ‘gelast hebbenjmaar‘ ik hel)

te vergeefs zachte middelen beproefd; thans ishet
te laat, ‚

„Ik Verwittig u dus, al degenen die hetzij de
rust verstoren, hetzij oproer prediken,‘met alle
de gestrengheid zullen vervolgd worden, die ik ,

ingevolge de’ op mij verstrekte magt ‚kan bezigen.
„Ingezetenen van ‚Namen, vraagt u‘ zelven af, _
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of gij sedert drie weken in mijn gedrag en in de

houding mijner manschappen iets vijandigs bespeurd
hebt, en of ik’ niet ‚ook jegens de bedoelde schot
schrijvers, een onuìtputtelijk geduld betoond heb.
Thans is het tijk ‘om anders te handelen; de be
leediging is te groot; en daar moet orde op ge

steld worden.
‘
» Wat den omvang mijner magt betreft, dezelve
isbepaald bij het alnog in werking zijnde keizer
lijk besluit van 24 December 1811 ,’ titel 3, hoofd

stuk 4, S 1o1 en volgende.”
De Luitenant-Generaal , komanderende

het 6de groot militair komanda.
VAN GEEN.

‘ i Uit Groningen werd gemeld, dat ook de ‘Studen
ten ‚van die Hooge School. inhet betoonen hun

ner vaderlandsliefde. niet waren achtergebleven,
maar dadelijk, na het bekend zijn van het oproer
te Brussel en andere steden der Zuidelijke pro

vinciën , zich hadden aangeboden aan de stads re- i
gering‘, om het Vaderland ten dienste te staan.
Door de algemeen‘: vrijwillige aanbiedingen voor
degoede zaak in d‘e Noordelijke gewesten, werd
‚van staatswege bekend gemaakt:
‚ ‘De omstandigheden, waarin het vaderland zich_

bevindt , geven . aanleiding, dat niet alleenvele
personen , waaronder eengroot aantal, die tot de

‚meest aanzienlijke_standen der maatschappij behoo
ren, of die zich reeds door vroegere, aan het va
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derland bewezene , diensten hebben gekenmerkt ,
maar ook vele schutterijen , zich tot‘ Zijne Majes
teit wenden, om hunne diensten aan te bieden ,
dáár waar Hoogstdezelve die noodig mogt oor
deelen. ‘
‚

Met het grootste welgevallen heeft Zijne Majes
teit die bewijzen van vaderlandsliefde, van trouw’

en verknochtheid aan Hoogstdeszelfs persoon en
regering ontvangen.
‘
‚
De Koning heeft deswege aan de adressanten zij-t
ne bijzondere tevredenheid doen betuigen, onder
bijvoeging, dat, wanneer dc nood zulks immer

mogt komen te vorderen, Zijne Majesteit van de
aangebodene diensten met volkomen vertrouwen
gebruik zoude maken.
Niettegenstaande ‘de herhaalde waarschuwing van‘

de Commandant der Citadel, had zich den 19de!‘
te Luik een hoop volks in de nabijheid dier sterk
te vertoond, en de voorgeschrevene ’grenzen'over

schreden.
’
‘
‘
‘ ’
In den avond van denzelfden dag hadden eenige
gewapende lieden, omtrent 100 in getal, zich van
daar naar de kleine sterkte la Chartreuse (aan de
overzijde der rivier) begeven,’ en eene poging aan

gewend, om dezelve te overrompelen.

Zij waren

echter in dit opzet niet geslaagd, en onverrigter
zake huiswaarts gekeerd. Des morgens ‘had men
evenwel eene’ nieuwepoging aangewend. Eene
overgroote menigte had zich, benevens de_ com
pagnie zoogenaamde artilleristen van de burger

‘i.
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wacht, voorzien van de noodige ladders, andermaal
naar de sterkte op weg begeven, en, na de man
schappen, die zich op dezelve bevonden, vergeefs
te hebben nitgenoodigd, om zich‘ over te geven,
de-muren beklommen, en het Luiksche vaandel
op‘ dezelve geplant. Het twintigtal manschappen,
hetwelk de sterkte bewaakte, heeft geen Weerstand
geboden, en is aan den staf der burgerwacht over
geleverd.

Het dagblad der‘ partij beklaagde zich steeds ten
hoogste ‚over de krachtdadige maatregelen, waartoe

de generaal van GEEN te Namen was moeten over
gaan, en ontzag zich niet, om de troepen‘ bij voort
during op deboosaardigste Wijzeafval en meineed

voor te ‘prediken.
Te Brussel den oosten September hadden , na de
_ terugkomst van- de zoogenaamde commissarissen uit

’s Gravenhage, de heethoofdigste der onruststo
kers zich openlijk tegen de Commissie van zeker
_heid, Welke, door den heer r. m: mtiìonn werd
' gepresideerd, beginnen te verklaren, en had zich
gewend tot de ‘club, of centrale vereeniging, als
het middenpunt, van

hetwelk‘: al de daden van

gezag behoorden uit te gaan. ‘ De leden van deze
club hadden dan, ook‘ reeds in den avondvan den

186611 een begin gemaakt met lnmne beraadslagingen

over de algemeene‘ belangen, en hadden bij die ‚ _
‘gelegenheid goed gevonden, _om den heer baron
m’. srassanr,‘ lid van de tweede kamer der Staten
Generaal, het honorair lidmaatschap aan te bieden.
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Uit de Woordenwisselingen, welke dien avond
zijn gehouden, bleek duidelijk, dat de raddraa
ijers, vreezende, dat de Commissie van zeker
heid ‘aan liet verlangen van de overgroote meer
derlieid der gezeten burgers, om een einde aan
de verwarring te maken, zoude toegeven,‘dezelve
uit de club de Wet hebben Willen voorschrijven; —
ten welken einde de genoemde vereeniging ‘zich
dan ook permanent verklaarde.
Inmiddels was het’ gemeen steeds aangehitst ge

worden, en hadden eenige liedeú besloten, om
aan twee kanten eenen gewapenden uitval te wa

gen,‘ —- eenen naar de zijde van Vilkztoorderi, om,
zoo het heette, te zien, hoe de zaken aldaar ge
schapen stonden; en eenen anderen naarTervueren
om aldaar eene afdeeling vruiterìj te overvallen, die

zich, gelijk men wilde weten, daar ter plaatse had
vertoond. De expeditie van Vilvoorde’: keerde
‘terug zonder iets te hebben uitgerigt.

De lie

den, welke ‘zich naar Terwueren hadden’ begeven,
hadden ‘ gemeend, ‘zich aldaar te moeten meester
maken van een viertal paarden van de marechaus

sée, welke zich nogin dien omtrek bevond, ‘en
hebben dezelve herwaarts gebragt.
Deze ‘bewegingen hadden plaats ‘gehad zonder
voorkennis of toestemming van den commandant
derfburgerwacht, en denkelijk ten gevolge van
de aanhitsingen, van degenen, die de Commissie
van zekerheid hadden willen vooruitloopen.’ Deze
heeft haar gezag ‘Willen in stand houden, en op

’

_
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naam van den onder-bevelhebber (van nul! smssnn)

‘ eene proclamatie doen uitvaardigen , ‘Waarin zij de

bedoelde uitvallen ‘afkeurde, als strijdig zoowel met
de krïijgstucht als met‘ het regt der volken,"uit -

hoofde van het verbreken van aangegane verbind‘
tenissen, ‚— ‚enfals de hevplkingder hoofdstad
blootstellende aan een ‘aanval van de zijde der

troepen ,‘ tot welken (zij in_ geenen deele ‚eenige aan
leiding had willengeven.

deze Proclamatie

werd ‘tevens Lgelastpdat de paarden‘ naar Ikrvueren

zouden wonden‘ terug gezonden; - en verklaard“,

dat-‚aûnîprius IFKEWRÄK zonder worden gesbhreven,
om: dan.‘ ‚uitval; ‚in. ‘lesavpllëren ;‘‚ ‚en Lverscllvoniïls
daarvoor Ĳtevragen’; ‘+- alsmede, ‘ dat voortaan ‚eene
militaire Commissie zoude worden ingesteld ,’ ten

einde degenen, ‘welke..zich„’aan dergelijke. daden
van ongehoorzaamheid ‘ mogten’ sqhuldigr. maken,
naar krijgsgebruik te tuehtigenĳ

c ‚

‚ ‚ r

De ‘leden der Commissie‘ ‘ondervonden ech
ter, dat het ligter. valt het gnaauwĲ-in bewer
ging te brengen , dan hetzelve te beteugelen. —‘ Het É
gemeen liep te hoop;

—‚‚de proclamatie van de

Commissie Werd-verbrand’, en wapenen werden
geëischt. _De bevelhebber van de zoogenaamde vrij
willigers had eenige der dri-ftigsten met een deel

der geweren van zijne manschap gewapend. Op
deze wijze uitgerust doorkruistten die lieden de
stad, en gaven aanleiding dat een aantal hunner

makkers op de plaats St. Michiel bijeen geko
men, gezamenlijk naar het stadhuis trokkenfen
/‚
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‘aldaar mede wapenen vorderde. Te middernacht
was, op de groote markt , uit den hoop op de bur
gerwacht geschoten; deze had dit vuur oogenblik
kelijk
beantwoord, en daarbij het graauw
doen stuiven.
p uit een
‘Â

De onruststokers hadden daarop de menigte al
meer en meer opgezet.

Verscheideneherbergen

en kroegen werden opengebroken en van sterken‘
drank beroofd, met dat gevolg, dat een zeer tal
rijke hoop oproerig gemeen volk, waaronder Luik
sche vrijwilligers, en andere‘ aan Brussel vreemde
slechthoofden , met geweld in het stadhuis was ge

broken 5‘ hetzelve heeft vermeesterd, en zich met
de “geweren, welke nog daarin voorhanden waren,
wapende.

‚

Geheel de stad bevondt zich in de grootste
verwarring. De raddraaijers zaten intusschen niet
stil, maar deden in de zoogenaamde club een be

sluit nemen, waarbij de Commissie van zekerheid ‘
werd ontbonden, en een provisioneel Gouverne
ment werd aangesteld.
g
Op het Stadhuis werd een aantal oranjekokar
des gevonden, hetwelk dadelijk’ op depstraat ge

worpen en in het slijk werd vertrapt.
De Heer van DER SMISSEN vroeg ontslag uit de
betrekking van ‘tweede bevelhebber der burger
wacht.

Te midden ‘van de nieuwe beroeringen, welke

te Brussel ontstaan Waren ‚en waarin het gepeupel
over de burgers de bovenhand behouden had, was
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aldaar denzelfden

dag

een‘ geschrift verspreid,

houdende aankondiging van eene voorloopige rege—
ning‘ ‘zamengesteld uit de volgende personen:

‘

- Gaan’ reux nn MERODE, GENDEBIEN, Baron m‘.
snssanr, Graaf D’0ULTREMONT, RAIKEM, lid van de

tweede
kamer, van
m’. rorrzn
en van
waren.
Ten gevolge
dezen loop
vanm:zaken
te Brus‘ l
sel, was het getal der rustige lieden, die van
daar vlugtten, hetwelk reeds zeer aanzienlijk was,
nog aanmerkelijk aangegroeid‘, daar niemand, die
niet volstrekt daartoe genoodzaakt was ,‘ in eene
stad wilde blijven, waar het schuim der maat
schappij de wet stelde.

De Commissie, welke na de gehouden doch
verwarde vergadering, bladz. 161, naar is Gra
venhage vis ‘vertrokken, en aldaar den 17de‘1 aan’

kwam (zijnde dit de advocaat NICOLAY en de ge
neesheer vLzurnx) was, zonder haar doel bereikt
te hebben, den 18den weder uit die residentie

vertrokken.
’
Na rijp beraad werd aan het leger van den
Staat last gegeven, om op Brussel aan te rukken.
De eerste Kamer der Staten-Generaal vergadcrdc
op den zeilen September te ’s Graven/lage: meest

alle leden waren opgekomen.
Bergen (provincie Henegouwen) was ook in den

avond van den 19den het tooneel van muiterij en
oproer.
’
Het gemeen, versterkt door een aanzienlijk ge...
tal kolen- en mijnwerkers, ‘was op de gewapende‘
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burgerij aangevallen, hadden deze ontwapend en

de‘ stedelijke Regering uit elkander gedreven.

De

inwoners der voorstad Nimy, hadden daaropde
poort van dien naam vanbuiten, en de opstande‘

lingen in de stad, die poort van‘ binnen geatta
keerd.

De bezetting van dien versterkten post,

onder bevel van den Luitenant nümszvrlans, van

de 3de afdeeling infanterie, had zich echter tegen
dien ‘aanval dapper verweerd, en ofschoon ge
‘noemde oﬂicier, zwaar gekwetst werd, heeft

hij echter zijnen post niet eerder willen“ ver
‚laten, voor dat hij versterking had gekregen,
en door een ander officier heeft kunnen worden

vervangen. De generaal-majoor DUVĲVIER, provin
ciale Kommandant van Henegouwen, vergezeld
van den kolonel nvvlvma , plaatselijke Kommandant

der vesting, trok daarop het gemeen, hetwelk het
«arsenaal bedreigde, met een sterk detachement en
twee stukken geschut, te gemoet. Na alle mid
delen van overtreding beproefd na zich daardoor te
midden eener woedende bende, aan lijfsgevaar te ‘
hebben blootgesteld, had de generaal nuvlvina

van zijne magt, ter règtertijd, gebruik. gemaakt,
en ‘muitelingen met geweld uit een gedreven ,

die ‘ eenige dooden

en

gekwesten achterlieten.

De Gouverneur der residentie Brussel, de ge
neraal censuur VJLLARS, bevond zich te ’s Graven

hage.
‘
Zoodra het provisioneel Gouvernement te Brus
sel aangekondigd was, geluktehet de Gouverneur
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’ van Zuíd-Braband, de Heer van van rosse, die

zich dadelijk op reis begaf, te ontkomen, door ‘
3‘ uren te voet te gaan naar Dendermonde.
Prins raznmun, te Antwerpen zijnde, vaardigde
de volgende Proclamatie uit :
PROCLAMATIE.
WIJ FREDERIK, PRINS urn NEDEÉLANDEN;
Aan de Ingezetenen van Brussel.

INGEZETENEN!
De Koning, zonze doorluchtige Vader, houdt
zich met gemeen overleg van de Vertegenwoordi

gers der Natie, en op de eenige wijze, welke
met ‘hunnen eed vereenbaar is, bezig , met de
zorgvuldige overweging der wenschen, welke zich
in uw midden hebben doen hooren.
’
I,

Intusschen wordt de rust onophoudelijk binnen
uwe muren gestoord; enterwijl gij, tot bevei

liging der openbare en bijzondere eigendommen
met eenen ijver en eene ‘volharding waakt, die
den grootsten lof verdienen, hitst een kleine hoop
muitelingen , die zich’ onder ulieden schuil hou
den, het g-raauw tot plundering, het volk tot op
stand , het leger tot oneer aan; de Koninklijke

bedoelingen ‘ worden. verguisd en miskend; de open
bare magten‘ krachteloos v gemaakt en de vrijheid
onderdrukt.
Overeenkomstig de bevelen des Konings komen
wij ‘ voor dien staat van zaken, welke uwe stad
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‘vernieltì, en voor de’zelve hoe langer zoo meer de
mogelijkheid verwijdert, om het verblijf te zijn

van den Monarch en van den Erfgenaam des
Troons, het eenige ware en afdoende hulpmiddel
aanbrengen, het herstel namelijk van
Wel.‘

orde en

.

De nationale krijgsbenden zullen binnen uwe

muren komen in den‘ naam der wetten en op het
aanzoek der meest welgezinde burgers , ten einde

hen alle te verligten in eene moeijelijke dienst,
“ en hun bijstand en bescherming te verleenen.
Die oﬂicieren en soldaten, onder de (vaandels
der eere en van ‚het vaderland vereenigd, zijn
uwe medeburgers, uwe vrienden, uwe broeders-g
zij brengen u geene Wederwraak, maar orde en
‘rust aan. Eene edelmoedige vergetelheid zalde

misslagen en onregelmatige stappen bedekken,
welke de omstandigheden hebben doen geboren‘
‘ worden.
’

‘De hoofdaanleggers van bedrijven, welke te
misdadig zijn, om het ontgaan van de gestrengheid
der wetten te kunnen verwachten; de vreemde
lingen, die van de_ ‘gastvrijheid gebruik maken,

wanorde in uw midden zijn komen aansteken, zul- .
len alleen en te regt achterhaald worden; hunne
zaak heeft met de uwe niets gemeen.
Dien ten gevolge en krachtens de volmagten,
waarmede wij bekleed zijn, hebben Wij goedge
vonden te bevelen, zoo als wij bevelen bij deze:

‘J
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Art. ‘1.

‘

‘

De nationale troepen zullen. binnen.

Brussel terugkeeren.

‘ï Art. 2.

Alle beletselen tegen derzelver in- en

doortogt zullen door de zorg van hetPlaatselijk
Bestuur, van de stedelijke wacht, van de’ Veilig
heids-Commissie en van alle goede ingezetenen.
‚worden‘ uit den weg geruimd.

'

Art. ‘3. De posten, door de stedelijke
bezet wordende, ‘zullen achtervolgens aan
tionale troepen worden overgegeven.‘
Wij behouden ons"voor’ , om de wijze‘,
op
‘dienstg zahdoen,
te
len. die wacht
I
g’ nader
’
Art.

wacht
de naè
‘ ‘
‚Waar
bepa
v

„De gewapende personen, die niet tot

‘de’ staddìelïoóren‘, zullen ongewapend naar hunne
‘liaardsteden terugkeeren. g’ _
’ _
’ ‚ Ieder gewapende’ ‘troep ’, ‘totandere gemeenten
‘behoorende,’ webke zich naar ‘Brussel mognbege
ven, zal uitgènoodiïgd worden’, om terug te’ trek:
ken en desnoods door de openbare ’magt’uit‘een
gedreven Wûrdell.’

i‘

- ’

_

Art.‘ 5. De door eetngedeelte’ der stedelijke
wacht ’ als‘ “onderscheiding-teelten aangenomene

‘ ‚kleuren ‘zullen’ ‘worden afgelegd. ’ Wij behouden _
ons voor, om de vereenigings‘teekenen te bepar
„len, ‘welkeuzíj ‘bevoegdzal zijnte dragen.
” _
Art. 6. Het Plaatselijk Bestuur déliveíligheidg
.‚ Commissie, de Raad ‚en‘ de Hoofden’ der stedelijke
wacht ‘zullen , ieder voor zoo veel hen betreft‘,
13
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zorg dragen voor de uitvoering‘ der bovengemelde

verordeningen’ en voor het behoud der orde’, ‘tot
dat de troepenhunnen intogt zullen hebben vol- r

bragt.
V ‚ ‚
Van‘ het oogenblik vder bekendmaking dezes
worden de leden dier ligchamen in persoon ver- _

antwoordelijk verklaard voor allen tegenstand,
welken de openbare magt mogt ontmoeten, mits—
gaders voor het onwettig gebruik van ’slands of‘

stads gelden, wapen en Ìtrijgsbehoeﬂen.

Art. 7. De bezetting. zal, zoo spoedig mogelijk,
‘gekaserneerd of gelegerd „wordenïten einde tot

geen bezwaar voor de ingezetenente strekken. Zij
‘zal de strengste krijgstnlcîht in acht nemen.
’
Arït. 8.

Allen wederstand zal door kracht-van

wapenen worden gekeerd,‘ De personen, zich aan
dien wederstandïschuldig makende, welke in hanÄ
„den der openbare‘ magt‘_ vallen, zullen aan. den be
voegden ‚_regter‚_worden overgeleverd , om lijfstraf
vfelijk vervolgd te worden.’

Gegeven in Ons hoofdkwartier te Antwerpen,
tden
‚ _ at ‘ September
‚ .
’ 1830.
‚ “ .
FREDERIK,
'

‘

w‘

Prins der Nederlanden.
‘

1

De gemeenschap tusschen Brussel en Antwerpen

Was dadelijk gestremd.
Den 22ste“ bevond zich Prins FREDERIK , te Meche

len , en vertrok van daar naar Vilvoorden.

Een
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battaillon van de 17de afdeelingì, en eeneskadron
husaren die te Aalst in bezitting lagen , trokken
ten ízuiden van Brussel op. .
_ ‘‚“ Te Aalst werden de forten door militaire bezet.

De navolgende tijding werd door middel van
duiven den 22ste“ uit Brussel te Antwerpen gebragt ,
alwaar men het gedrag der Brusselaren zeer ver‘
foeide.
‘
“ " j
’

‚Wij bevinden ons hier in eene schrikkelijken
„toestand; men zegt, dathier krijgsvolk zal binnen
„rukken, en werpt in alle straten verschansingen
uop. Gisteren heeft er buiten de Schaarbeeksche
nPOOPIZ een gevecht‘ plaats gehad , waarin aan beide‘
‘zijde eenige manschappen zijn gesneuveld, denge
ûheele nacht heeft de stormklok geluid gindienhet

„krijgsvolk nietten spoedigste binnen komt, voorziet
amen groote ongelukken.”
‚
‘
De graaf D’0ULTREMONT en de heer ‘RĲKEM’, wel
ke beide als leden van het voorloopig bestuur te
Brussel benoemd waren’, hebbenzich tegen die
_ benoeming verzet, waarop eerstgenoemde den
nziiell naar Plombières ‘in Franltrpljk opireis gin’.

Te Lui/c nam de regeringloosheid hoe langer hoe
meer toe; de marechausée die zich ‘aldaar in de

kazerne bevonden. werden door de Burgerwacht

‚overvallen en ontwapend.
Te Ântweìpen waren, behalve 9 opstandelin‘
gen, die op den 21sten bij het voorposten-gevecht

‚te Evere krijgsgevangen waren gemaakt, en on
der ‚welke zich 3 gekwetsten bevonden, ook. nog
l3 *
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gevankelijk‘ binnen gebragt. de bekende nucrzrraux
enzekere EVERARD‘ ’
‘
Volgens rapporten van den Luitenant-Göneraal

HOWEN, ‘Opper-Kommandant van Bergen in Hene
gouwen, van den 22ste" September, had hij den
21ste“, des avonds.teu io ure, — toen het ge
meen, dat onder de gezeten inwoners dier stad

schrik en- angst verspreidde, het plein voor het
stadhuis,‘ de, straten‘ en de bierhuizen verlaten

had, -- door twee bataillons infanterie , met twee
stukken geschut, van het stadhuis bezit doen ne
men._
‚
‘
‘
‘Te gelijker tijd was de Brabandsche vlag,‚die
tot nog toe van het stadhuis woei, ingehaald.’
Des ‘middags ten 12 ure Ivan den 22ste", had
de Luitenant-Generaal nownu ‘zich , vergezeldvan
de hoofd-ollicieren van het garnizoen,’ naar het
stadhuis begeven, en was aldaar door de Rege-I
ring ontvangen, DieRegering, thans in vdernili

taire magt steun‘ en bescherming vindende, had
hare ambtspligten ‘hervat.
Een‘ hoopjonge lieden, die toen aan den Gene
raalwerd voorgesteld, als ‚door hunne medebur
gers ‘gekozen om eene gewapende schutterij uit te
maken, bestemd om orde en rust te bewaren,

was door den Generaal zeer ‘koel ontvangen, zoo
danig, dat. zij konden begrijpen, dat zij niet meer
straffeloos nieuwe. wanorde zouden stichten.
Voorts was te Bergen alles rustig, en de Gene

raal voedde alle hoop, dat de krachtige maatre

u
u.’
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‘

gelen , die.yhij ,’ met ‘algemeen overleg der stedelij

ke ‘Regeringenﬁvan ’den‘R‘aad“van defensiejhatfl
i genomen , de veiligheid en het vertrouwen zouden‘
‚

V

‘

‘

"I

’

u!Ì

‘nu,

herstellen. y ‘ ’
v
Blijkens latere rapporten van den Generaal H0
‘ wnN, van den 23ste}! uit Bergen‘, woei1 daar, toen
_
.‘r
‘ A! _.
andere vlag
meer‘waren’
dan ‘uitsluitend
de Nederlandsche.
V geene
Alle postender
vesting
do‘or’1r'1i—.
‘\
I

litairen‘ bëzet,‘èú' ‘iiiìamand’-'îi’ritlcï‚rsI-‘droiagí daar ‘wa ‘II

pens... De stedelijke ‘Ìtegeriùg waäwédéroìiî lìjeìì;
st’eld,”en oefendegerustelijk haar ‘gègäbí hit’:
andere anroriteitenydïïië dooi‘ ïdavïnjujïëèliûéehî'gëìiêîî

dreven, of ‘inde uitdefening‘hunriervvelrkzaäĳáﬂèïît
den’ bòlemmeùdwwareù’, hadden‘ ‘dezelve ‘hervat ,_
‘en ’s Konings ‘gezag, ‘hetwelk sedert tlrierîweliéri”
aldaar miskend ‘was, ‘werd’rlv_veüerom” ‘vòrkóîaáì. _
‘

hersteld.""“ "

’

‘

‚

‘

“vu- a-‚v-

w

-

Íﬁl

In’vh

“ ’ “

In den avond van den ‘zzïleíïsépbember

‘j eenige honderden"‘geivitpendeîïiliéden’ uit ‘de Ístad‘:
r Luik getrokken’, en ‘liàddevn eeneiïvobrpost vandë“
afdeeling van den ‘Luitenant-generaal‘óonr-nnvü- ‘ï
‘GERS, die zich inÎhet ïdorp Orey‘ bevond ‚wĳfèrû‘

vallen.

Daar deze verraderlijkeaanval Îte midden‘

van den nacht plaats greep , ‘had’ er‘ onder’ de wei- ‚

nige krijgslieden,‘ ‘die den voorpost uitmaakten ,"’
eenige verwarring geheerscht, en waren enkelend
hunner gevangen genomen , terwijl de’ ‘overigen
naar den kant van St. Truyen weken.v

Reeds

den volgenden dag had de ‘Luitenant-Generaal ‘conr- ’‚
nzviirozns aan den Graaf m: BERLĲMonT,’ bevelheb
‘t
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her der Luiksche Burgerwacht, over ditvoorval
eenen brief geschrevenvan den volgenden inhoud:
1'I\'\'|
‚‚ .

.

.

In hetlhoofdkwartier te Tongedrenyden d
23m!‘ September 1830.

MIJN Haan na Gauw!
‘Na ‘in verscheidenbrieveu hoog opgegeven te

hebben van de gevoelens van orde en rust ‚welke
u en- deinlgezetenen van Luik bezielen, oefent gij
het verschrikkelijk bedrijf van aanblazer van den

burgerkrijguit ; ‚elke „dag wordt gekenmerkt door’
nieuwe gewelddadigheden , door de berooving van

de eigendommen van den ‘Staat en‘ van de bijzon
dere
personen.
_ ‘I
‚
Overal gedragen‘ zich. de ‚troepen. vonder mijn
bevel met voorzigtigheid, zij geven bewijs -van
hunne ‘vreedzame gevoelens en van voorkomenheid

‘jegens ‘de goede ingezetenen; niemand wordt ge
moeid, ‘ en.‘ nergens is de rust een oogenblik-ge
stoord geworden.

De stelligste ordersbevelen van ’ ‘

nimmer te ‘vergeten, da_t‚wij ons te midden onzer
broeders en medeburgers bevinden. w
_Die gevoelens. zijn u , Mijnheer de Graaf, be
kend‘9 g i‘J Weetv2 dat mine
orders en min
edra g
J
J g
geenszins vijandig zijn; maar in plaats van als goed

burger, het geluk en welzijn van zijn vaderland
beminnende a werkzaam te zin
om ons mede te
J
deelen en tegen te gaan alle ten onzen opzigte ge

koesterd wordende onregtmatige vermoedens , doet
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'

‘gij ‚eenen nachtelĳken ‘uitral í komt gij", als dappere
ridders Qbij honderdenbp lietotiìerwaehts eenige ‚

argelooze soldaten overvallen? dié u,‘ gedurende
den dag in «boeren kielen ‘in hunmìdden ontvan‘, ‘

gen hadden 5’ gijlcomt onder‘ bedekking van den
nacht ‘soldaten’ vernloorden, die , een oogenblik te

voren, toonden u als broeders te willeﬁ beschou
wen’; ‘ik laat aan u Lover om zelf aan ‘dit bedrijf
dennaam te geven, dien bet verdient‘.
Ik’ sommeer u , Mijnheer , oln u nopens dat be-’
“ drĳf-Ìte verklaren i‘.‚.; omîmijdadelijk de slolìläìen

terugl tè zenden’, ‘enììììj te-îìöèîììîwèten: òfük de‘
stadùìîlutk meet; meebouwen ” als’? eêùëîïújantlîèlljkë
stad , dieízielá’ bìóotàtelëîaeúïtàlle ‘geéälgeûg ‘welke

zullt-Ääetdèîïstaaîz‘ van

moet ‘ha ziêlí‘ Slêpén" ‚’

. ‚ sì ‘‚ De‘ Lùitëìùaûbéeaeraál; ‘lîòmìnùùêleîìeûäûî
‘ 11

de’ iîw divisie ‘derartnee.’

"(getJ

’‘

Ìeìòììĳ=äaîniòrììsí= î“ m‘
‚‘.“"."

_ ‚L

.—

‚H‘N",

‚

“‚.
‚‚‘„

'.|
nu.

. ‘Alvorensìwij. overgaan tot het intreìkenlîvän" ‚‚
troepen te Brussel zullen wij ‘ de‘ verrigtingeurïiàn 1‘
de ‘Staten-Generaal’, die op den 235m ‘Sepäèﬁïibërî
vergaderd en waarbij‘ rot‘ ’ leden tegeﬂwmtdËglWaùÎ
‘ren, nagaan.
—
’
’
’
De Heer ‘roumﬁ wasvoorzitter. ‘

" “

21"‘? “

‘De aanteekeningen van het verhandelde in de’
openbare zitting van’ den 18de“, alsmedein die
met geslotene deuren van den 18 , ‘zo en 219ml’

‘September werden gelezen en goedgekeurd.
" Werd ‘gelezen eene boodschap van de Eerste
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Kamer , ‘inhoudende, dat zij zich îvereenigd bad
‘ met het ‚ontwerp van ‘adres in antwoord op de
aanspraak des’Konings,l bij de opening der toen’
malige buitengewone zitting‘.

‘ ‘

_ r.‘

ÎÀÏL

‘l

Het adres vvas van. den volgenden inhoud v.’ " “
O
‘I

‘p’

l Stan’!

‚"

‚ ‘

|_,.

‘Tot eene buitengewone vergadering ‚sloot‘ Uwe‘
Majesteit opgeroepen, hebben de‘ leden: der Sta’
ten-Generaalgzieh beijverd om zich derwaartsìîte

begeven.

Zij vworden. gedrongen om het diepgeî

voel hunner deelneming over de droevige gebeur’

tenissen, ‘welke tot die’ zamenroeping aanleiding
gaven’, aan UWe.Majest‚eit uit te drukken. ‚ ;=
« l Het oproer, te Brussel en eldersnitgebarstenï,
te midden’. van vrede en‘ bloeĳende welvaart, de

tooneelen van brandstichtingen plundering, die
hetzelve gekenmerkt en vergezeld hebben’, moeten

‘bij alle Ware Nederlanders een niet minder diep
Â gevoel van smart en verontwaardiging, verwekken.
vVan deze gevoelens doordrongen, en zonder

thans den oorsprong. en’ het doel van het gebeurde.
te willen opsporen, overtuigd van UWer Majesteits
vurig verlangen om ‚de belangen, van alle Zijne
onderdanen te vereenigen en hun geluk te verze

keren,‘ zullen de Staten-Generaal met bedaardheid‘
en standvastigheid mede werken tot de maatrege‘
len, die Uwe Majesteit hun zal gelieven voor ‘te.
dragen, en die tot heil des vaderlands gevorderd
worden.

2M
‚ Qlndienhzij, na een rijp beraad, vermeenen mog
‘ ten‘, dat‘ dooreene herziening “ der grondwet, of.

zelfs. doonĳeîcheiding „van ‚gewesten, welke door
verbondengen ‘grondwet vereenigd ‚zijn,‘ ‚het heil
van den ‚Staat kan worden bevorderd, zoouzullen
geenszins weigeren om

zoodanige bepalingen

langs den grondwettigen weg , welksìbewandeling
voor‘ îhenî’ 211’; _ ‚voor ‚ Uwe Majesteit _ ‚alleen‚zedelíjlc
mogelijk is, te ‚helpen daarstekllen , en Äziìzulleryniel:

aarzelen ‘le "Piulrukkltîs ‘hunner ‚éeelìwiiae ‘en. ha‘
sclmuwing ‘leswegeĲrìetLronlllìorstisheidyasp ‚Uwe
Maleslﬂil- keitbaël‘ lÊ-‚ïllakenpì‘;

’‚

r.’

3.. z"

I; ‚r

‚Äìeîbìedïîg pnîvange» zij‘ van Uwe ‚Maìasteitaa.
‘ kennisgeving‘, dat ‚de ‚belangen ‚ des Rljks het-zag
rpenhlijjen‚ dîeinnationale, militie 1 vorderen 5. ‚dqgh;
‘uijtgn’ daarbij ‚ 491i wensch, dat ‘die’ maatregel,‘

. hehoont
welken ‘é
bepalen;‘overbodig’
onder de ‘VOQTIQËÈEII
kroon
,‚ v‚vveltlra
zal kunnen‘der
_worden‚

‚l

geaellt/‚doolnde volkomen; herstelling der‘ "rust. ‘ ‘
ĳîîlllstﬁëen-‚bevredigenël gevoel‘ berusten ìzij in ‚de e
vermkeringljvan ‘Uwe Majesteit, dat ‘de voorziening.

de noodlottige;
i’ Ìmdegeldelijke‘
omstandigheden benoodigdheden‘,
voortvloeijende, uit,
voorloopig
uit de
geopende ‘credit/aten kan plaatshebben, en ‘de na
dere regeling. derzelve ‚tot de’ aanstaande ‚gewone
‚ vergadering kan worden uitgesteld.
_

; En terwijl zij eindelijk aan Uwe Majesteit__op
nieuw de plegtige hulde brengen ‚hunner trîouw
en gehechtheid en der gevoelens van zuivere vader?‘
lands-liefde, welke ‘hendbezielen, zoo zullen ook '
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zij , ‘gedachtig aan den storm der omwentelingen,
welke Europa en de Nederlanden meermalen heeft
geteisterd , en Waarvan zij getuigen waren, nim

mer vergeten, hoe,

na afgeschud geweld van

vreemde overheersching, Nederlands voîksbestaan’

en onafhankelijkheid -onder den‘ schepter “van Uwe
Majesteit isgebragt, en dooi‘ de glapperheidop
het’ oorlogsveld is bevestigd geworden, ‘en hoe de

belangen der Nederlanden ’ en’ der "dynastie van‘
Oranje, ten‘ naauwste ‘aan elkander zijuverbondeii.
Ja, Sire! zij durven het’ in naam des Neder‘

landschen volks plegtig ‘verklaren, dat geene op
oﬁeringen aan dat volk te zwaar zullen zijn,’wan

neer zij strekken kunnen, om ‘Uwen troonen dy
nastie te schragen‘, om orde en rust te herstellen’,
de wetten’ te doen handhaven, een eigen grond

Wettig bestaan ‘te beschermen en alle moedwillige
aanvallen op detzelve krachtdadigte beteugelen.
Volvaardig bereid om tot‘ deze bedoelingen met
standvastigen moed mede te Werken, huldigen zij

de plegtige verklaring door Uwe Majesteit afgek
legd, van Hoogstdeszelfs bereidvaardigheid , om
alle billijke wenschen te gemoet te komen,‘ zon
der immer aan Bartijgeest toe te geven, noch in
te stemmen met maatregelen, welke de belangen

der ‚natie aan de driften of het geweld zouden op
oiïeren; en ook zij hebben een diep besef,‘ Sire!
van hnnne dure verpligting, om meer dan immer
te waken tegen de overdrijving der driften, en

tegen de kracht dier gewelddadige aanrandingen
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des gezags, welke geene andere’ uitkomsten belo
, dan
de ondermijning
derwetten
ware vrijheid
‚die
‘i ven
alleen
onder
de kracht der‘
bescherming
“ vindtr“\j
’ hetgeen wij' gyeroepenìzijn te vertegen- .
Het volk,

woordigen , tegen dusdanige ‘gevolgen te ‚behoeden,
in» dien zin voor het behoud der ware ìvrijheid te
waken, en met die bedoelingen te trachten aller
belangen te vereenigen ,‘ ziedaar, in overeenstem
ming met den hartelijken wensch van Uwe Majes
teit, het doel, waarnaar ‘de Staten-Generaal der

Nederlanden streven moeten‘ g
De‘ Commissie uit deze Kamer, die ‘een ‘gedeelte
uitgemaakt heeft van-de bezending der Staten-Ge.
neraal, welke het antwoord aan Zijne Majesteit
heeft overgebragt, deed, bij monde van den Heer
convnn noorr, het volgend verslag:
EDÈL MOGENDE Hennen!

Uwe Commissie, benoemd om aan den Koning
het adres aan te bieden in antwoord aan Hoogst
deszelfs aanspraak bij‘de opening dezer buitenge
Wone zitting, heeft de eer te rapporteren:

Dat zij zich vereenigd heeft met de Commissie
tot dat zelfde einde ‘door de Eerste Kamer‘ be
noemd ', ‘zich vervojgens in statie naar het paleis
des Konings heeft begeven , en met de gebruike’.
‘ lijke plegtigheid is ontvangen geworden;
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‘ Dat deïVoorzitter der Eerste Kamer het adres‘

aan Z. ML heeft voorgelezen , en dat Hoogstdezelve
daarop in substantie heeft geantwoord:
‘n Dat zij met genoegen de gevoelens heeft-ver
nomen, ‘welke de Staten-Generaal daar-bij hebben
opengelegd; dat-deze overeenkomstig waren met
hetgeen Zij van‘ zulk eene‘ vergadering’ vèrwaehtte;
dat Zij zich veel goeds beloofde ‘van de ‘volkoinene ‘

overeenstemming, ‘welke tusschen de Volks-verte
genwoordiging‘ en den Koning heerschte; dat de .

verzekering,‘ welke Zij daarvan’ op deze oogenblik-‘ ’
ken ontving, de goede‘ uitwerking zoude hebben
van het‘ algemeen vertrouwen te‘ ‘bevestigen, de
welgezinden
tebeurendat
, enZij
de zich
kwaadwilligèn
af
tevschrikken;op eindelijk
vleide, met
onze medewerking Weldra ‘overal rust en te zullen

hersteld zien , ’ en op deze wìjzc ’s lands welvaart
te mogen in stand houden; welke onlangs in ge-‘
vaar gebragt ‘is ìgewürden.”

De Voorzitter bedankte de Commissie namens de
vergadering voor het volbrengen der aan haar op

gedragen taak.

.

‘ Werd gelezen een Koninklijk besluit van 17 Sep

tember; 11., waarbij de Baron van PALLAND van

KEPPEL, Directeur-generaal van de Hervormde
Eeredienst, enz. , tevens ad interim ‘werd belast‘
met de directie van hetpdepartement van Justitie. ‘
De Commissie van verzdeksì/hriften deed hij mon
de van de Heeren‘ sannntm, auvrrzas kaimnmns
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enxLumn JJELAFAILLE ,‘ ‘verslag op ‘verschillendìíver
zoeksehriften voor en ìtegen de scheiding van de
beide doelen‘ des Rijks. -Waarop besloten vverd de
stukken‘ ter griHie neder‘ te leggen.
De tVoorzitter gaf kennis, dat Z. Exc. den Minis
‘ter vanBinnenlandsche zaken zijn verlangen te
kennen had gegeven , tot ‚het houden eener confe
rentie met de centrale afdeeling over de.aanmer

kingen, door de afdeelingen gemaakt Wegens de
‘ beide ‘vraagstukken ‚ vervat in de Koninklijke bood
schapvan 13 September; De tijddezer zamenkomst
Werd op den volgenden dag, des voormiddags ten

elf ure, bepaald.

K

Daarna werd ‚de vergadering gescheiden. ’
De navolgende redevoeringen zijn gehouden in
het kommitté-generaal. bij gelegenheid der beraad’

slagingen. over het antwoord der Staten-Generaal
op ’sKonings aanspraak.

‘

Advĳs van den Heer Mr. a. sÀNnELm, (vier,n
taald medegedeeld).

“

EDEL MOGENDE Hennen! p
Indien het Woordvaderland immer. geen ijdele

klank behoort te zijn, en indien de gevoelens van
zelfzucht, eigenliefde en hartstogt immer voor die

van belangstelling in ‘het algemeen ‘welzijn, en
van vurige‘ begeerte naar den terugkeervan orde

en rust behooren plaats te maken, dan visbet
voorwaar ‚in de tegenwoordige bedenkelijke om.
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standigheden, nu een edelmoedigkvolk. zijne dier’
baarste en heiligste belangen ‘in de waagschaal
ziet gesteld. Thans is ‘het tijd, dat alle welgezin

den en vooral ‚de vertegenwoordigers desvolks
de geheele ‘uitgestrektheid hunner Pligten besef
fen, ‚zich van allen plaatselijken geest ontdoen,
de algemeene belangen, welker bevordering aan
hunne vaderlandsliefde is toevertrouwd alleen in
betoog houden, en -zoo doende allen gelijken ijver
koesteren, om van hunnen geboortegrond de vrees
selijke’ rampen af te wenden, waardoor deze be
dreigd wordt.
‘
Het is dus in den naam des vaderlands, Edel.

Mogende Heeren! dat ik U bezweer, thans een
nieuw bewijs te geven van de grootmoedige ge

voelens, die U bezielen, door. aan het heil ‘van
allen, uwe bijzondere neigingen en‘ inzigten ten

eenenmale op te offeren.
_
Het voorgestelde antwoord op ’sKonings aan
spraak is met de bedaardheid en kalmte onderzocht
geworden, waardoor , naar mijn inzien, bestendig
diegenen bezield behooren te‚zijn, Wier pligt het

is/hunne medeburgers tegen allen aanval op hunne
onafhankelijkheid en‘ welvaart te beschermen.’ Het
stak: is ‚met wijsheid opgesteld, en; schijnt mij
toe,‘aan hetdoel ,‘ dat men daarmedeheeft, vol
komen te beantwoorden.

‘

‘

Intusschen heb ik in de‘ 6de afdeeling, waarvan
ik de’ eer heb lid te zijn, eene verandering in het
adres voorgesteld, die ‚de goedkeuring van vier
E
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mijner ambtgenooten heeft weggedragen. ‚ Ik Wil
thans de gronden voordit mijn voorstel ontwik
kelen."
. .
'
‘In de 2de zinsnede vande Koninklijke aanspraak,
verklaart‘ Zijne ‘Majesteit ‚dat dezelve, ‘_ in afwach
ting der‘ medewerking van U Edel Mogenden ,
welker zamenroeping hoogstdeszelfs eerste gedachte
is geweest , onverwijldalle maatregelen genomen
‘heeft, die van Zijne Majesteit afhingen, om den
voortgang ‚van‘ het kwaad te stuiten, de welmee
nen den’ tegen de slechtgezinden te beschermen ,

en de ramp des burgeroorlogs van‘ Nederland af ‘
te wenden. In de volgende zinsneden geeft ‘Zijne
Majesteit te kennen, dat ‘dezelve U Edel Mogen.

den bij ‘een heeft geroepen, ten‘ einde, gesterkt
door overeenstemming met de ‘vertegenwoordigers
van het volk, ‘met gemeen overleg te bepalen

‘welke maatregelen voor het heil’ des Vaderlands‘
genomen behooren te worden.
‘
Dit gedeelte der ‘Koninklijke ‚aanspraak heeftin

mij de overtuiging doen geboren worden, dat de
daarmede‘ overeenstemmende zinsneden van het
antwoord niet genoegzaam waren, en dat daarin
eene gaping bestond, die behoorde aangevuldter

worden.

In de vier bedoelde zinsneden van de.

Koninklijke aanspraak worden toch twee verschil-t
lende punten behandeld, namelijk: de genomene

‚maatregelen om het kwaad te stuiten, en ‘die,
welke in overeenstemming met U Edel Mogenden

voor het heil des Vaderlands genomen moeten

M

‚..——

‘

__..__.a

‚_

i - ‚w‘.
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worden. Het ‘antwoord , het is waar, neemt de‘
ze beide punten op , maar er bestaat een ‚tusschem
tijd tusschen het oogenblik , waarop maalregelen
genomen zijn , om het kwaad te stuiten, en dat,

Waarop , in overeenstemming ‘met U Edel Mogen
den, maatregelen genomen kunnen ‘worden, om

de ‘orde te-herslellen.
Sluiten staat niet gelijk ‚met uitroeijen en verni

tigen, maar beteekent veeleer het oprigten van
eenen dijk of dam. Intnsschen is het voor de on
afhankelijkheid uwer beraadslagingen van het
‘hoogste belang, datorde en rust zoo spoedig mo
gelijk hersteld Worden) in welk gevalìhet nemen

vaìrmaatregelen om nieuwe rampen voor te ko
men gemakkelijker zal worden gemaakt, en die
maatregelen
aard’
kunnen zijn. ‘ook
’ v’ van eenen meer afdoenden
‘
Deze bedenking heeft in mij‘ den wensch doen
ontstaan, dat aan het einde der zinsnede van liet
antwoord het volgende mogt worden ingelascht:
‘ ’‚‚De Staten-Generaal hebben met erkentelijkheid
»0nI.Waar.d,’da’t Uwe Majesteit gepaste maatregelen
„genomen heeft, om het kwaad te stuiten; zij vlei

»jen zich dat dezelve, in hare wijsheid, nieuwe
Ĳniddelen
tot dete spoedige
nrust zal weten
winden.”herstelling
v
’ / van
i orde en
Men heeft in deze weinige Woorden eenen wensch

tot ‘het gebruik maken der gewapende magt mee-’ ‘
nen te vinden’; maar, Edel Mogende Heeren! op
welken grond berust dit gevoelen? Op geenen
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grond hoegenaamd. Men kan zich immers in dit’
opzigt volkomen op de gevoelens van den’ besten
der koningen verlaten, wiens gedrag tot op dezen
dag toe genoegzaam ‚bewezen heeft, dat hij, al
vorens geweldige middelen , alvorens de gewapende
magt te gebruiken, zoo lang zachte middelen en
‘die, welke door eene vaderlijke bezorgdheid wor
den ingegeven, beproeven wil; hij heeft zijne stem
aan eene afgedwaalde bevolking doen hooren die

door trouwelooze onruststokers bedrogen was ge
worden ; hij vereenigt u om zijnen troon, ten einde

in uwe wijsheid, in uwe‘ bedaardheid, in uwe
standvastigheid nieuwe sterkte te vinden; waarom
zoude dezelfde regelvan gedrag niet voortdurend
gevolgd worden, zoo lang alle hoop voor den ‘te

rugkeer tot de rust en de orde niet is uitgebluscht?
het gebruik maken der gewapende magt kan on
vermijdelijk worden; maar deze magt moet, bij
binnenlandsche onlusten, om grootere rampen voor

te komen , tot het laatste oogenblik ‚toe alleen tot
bescherming gebezigd, en niet aanvallenderwijze
gebruikt worden, dan wanneer de halstarrigheid,
‘de wanorde, of in een woord den opstand, van
dien _ aard zijn geworden , dat alle andere tusschen

komst zonder uítwerksel blijft.

‘

Zie daar, Edel Mogende Heeren! mijne eigen
lijke ‘denkwijze; in dien geest is de voorgestelde
bijvoeging opgesteld; oordeelt en beslist thans over
de gepastheid daarvan.

Afgevaardigden uit het Noorden!

De ‚vertegen
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woordigers van het Zuiden hebben niet geaarzeld,
om zich naar deze vergaderplaats "henen te spoe
den , ten einde met u tot het herstel der openbare

rust mede te werken, zonder te letten op de ge
varen en ongelukken, waaraan zij zich daardoor
in deze oogenblikken van gisting en onrust konden
blootstellen.

Hoewel van smart vervuld, zullen zij

zich niet door hartstogt laten vervoeren,wel over
tuigd , dat tot herstelling der rust even veel ge
matigdheid, als nadruk noodig is; dat het antwoord
op ‘s Konings aanspraak, hetwelk in deze oogen
blikken zoo veel beslist, in dien geest’ moet zijn

opgesteld, dat hetzelve niet tot de wanhoop kan
‘aanzetten, die steeds het uiterste waagt,‘en dat de

bewoordingen, daarvan als tot Waarborg moeten
strekken, dat de onschuldige niet met den schul
dige verward , of de dwaling met ‘de misdaad ge

lijk gesteld zal worden. Ik beroep mij dus op uw
hart; op uwe edelmoedigheid; gij zult voorzeker,
op een oogenblik, dat geen gevaar u persoonlijk
bedreigt, op een oogenblik,‘ dat de uitslag dezer
beraadslaging voor u geene noodlottige gevolgen
kan hebben, —-— op een oogenblik , nu van uwe wijs
heid en gematigdheid ons gemeenschappelijk lot‘

kan afhangen, é- geene redetwist uitlokken ,die
de rampen , waardoor wij overstelpt worden, zou
de kunnen vergrooten t;

zult die bedaardheid en

waardigheid ten toon spreiden ,die ook in de moeije
lijkste’ oogenblikken den keninerkenden trek ‘uwer
voorvaderen uitmaakt, en de u‚ anders kenschet
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seiide edelmoedigheid niet zoo verre vergeten,
vvan een geroep om wraak te doen hooren, ‚dat

tot het noodeloos plengen van bloed‘ aanleiding
zoude kunnen geven; gij zult den moed bezitten,
om uwegemoedsbewegingen in bedwang te hou

den, die toch gedeeld worden door alle Belgen ,
welke aan hunne eeden getrouw ‘en ‘van heilige
vaderlandsliefde doordrongen zijn. Uit gehecht‘
heid aan een Koning, wiens hart zoo wreedaar
dig verscheurd is geworden, in het volle gevoel
der volkomene rust, Welke gij genieten moogt,
zult gij van allen plaatselijken geest,‚van allen

hartstogt, van alle verbittering zelfs, {afstand doen.
U ‚als Vertegenwoordigers van geheel het Koning
rijk gedragen, en alzoo in de tegenwoordige om- _
standigheden als echte vaders des vaderlands hanî
/
‘delen, dat is te zeggen, in dien geest van verzoe‘
ning en voorzigtigheid, Waaruit dikwijls zulke
heilzame gevolgen voortvloeijen , en die ook de
gevaarlijkste wonden kan heelcn. ‚
Op die wijze zult gij waardiglijk aan uwe roe‘
Ping beantwoorden; de lofspraakvanìiw geweten

zal uw met woeker voor de‘ opoÍTeringen betalen,
die gij aan de eendragt en rust‘ gedaan hebt; aan
geheel de wereld ‚en vooral aan uwe ‘zuidelijke
broeders zult gij toonen, hoe‘ waardig gij geweest
zijt, om ‚de-belangen te beschermen en‚ te regelen
van dat volk, welks lot in uwe handen gesteld is,

dat de oogen op ‚u gevestigd heeft, en dat ‘den
lof uwer deugden en de schatting zijner erkente‘
14ik
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lijkheid tot

op onze

naneven zal overbrengen.

Houdt U tevens overtuigd, Edel Mogende Hee
ren! dat voor ons geene poging te moeijelijk zal‘
zijn, om tot de vervulling van den algefneenen

wensch naar de herstelling der openbare rust,
overal, waar die gestoord mogtzijn, mede te

Werken.
Het aan U Edel Mogenden voorgesteld antwoord
komt mij voor, juist geschikt te zijn, om aan de
inzigten van allen te beantwoorden, en zelfs

de hartstogten tot bedaren te brengen.

Mogt ik

gelukkig genoeg zijn van‘ te ondervinden, dat gij
deze overtuiging met mij deelt! Mogt gij aan het
voorgestelde stuk uwe stem geven, op dat onze

doorluchtige Vorst , sterk door onze eensgezindheid
en medewerking, daarin eene vermeerdering van
zedelijke kracht moge vinden, door welke men

sorntijds de grootste hinderpalen, en zelfs de zoo
danige, ‘die onoverkomelijk‘ schenen, te boven
komt.
Advĳs van den Heer Mr. c. e. nĲLÈvnLn.
EDEL Moennnn Hennen!

Toen ‚ik er gisteren op heb aangedrongen, dat
niet dadelijk na het uitbrengen van het rapport
der Commissie tot het zamenstellen van een ant

woord op de aanspraak door den Koning aan de
Staten-Generaal gedaan, in de centrale afdeeling

ja’! medegedeeld, maar aldaar buiten alle overwe
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ging gebleven, tot de behandeling van het veran’

derd ontwerp zoude worden overgegaan, was
zulks niet om voor mij gelegenheid te verkrijgen,
om met den inhoud van het stuk mij nog meer

bekend te maken, ook nieuom, —-‘over betzelve
‘Willende’ spreken, - eenig uitgebreid advijs te
kunnen zamenstellen.
Wat mij betrof, ik kende het stuk genoeg, om
er voor mij omtrent te besluiten (als Voorzitter
van de 1‘!te afdeeling had ik het afschrift er van
in handen, en had het ook in de centrale afdee
lingen reeds hooren lezen), ik had dus voor mij
het verwijl niet noodig, maar ik drong op het
uitstel aan, op dat elk lid van de vergadering
‘gelegenheid zoude hebben, om meer dan ‘op eene
bloote voorlezing _aan te moeten gaan en zijn be

sluit op te maken, over een zoo belangrijk stuk.
Ik was ook niet ‘voornemens heden iets meer te

zeggen, nadat ik het op het papier zoude hebben‘
gesteld, dan ik gisteren zoude gezegd hebben, om‘

het daarna’ op het papier te brengen. Ook in dat‘
opzigt bleef voor mij het uitstel geheel onverschil
lig. Na dit nu vooraf gezegd te hebben, trede
ik dadelijk ter zaak.
Ik kan mijne toestemming aan het ontwerp van
antwoord, zoo als het nu ligt, even weiniggeven,

als ik dat er aan zoude gegeven hebben, voor dat
4de veranderingen, die er nu. in gevonden worden,
er in gemaakt waren.

Ik oordeel dat hetzelve, in de omstandigheden
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waarin wij verkeeren, te ﬂaauw is; — dat

eene

meer duidelijke ronde taal, de taal behoorc te
zijn
van hen, die het Nederlandsche
volk verte‘
genwoordigen.
I
De Koning zegt ons van den troon: ‘te Brussel
„is eenklaps en, naar dat voorbeeld, weldra in

ìisommige andere plaatsen des Rijles een (oproer
„uitgebarsten, gekenmerkt door tóoneelen van
» brandstichting en plundering‘, waarvan de voor
astelling aan de vergadering voor zijn hart , voor

„het nationaal ‘gevoel en voor de merísclilieid, te
‘ùbedroevend zijn zoude.”

j

Het antwoord op zulk eene mededeeling kan, mag
naar mijn oordeel, geen ander zijn, dan dit:
„Sire! Zulk een oproer behoort ‘krachtdadig en
onverwijld in zijnen voortgang te worden gestuit_
Wij, Wij vertegenwoordigers der geheele natie

verlangen dus, dat‘ onverwijld en voor alles , alle
middelen, van welken aard ook, worden in het
werk gesteld ,‘ om dat oproer te dempen , de hoof
den er van ‘op te sporen en de schuldigentestralfen.
aBehoeft Uwe Majesteit daartoemeerderc mid
delen als over welke ‘Uwe Majesteit ‘thans reeds
beschikken kan? Wij zijn gereed‘, îomÌ op de voor- ‚
stellen daartoe ‚aan ons te doen‘ te beraadslagen.

‘Op onze medewerking tot dat deel mag Uwe
Majesteit rekenen, geene geldelijke of andere op
oﬂeringen zijn daartoe te zwaar.

’ „Het oproer moet ‘onverwijld en lîracktdadig in
zijnen voortgang worden gestuit.”
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taal; tref, ik echter in het antwoord niet
genoeg aan. Intusschen is zij de taal,
die „d? Nederlanders zouden spreken, wanneer zij
voor ons stonden: » beschik over onze perso
nen en ons geld, opdat niet het oproer zich ver
der uitbreide, en alzoo alles wat ons dierbaar is
de prooi worde‚van de mnitelingen!” Zij behoort
dus ook de ‚onze te zijn.

Is zij zoodanig niet onze taal, die wij tot den
Koning gaan voeren, dan zal onbevredigend
zijn
‘voor de stillen in den lande.
i
‘
Maar zal ‘zij ‘datkunnen zijn, dan behoort ook
‘elk
lid dezer Vergadering van zich den blaam te
kunnen afwerpen waaronder de vdagbladen‘ hem
gebragt’ hebben, door sommige leden openlijk aan
‘te kondigeifals niet’ vreemd aan‘ daden, die met
het ‚oproer in rhet naauWst verband staan. ‚
Gok behoort elk lid’ de verzekering te_ kunnen
geven van niet door vrees voor goed en leven weêr
houden“ te “worden, van te spreken naar dein

‘svpraakì van zijn hart,
‚Ik‘ zeg dit ‚ om daarbij kortelijk ‚te kunnendoﬂn
gevoelen, dat hetlreeds van dan aanvang onzer
bijeenkomst mijn voornemen was aan alle de leden
‚der vergadering.‘ gelegenheid te geven, zich op dat
standpunt teplaatsen , waarop Wij staan moeten,

gezuiverd namelijk van zulke verdenking enerkend
als een vrij man, die zonder schroom voor zijne

gevoelens uit kan komen.
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Ik weigerde dus deel te nemen aan eene verga

dering , bij overhaasting en zonder behoorlijke bij
eenroeping, te zaarn gebleven, waarvan het ge
volg moest worden, dat men ‘éénmaal gedelibe
‘reerd hebbende met leden, die niet vooraf ophel
deringen zouden hebben gegeven, omtrent hetgeen
men van hen in dagbladen lezen; kan, men den
den volgenden dag daarop niet zoude kunnen te

rug komen: ik zeide, bij die gelegenheid, hier
‘ geen Fransch te Willen verstaan; en aan .w-ien zal

het vreemd klinken daarmede bedoeld ‘te zijn ge
worden’, niet aan zoogenaamde urgences de hand

te
leenen, die
in Frankrijk
zoogaven.
veel malen
tot willen
de heilloosste
gevolgen
aanleiding
i
Ik zeg dus nogmaals en als bij herhaling: is de
taal van het te geven antwoord flaauw, men zal
dat antwoordniet kunnen aannemen als de taal
eener vergadering, te zaamgesteld uit onbevlekte

en vrijsprekende vertegenwoordigers van het Neder
landsche volk.

‚

Ik zeg dit te meer en acht er mij bevoegd toe,
wanneer ik den inhoud der processen-verbaal van
de afdeelingen nagaande, daaruit heb ontwaard,‘ hoe
sommige leden gemeend hebben dat over de tooneelen
’ van brandstichting en plundering niet de verontwaar
diging van de vergadering zouden behooren te Wor
den vermeld; dat eene betuiging van smart deswege
voldoende zonde zijn.

Hoe velen ook, als uit eenen mond , zich verklaard
hebben tegen de zinsnede, zoo als die in het eer
l
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ste ontwerp’ voorkomt , aanvangende met de woor
den: ‘en ook ‘zij hebben een diep besef Sire!” en
doorloopende tot aan" de‘ woorden: „en lijnregt
strijdt met de welvaart en de belangen der natie):
Ik kan dus aan het ontwerpen antwoord mijne

toestemming ‘niet geven, vermits hetzelve bij de
‘natie dien‘ zedelijken indruk niet kanmakeu , Welke
het behoort te ‘maken.
‘
t
Of zoude ik van mijn gevoelen moeten terugko
men , omdat een antwoord in mijnen geest gesteld,’

zoude kunnen worden aangewezen als eene regt
streeksche of zijdelingsche beschuldiging tegen de
hooge Regering,
alsof niette datgene
hetgeen
gedaan behoorde
zijn. v gedaan
‚ Ware,
‚ ‘
Verre zij het van mij , zulk eene bedoeling :‘maar,
waarop onze geëerbiedigde Koning rekenen kan van
de zijde der vertegenwoordigers , moet in ‘ondubbel

zinnige woorden worden uitgedrukt. Het moet het te
meer, wanneer men herdenkt aan de, in de open

bare zitting door een onzer geachte medeleden aan
‘twee van ’s Konings Ministers ma. LA cosrn en Gon
ZBELSCHROY gerigte toespraak; zijne woorden maak ik

ook de
mijne,
en denk,
als lid dezer
, na
zulk
eene
openbare
toespraak,
die vergadering
geenyoogenblik
—had behooren onbeantwoord te blijven, te duide
lijker te moeten spreken, opdat niet wijfelende
taal omtrent
gevoelens
y felen
doe, endehierbij
komtdezer
nog, vergadering
dat Wij uittwij-’
het

getal van ’s Koniugs Ministers zich hebben zien ver
wijderen, de man, wien als trouwe dienaar ‘van ’
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zijnen. K0nìĲsi.‚119c.1.1 heoser„eiislì ‘teelt-sessie
lijkheid, noch wuft gemeengkonden doenwwanke
len in zijnen _.vasten tred tot‘virelzijiLJ/‚atn/n Koning
en vaderland.
I.‘
.
K1
‘ j ‚ _ .
Bij de behandeling vanhet onderhavìiglorgtwerp

meen ik te hebben hooren inroepen als aandrang,
om bij het te geven antwoord geene‘ andere‘ als
de voorgelegde taal te moeten uiten, opdat jv toch
de onschuldigen niet met de schuldigen vermengd,‘
in liet lot zouden deelen der rampen, die alleen
de“Ikschuldigen
behoort.
‚te treffen.
‚‘ het j
beklaag met
elk regt
geaard‚ Nederlander
lot van zoo velen — ongelukkigen -— als zich in
die plaatsen bevinden, alwaar de muitelingen thans
‚ het gezag in handen hebben en. gewapenderhand het

wettig gezag ‘buiten werkiugihouden.
1Maar als lid ‚der Vergadering, die het geheele

Nederlandsche
door het besef. volk
van vertegenwoordigt,ï
het lot dier ongelukkigeu
mag ‚ik niet
laten terughouden van mijne medewerking. te leer‘ ‘
nen aan de krachtdadigste middelen, {waar dienoo
digv zijn om den opstand ‘te dempen, en door het
stuiten van denzelvein, zijnenĳvoortgûang ,. het ‘gva

ägegljgud niet langer aan de muitzucht der rebellen

geheel ‚ten prqoilaten‘ -‘ ‘ 1‘. ’

‚

w ‘í ‚‚

Ik zie ‘troon en vaderland als opv het spel ‘gezet l’
Na dat jalle- middelen, zoo als wij. dit weten,

zijn
uitgeput, om door overreding orde en rust
te vherstellen in die stad‘, ‘van waar de oproer
kreet is uitgegaang- nadat ’s Koningszoon, de
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erfgenaam van den troon, zich niet heeft ontzien

om, uitgelokt door huichelende betuigingen van
eerbied en gehechtheid aan het Koninklijk ‘stam
hnis en zijn persoon, waarvan doel en strekking,
zoo’ Wij mogen hopen , nader aan het licht zullen

Worden gesteld, zich in het midden van die op
roerige stad te ‚begeven , en aldaar verguizingen

“en beledigingen heeftmoeten verduwen, over welke
elk regtgeaard Nederlander wraak moet roepen l
na dat alles, zeg ik -— heeft het uur geslagen,
Waarop de vergadering van de Vertegenwoordi
gers des geheelen Nederlandschen volks taal .be
hoort te spreken, Welke voor een ieder verstaan
baar is‘
Ik zal tegen de aanneming van het ontwerp
stemmen, om redenen kortelijk door ‘mij opge
geven.
l

Adzìj/‘s van den Heer Mr. w’. ‘n. nonxim CURÎPIÜS.

EDEL Moenunn Hneann!
Indien het hier alleen te doen Ware om mijne
persoonlijke gevoelens op de aanspraak van- den
troon ‚nopens de’ gebeurtenissen die ons omringen,
uit
te brengen,
of zelfs eeniglijk
diedan
vanzonde
de beik i
Woners
van het Noorden
des Rijks,
voorzeker niet alleen inde meening deelen van
hen, die het ontwerp ‘van antwoord ‘te flaanw
achten, maar ik zou schier geene uitdrukkingen

kunnen vinden in overeenstemming met die ‘ge
voelens. De smart, de verachting ‚- de verontwaar
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diging, de afschuw, die mijne geheele ziel ver
vullen, wanneer ik dien onwaardigen en afschu

Welijken opstand gadesla, welke, Ezonder oorzaak
of beweegreden begonnen, de schrik verspreid
onder eene geheele natie, terwijl zij in de diepste

‚rust en veiligheid leefde, zoude dan uitdrukkingen
uit den boezem doen opkomen , oneindig krachtiger

nog dan die, welke door sommige sprekers zijn
aangeduid.
Maar dit‘ is ‘niet het standpunt waarop wij ons

bevinden, wanneer het te doen is, om een ant
woord op ’s Konings rede van den troon te stem
men, hetgeen de waardige maar altijd kalme uit
drukking der gevoelens van de Staten-Generaal‘,
dat is, der twee Kamers van dat ligchaarn’, za

mengesteld half uit Zuidelijken,‘ half uit ‚Noorde
lijken, behoort te zijn, en geenszins dat van eene

afdeeling derzelve.
Dan moet ik trachten eene zoo veel mogelijk
eenparige instemming te verkrijgen, en, indien ik

die verkrijgen kan, door matiging der uitdrukkin
gen, mits de vereischte zaken er in gevonden
worden, ‚dan offer ik. den vorm aan den ‘grond

slag op, meenende dat vooral hier de laatste door
de eerste niet wordt te niet gedaan, en dat het

dan beter is, zich schier eenparig tevereenigen
in het wezen der zaak, dan die overeenstemming
op te olïeren alleen aan de begeerten der sterkere
vormen en ‘alsdan in dit geval aan den Koning
niet anders aan te bieden dan een antwoord,
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hoogst krachtig in uitdrukkingen; ja, maar welke
alleen zouden zijn ’die der gevoelens van levendige
en diepe verontwaardiging en ‘der wenschen van

het Noorden van‘ het rijk, welke hem daarenbo- /
ven niet onbekend kunnen zijn.
’

Neen! Mijne Heeren! opdat dit antwoord in
vloed oefene en zedelijke kracht en steun geve,
verlang ik, en het kan voldoende zijn, dat het
wezen der zaak, waarop het aankomt,. er in zij

uitgedrukt met zoo veel eenparigheid als verkrijg
baar is; maar het schijnt mij toe, dat ook de al
lersterkste uitdrukkingen van den eenen kant, en
de wederspraak derzelve aan den anderen, geens
zins doel treffen.
En nu; dat wezen der zake vind ik in het. ont
werp; men vergunne mij het te bewijzen.
Immers ik zie er in , dat wij met den Koning‘

deelen inde levendige en diepe smart, welke ‘de
bekende gebeurtenissen bij ons verwekken. Ik‘
vind er de beroerten in bestempeld met den naam ‘
van oproer, en dat oproer met de tooneelen van
plundering en brandstichting, die hetzelve hebben
vergezeld, veroordeeld door dat zelfde gevoel van
‘diepe smart en van onze verontwaardiging. Ik zie
er in den stelligen wensch, dat dit oproer ge
dempt worde, door maatregelen, geschikt om al
les tot de wettige orde terug te brengen. Ik vind

er in de uitdrukking onzergeneigdheid , om mede
te werken tot de maattegelen, die de Regering
‘ons mogt willen voordragen in hare wijsheid en’

l
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in het belang des Vaderlands. Ik zie er in de
uitdrukking dierzelfde geneigdheid tot bevestiging
van de wettige ‘orde in de toekomst, overeenkom
stig ’s Konings verlangen en ‘naar de grondwettige
vormen, voor Hem als ‘voor ons, alleen zedelijk

mogelijk.

Ik vind er de toestemming in tot het

zamenhouden der militie, alleen gepaard met den

natuurlijken wensch, dat die maatregel, door het
herstel der orde, niet lang zal behoeven te duren.
Ik vind er de hulde aan den Koning door ons
toegebragt,‘ onze wenschen tot schraging van zij
nen‘ troon, ons aanbod van opofferingen, namens
het geheele volk gedaan, tot bevestiging ‚van dien
troon, tot herstel der rus_t, tot handhaving der
wetten, tot bescherming van een eigen grondwet
tigbestaan en’ tot krachtdadige beteugeling van
alle moedwillige aanvallen op hetzelve. Eindelijk
wordt
de ‚vereischte
hulde
aan aan
’s Konings
uitdrukkelijke
verklaring
I, vangedaan
nimmer
partij
geest te zullen ‘toegeven, of aan’ maatregelen strij
dig met de belangen van een deel des lands‘; en

ten slotte veroordeelen ook wij die overdrijving

der driften, welkede Ware vrijheid den hartader
afsteekt, en wij betuigen openlijk onze bedoelin
gen’, om de natie daartegen te behoeden, in dien
zin voor het behoud der ware vrijheid te willen
waken en te trachten alzoo aller belangen te ver

eenigen. .
’
‘Wat is nu verkieslijk? Ik vraag het, niet aan
aan de drift, maar aan de wijsheid, aldus den
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grond en het wezen der zaken schier eenparig
maar in eenen misschien te gematigden toon uit
te drukken, of wel die zelfde zaken voor te bren
gen in meer vurige en scherpe bewoordingen,’
maar en
danzonder
ook alleen
vanacht
de zijde
van op
hetdeNoor
den,
eenigziins
te slaan
om
standigheden van zoovele Zuidelijke ambtgenooten,
Wier gezin‘ en bezittingen zich in het midden des

oproers bevinden.

‘

Zie daar d.e ‘vraag , die ik in den eerstgenoem
den zin beantwoord en zulks te ‘meer, omdat,
hoezeer wij geroepen vzijn om de regering te schra
gen .en met dezelve mede te,‘ werken in deze _ge
wigtige omstandigheden, en hoezeer ik personeel

mogt gelooven dat men reeds _ lang geweld had
moeten gebruiken en. er ‘alnog toe moet komen ,
iknogtans geenszins van oordeel ben ,‘ dat de Sta
ten-Generaal verpligt zouden zijn , dit uiterst mid
del uitdrukkelijk aan te d-uiden of ‘in te roepen

bij hun antwoord op ’s‘Konings aanspraak, maar
dat, wanneer zij na meer officiële kennis van za

ken, de overtuiging erlangden , dat er geen ander

middel van heil bestaat, hun alsdan de wettige en
zelfs het initiatief daartoa ‚ niet ‘is afgesneden.‘

Hunneverklaarde genegenheid alzoo , om tot alles
mede te werken , moet voor het oogenblik voldoen
de zijn, om de morele kracht der regering te
schragen.

Op deze‘ gronden stem ik voor-‘het antwoord.
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Advĳs uan Jhr. e. BEELAERTS van BLOKLAND.
EDEL Moqnnnn Hennen l
Ik begin de beoordeeling van het ontworpen

adres in antwoord op de ‘aanspaaak van den troon,
met del herinnering aan den plegtigen eed, door
de Staten-Generaal bij de openlijke inhuldiging
des Konings in’naam van het geheele ‚Nederland- .

sche volk afgelegd

(art. 5 r der grondwet).

In

dien eed, onder den blooten Hemel op de Place

Royale te Brussel, ten aanhoore van een ieder, ‘
’ maar vooral onder opzientot den Almagtigen God

_ afgelegd, zijn alle volgende ledenjder Staten-Ge
neraal, als Vertegenwoordigers des Nederlandsohen
volks, begrepen, diebij de aanvaarding hunner
betrekking zweren, (art. 84‘) vdat zijde grondwet
azullen handhaven met al hun vermogen , en daar
Ĳvan niet zullen afwijken , of toestemmen dat daar
„van afgeweken worde.”
v

Aan deze plegtige verbindtenis gedachtig, meen
ik niet te kunnen toestemmen’, dat in de buiten
gewone omstandigheden, in welke wij ons bevin

den, en welke tot deze buitengewone zitting heb
ben

aanleiding gegeven, het adres der Staten

Generaal eene bloote‘, in meer of min fraaije
wending van taal en spreekwijze bestaande weêr
klank zij van de aanspraak van den troon. Neen, de
Koning heeft regt om. van de Staten-Generaal eene
ronde verklaring van hunne gevoelens te ontvangen,
\
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‘en de Natie zekerlijk verwacht met hetzelfde regt,
dat hare Vertegenwoordigers zich zonder dubbel
zinnigheid verklaren, en de opregtheid wel pa.
‚rende met voorzigtigheid, de eene dier deugden‘

evenwel niet opoEeren aan eene overdrijving van
de andere. Maar al konden wij , gelijk in den
gewonen loop vanzaken dikwijle het geval was, I
met eene’ bloote weêrklank op de aanspraak vol
staan, dan geloof ik, dat het ontwerp van adres

ook zelfs aan die gewoonte niet beantwoordt. De
Koning kondigt aan de Staten-Generaal het einde
’ aan van den opstand in onze overzeesche bezittin
ggn; in het adres zoek ik te vergeefs naar‘ eenig
antwoord op die mededeeling, omtrent eene zoo
aangelegene gebeurtenis, omtrent den gelukkigen
uitslag welke de opoffering van zoo veelbloeds
‘en van zoo‘ vele schatten eindelijk heeft gehad.

Ik Wensch, dat deze nalatigheid eener in het bij
zonder uitgedrukte melding haren oorsprong niet

moge verschuldigd zijn aan de tegenstelling, dat
wij eenen gewapenden opstand in eene bezitting

op ‘eenige duizende uren afstands, door kracht van
wapenen, ‚door welbesteedde geldmiddelen, en
door eene standvastige‘ volharding hebben weten

te ‘bedwingen, terwijl Wij eenen opstand in een _
gedeelte onzes lands, onder onze ‚oogen‘, niet zou

den kunnen dempen!
_ Maar indien het adres zelfs niet aan de‘ ge
woonte ‚voldoet van geen punt van eenig belang
onbeantwoord te laten, zoo vind ik aan den an
‘
15
“
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deren kant in hetzelve eene onvoorzigtige vermel
ding van‘ de scheiding der gewesten, welke door
tractaten en grondwet zĳn uereenigd.
Wij behoeven het ons geenszins te verbergen,
dat de vereeniging der’ Nederlandsche gewesten,
na groote staatkundige gebeurtenissen en oorlogs

kansen , de uitkomst is geweest van traktaten tus
schen de groote mogendheden, en niet ‘het gevolg
van de raadpleging, zelfs niet van de wenschen

der verbonden volken zelve.

Die vereeniging kan

derhalve niet gescheiden worden, ‘zonder toestem

ming van de hooge contracterende partijen‘, en de
Staten-Generaal behooren het niet te wagen ‚tot
eene scheiding van gewesten te besluiten, waarop
buitenlandsche magten hun veto zouden kunnen
uitspreken.
Öm deze redenen en om alle raadpleging vrij
te houden, en geene verbeteringen uit te sluiten,

voor welke, hetzij onze grondwet, hetzij andere
onzer wetten mogten vatbaar zijn, geloof ik, dat
men in de zinsnede daartoe betrekkelijk in meer
algemeene bewoordingen behoort te spreken;
daarom had ik in de afdeeling, tot welke ik de
eer heb te behooren, de volgende redactie van

dit gedeelte voorgesteld (met welke zich ook an
dere leden hebben vereenigd): nhet gewigtig
nvraagstuk van eene herziening der grondwet,

‘ook ten opzigte van het tegenwoordig staatkun
ndig bestaan van het Koningrijk ‘der Nederlanden,
‘nullen zij, langs den grondwettigen weg, welks
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nbewandeling zoo voor hen als voor Uwe Maje
‘n steit alleen zedelijk mogelijk is, onderzoeken, en

’»zij zullen niet aarzelen de uitdrukking hunner
‚denkwijze en beschouwing deswege met openheid

‘en- kalmte aan Uwe‘ Majesteit kenbaar te maken ,
„terwijl zij met gevoel van dankbare’ erkentenis

‘de verzekering hebben ontvangen van Uwer Ma
vjesteíts bereidwilligheid ter medewerking tot alle

Ĳmaatregelen‘ die het volksgeluk kunnen bevorde
»ren , eene gezindheid trouwens, waarvan de ge

»heele natie steeds de ‘blijkbaarste ondervinding
òìheeft , en die voor allen, hoe zij ook gezind

‘zijn, ten- waarborg behoort te strekken voor die
sverbeteringen in‘ ons grondwettig bestaan, welke
»in aller belang noodig mogten worden geacht.”

Maar, Edel Mogende Heeren! gij zult met mij’
gevoelen, dat aan geene ‘verbeteringen, voor wel
ke anderzins onze instellingen, hetzij binnen den
kring der grondwet, hetzij“door eene herziening.
en verandering in dezelve, kunne viatbaarîzijn, de
band kan worden geslagen, zoo lang ”' een ieder

onzer zieh niet bevindt in een volkomen staat van
vrijheid’ om met beraden overleg te oordeelen; met
andere woorden zoo lang de gewapende opstand
ineenig gedeelte des Koningrijks duurt. En‘ zou‘

den wij ‘I dan onzen wensch niet uitdrukken, dat
die opstand hoe eer hoe beter worde tegengegaan
en gedempt? En dit weegt. te meer bijmij , wan
neer‘ ik hetbegin en den tegenwoordigenïstaat van
den opstand naga: sedert een paar jaren werd het
15'
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ei‘ op toegelegd om misnoegen en wantrouwen aan

‘te kweeken tegen verscheiden daden’ der Rege
ring; ‘wij werden overstelpt met Verzoekschriften '
‘over verscheiden onderwerpen van bestuur; deze
Kamer‘ meende , die ‘verzoeken aan den Koning ‚te
moeten overbrengen door middel van een adres;
de Eerste Kamer vereenigde zich met dat gevoelen

niet, ‘en de zaak ‚had alzoo eenen grondwettigen
aﬂoop; het volgende jaar kwamen de verzoekschrif
ten op nieuw te voorschijn; zij werden bij besluit
dezer Kamer ter griiïie nedergelegd, en geen lid
dezer Kamer heeft er tot hiertoe eenig voorstel
uit gedaan ‘;_ één onderwerp alleen is ‘bij U Edel

Mogenden opzettelijk behandeld, dat namelijk van
de regtspleging’ door gezworenen, en hetzelve is - ‘
door ‚eene groote meerderheid ontkennend beant
woord , en wel op eene wijze , dat er aan geene ’
overheersching van gevoelens van de eene groote

afdeeling’ des Rijks over de andere te denken is,
daar zich zoo onder de meerderheid ‘alsyonder de‘,
minderheid een groot aantal van de leden uit het’
noorden en‘ uit het zuiden ‘hebben bevonden; de

‘bezwaren die men omtrent het onderwijs en het
gebruik der Fransche taal had doen gelden, zijn
bij
besluiten
eene
‘wijze’
die Koninklijke
geen stof I tot
klagtenafgedaan
overliet. opWij’
genoten’
vrede van buiten en welvaart van binnen, maar
ziet, eensklaps ontstaat in het steeds in voorspoed

en rijkdom toenemende,‘en door een ieder met

wellust beschouwde Brussel, een oproer, begon‘
I
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nen met de plundering bij een boekhandelaar ,
een vreemdeling, welken men, als ongunstig be

kend, wel begreep weinig belangstelling te zullen
inboezemen; maar het oproer, aldus met goed

‚gevolg beproefd, moest weldra hooger klimmen;
’ en werd weldra‘ zeer behendig in eenopenlijken
gewapenden opstand verwisseld, een opstand wel‘
ke zich dadelijk kenmerkte door het verbreken der
Koninklijke wapenschilden; - door het aantasten
— \van het gezag des_Konings_’en der wetten, door
het ‚aanhitsen _van ‘denzelfden opstand in andere
plaatsen, zoodat‘ de hooge Regering verpligt is

geraakt, toevlugt te nemen tot de kracht der wa
penen, indien niet om de vlam des oproers dade’

lijk in het bloed, der schuldigen te ‘smoren , dan
ten minste om andere streken des lands voor der

gelijke tooneelen te behoeden.
' Dien staat van zaken mogen wij door stilzwij
‚ gen niet verlengen; wij behooren ons te verklaren

en de regering te sterken: hierom heb ik me:
‘eenige andere leden‘ in de afdeeling voorgesteld op
de zoo even aangehaalde zinsnede te laten volgen
‚deze of " dergelijke verklaring: ‘Maar de Staten
„Generaal zijn tevens van ‘oordeel, dat eene on

‘voorwaardelijke onderwerping der in opstand zijn.
„de plaatsen aan alles behoortwooraf ‚te gaan,’ zij
‘ „nemen de vrijheid himnen‘ hartelijken wensch uit
„te drukken dat geene middelen, binnen hetl-‘be
nreilt der regering staande, zullen‘ worden ge

spaard, opdat de wetten haar gezag en de uit.
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‚oefening van het regt haren‘ onbelemmerden loop

„hernemen ,‘ en alzoo de bedoelde verbeteringen
‘mogen worden overwogen in een‘ volkomen staat
‚van vrijheid en onbezorgdheid door allen die
„daartoe geroepen zijn.” ‚
‘
Het spreekt van zelve, dat ik deze redactie,
welke ik op het papier heb gebragt, zoo als zij
mij voor den ‘geest kwam, . niet als de best moge
lijke beschouw; ik zal gaarne‘ eene andere aanne=

men, mits maar de zaak worde uitgedrukt; in’.
dien de Kamer , b.’ v. zich wil vereenigen met die,

‘ Welke door den vorigen spreker“(den Heer van
sr-rzsms) is voorgedragen,‘ ben -ik er volkomen me
de te vreden‘. U Edel Mog. zullen hebben opge

‘ merkt , dat ik in algemeene bewoordingen spreek
van middelen binnen het bereik der regering staan
de, zonder die middelen aan te wijzen of daar
omtrent in bijzonderheden te treden: bij de ge-h

brekkìge kennis welke wij ‘hebben van die mid
delen, en ‚van den “ staat der zaken, is eene bij
zondere aanwijzingvoor mij niet mogelijk, maar
ik acht ze ook onnoodig‘: de regering staat op het

standpunt, om kwaad en middel te kennen‘, van
haar wacht ik ‘meer bepaalde voordragten af,
voor zoo ver zij mijne medewerking behoeft; al
wat ik nu verlang, is eene duidelijke verklaring,
dat de ‚Staten-Generaal de onvoorwaardelijke on
derwerping der opstandelingen als een eersten
noodzakelijk vereischte beschouwen, ten einde een
ieder van ons met bedaard overleg, met onpar
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tijdigheid, metpnbevreesdheid voor de veiligheid
van eigen persoon en bezittingen, en dus in een

staat van volkomen zedelijke vrijheid, moge hel
pen raadplegen en Êbesluiten over de gewigtige
belangen des vaderlands.
‘ Indien eene dergelijke verklaring, ter onder

steuning van de ’waardigheídï der Kroon, ter ver
zekering van het gezag der wetten, en ter hand
‘having onzer eigene vrije beraadslagingen, in het

adres niet wordt opgenomen, zie ik mij genood
zaakt , mijne toestemming aan hetzelve te weigeren.

wenden wij ons naar de ruim beweldadigde,
maar ‘ondankbare inwoners der stad Brussel, -en
zien wij wat het gevolg was van het intrekken

der Koninklijke troepen, welke behandeling zij
ondervonden, en wat het loon _was voor het ter
hulp snellen van de nog overgeblevene goede in

gezetenen.
Reeds den 21ste“ was alle veiligheid ‘verdwenen,

en bestond er geen zweem meer van eenige gere
gelde magt, die nog den vorigen dag aanwezig

was geweest. De bevelhebbers der Burgerwacht‘,
de zoogenaamde‘ staf , de raad der Burgerwacht ,
hebraadselaehtig kommitté voor de openbare vei
ligheid, ‘alles was‘door het graauw weggejaagd en
ontbonden. Zoo waren de laatste sporen der wet
tigheid vervangen door de‘ afschuwelijkste rege

_ ringloosheid.
„Banden vreemdelingen, die te Brussel waren,

1
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werden door de belhamels van den opstand tegen
de burgerij opgehitst; stelden zich aan het hoofd
van het graauw‘, liepen storm op de wachthuizen
en ontwapenden de burgerwacht. Vervolgens werd

de poort van het Stadhuis opengeloopen,en maak
te het gepeupel zich meester van de wapenen der
Burgerwacht, die aldaar bewaard werden.
Van dat oogenblik af zijn alom de deuren
en de vensters gesloten gebleven.

Het gewapende

graauw trok onophoudelijk onder een woest ge-l
" schreeuw door de stad, met‘ eene vaan voorop,
waarop de namen van de leden der voorloopige

Regering stonden.

Angsten schrik maakten zich

meester van alle goede ingezetenen, en ‘duizenden
derzelve vlugttennit de stad.
j
Den 225ml ’ nam de ‘verwarring nog meer toe.
Het graauw

was volstrekt meester, en de angst

‘voor de gevolgen van dezen staat van zaken steeg

ten top.

De woningen van rustige ingezetenen

werden- door razende lieden opengeloopen, die
-voorwendden wapenen te zoeken, maar die zich
van de huizen meester maakten. Den geheelen
nacht klepte ‘de stormklok; de‚ verschansingen ,

die volgens de dagbladen der partij door alle klas
Sen vrijwillig zouden‘ opgeworpen zijn,

werden

gemaakt door goede burgers, die met het pistool

‚ en den blooten ‚degen op de borst, tot dit ‘werk
gedwongen werden. . . . .”
‘ \
Brussel was nu door nationale troepen bezet,

die den 13ste“ , ‘na eene hevige kannonnade, de
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Schaerbeeksche poort stormenderhánd binnenrukten;
verraderlijk werd bijna uit alle ramen geschoten,
barricades waren reeds vroeger gemaakt; maar bij al

dien tegenstand bleven de dappere strijders voor de
goede zaak echter vooreerst meester 5 ook het inruk- ’
ken‘ binnen Brussel werd voorafgegaan ‚door een
allerscherpst gevecht, hetwelk van ’s morgens 7 tot
u uren duurde. Prins FREDERIK trok tevens op dien

‘ dag binnen.
Den 2451611 werd het Park, de drie‘ Paleizen en
‘de nabijgelegene pleinen en straten bezet; de uit
gangen ‘der Poorten kwamen in de magt der troe
pen , doch in ‚de binnenstad werd den geheelen

‘dag gevochten.
- De nacht liep vrij rustig af , en den volgenden

_ dag begon het vuur in het Park later dan te voren.
Ten 10 ure kwamen drie personen in het hoofd

kwartier met de verklaring dat alle gezag ontbon- _‚
den Was, dat er geen hoofden meer bestonden,
en dat de Heer “ iïnooevonsr een vrijgeleide vroeg,

om over de middelen tot herstel der rust te ko
men raadplegen; waarom hij tevens verzocht, dat
het vuur ten ‘ u ure aan behle kanten’ zoude ge-\‚
staakt worden. Dit werd toegestaan.‘ De Heer
D’HO0GVORS'1' kwam , maar‘ zijne voorstellen konden

niet aangenomen worden, althans’ de kannonnade
op‘ de benedenstad werd weder voortgezet.‘
‚
Naar de kant van Leuven en Mechelen lagen
troepen in reserve \en uit Antwerpen werd grof

geschut toegezonden. De troepen streden met verbit- ‘

‘
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tering en-handhaafden zich in de verkregene stel- ’
ling, doch werden op den 26ste!‘ door een over:
groote hoop opstandelingen aangevallen, welke al

vorens brand in ’s Konings paleis hadden gesticht.
Dit had reeds vroeger in het‘ paleis der Staten

Generaal plaats gehad.
Dien ten gevolge werd men verpligt het paleis
te ontruimen; de verdediging tot de Hertogstraat.
werd in eene voor de troepen hoogstgevaarlijke
Wijze beperkt‘, waarom men oordeelde de stad te

ontruimen, en vooreerst aan haar lot te moeten
overlaten. De afmarsch had des nachts ‘inde beste‘
‚ ‚orde plaats. Ì
Prins FREDERIK bevond zich welvarende en begaf
zich naar ‚Diegchem, alwaar de’ troepen postvatten,
_ die op 8000 man werden begroot.
6 à 700 man der Koninglijke troepen werden‘

gekwetst of sneuvelden hierbij.

Volgens de bes

te opgave vanStaatswege waren er van de eersten
278, welke te Antwerpen verzorgd werden.

Den 28,611 was het bekend dat de hieronder
staande personen ligt en zwaar gekwetst waren (*) :
c

‚ ‘

—

.

_

.

Generale staf; — Toezzgtì over de Grenadzers

‘

en Jagers.

Baron J. V. de Constant de Reâceque, Ituite
nam-Generaal, gekwetst.
‘
A. Schuurman , Generaal-Majoor, gekwest.
(*) ‘Voor sommigen is het van belang deze namen ‘hier aan te
treden, daarom ging ik tot ‘plaatsing over.
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Generale staf;

N. F. E. de Gumoëns ‚ Luitenant-Kolonel, ge
vangen.
J‘. C’. de Normandie ’sJacob,

11‘te Luitenant

13de afdeeling, en aspirant bijiden staf , gekwetsta
Afdeeling grenaders.

J‘. Î/V‘. Schmitz, Kapitein,
‘L. N. Perot, Kapitein,
F.
Â.
R.
J‘.

‚

gekwetst.

' / ‘ _ ‚ ‘q ‘

’

Hardy j, Kapitein‘,
_
L. Akersloot van Houten, Kapitein,
Sandberg, Kapitein,
——..—.ù
FV. de Schepper, 1ste Luitenant, ‘ -——.—

‚A. J‘. van Slingelandt, 1ste Luitenant, ——
A. Daelman, ie Luitenant,

-_

2de Bataljon Jagers.
A. A.‘Capiaùmont, rsLuitenant
F. L. ‚Dammen ,_ re Luitenant,‘ l
‘

gekwetst

5de Afdeeling Infantefitîuï

J. Scltenqfislry, Luitenant-Kolonel, ‘ gevangenal"

9de ‚Áfdeeling.‘ ‘
J. J‘. A. Ardesch, Luitenant-Kolonel, gekwest. —
M. Bergrer‘s‘J Kapitein,
H.‘ J. Testas, Kapitein,

—_’__ 1

A. Berlthqﬂ‘, “te Luitenant, gesneuveld.
‘
10de Afdeeling.
P. Morre, Kapitein,
’
gekwetst;
J. P. L. WJTissot van Patat, Kapitein,

W. de Razúzllet , 1e Luitenant,

—.—._.
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1"‘ dîtdfdeeling. _

K. H. Wimmer , Kapitein , gekwetst.
Regement Dragonders, n0 ‘4. ’
C. F. E. de Thirry, Majoor,

‚

‚gekwetst;

P. Kenens ‚ Ritmeester der 2de klasse,
Regement Huzaren, n‘? 6.

vF. van Borssele, Majoor, gevangen.
Regement Huzaren , n”. 8.
H. J’. W. A. ‘van Uchelen‘, Ritmeester der 1e

klasse, en adjudant van
Tn); , gevangen.
‘

_

den LuitenantÀGeneraal‘

Regement Lanciers.

L. J‘. Gaîìtois , Majeor,‘ gekwetst.

F.’ Dqﬂîgriies, Ie Luitenant, gevangen.

Korps- rijdende Âftilleríe.‘
C. F. Kramer de Bichin, Majoor’, ‘gesnenveld.
J‘. C’. van. R_yìu‘‚’2‚‘elzit‚r tehLuítenant, gekwetst.
C. G. A. m’ Gorkum, 2de Luitenant, gevangen.

‚Men vergelijke hierbij de volgende, latex‘ inge.» '
ltomene , suplementoire nominativen staat.‘

I Afdeeling Grenadiers.
L, Perot‘, Kapitein, overleden aan de gevolgen
zijner bekomen wonden.

A. H. P.‘K. van’Sachtelen‚ is“ Luitenant, ge
kwetst.
'
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G. J. L. Brade, 2de Luitenant, idem.

L. G. Ze ‘Brun, 2de Luitenant, idem.
.

1ste Âfdeeling Iìgfìznterie.

H. J‘. Antoine, Kapitein, gekwetst.
‘
5de Afdeeling Infanterie.
C. ÎÌ. G. Dittlinger, Majoor, idem.
L. Kuítenbroqwer, Kapitein, idem.

‚ ‘ 9de. Afdeeling Iìgfanterie.
A. ‚Bredie, 1ste Luitenant, idem.
J‘. F.‘ A. Krjthe, 1ste Luitenant, idem.
A. W. Anjer‘, 1ste Luitenant, idem.
10de. Afdeeling Infanteﬁe.
S. M. Dollcman , 1ste Luitenant-Adjudant , idem.

W. de ‚Ravalet, 1ste Luitenant, idem.
„K. J‘. B. de Monix, 1ste Luitenant ‚Tvermjst.‘

11de Afdeelilig‘, Irĳanterie.‘
K. H. Wimmer ‚. Kapitein, overleden aan de ge
volgen van zijne bekornene wonden.
Afdeeling Kumssiers 72°. 3.
‘D. C. de Bruin, 1ste Luitenant, gevangen.
_

‘Regement Lanciers.

N. A. Ablay,‘ 2de Luitenant, gekwetst.
Overigens zijn van dehier navermelde korpsen,
het navolgende aantal onder-officieren , korporaals
en manschappen gesneuveld, gekwetst of gevan
gen , als :
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Gesneuveld.

Van de afdeeling Grenadiers , 55.
Van het 2de bataillon Jagers, 10.
Van de 5de. afdeel. Infanterie ,

Van
Van
Van
Van
Van

5.

de 9d‘: afdeel. Infanterie, ‘
de rode afdeel. Infanterie, ‚
het Instructie-bataillon ,
het reg. dragonders, uo. zf,
het regement Lanciers ,

17.
51.
‘7.
1.
1.

Te zamen 105.
Gelîwetst. I

Van de- afdeeling Grenadiers„
Vanhet 2de battaillon Jagers.
Van de 5de afdeel. Infanterie,
’ Van de 9de afdeel. Infanterie,’
Van de 10de afdeel. Infariterie ,
Van het Instsuctie-bataillon ,
Van de rijdende Artillerie’,
Van de Artillerie te voet ,
Van de afd. Kurassiers n", 3,

199.
55’. 24.’
86-.
16-’.
15.
‘55.
2.
’ 1.

Van‘ het reg. Dragonders . n‘). 4 ,
5.
Van het regement Lanciers, 14.
596.
Te Antwerpen was ook een 90 tal krijgsgevan
genen, onder sterke bedekking aangebragt. Op’
de Beurs bragteu —
den nacht door en werden
onder bewaring van Generaal CHASSÉ gesteld.
Luik was oproerig. Den 2481811 had men _de
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‘ stormklok geklopt op het gerucht, ‘dat men een
aanval van de zijde van Maastricht te wachten
had. Ook besloot men, bij gebrek aan vuurwa
peneu, elk, die een geweer verlangde, van een
piek te voorzien.

In Mans was het in die dagen alles rustig.
Te Delft‘ ‚werd een Militair Hospitaal geves

tigd.

‘

‘

\ .

—Gend was ondanks de pogingen van kwalijkge
zinden.
‘

Maar te Brugge stak men de vaan des oproers
op, zoo dat de militairen genoodzaakt werden vuur
te geven, waardoor evenwel, gevoegd bij het
patrouilleren der troepen, de wanorde meer en
meer toenam. Om de bloedige tooneelen, welke

een sterken tegenstand der ‘troepen noodwendig
ten gevolge moest hebben voor te komen, ver
lieten deze den volgenden dag, 28 September, de
stad. Het driekleurig vaandel werd dadelijk van
den toren uitgestoken, en de Burgerwacht , de
zelfde kleuren dragende, bezette de stadspoorten.
Eenige, personen , die wegens plundering gevangen

zaten, werden in vrijheid gesteld.

‘

De Gouverneur van West-vlaunderen welke
zich te Brugge bevond, verliet de stad, na alvo
rens een lid der gedeputeerde staten benoemd te

hebben, om gedurende zijne afwezigheid de zaken

waar te nemen.

‘

‘Te Antwerpen werd door Generaal cmtssz’ eene
r
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proclamatie uitgevaardigd op den 278m‘ Se’ptem—
ber, Waarin voorkwam:
‘ »Dat het verbreide geruchĳstrekkende, om te
doen gelooven, dat op last van

Z.

H, prins

FREDRIK de stad Brussel in brand zoúde zijn ge’
— stoken, schandelijken laster is.
»Dat insgelijks lasterlijk wordt verbreid, dat
men de troepen twee uren plundering zonde heb
ben beloofd; — dat daarentegen is aangekondigd,
“ dat elke Plunderaar, tot het leger behoorénde,

dadelijk zouden worden dood geschoten.
„Dat, zoo de stad niet reeds geheel en al in de

asch is gelegd, zulks’ alleen moet. worden toege
‚ ‘schreven aan ’s prinsen edel karakter en mensch- V
líevendheid.’ ’

Terstond na ‘het ‘ontvangen berigt, dat’ de Na- “
tionale troepen zich uit hunne positiën ‘in de bo
venstad van Brussel hadden terug getrokken,
werd er op last van den Koning een kabinetsraad

gehouden, waarbij.al de Ministers tegenwoordig
Waren.
I’
De banneling DE POTTER, te Brussel zijnde,

‘vaardigde den‘ 29ste“ eene Proclamatie ‘uituwaar
in hij verklaarde steeds verkleefd te zijn aan het
vaderland , de vrijheid Îencde gelijkheid voor al-“
' len.

_

’

De Regering der stad Brugge voegde zich een‘
raadplegend Committé toe, hetwelk bestond uit
de Heeren nu MEULENAERE, m‘: sEnvET, IULLIEN m‘:
rELtcnY van

ĲEĲRNE, nonausacn

en slmwzvrnns ,

‘

_ 2M

welkebesloot tot het oprìgten van eene bezoldig
“de wacht van ‘300 man.
‘

Te Gend wendde muiters op nieuwpogìngen

aan2 om de goede orde en rust te verstoren.

De

burgerlijke ruiterìj kwam echter spoedigáusschen‘
beiden, en _verdreef‘ alzoo de reeds‘ aanmerkelijk
aangegroeide menigte die bewijzen van ongeret

geldheid gaven.

Het kasteel werd in staat van

tegenweer gesteld.
‚
‚
Het hoofdkwartier van Prins FREDERIK werd van

Diegchem naar Waelhem, tusschen ‘Antwerpen
en Mechelen verplaatst.
‘
Even vóór dat de banneling m: POTTER zich in

Brussel vertoonde , en aldaar‘ in zegépraal werd
binnengeleid , onderteekenden 3‘ leden van het
provisioneel Gouvernement een stuk, waarin hij

verzocht werd terug te keeren. IÄNSadat deze tot de
uitoefening van het hoog gezag is geroepen, ver

kondigde het bewind, dat het geene stukken ‘er
kende, ‘dan die door al die Leden geteekend wa
waren: waarna alle ‘Leden verklaarden, dat DE
porren , nomen en van DE WEYER het CentraalCom
mité, belast met de algemeene belangen, zonde
uitmaken. Dadelijk nu deed het erkende Committé
een aantal benoemingen, waaronder DON JUAN van

HALEN , adjudant van den Spaanscben Generaal mm
Kommandant ‚der krijgsmagt van ZuidÄBraband
werd, en LESCAILLE der stad Brussel. ‚

Deze regering, welke aan nou 10m van ‘HALEN
het opperbevel dier gewapende lieden had opge
‘

16
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dragenĳscheen echterzèlve eenige: mate door‘ die
krijgsman geregeerd te wordm’,_zoo als bleek uit
eene brief van’ 30 September , waarin hijgdezélve
verzoekt‘ aan Prins FREDERIK te schrijven, dat, in‘

dien de gevangene ĲUCPEPIAUX en EVERARI! op dien
dag niet tegen twee anderen olIicieren uitgewisseld

‘waren, alle gevangene zouden worden doodga
sclgoteìì 5’ bovendien bedreige’ deze overste de rege‘
ring, ingeval zij niet’ tertond aan zijn verlangen

voldeed, hij kraehtdadige middelen zonde nemen
om zijn doel tebereiken.

‘

‚

Reeds den 30sten bestond te Brusselgeeue voor:
lopige rergening meer, blijkenyde volgende pro

lamatie, die op dien dag Werd ‚afgekondigdá
ÂPROCLAMATIE.
Dàppelre’ ’ edeburgers Í‘
-

\

„Gij hebt den vijand daar‘ buiten verjaagd’.
Thans moeten wij ‘waken tegen ‘eenen vijand, die
zich in ‘ons midden bevindt, en. die’; voor de ver

dere‘ vestiging vanbhet. gebouw onzer vrijheden,
niet minder gevaarlijk is.‘ Zonder eenen volstrek
ten eerbied‘ voor openbare en bijzondere personen
en bezittingen ,. zullen wij het edele doeljdat de

vrienden des Vaderlands voor oogen hebben‘,-noòit
bereiken.
»Oorlog den; vijand! Vnòdewìendiutïgeûenl Wij y
zijn ‘allen broeders, hebben alle even grobtïbelang
‚m.
‚.'
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bij de handhaving der inwendige Orde, gelijk wij
allen belang hebben bij de uitroeijlng dar plun
deraars en brandstiehters, die ons bedreigen.
yWij noodîgen de burgers uit, om zich onder
ling te beschermen. Aller personen, aller bezit
tingen werden aan de hoede Vatìalléli aanbevolen.

»De schoone zaak, die het volk heeft doen ze
gevieren,
is teblootstellen,
zuiver, dandat
‘wij haar
aan het
gevaar zouden
omv door
buitensporig
heden bezoedeld te worden. Laat ons plundering
en brandstichting overlaten aan de vijanden van
Belgie; de gelederen der Hollanders — zie daar
het eenige doelwit voor het zwaard en het vuur
der Belgen.”

Brussel, 30 September 1830.
Het centraal kommitfe‘. „na porren , en. aocma, s. van na watten.
Met gesloten deuren was de tweede‘ kamer der
Staten-Generaal den 27ste‘ 28ste" en 295m te'sGraì’
venhage vergaderd geweest.

De medegedeelde redevoeringen zullen dus’ al
hier volgen.
Advĳs aan‘ den Heer Mr. c. G. BIJLEVELD.
Ener. Meerman Hennen 2

Geroepen om met mijne medeleden van deze
Kamer mijne stem uit te brengen op ’s Konings‘
boodschap’van den 13d“!1 dezer‘, houdende’: ‘op
16*
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ùgave van twee vraagpunten, welke Zijne Majesteit

‘eene onverwijlde , bepaalde "en zorgvuldige over
„weging van Hun Edel Mogenden onderwerpt,”
en omtrent Welke Z. _M. „verlangt de vrije en
„openhartige mededeeling van het gevoelen van

„de vertegenwoordigers van het Nederlandsche
»volk;” neem ik geen deel aan de debatten, om
mijne wijze van zien omtrent die, ja ‚-- in waar
heid te regt als gewigtige vraagpunten, aangekon

digde vraagstukken, te doen kennen. _
In de aftleeling, tot‘ Welke ik behoor, en in de
centrale afdeeling, ook tegenover ’sKonings Mi
nister van Binnenlandsche zaken, heb ik genoeg

gezegd aan‘ het boven alle bedenking te stellen,
dat ik het tegenwoordig oogenblik en de omstan
digheden , waarin wij vetkeeren; ongeschikt reken,

om die vraagpunten’ te behandelen.
‘ Dat de Vergadering, zoo als wij _die hier ge
zamenlijk uitmaken, thans niet is te zamengesteld

om met de overwegingvan’ zulke twee ingewik
keltle vraagpunten’ zich bezig te houden; en ein
delijk dat een bevestigend, even Weinig als een
ontkennend antwoord , goede gevolgen hebben kan.
Waar vandaan dan ook ik met hart en ziel

verlangd had, zoo‘ als ik nog laatstelijk in de een
trale ‘afdeeling, op gister ‘gebonden, den vurigsten

wensch daartoe heb aan den; dag gelegd, dat het
Zijne Majesteit mogte behagen, zich te vergenoe
gen met de kennis van de uiteenloopende gevoelens
_der leden, vervat in de Processen-verbaal van het
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verhandelde in de afdeelingen aan ‘s Koniugs Mi
nisters ter hand gesteld; edoch met geen ander!v
gevolg dandat ’sKonings Minister ons heeft doen
kennen het verlangen van den Koning, om‘ een
legaal antwoord omtrent de beide vraagpuuteng
evenwel met dien verstande, en dit moet wel in‘

het oogworden gehouden (het is ook om ‘dit wel
te doen weten,’ dat ik hiervan ook bij deze discussie
melding make), dat het Zijuer Majesteits doel niet
is aan de vergadering eenigziìisjvoor te schrijven
van hoedanigen aard dat antwoord zoude-moeten
wezen, maar dat slechts een antwoord wordt verlangd,‘ hoedanig dat zoude mogen zijn.
Ik neem dus geen deel aan deze debatten om’
met mijne Wijze van zien mijne medeleden bekend
te

maken;

maar slechts om met korte woorden

eenige ontwikkeling te geven ‘aan de gronden
waarmede I ik’ mijne stem denk te zullen’ kunnen
‚wettìgen.

Ik zeg kortelijk, omdat ik van mijne zijdeîzoo
min mogelijk eenig verder beletsel ‘wil inden.‘
weg’ leggen, dat zoo ‘velen van ‚onze medeleden;
die met mij leden zijn van de vergadering van:
het x Amortisatie-sjîndikaat , hetwelk . tegen ‚heden. Î
te Amsterdam is bijeengeroepen, nog‘ rlecl gaan
‘ ‘nemen aan die- bijeenroepìng ‘om ten minste op

morgen of overmorgen te kunnen helpen beslui
ten, omtrent punten die zeker van een ‘grootlbep

lang kunnen zijn, belangrijker misschien dengïwbl:
Oppervlakkig zoude kunncngedachtíwordén‘ ‚
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Men wachte zich voor alles waaruit de kwaad
willigheid stof kan ziften, om wantrouwen in te
boezemen. Ne quid durius.
‘
Hiermede trede ik nu dadelijk ter zake en be.
‘weer dat het‘ tegenwoordig oogenblik en de om.
standigheden waarin wij vel-koeren, ongeschikt
zijn om vraagstukken van zoo „Lveel gewigt als die
zijn, welke aan ons worden voorgelegd, te be

handelen.

‘

Het oproer rigt, in sommige deelen van het
‚Rijk, dc gruwelijkste tooneelen van brandstichting
en roof aan: een burgerûoorlog van den ergsten
aard, staat op het punt van los te barsten, zoo

dezelve niet gezegd kan worden rëeds te bestaan:
’sKonings troepen houden zich bezig om door ge
weld ‚van wapenen mulitelingen‘ tot orde en on
derwerping‘ te brengen; het bloed van zoo velo
hraven wordt vergoten (láár, waar ongelukkiger:
noch in persoon, noch in bezittingen veilig zijn
tegen het‘ moorddadig geweld van de heﬂedes
volks, aangevoerd door‘ vreemde deelgenomen van
het vloekgespan, hetwelk alle doelen van Europa’
met eenen geheele ommekeer van orde dreigt, en
met

zich voeren vreemde huurlingen, die niet

anders dan misdaad kennen.

Op zulk een oogenblik, onder zulke omstandig
heden, worden Wij geroepen om ‘op onze onder‘
vinding afgaande,” welke geene is, zonder eenige

inlichting omtrent hetgeen men Weten moet, zal
men eenig oordeel kunnen vellen, —- op zulk een
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oogenblik, en wat zonde ik ‘nog ‚al meer er aan
kunnen zeggen, om er de ongeschiktheid van aan
te toonen „naar ‘ik zwijg liever dan iets te zeggen,
hetwelk de hartsiogteu nog meer ‘aan het ‘zieden.
zoude kunnen brengen ,
op zulk een ‘oogenblik
intusschen worden wij geroenen ‚om, met kalmte,
vraagpunten te ‘behandelen, die betwijfeld worden
of zij ‘wel ‘tot ons ‘behooren, ‚en over ‘welke men

niet ‘lagen ‘of wekexĳmaar maanden moet naden?
ken om er, bevredigd me} zijn eigeeqgeweìspggp;
‘w ‘larven ‚antwoorden‘
‚ ’
.
.

„Groots ‚God! wie ‘zijn ‚de raadslieden}; biivnûllse’
eerst het denkbeeld is opgekomen „en het ‚lìlejlìheln;
dnrvennaededeelen aan Neérlands dierbaar ppperĳì’

‘ hoofd‘, onzen. KQQÎQSĲ Wiens ziel geîsshoktjyvordt
door het zien‘ van‚‚ zoo ‘veel enveldaden als plaat_s_
vinden, wiens“ vaderhart bloedt‘ over liet moetenv

in het‘ werk stellen ‘van middelen‘ van’ geweld,
waarvan zijn‘ stamliuis een afkeer _‘l1eeft,:op wiens
gelaat te zien zijn de groeven van pijnigend veiidriétï
welke de snoodste ondankhaarheiîl , met eeneheìlĳ‘

sche vreugd op het gelaat, er in gepleegd heeft.’
‘Maar ik îga ‚verder, en wel_ tot mijnen ‘tweede
grond, en zeg: onze vergadering, zoqals" die thans

is zamengesteld, is ongeschikt ‘om op de voorge
stelde vraagpunten eenigstellig antwoord ‘Ìtekun
nen geven.
‘
' ‘
’
‘ ‘ '
Voor alles ‘verlaat ik mij tot hetgeen’ ‘ikbij ge.‘
j legenheid van de delibaratieu over liet adres,
in antwoord op s’ Knnings aanspraak ‘vonden

1x‘

‘
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troon , op dat punt heb gezegd; en wat. zoude ‘ik

daar- nog al niet bijknnnen voegen? Zijn er gee
ne ‘leden in ons midden, die, blijkens de door
hen gedane ‘proclamatie, niet verondersteld kun
nen worden met eene geiloegzame vrije stem op

de voorgestelde vragen te kunnen antwoorden?
‘Zijn ”er geene leden in ons inidden , die als af
‘ygevaardigden van de opstandelingen (ik Wil, ik
mag‘ de bedoelingen van ‘die leden niet beoordee
len ,' zij kunnen zuiver zijn geweest, — ‘zoo lang
de daartoe bevoegde magt geene andere nitspraak
heeft gedaan, moeten die buiten onze oordeelvel
ling blijven), zich hebben laten gebruiken tot eene

daad, die’ veelligt‘ hun een ander lot had kunnen‘
doen te‘ beurt vallen, dan dat van eene toelating
tot den troon van onzen Konin".
‘‚Maar ik schuif het gordijn voor‘ hetgebeurde
en vraag: zijn er niet in ons midden ledenldie

moeten beven op hel: aandenken aan hun goed en
hunne bezittingen, gelegen in die. in opstand zijn
de streken van het dierbaar, maar helaas onge.
lukkig, rampzalig‘ vaderland; die er hunne dier
baarste panden hebben, vrouw, kinderen bloed
‘ en aanverwanten; die hunne zonen en bloedver

wanten op het slagveld hebben 5‘ zonen , bloe(l- en
aanverwanten; die misschien reeds zieltoogend hier

of daar ter neder liggen , veelligt op dezen oogen

blilvreeds onlzield?
Is het van‘ zulke leden te verwachten dat zij in
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staat zijn over ‘de twee‘ vraagpunten welheraden

oordeel te kunnen vellen?

‘

Maar zijn wij allen, zoo veel wij zijn, niet te
zeer door hartstogten van allerlei aard buiten’ al
1e bedaarde stemming gebragt, om met een ja of

neen ‘ op elk ‘der vraagpunten in het afgetrokken,
of in verband met elkander beschouwd , te kun‘

nen antwoorden?
Vraagt het u af, mijne mede-leden! vraagt het
u af , voor God en geweten, en bedenkt dan hoe
het met ulieden gesteld zij.
Wat mij betrelfe. Ik leg’mijue hand op de
borst, en zeg voor mij neen; Ik ben niet in die
stemming, welke mij bij zulk een onderzoek l)e-’
hoeft.

.

‚

En wat zal nu het gevolg van een stellig ant‘
Woord?‘ Zegt men neen.’ Dan heeft eene meer‘
derheid, eene meerderheiddìestaande uit de zoo-_
danigen,’ die men als de onderdrukkers van de
Belgen altijd heeft uitgelìreten, het besluit in de
Wereld‘ gebragt; dan zijn de Belgisclien afgevaar
digden overstemd geworden; dan ‘oelligt tijgt men
hun aan, zich niet waardig hunner roeping te llÖlL

ben gedragen;

dan vinden

de opstandelingen

nieuwe stof om hunne aunhangelingeil op te hef
fen; dan wordt veelligt alles wat aan onze mede

leden dierbaar is, aan de grootste onheilen bloot’
gesteld.

’

Maar is de Koning er dan daarmede af i’
Zal _Zijne Majesteit daarin stof kunnen ‘vinden
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om, naar ùbevind, met Hun Edel Mogenrlen de
maatregelen te kunnen berm, ‚dito tot het we.

zanlijken hunner mening zouden moeten ‘genomen
worden? Naar ‚mijn inzien, zeker ueenì!
De Koning‘, en de Koning ttlleen, kan de on‘
dervinding hebben; Zijne Majesteit, die het ge
heel oyerziet, kan de ondervinding hebben, wel‘
ke vereischt wordt, om ‘met kennis van zaken,
eenig voorstel betrekkelijk het vraagstuk te doen,

De Koning, ‘en ‘de ‚Koning alleen maakt trakta
ten niet de vreemde hlogendligtlen, enîläﬂn de

gezindheid van ‚dezelve ìkennen.‘ ‘dus Zijne Majesteit

niet wij, kunnen easdeelen OYGI.‘ de vraag), hoe
eene ‘ﬂfsﬂllﬂlíllílg der ‘wee ‚glwìle deeltm desBijlî-s ‚
bij dezelve zal Wordenojìgenomen en kunnen war‘
den verwezenlijkt.

slaan naar alles ‚als een

blinde naar het ei’
‚
“
Dit,’ dit’ kan in‘ Ĳ Edel Mogenden een‘ ‚neen

wettigen, maar dit. ‘neen ‘kan nooit den Koning
dekken, iìvanneer ‘hij na neen ‘wt rigtsnoer van
zijadoen of laten ‘wil leggen- ‘
ja!gevaarlijk
‚Wat dan?standpunt
Dan brengen
wij‘Maar
den ‚zeggen
Koningvvijop—nuhet
„kan. i

onverwijld voorstellen te’ moeten doen , om die

meeniug derverteganwoordígers ‘les volksle moe’ ten doen, en ‘wel zulke ‚voorstellen, ‚die aan de
K hoofden der factie welgevallig zijn.
‚ Doet Hij dat niet, dan geeft Hij nieuvitr voedsel,

om nog mee! die Majesteit zijner kroon aan te ran
den; —‚- misschien wel om daarin aanleiding te
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‘vinden om gewapenderhand „dan geheelen Staat om
ver te werpen, ‘tenminste daartoe den kans te

‘wagen.
lkoordeel dus dat geen stellig maar ‚ontwijkend
antwoord behoort gegeven te worden; waartoejk
besluit; er alleen lìijvoegende: dat, zoo men stel‘

‘lig antwoorden wil, ik, necnjzeg op beide vragen‘
Ádvĳs van dan Heer Mi‘, J, covnm uoorr.
\

EDEL MOGENDE HEËRENL
\
l

Daar kunnen ‘zulke moeijelijke tíjdsotnstandig
heden bestaan, dat men om onveranderlijk bij zij
ne denkwijze“; volharden, en‘ zijne grondbeginse
len getrouw te blijven, soms genoodzaakt is zijn

gedrag naar die omstandigheden te wijzigethen

een tegenovergesteld voetspnot in m Slaan, dan‘
hetgeen men tot ‘dus îvgrre gevolgd heeft,

Zoocla.

nig zijn de tijden die wij beleven, en zootlanig
zijn de omstandigheden Waarin ik in het bijzon
der mij‘ bevinde. Zooanijne voormalige denkwijze
niet schijnt te strooken ‚met de stem, welke ik
voornemens ben bij ‚deze gelegenheid uit te bren
gen, komt het mij belangrijk voor, datmiju ge‘
‘drag in deze door niemand worde misduid, en

daarom’ alleen verzoek ik‘ eenige oogenlìlikken mij
uwe aandacht te willen verleeuen.

‘Laat- ons vooreerst dan eene blik op het voor,‘

edane werpen’ Wat was aanvankelijk het besten’
dig onderwerp onze: ‚bezwaren tegen het bestuur
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in hoeverre zijn wij van datzelve afgeweken? Was
de stipste nakoming onzer grondwet, niet het on-’
ophoudelijk thema aller onzer redevoeringen en
het eenig doel waarnaar wij streefden? Hoe zijn
-Wij’dan trapsgewijze daartoe gekomen, dat Wij

over het onderwerp raadplegen, dat ons thans be
zig houdt, en dat Wij vraagputìten onderzoeken,
strekken kunnen om de grondwet,
d Welke
die wij’ nooit
bezworen
hebben, in stand te houden, of

regelmatig te wijzigen, maar die zelfs niet metja
beantwoord kunnen worden, zonder dezelve ge“
‘heel te vernietigen? Was eertijds de minste over‘
helling van het‘ bestuur, naar willekeur genoegzaam
om onzen ijver te ontsteken’, en waren ‘Wij alsdan‘

steeds gereed‘ hetzelve’ binnen de "grenzen der
grondwet? terug te‘ voeren, ‘— hoe verv is men nu
niet aan de andere zijde der grenzen overschreden;

En“hoe groot’ is niet in allen gevalle de afstand
tusschen eene rondborstige ‘niaar eerbiedige’ tegen‘
kanting , ja zelfs tusschen een vertoog van vermeen
deof wezenlijke grieven, aan het onpartijdig oor»

deel der Regering aangeboden; hoe ‘grootzeg ik \
is niet de afstand tusschen “dit en de haat tegen
elk wettig gezag, die‘ ontaard
in ‘oproerfop.
stand, ja burgeroorloe‘.
‘
’
'
Toen ik, nu bijna zes jaren geleden , ‘zitting in‘
deze Vergadering verkreeg, was‘ ik ‘doordrongen

van de pligten die op mij berustten, en koesterde
ik de opregte wensch van nuttig aan mijn Vader‘

land te kunnen wezen, door ‘het bestuur voor te
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staan‘ in alleswat hetzelve ten algemeenen nutte
zoude voorstellen,‘maar tevens het onvermoeid ga

de te slaan in alle deszelfs handelingen en’ uitga
Nooit heeft eenigewrevel‘ ‘mij verleid het
ven.‘
voetspoor ‘te verlaten, dat ik mij voorgesteld had te

betreden, en indien‘ ik deszelfs voorstellen meer
bestreden dan verdedigd heb,‘ ligt de schuld daar ‘
van niet aan mijnen goeden wil, maaraan mijne
overtuigin“.
‘‘
Een denkbeeld voornamelijk heeft mij over’
meesterd, en alle anderen in mijn gemoed ver
drongen; aan dat denkbeeld’ hel) ik mij des te
vaster gehouden, omdat ik zag, dat het, zoo wel
in deze vergadering als daar buiten, uit het oog
verloren wierd, -— namelijk, de óónheid van ons‘
aller vaderland, in den zin , welke wij ‘aan den ons
afgevorrlerden eed moesten hechten. »Het\geheele
„volk van Nederland te vertegenwoordigen zonder

„aan de bijzondere belangen te hechten van deze‘
of gene provincie, waarvan wij ons eenigermate

‘als zaakgelastigden zouden kunnen beschouwen,
„omdat wij uit dezelve verkozen waren;” dit be

‘ ginsel heb ik volgehouden, zoo ‘trouw als eeni;r lid
dezer vergadering; zonder mij te bekreunen of ik

_ mij’ daardoor aan het gevaar blootstelde aan mijne
committedten ,‚ ja aan de ‘geheele ‘ afdeelíng _ des

‘Rijks ,_ tot welke ik behoor, te mishagen. Ik heb
getracht mij de belangen van het tegenovergesteld
_deèl"‚zoo veel mogelijk eigen te maken, en daar ,
Waar ik dezelve tegenstrijdig metdie van het anì‘
\
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der gedeelte gevonden heb, heb vik mijne stem
gegeven aan ‘ die maatregelen, welke mij voor het

’ geheele Rijk het nuttigst’ toeschenen, zonder mij
te laten verleiden ‘door nationaal ‘vooroordeel of
genegenheid voor de plaats mijner geboorte. --‘
In dien zin heb ik‘ altijd de eenheid‘ van ons va
derland beschouwd; meer ‘dan eens heb ik blijken
gegeven dat ik het in dien zin verstond.
Indien deze mijne onpartijdigheid ‘in later tijden‘
uwe goedkeuring weggedragen heeft, ‘Edel Mo
geude Heeren! indien ik bij eene volgende gele- ‘

genheid daardoor een uitstekend bewijs ontvangen
heb van het vertrouwen, dat de vergadering in\
dit
mij doellhad.’
stelde, hetvoorgesteld,
was “er verre
of zelfs
van af,
daarna
dat haakte‘.
ik
De Wijze Waarop ik mij van‘ mijne taak heb ge‘
kweten, heeft, hoop ik, een iederknnnen over
tuigen, dat ik even weinig de gunst der Regering,
als de ‘toejuiehing van het ‘gemeen heb nagejaagd;

en dat de eenigste rigtsnoer van mijn gedrag ge‘
‘weest is: nakoming van de grondwet, en “onpar
. tijdigheid tussehen het Noorden en het Zuiden.
Hier ‘roep ik thet getuigenis veler Zuidelijke
leden in, welke de pogingen kennen, die ik onop
houdelijk heb aangewend, om de banden, welke

ons moesten vereenigen, naauwer" toe te halen.
zullen mij regt laten’ wedervaren, Want zij zijn

met mijne persoonlijke gevoelens bekend , en welke
ook de zijde zij, voor dewelke ik mij in deze tijds‘
omstandigheid vet-klare, zullen zij mijne keuze
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nooit aan ‘blinden haat of vooroordeel toeschrijvem
’ Men ml zich misschien nog kunnen herinneren,
hoe veel zadeènìvam tweedragt ik tnsclien de twee
gelegenheid
groote afdeelingen
der noodlottige
des Rijksdiìscussiën
heb‘ opgesomd»,
over deÎvet-‘ì
zoeltscliriften, rakende de grieven, te Bmlssel’,
toen een mijner geachte’ medeledèn’ en íll eene‘
vreedzame aﬂeiding trachtte te haorgen aanditi
ziekte-stoffen ‚van het staats-ligchaam,‘ dieîsedert

weder naar binnen geslagen, thans zulk eenen
dmoevigen invloed op‘ desaelfs welstand hebben‘ uit

geoefend‘ Wel aan‘, Edel’ Mogende Heeren! deze
zaden
Waarvan’ ik ware
toen reeds
he‘
weerdevan‘
Ì dattwcedragt‘;
het‘. vnoo bezwaarlijk
derzelver

ontwikkeling te voorkomen‘ en in- eenî gewensclit
evenwigt te Bewaren, deze zijn thans, aaogevuurd
door de woede der driften, en ontwikkeld’ door
den drang der gebeurtenissen, tot zulk eene hoogte
opgeschoten, dat, niettegenstaande ‚de veerkracht‘
van het Gouvernement en de vaderlandslídde der

ingezetenen, il‘ geen’ middel mij als mogelijk kan
voorstellen‘, om dezelve tot zoo verre weder aan
het bedaren te brengen, dat het ‘regelmatig bestaan
van het staatsgelìeuw in. wezen zoude kunnen’ war

den gehouden‘.

Een kreet van scheiding is te

midden van deze gebeurtenissen opegvnan"; ‘en ‘heeft

haren weêrklank im aller harten gevonden, ennaar
mijn oordeel‘ blijft dit’ het eenig mogelijligmiddel
het yraagsmk’ op te lossen, dat ons is voorgesteld‘?

hes moeĳslijlr dan ook deze oplossing‘ imde he‘

D

256
werking moge bevonden worden ‚en welke billijke
vrees daaruit moge ontstaan, voor de algemeene en
bijzondere belangen zij, dat de scheiding dan plaats
hebbe! Maar dat zij volledig, dat zij vrijwillig

geschiede, en met billijkheid ten uitvoer worde‘
gebragt; opdat wij van afgunstige-en elkander ‘
hatende broeders in gedienstige naburen‘ mogen

lterschapen worden , altijd gereed elkander in nood
bij te staan; alsdan zal een ieder,‘ na het gemeen‘
schappelijk ‚vaderland afgezworen te hebben, we
der vrij ‘zijn de belangen van ‘zijn eigen vaderland
voor te staan; zijne eigene zeden, zijne eigene taal
en gewoonten kunnen behouden, en niet gedurig
in de verpligting staan, zijne bijzondere gevoelens
aan het algemeen welzijn op te- olïeren. — Het
moet dan geen opzien bij u‘baren ,’ Edel Mogende

Heeren! indien ik, na zulk een ijverig voorstander
geweest te zijn van eene innige vereeniging, iknu

een der eersten ben om eene volstrekte scheuring
in te roepen; dewijl ik door deze, en door deze
alleen, weder geheel vrij worde , om mijne liefde
op mijn oude vaderland Weïder geheel over te

brengen, _ dat voortaan alleen die verpligting van
mij zal kunnen vorderen, welke ik te voren aan
de twee deelen des Rijks schuldig was.
Thans is mijnùkeuze gedaan, ik worde weder
geheel Hollander ,‘ en zonder mijne grondbeginse‘

len te veranderen, kan ik ‘de belangen van België
geheel laten varen. ‚Op die wijze zie ik het voor
stel vinjen dat is de uitlegging welke ik_‚ aan mijn

W ‚w‘ ‚.—‚‚.W.ĳ‚r-’-’ ‚_
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gezegdewilde geven , ‘dat. ik bij den aanvang dezer
i redevoering I, gebezigd ‚heb, dat ‘als men aan zijne
grondbeginselen wilde getrouw blijven, menzijn
gedrag soms naar de omstandigheden moest wij’
zigen.
_
y

Hiermede zoude ik kunnen volstaan, indien het
mij slechts te‘ doen ììvare de beweegredenen te

doen kennen, welke mijn besluit ‘regtvaardigen.
Maar behalve dat wij de voorwaarden der deeling
bepalen, indien wij tot eene scheiding besluiten,
moet_ ik mij ook nogv verklaren, over de Wijze,
hoe ik achte dat dezelve’ bewerkstelligd kan wor

den.

‘

I

’‚

‘

‘

Maar ‘alvorens mij over deze tweé belangrijke

Punten in te laten, zij het-mij vergund, Edel
MogendeHeeren! een oogenblik stil tejstaan, om

den loop gade te slaan‘, welken wij in de behan
deling der discussiehebben te volgen, welke ge‘

opend is over de twee vragen, ons door de Re
_ gering voorgelegd.

Bij de eerstewordt ons gevraagd, of de on- ’
dervinding de noodzakelijkheid-heeft‘ aangetoond
om de nationale instellingen te Wijzigen. Dit is

geene afgetrokken vof bespiegelende kwestie.

Het

is ‘eene daadzaak, waarover men‘ verlangt dat wij

ons verklaren ‘, en ‘Waarop een ieder met ja of
neen, volgens zijne overtuiging, zal hebben ’ te
antwoordeni,’ ‘Maar in de veronderstelling dat deze

kwestie ontkennend’ beantwoord ’wordt, volgt
daaruit dat de‘ tweede vraag alsdan ‘Van ‘zelve ver
l7
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valt? Ik meen’ van neen; integendeel komt het
mij voor ,‚ dat het mogelijk kan zijn, en dat in
dedaad het‘ geval thans bestaat , dat eene herzie‘
ning van de ‘grondwet een ontoereikend middel
‘ tegen het bestaande kwaad zoude opleveren , ter
wijl eene verandering in‘ de betrekking welke uit
hoofde van de grondwet in de traktaten tus‘
schen de twee groote afdeelingen bestaan (en ’
zoo wordt de afscheiding in de tweede vraag om

schreven), terwijl, zeg ik eene zoodanige veran
dering, Welke ik eene geheele vernietiging der
grondwet noeme, een‘ heilzaam middel, ja ‘ons
eenig reddingsmiddel zoude kunnen zijn.
‘Uit dien hoofde , indien ‘men over de ‘ twee
vragen , elk afzonderlijk, stemt; zal ik op de eerste
tegen stemmen, zonder mij daardoor verbonden

te achten om ook de tweede af te stemmen,
welke‘ naar mijn oordeel altijd in omvraag zal moe
tenworden gebrag.t , op welke wijze de eerste ook
beslist moge zijn geworden.

In deze veronderstelling zal ik dan voortgaan
met mijne gedachten te ontwikkelen, over de
mogelijkheid eener scheiding, die de belangen der
beide ‚deelen zoude kunnen overeenbrengen.

"Billijkheid, de naauwgezetste billijkheid ‘moet’
hierbij op den‘ voorgrond staan , en in dat opzigt

geloof ik, dat men niets billijker en eenvoudi
ger kan voorstellen dan den status quo voor _ de
vereeniging. -— Laat ons van elkander gaan
als twee. echtgenooten uit den eerbaren‘ stand in
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de maatschappij, welke‘ eene echtscheiding ver
‘langen , omdat de ondervinding geleerd heeft ,‘ dat

er onoverkomelijke tegenstrijdigheden in hunne
‘ inborst bestaan, welke geen huislijken omgang op
den duur mogelijk maken, maar die niets liever
zullen zien, dan zich over hunne onderlinge be- ’
langeute verstaan , en alle regtsgeding willen ver
mijden. Laten wij ons vooral wachten voor alle
buren-geruchten , en geene vreemden in hnislijke
twist inhalen.
Stellen wij ons veeleer eene vriendschappelijke
schikking
en dat een
terug neme
, wat
hij ‚in ‘hetvoor;
huishouden
heeftieder
inigebragt;
de baten
en schaden deelende, welke sedert de zamenwo‘
ning.zijn opgekomen, en zich” in der minne ver,’

staande, over zulke onderwerpen , ‘welke aan den
een boven den anderen meer bijzonder van zijne

gading toeschijnen. Op deze basis ‚zoude bij voor

‘

beeld de austro-belgische schuldmet de helft der
vermeerdering der Staats-schuld sedert de vereeni‘
ging, ‚ten laste van België komen, het overige aan
ons, en indien ruiliugen van grondgebied, of be‘
voordeeling nopens den vrijen handel op onze ko’
loniën ‘wenschelijk voorkwamen, zoude dit het
onderwerp van bijzondere onderhandelingen kun
nen worden, even als oven andere belangen van

’ wederzijde, te talrijk omalhier op te noemen.
Dit alles zoude, gelijk men ziet, gevonden kun‘
nen worden, maar ‘omeene orde vatrzaken tot
stand te kunnen brengen, die duurzaam en vast
‘
‚17 *

„ham-h -‘u>.bP„-Sl_û’

"*’

zal zijn, moeten er zoo Weinig mogelijk punten van
aanraking tusschen de twee nieuwe volkeren blij
ven bestaan.

De eerste en eenigste voorwaarde,

onder welk ik mij voor eene afscheiding verklaar,
de conditie sine qua non, is, dat die afschei
ding geheel zij, volkomen.
’
'

Twee nieuwe Staten moeten het Koningrijk der “‘
Nederlanden vervangen , en schoon Wij niet kun
nen verhinderen, dat beide zich onder den schep

ter derzelfde Dynastie scharen, moet die gemeen
schappelijke band geenen anderen invloed op het
‘bestaan der beide volken hebben, dan dat hunne

krachten naar bniten, daardoor en door eene
naauwe defensive alliantie verdubbeld worden.
Maar laat hen voor het overige niets met elkander

gemeen hebben, en indien de vereeniging der
militaire magt onder het opperbevel van het
zelfde hoofd, eenige schikking daaromtrent -nood
zakelijk maakte , vermeen ik , dat men voorloo—
pig zoude‘kunnen vaststellenydat de armee in de

beide Rijken uit militie zamengesteld zijnde, het
aandeel in manschappen en geld voor haar onder

houd door elk land, naar ‘aanleiding zijner be
volking gedragen zoude ‚worden‘, ten minste in

gewoonlijke tijden‘.

‚

‚

Maar , Edel Mogende Heeren! zulk een volle
dige afscheiding kan geene wijziging in de grond

wet genaamd worden , welke op eene geheele
ineènsmelting berust, het is de geheele omver
werping van dezelve , en kan nooit door grond
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wettige maatregelen bewerkstelligd worden.

Zij

zal nooit van regtswege plaats hebben, maar kan
‚alleen door de daad ingevoerd worden.‘

Het kan dus niet meer daarbij te pas komen,
die maatregelen in tc roepen, Welke de grondwet
aan de hand geeft, Wanneer" de ondervinding
mogt geleerd hebben, dat wijzigingen in dezelve
‘noodig’ waren. —- Neen, de scheiding vernietigt
de grondwet, en elk volk vindt zich daarom ver

plaatst op het standpunt, waarop liet zich in
."I8l5 vóór de vereeniging bevond. — Wij, Hol
landers! vervallen onder het beheer der grondwet ,
die ons toen regeerde,’en kunnendezelve wijzi
gen, volgens de regelen daarbij‘, opgegeven. Gij ‚i
Belgen! indien gij het stamhuis van Oranje‘ ge

trouw blijft, kan u nog eene gelukkige toekomst
‘toelagch/en. Gij zult eene grondwet daarstellen ,
die onder deszelfs beheer ‘aan uwe behoeften be‘

antwoordt. Onder ‚de bescherming van dat Huis
kunnen bij u kunsten en Wetenschappen.’ en nij
verheid blijven bloeijen , terwijlgij in ons steeds
trouwe bondgenooten zultvinden, gereed om met
u tot dc gemeenschappelijke verdediging zemen te
werken. Maar daarentegen, indien burgertwist ’

en oproer de liefde-ketenen doen verbreken‘, welke
u aan,dat doorluchtig Huis verbinden’, alsdan zal‘
het aan den Koning staan’ over u te-beschikken,
‘ dan u‘ terug te geven aan hen, die u aan zijne

vaderlijke zorg hebben toebetrouwd.
Deze gedachte, welke mĳ toebehoort, omdat
‘.
-
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dezelve bij mij ontstaan was, eer dat ik dezelve

in‘ een geschrift had gelezen, waar zij beter uit
gedrukt is, dan ‚ik het had kunnen doen, zal ik
hier overnemen ,‘ en’ haar ‘aan uwe overdenking
aanbevelende, deze redevoering besltiiten. Zie
hier dezelve:
’
» Indien WILIÄEM I. vijftien jaren van vaderlijke
zorg aan het Welzijn van België besteed, door de

zwartste ondankbaarheid ziet vergelden, zoo kan
hij nog, het denkbeeld van zijne eigene regten
door de gewapende magt te handhaven, opge

vende , de volgende verklaring met‘ eere van den
troon hooren: Belgen! ik wil het bloed zelfs van

schuldige

onderdanen niet doen stroomen; gij

hebt’ opgehouden mij te gehoorzamen; ik houde
op u'te regeren; gij zijt niet langer mijne onder

danen.’ ’ Maar Europa heeft mij België toever
trouwd; in die ‚hoedanigheid heb ik eenen pligt
te vervullen. In naam van Europa zal ik uwland
gewapenderhand bezetten, tot dat Europa over
uw lot zal hebben beslist. Ik wil voor mijne
‘eigene belangengeen bloed storten, maar wee
dengene, die zich tegen deze veiligheids-maatre
gel rverzet‘!

Dat de Souvereinen van Europa over

België ‚het vonnis vellen!”
Advĳs van den Heer M. 1’. n. van SYTZAMA.
Emn. MOGENDE HEEREN!
Geroepen, eene stem te uiten over de vragen ,

die ons ter beantwoording zijn voorgesteld, zoo
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wensch ik die ‘mijner ambtgenooten geluk‘, die-in
de gelegenheid schijnen te zijn geweest‚,“om= zich‘
eene kennis van oorzaken en dadente verschaffen,

noodig om zich daarop te kunnen verklaren‘.
Ik ben zoo gelukkig ‘niet geweest,‘en waclit
dus af dat de Regering , het zij op mijn voorstel,
het zij, eigenmagtig, ‘opening doe van hetgeen

noodig is te weten, om met kennis van zake-n‘
twee belangrijke vraagpunten te beantwoorden.
Wanneer ik niet weet, waarom of hoe het’
denkbeeld eener afscheiding door eenige oproer
makers is vooruitgesteld, kan ik mij niet uitlaten

over‘ de noodzakelijkheid van dezelve , wanneer bij
voorbeeld, dit eens door landverraders was voor
gesteld , met oogmerk, om België te preparen op
deszelfs overgang tot Frankrijk — hoe zou ik dan
ja kunnen zeggen op die vraag —_— al was zij mij

overigens aannemelijk toegeschenen?
Wanneer ik niet weet waarom, hoe, en ‚door
wie tegen het wettig gezag is oproer gemaakt,
hoe kan ik mij dan uitlaten over de noodzakelijk
heid van veranderingen in deigrondwet gbij voo’r-‘
‘beeld, wanneer die gevraagd, vooruitgezet en
verlangd werd, door democraten, en als een eer

ste stap tot omverwerping van onze monarchale
regeringsvorm -‘ hoe zal ik dan ook ‘hierop jiz
kunnen zeggen , al scheen deze vraag mij overigens
nog zoo aannemelijk.
Zoo lang het Gouvernement mij. dus geene zoo

danige oﬁiciële mededeeling gelieft te doen, die

_:
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mij op het standpunt kunnen plaatsen, van waar

ik deze allerbelangrijkste vragen zal kunnen over
zien; -.‘— zoo lang storm en onweêr op dat stand‘

punt mij omringen‘, en ik niet die kalmte onder‘
vinde , als Welke ik meen te behoeven, om mis‘
schien over het politiek bestaan van mijn vader
land, over de vrijheid van deszelfs ingezetenen

uitspraak te doen; — zoo lang ik niet weet , of
andere Europesche Mogendheden , met voorbij‘

gang van andere traktaten zullen kunnen en wil‘
len homologeren , hetgeen wij in de tegenwoor
digeorde van zaken zouden veranderd hebben 5-4
tot zoo lang, Edel Mogende Heeren! laat ik en
het Koningrijk der Nederlanden en deszelfs grond
wettelijke instellingen in hun geheel , en zal zoo
wel tegen de eene als de andere vraag stemmen.
\

Advĳs‘ van den Heer Mr. J. Cars, EPz.
EDEL ‘MOGENDE HEEREN !
Niet dan sedert weini g e ‘da g en de eer hebbende

lid dezer vergadering te zijn, zoude ik zeker in
g ewone

omstandi gheden
en bi‘J eene niet buiten
.
gemeen gewigtige voordragt mijn gevoelen door‘

‚ eenvoudig, voor of tegen te kennen geven, thans
echter , bij eene beraadslaging over de gewigtigste

punten van ons nationaal bestaan gevoel ik mij
gedrongen, om ook mijne beweegredenen kenbaar

te maken.
‘Hartelijk had ik gewenscht, dat de omstandig

l

zes ‚
heden hadden veroorloofd, datde vragen, waar
over thans de rede is, ons niet waren voorgesteld,

reeds nu, terwijl de rust nog geenszins is hersteld,
terwijl er nog vele hartstogten gaande, ja mis
schien niet alle meeningen .geheel vrij kunnen
‘zijn; liever had ik dezelve ook beantwoord ‘na
_ eene meer volledige kennis van den aard en den
oorsprong ‘van hetgebeiirde, waarbij ik dan beter

had kunnen’ beoordeelen of , en zoo ja, welke,
misschien nog bestaande bezwaren althans mede
geáìerkt hadden‘, om de taal van onruststokers bij
een’ zoo groot gedeelte onzer misleide landgenooten ‘
zoo gereeden ingang te doen‘ vinden; bij welke
_ken’nis ik dan met meer grond mijn oordeel had
kunnen bepalen,‘ of zoodanige bezwaren hunnen
oorsprong ‘hebben uit onze.grondwet,’dan Wel in
den niet door deze juist zoo voorgeschreven gang’
‘van zaken’; alsmede daarover, of in de daad ver
schil ‘van belangen , zeden en gewoonten zoo groot,
ja de ongelukkiglijk opgerokkende afkeer tusschen
Zuid en Noord zoo hoog geklommen zonde zijn,
dat zelfs op een eenigzins verwijderd tijdstip aan
geene geheele verbroedering zoude te denken, en

dus geheele‘ afscheiding van ‘instellingen volstrekt
onvermijdelijk zoude wezen; en gevoel ik hierbij

dan te meer het nut- en het gewigt, al‘ is het ook
nog voor onze volgende cleliberatiën, van het mede

tot het bekomen van zoodanige informatiën strek
kend voorstel van mijnen geachten vriend en me

delid , den Heer van SYTZAMA‘

_ 266
Doch ‘ heb ik gerekend, dat deze Wenschen en
bedenkingen, mij in den gegevenen stand van za
ken, niet mogten weerhouden, om’ ook reeds nu

en bij mindere, dan gevvenschte kennis, mijne‘
meening althans provisioneel te vestigen’.

Wat nu aangaat de eerste vraag: nof” ‘namelijk
„de ondervinding de noodzakelijkheid heeft aan
„getoond om de nationale instellingen te Wijzi
ììgen?” is mijne meening geworden , dat ik die

vraag met neen zal moeten beantwoorden:
omdat, ik onder de bij de vraäggenoemde-na
tionale instellingen meen bedoeld te zijn,‘ alleen de
fundamentele, de grondwettige nationale instellin‘
gen, _en ik mij de vraag verder ‘zoodanig gedaan
voorstelle , niet -of ‘er in die instellingen gebreken

zijn, dan Wel of diegebreken, zoo zij best-aan,
van zoodanigen gewigtigen aard zijn, dat dezelve

noodzakelijk’ wijziging vorderen;
omdat ik van=0ordeel ben, dat zoo het altijd
gevaarlijk, en buiten den uitersten nood onraad

zaam is, het fondamenteel verdrag van den Staat
aan

te tasten, zulks in bijzondere mate‘ het geva

moet zijn in onzen tegenwoordigen toestand ‚waar

bij wij ons niet behoeven te‘ ontveinzen , dat pun
ten in discussie zouden komen, welke door ‘Zui
delijken ernstiglijk verlangd, door het Noorden

nimmer kunnen toegegeven worden;
omdat ik meene dat velen in der daad tegen den
wensch van onzen geëerbiedigden Koning , ook mijn

oordeels in ons staatswezen bestaande ‘gebreken, en
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wel inzonderheid ‘zoodanige , welke niet theoretisch
dikwijls van meer belang schijnen, dan zij wel
praktisch bevonden worden te zijn, maar zooda

nige, welke tot den zenuw van den Staat behoo
ren, kunnen ‘verbeterd worden met behoud en
onder het regime onzer tegenwoordige grondwet.
En eindelijk, omdat ik voor alsnog mede neen

acht te moeten antwoorden op de tweede vraag,
en ik dus ook deswege geene wijziging der grond‘
wet noodzakelijk behoef te houden.

Deze tweede vraag, »of,” namelijk ade betrek
‚îkingen, door de traktaten en door de grondwet ,_
aûtusschen de twee groote afdeelingeu van het Rijk
„gevestigd, tot bevordering van het gemeenschap

apelijk belang ,\ ‚in vorm of aard zouden behooren
»te worden veranderd?" is mijns bedunkens wijd

gesteld; terwijl ik dezelve echter heb opgevat en‘
mij ‚ voorgesteld, als of daarbij‘ alleen bedoeld
Wordt_ die zoogenaamde politieke of gedeeltelijke
afscheiding, waarvan wij sedert eenige dagen voor
‚het eerst, doch ook ‚zoo veel hebben hooren spre

ken,’ meen’ ik ook die vraag voor alsnog althans
ontkennend te moeten beantwoorden; al ware het

ook alléén, om de bron, waaruit dat denkbeeld
het eerst, ik herzeg het eerst, deszelfs oorsprong
schijnt genomen, en om de tijden en omstandigi ‚
heden, waarin hetzelve meer ingangschlijnt ge

vonden te hebben, en in welke wij nog verkee
ren: want juist die bron, die tijden en omstan‘.

digheden doenmij twijfelen, of dat zelfde denk

‘
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beeld wel _in kalmer en beter tijd, wanneer het

geweld gefnuikt , orde, rust en veiligheid hersteld,
en vele aan onderscheidene zijden opgewekte ge‘
moedsbewegingen bedaard’ zullen’ zijn‘, nog‘ zal
wezen de wensch niet alleen, maar de stellige
begeerte van deĳmeerderheid der Nederlanders.
En zoo lang ik dien twijfel voede, wil ik niet
‚door een overigens, bij deze deliberatie tastbaar
onbepaald, ’en tot geenerlei stellige uitkomst bren

gend ja medewerken tot, maar zal ik door neen
mij verklaren tegen verdere behandeling en over

weging van ‘schikkingen, in welker vaststelling ik
onoverkomelijke zwarigheden meen te zien; in

Welker uitwerking, zoo dezelve tegen’ mijne ‘ver
wachting konde daargesteld worden, ‘ik de ‘begin
selen rekene gelegd eener duurzame, steeds wijder
wordende, welligt allengs tot veel verdere, tot
geheele separatie, leidende klove, ook tnsschen
nog door vele gelijke belangen verbondene, inde
daad Nederlandsche ‚gewesten.‘
Boven ‘zoodanige. dan, na langdurige twisten,

botsingen en schokken, uit ‘velerlei zeer verschil
lende
te wachten
geheele
separatie,‚zou
n‘ ‘de
ik oorzaken
dezelve dan,
moest het
zijn, liever
nu reeds
dadelijk geheel zien tot stand gebragt ‘, en dan wel

of tusschen onze tegenwoordige ‘Noordelijke

en

Zuidelijke , of‚ wel tus'schen alle‘ de‘ eigenlijke Ne

derlandsche en Waalsche’ Provinciën; doch tot de
ze, niet alleen’ het Nederlandsche volk, maar‘ ook
de belangen der doorlnchtige dynastie, welke ons
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regeert, ja van" geheel Europa rakende kwestie,
meen ik de gedane tweede vraag niet te mogen
uitstrekken.

Advzjs van Jonkheer e. BEELAERTS van BLOKLAND
EDEL MOGENDE HEEREN l

j Volgens

Edel Mogendens beslissing van giste

ren, zal de Kamer een cathegorisch antwoord'op
de voorgestelde’ vragen geven: maar dit kan ech
ter niet verhinderen , dat elk individueel lid de
zer Kamer vrij blijft in, zijn gevoelen, en dus, of
zijn ‚bevestigend antwoord geven ‚kan , behoudens

allerlei wijzigingen , of zijn ontkennend antwoord
geven kan in dien zinî, welke eigenlijk geene wa
re en beslissende oplossing der voorgestelde vra
gen aanbiedt; hieruit volgt dan, ‚dat het zooge
naamde cathegorisch antwoord‘ iets minder dan
cathegorisch zijn ‘zal, en dat de Hooge Regering
aan het bij Zijner Majesteits boodschap van den
13de" dezer geuit verlangen, om te ontvangen:
\'» de vrije en‘ openhartige mededeeling van het
v» gevoelen‘ der vertegenwoordigers van het Neder

n landsche volk,” geenszins voldaan zal zien, en
groot gevaar zal loopen van aan het ja of het neen
der Staten-Generaal eenen‘ ‚zin te hechten, lijn

regt strijdig tegen de meening van hun’, welke die
lettergreep zullen hebben uitgesproken.
‘
Maar indien ik dan ook vop mijne beurt die vra.
gen tot een onderwerp mijner beantwoording zal
’ maken, zoo ben ik wel verpligt dezelve te‘ beant
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woorden, zoo als zij mij zijn voorgesteld , dat is,
niet onafhankelijk van elkander, maar de tweede

ondergeschikt aan de ‘eerste; want het is toch
slechts ingeval van een bevestigend antwoord op de

eerste vraag,_’-dat de tweede ons is voorgesteld :‘
ik kan derhalve niet begrijpen, ‚hoe ik , wanneer
mijn antwoord op de eerste vraag ontkennend

mogt zijn , een bevestigend antwoord‘ op de twee
de zoude kunnen geven! Deze tegenstrijdigheid
zoude mij te duidelijker voorkomen, wanneer ik
de vragen vergelijk met art. 1 der grondwet, het‘
Welk de omschrijving en de bestanddeelen van het
Koningrijk der Nederlanden inhoudt, met verwij

zing tot het traktaat der ‘Mogendheden op het
Kongres van‘ Weenen gesloten , den 9de!1 Junij
1813.

‘

Wanneer ik dan de eerste vraag ontkennend be
antwoord, dan‘ verklare ik even daardoor dat ik
art. I der grondwet wil behouden, en dus de
zamenstelling van het Koningrijk handhaven, zoo
als hetzelve bij de traktaten is omschreven.

Na ditvooraf aangemerkte zal ik elk der vragen
in het bijzondere ‘nog kortelijk beschouwen; en
dan zeg ik op de eerste: dat deondervinding mij

wel heeft geleerd dat er verandering kan en tot
genoegen der ingezetenen van onderscheidene pro- ‘
vinciën behoort te worden gemaakt in de wijze
vanons binnenlandsch Bestuur; ‘waardoor de Hoo
ge Regering het voordeel zoude verkrijgen van
meer hoog-opperbestuur uit te oefenen en m‘in-‘
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der te administreren, maar dat de ondervinding mij
niet heeft ‘geleerd , dat , wanneer men door de nati
onale instellingen, in de vraag, de grondwet bedoelt,
deze zoude behooren te worden verandert. Ik ver
klaar voor mij zelve niet op de hoogte te ‚staan om

dit met voldoende kennis te beoordeelen: de on
dervinding bij mij zoude slechts of lokaal , of
zeer‘ onvolkomen kunnen zijn; bij de Regering
daarentegen mag ik meer algemeen, meer sedert

‘vijftien jaren-opgezamelde ondervinding veronder
stellen , en daarom geloof ik van die zijde ook de
uitkomst der ondervinding te mogen verwachten ,
door stelliger voorstellen, indien daartoe noodza
kelijkheid bestaat.
,_

Doch is het thans daartoe de tijd, ‚nu een ge
deelte van het Rijk in opstand is, en derhalve
vele thans niet die zedelijke vrijheid bezitten, in
welke zij zich zouden moeten bevinden, om on
partijdig hun gevoelen te zeggen?

Op de tweede vraag kan ik, naar de regelen
eener goede redeneerkunde, volgens hetgeen ik reeds
voorloopig aanmerkte, niet anders dan ontken

nend antwoorden. Maar daarenboven ,ik kan niet ‘
van mij verkrijgen het ontbinden in overweging te
‘nemen van eene vereeniging,‘die niet ontstaan is
_uit den verklaarden . wensch

van

de verbonden

volkeren zelve, maar ‘uit de traktaten der groote

Mogendheden, welke deze vereeniging in het be
lang van de Enropesche staatkunde besloten heb
ben. Het reeds door mij aangehaalde art. 1 der

_
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grondwet stelt dit buiten allen twijfel; daarbij
Wordt de zamenstelling van het koningrijk met
duidelijke Woorden gegrond op het traktaat van
9 Junij i815 te Weenen gesloten. en geteekend:

zoo ’ lang derhalve door de hooge kontrakterende
partijen geene verandering‘ in dat traktaat is toe
gebragt , meen ik ‚in eene wijziging der grondwet, L
in dit opzigt, mij niet te mogen inlaten: aan. den

Koning alleen behoort het initiatif omtrent die
gewigtige aangelegenheid, omdat het bestuur der_
buitenlandsche betrekkingen, ‘volgens onze heden

althans nog in kracht zijnde grondwet, aan Hoogst
denzelven alleen is opgedragen, en de Staten’

Generaal daarmede geene bemoeijenis hebben dan,
ingevolge art. 58, in‘ het ‚geval van afstand of
verruiling van grondgebied, wanneer hunne toe
-J
stemming moet ‚worden gevraagd.

Maar, vragen wij ons opregtelijk af, van waar
het denkbeeld van scheiding der gewesten (want
de loop dezer discussie leert dat daarvan eigenlijk

de rede is, schoon het woord in de vraag is ver
meden), ontstaan is? Immers alleen daaruit, dat

dit denkbeeld is uitgegaan uit een oproerig conclave
‘te Brussel, te midden van den opstand gehou

‘ den , en uit Frankrijk overgekomen " en aange
vuurd, en- vervolgens als een tooverwoord - is ‚
voortgeloopen. Moeten wij het daarom aangrij

pen? Indien ik hier alleen had te spreken’ als
vertegenwoordiger der Noordelijke provincien, of
nog meer, alleen als gedeputeerde van Holland,‘
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indien ik’ alleen mijn ‘verlangen naar rust voor
Noord -Nede‘rland, en het vermeend handels-be
lang van Holland had te raadplegen (ik zeg met
opzet vermeend handels-belang, omdat ik vrees
‘ dat velen, die uit "dit oogpunt ‘de scheiding als
Wenschelijkbeschouwen ,‚‘ zich illusiën’ maken, en
zich’ een‘ denkbeeldig goed voorstellen, ‘waarvan

de verwezenlijking niet zoo gemakkelijk zoude
zijn) ,‘ en ‘indien ik daarbij aan ‘eene regtmalige
verontwaardiging wilde lucht geven, zoude ik‘
met anderen’ den handschoen, ons door een ‘ver

raderlijk conclave toegeworpen‘, oprapende, de
oproerige streken des lands uit ons maatschappelijk

verbond kunnen verstoten. .’

re .

ma‘?!

‚‘ Maar ‚ik sta hier alsivertegenwoordiger des ge

heelen Nederlandschen volks, en. in die betrek
king moet ik mij Äverheiïen bovenÎplaatselijk en
‘bijzonder belang; ik moet geenen‘ onbesîtémden en
onberaden ‘Wensch uiten of ondersteunen tot schei
ding, tusschen. hetgeen men gewoon is ‘de twee
groote afdeelingen desrRijks te noemen ,‘ ‘alleen
omdat eenopstand in één gedeelte der eene groo

te a-fdeeling is‘ uitgebarsten, terwijl‘ in ‚diezelfde
afdeeling andere, niet minder belangrijke’ gedeel
.ten, zich-getrouwîaan Koning en ‘grondwet hou
den’, of ’ zal ‘men’ Antwerpen en Vlaanderen ,’waar
de ingezetenen, met opoiïering van eigen rust en

‘genoegen, voor het behouden van de openbaer‚
orde waken , verstoten, en , tegen den wensch van
hunne voornaamste ingezetenen, bij‘ eene afdeeling
18

‚mw ‚Wam‘: Q
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voegen, zonder hun belang en hun verlangen te
raadplegen?
En- wat zal het lot van" Noord
Braband zijn?

Die provincie, in vroegeren tijd

een wingewest van de_ republiek der Vereenigde
‚ Provinciën, was sedert 1795 een integrerend deel

der Bataafsche. republiek, en zoude ‚dus welîbij
de Noordelijke‘ afdeeling behooren, maar welke
grensscheiding van eenige kracht biedt zij"aan?Of zal men de zoogenaamdefnatunrlijke grenzen
aannemen en de Zuidelijke a-fdeeling’ tot aan den
Moerdijk laten- strekken?” Maar" dan bedenke
- men , dat eenaanzienlijk deel vanhetondeHol
land , dat needsin der Graven- tijden’ tot dat ge- ’
west behoorde, zich thans bij Naord-Braband

‚vindtgevoegd, ik.bedoel het land van ‚Heusden,
de Langstraatrhet-land van‘ ‚Altena, Geertrui;
‚oÄ!‘
‘..‚
denberg’, enz.
. ’ ‚ ’
’
- Uit dit alles besluit ‘ik datik het allergevaar
‘liijltsl:v
te. verklaren,
reken, mij’
omtrent
op eeneeen
geheel
wensch
onbestemde
tot scheiding
‘dzenafdeelingen van ons Koningrijk.‘ Alleenwan

neer ik een bepaald‘ voorstelÎ daartoe zoudeîziten‘,
zonde ‚ik mij: in staat kunnen gevoelen’ bei ‘al of’
‚niet. aannemelijke te bcoordeelen ; de quaesiie qua
mode? îbeheerscht hier‘zoodanig/"devquaesìie au P
dat ik mij op de laatstenietrkan uitlaten‘, zonder

die eerste aanschouwelijk te zien‘ voorgesteld. ‘
En dit te minder, daar de grondwet-lui} ver
biedt zonder een bepaald voorstel deòhand te
slaan aan veranderingen“ of biíjvoegingen ‘in. ‚de

w
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grondwet. ’‚ Ons geeerd. medelidyde “Heer kun‘
RENS, heeft dit reeds duidelijlrbetoogd‚’nitlartî V
229, hetwelk voorschrijft dat niet slechts ‘de

noodaakelijkheid der verandering bij‘.
“wet
nverklaard,” maar ook, nde ‘verandering of bij
voeging zelve duidelijk aangewezen en uitgedrukt

moet worden.” Ik Îbeaam volkomen hebgevoe
len van Tdien îgeeerden; spreker finĳdat. opzigtĳ en

zal ‘het ‘niet ‘herhalen

meeìghdaar. te

moeten ., bijvoegen, qdâî’ hêt-‚îthog. mesrdhrikracht
verkrijgt ‚,’ gwanneen‚„ik‚„dal betoqgde in ‚verband

beschouw. „ma; «arm‚îtoärdengroudweî‘, hetwelk’
dieîrimísnins ﬁer.- ‘Meevende mast qpdraagtigaì’

zsmqnliììkìîian .d‚q“‚&‚‘>»ies—;sn ‘dewâwtenîGengenul-‚g
tsrniil îralseasìertezï’, de sisealĳktsgzîìsdeùznor’
aäeeildeî pzervyesïne ‘van wnorswllpn‚Het; îiûìâtaìear —

Generaal ‘te doen‘, sflliìftî te ‚huis ‚te heeiîrìxlìiizalîn
Raa‘.1_‚‘van’‚»5me‚“‘ Deâtîâen-Gsnerael‘. ‚îiitt iesqsìrld

9m himnsî toestemming ‘ 1e ‘sevenhîan’. NKGLÊQHF:
werpen ùfiaadere ‚voorsìellsindesﬁnnipgsr, pf. om, Â
uit l Ikrachî. „traaghet ‘lapn.L toegekend, iqitiatii , voor.

Swuen “en ‘idﬁﬂ’! KQBÌRËĲSG ‚alleen‘; truiter uit den
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‘

ja‘ of .neen moetìende geven‘, antwoord. ik op de

beideìvragen: ‘ Neen.
‘J’
‘u t

‚
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“ Advys‘ van den Baron J. M. K. van UTENHOVE
_—‘._ t: a‘
‘ van HEEMSTEDE‘:
‘.‚.'t‘.". enz.’; ’
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- ‚ ‘r EnĲiÀMÜGENDE Hennen! ‚íi. ‘
”‘Na‘ het’ besluit’, lieden" morgen’ door de Kamer ‘

genomen {waarbij onsslechts een onvoorwaardelijk

‘antwoord’ ‘op"de ‘beide vráagptîntén, ‘doorïjà of
neen uit ‘te brengénÏ,‘ ‘îstoegestaän , zal ik ‘dan ‘ook
slechts” mètïweìnigë ‘woorden’ de beweegredenen

bel1<ììe“t“ì1'a|f tip ttP-geven ‘, waarom ik diefbeide ont-ò ‘
ltenﬁèiiîlîzäl‘ "nïbeten "beantwoórderr. “"I’k‘í had ge

läeend ‘eirgehoopt dat ‘op eeùenôta,‘ welke. ik ‘in
‘de’ ‘vierde afdeeliiighadi overgelegd ,” eenigêïnädeiîe
ophelderingeii eníinlichtingen, gelijk‘ dit gewoon‘
‘lijkmplaats heeft,‘ van ‚Gouverneinentswege‘ zouden

zijn’ gegevenlïi-filifidie notaihadiik te kennen ge
geven , dëtïfïìïfsëlfóon ‘bij’ eene ‘ ontkennende " ‘Beantl
‘Wëòrdirig’ derleërste ‘ïvraag door "déï ‘rhèerdërheid
der afdeëling, (de tweede ‘niogtih-kötrien ïte‘ verïviili.

len‘, íkî asgtaùsî vanlmeehing‘ was, ‘dat’; bijâldienïin

acîîîégewòoataiga ‘ònetaìiáighòdeìaéenîg ’ denlìbeeld
van scheiding iussbheîítwèe gïoòtejäfdëerilíngéu van

het Knningrijlû konde ‘in aanmerking’ komen, er. ‘fdan

‘door ‘dezegroòte tfaéèzingeù‘ niet wel andere‘ kon
den worden verstaan ‘dan die der ‚Waalsche en
der Nedeirlandsòhe ‘gewesten ,"en dat dien ten ge
Vdlgel," de"‘"beide' Vlaanderen {Antwerpen en ‘Lini
l
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burg, ten minste voor het grootste gedeelte, in
geen geval van Noord-Nederland zouden behooren
te worden gescheiden, te minder, daar in die le

genwoordige omstandigheden zulk eene scheiding
door die gewesten in geenen deele scheen te wor
den verlangd. .

Maar in de onregelmatige’ wijze van beraadsla
ging, thans door de Kamer gevolgd‘, waarbijde
verslagen der afdeelingen niet ‚ eens ‚gedrukt , ‚en ’

aan de leden zijn rondgedeeld ,_ kan ik’ nuniet
anders, dan de beide die vragen eenvoudig met
neen beantwoorden: de eerste , dewijl _ik de grond

wet, welke ik nu vijftien jaren geleden vheb hel
‘pen invoeren,‘ en gedurende dien tijd handha
ven, -—‚en\‚waarin noodzakelijke veranderingen,
krachtens ‘haar

229m artikel,

door eene wet,

geenszins door eenen ‚ wensch, allerminst door
eenen oproerkreet moeten..‚worden aangedu’id,"-

thans, nu ik voor de laatste maal aan ‘de beraad‘
slagingen dezer Kamer deel neme, niet ‘Wilhel
pen vernietigen , even ‚als of zulk een oproerkreet
een proefondervindelijk bewijs voor- hareonvol

maaktheid konde_ opleveren: de tweede’ dewijl
men zich niet eens duidelijk verklaart, welke ge
westen men al of ‚niet in die afscheiding zoude

willen begrijpen , en bovendiemdewijl eene ont- ‘
kennende beantwoording der eerste, de tweede

vraag, naar mijn inzien, van zelve doet ‚vervallen‘.
v
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Emn. Modnnnr. Hennen!

Ik zal zeer kort zijn, ten einde deze beraadsla
_ S in‘g ‚ zoo min m0 elik’ te‘ verlen g en‘2 wanneer

dertig/‘redenaat-‘s gesproken hebben, kan men niet
danin herhalingen vallen ‘van hetgeen door deze,
zoo‘ voorlals‘ tegen, -tot verzadigens toe, is aange

voerd. iIk ga derhalve onmiddelijk ‚tot het uiten
‘ van mijn gevoelen‘ over. Wat het ‘eerste der aan
onze beraadslaging onderworpen vraagstukken ‘be
treft,’ lverklare ‘ik, dat, mijns inziens, eenige
Wijzigingen in’ onze nationale instellingen ,’ of ten
minste’ in eenige wetten en‘ verordeningen, die

er ‘de uitvloeisels ‘van zijn , noodzakelijk en ‘onver
mijdelijk zijn ‘geworden.’ ‘Mogelìjlokunnen dezelve
door‘ bijzondere Wetten ‚mop de‘ gewone en ‘gebrui

kelijke wijze worden in ‘hetwerk ‘gesteld, doch,
de‘ tiiteenloopendePgevoelènsîìte’ ‘dezen aanzien daar’
latentie,“ aarzel ik ‘nietde ‘antwoorden , ja ‘de on

dervinding how-‘jdo noodzàkelijkheid aangetoond
eenige onzer nationale instellingen, ‘in ‚de “lette
lĳlie en constitutionele normen’, bij de grondwet
‘voorgeschreven, te wijzigen.
‘ ‘
Doch niet even‘ zoo onvoorwaardelijk ”en bepaald
kan‘ ik antwoorden op het tweede‘ vraagstuk, ra
kende de afscheiding van de twee groote afdee
lingen des Rijks , zonder de ‘voorwaarden en bepa
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lingen dier scheiding te kennen. Ik betreur het,
dat besluit, gisteren door de Kamer genomen,
mij in dezen niet de minste ruimte overlaat, en
dat , om eene gedeeltelijke afscheiding te erlangen,

Waardoor de welbegrepen belangen en behoeften
van beide zijden zouden kunnen worden overeen

gebragt, ik mij genoodzaakt zie ‘Lllet volstrekte be
ginsel eener algemeene scheidingaan te nemen ,

welker uitgestrektheid, of grenzen, door niets
Wordt aangeduid. ‚ In deze tweeledige gesteldheid
gebragt, gevoel ik mij gedrongen ontkennend ten
aanzien van dezemgewigtigen maatregel te stem
men , terwijl daarentegen eene scheiding, onder
zekere opzigten , ‘m-ij wensche-lijk voorkomt, gelijk
‘ ik zulksbreeder heb ontwikkeld in eene nota“, ge-l

voegd bij het proces-verbaal der verhandelingen
van de zevende afdeeling, tot welke ik de eer

heb te behooren ,‚ en aan welke ik mij gedrage.’
Hieruit volgt, derhalve, Edel Mogende Heeren!
dat , indien ons _ later een Welberaamd en juist
omschreven ontwerp van afscheiding mogt worden
geboden,‘ik mij voorbehoude,v hetzelve met de

meest mogelijke aandacht te onderzoeken, en daar.
aan mijne goedkeuring te hechten ,‚ ingevalle ik het’
zelve doelmatig mogt oordeelen ‚voor het gemeen

belang van de twee afdeelingen des Rijks , zonder
dat men mij alsdan zal kunnen beschuldigen van in
tegenstelling te zijn met‘ het gevoelens, hetwelk ik
in ‘dit oogenblik uit.
‘
—Ò\
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Advijs van Jhr. Mr. e, G. curronn.
/

EDEL MÓGENDE Hennen!
‘

Lang heb ik mij zelven niet kunnen overreden,
dat het voor mij gepast ware het woord te voeren
over de zoo gewigtige en zoo teedere vraagpun

ten , door de Koninklijke boodschap van den
Jâden dezer maand ons voorgelegd; lang vermeen
de ik, dat het genoegzaam geweest ware, dat elk
onzer in de ‘verschillende afdeelingen dezer Ka
mer

voor zoo veel hem m0 eli'k was
i

zin vevoe-I
J

b

len over de’ beantwoording dier beide vragen met

bedaardheid , maar ook onbewimpeld en openhartig n
‚had uitgedrukt; en dat‘ de‘ bij elkander voeging
dier kennelijk geworden meeningen in een centraal

rapport volkomen toereikende zoude geweest zijn ,
om, wat onze Kamer aanbelangd, envoor zoo
veel in de tegenwoordige omstandigheden geschie

den kon, aan de bedoeling van Zijne Majesteit bij
het voorstellen dier vragen te voldoen.
Te ‘meerder werd deze meening bij mij ver
sterkt, daar ik voor mij ten minste hoe langer
hoe meer bevestigd werd in de gedachte, dat wij
ons buiten staat bevonden,‘ om ‘een’ bepaald of

categorisch antwoord op elk dierbeide vragen te
geven; maar dat wij‘_voor als nog ‘slechtskonden
uitdrukken, welke onze wenschen waren, tot zoo ‘
lang,‘dat wij, door nadere inlichtingen en open»
leggingen van het Gouvernement, ons in staat za
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gen gesteld, om met betere kennis van zaken eenig
oordeel over de punten in die” vragen vervat te

kunnen vellen,‚.en dus op dezelve tot eenig bere
deneerd eind-besluit te kunnen komen.’
In de zesde sectie, tot ‘welkeik de’ eer, heb
’ te beheoren , heb ik ‘danook in ‚substantie gezegd,’
dat ik voor mij de beantwoording der eerste vraag:

‘ „of de onderviudingde noodzakelijkheid heeft aan
’ getoond, om de nationale instellingen te wijzigen.”
geheel ‚ondergeschikt acht aan de beantwoording,
welke ikzoude kunnen of ‘zoude moeten geven op
de tweede der ons voorgelegde ‘vragen, namelijk:
Iìqf de betrekkingen, door de traktaten en door
»de grondwet "tussc/zen de twee groote afdeelingen

van het koningnjk gevestigd, in vorm of aard,
tot bevordering van het gemeenschappelijk belang
zouden beliooren te worden veranderd,‘ maardat

ik tot de beantwoording dezer tweede vraag, op ’
welke naar mijn inzien ‚alles aankomt‘, en waaruit
de‘ beantwoording der ‘eerste vraag noodwendig

volgt, mij niet‘ in staat bevinde, voor en aleer
ik van het Gouvernement inlichting bekomen had: ‘
1°, Of de inzigten der staatkunde der groote Mo
gendheden van Europa, die de vereenigingvan
de beide groote afdeelingen. van dit koningrijk,
zoo als hetzelve ‚thans bestaat, in der tijd hebben
daargesteld, eenigermate in overeenkomst vwaren
met eene eventuele verandering in den vorm of
aard onzer bestaande betrekkingen’.

2°. Zooja, welke alsdan de artikelen zijn, die

2.32
‘

in de bestaande traktaten en in de grondwet zou
den behooren teworden veranderd!

3°. Welke de schikkingen en de voorwaarden
wederkeerig zouden kunnen zijn, waarop de thans
bestaande’ betrekkingen tusschen de twee groote

afdeelingen van ons vRijk zouden kunnen worden
gescheiden?

En

4°. Op’ welke wijze alsdan voordurende het
doel zoude ltunnen bereikt worden, hetwelk men
‘ziclrvoorgesteld ‚heeft door de zamenvoeging van
ons Rijk , zoo als hetzelve thans bestaat ‘, en door
de traktaten en’ de grondwet is gevestigd gewor
den? k‘,

_

‘I

_

‘

‘_..‚.‘_.‘

Omtrent ‘deze vier punten, heb ik, zoo als ook
natuurlijk voor alsnog zijn moest, geenorlei inlich
ting. ‚of eenige ‚verduidelijking kunnen bekomen;
’ daardoor vindviktxiij ook voor als nog’ in de‘ on
. mogelijkheidgesteld,‘ om mijn oordeel_te vestigen,
‘ten einde eenig beredeneerd en bepaald antwoord
‘op de tweede der voorgestelde vragen ‘te geven;

en daardoor ‘ben ik dus tevens buiten staat, om
de eerste der beide vragen, welker beantwoor
‚ding ‚naar mijn inzien geheel afhangt van die’,

welke’ op de tweede vraag kan of moet gegeven
worden, met ja of neen te beslissen. \ ’
In deze staat van ‚onzekerheid of liever van on-\
mogelijkheid , om eenig ‚bepaald oordeelte vel
len, doordien al wat de overweging , redenering

en oordeelvelling leiden en grondvesten moet , ‘
mij toeschijnt ons te ontbreken, is mij het be
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discutieren van de stellige antwoorden, welke op
de beide onderhavige vraagpnnten zouden moeten
gegeven worden, ‘voorgekomen te zijn ontijdig,

nnttelooswn ‘ongepast. Uit dien hoofde is zeer
lang hij mij degedachte de overwegende geweest,
dat ‚ in eene-eventuele discussie,‘ wegens de stellige

beantwoording ‘der ons voorgelegde vragen, het’
voor mij ‚voêgzamer ware stil te zwijgen, ‘dan deel
te nemen in eene redekaveling, aan dewelke al

datgene noodwendig ontbreken ‘moet, wat tot
eene ‚juiste oordeelvelling en’ tot het deﬁnitif uiten
van eene 4bepaalde stemgeving dienen moet.
Dewijl ‚echter de meerderheid in deze kamer
beslist heeft , dat de stelligen beantwoording der‘
door ‘Zijne’ Majesteit ‘ons voorgelegde vragen, een

onderwerp 1 behoort uit te maken van. onze be
raadslaging, en ik bij nadere overweging gevoel,

dat hij zulke bestaande buitengewone en ‘overwig
tige omstandigheden , als thans plaats hebben , het
pligtmatlg kan geacht worden, dat ten ‘minste
blijke„,.well‘te de geest zij, waarin men is, en
Welke. denkwijs men ’ koestert over het hoofdza
kelijke in ‚die vragen begrepen; zoo acht ik mij
bevoegd‘, ‚om eenige oogenblikken het ‘Woord-op

te nemen en U Ed.’ Mog. zoo kort mogelijk, want
vele‘ en lange redevoeringen schijnen mij vooral

thans minder te pas te komen open‘ te ‘leggen’,
op welke wijze ik voior mij wensch, ‘datik de
voorgestelde vragen zoude kunnen beantwoorden.
‘Na rijpe overweging en daardoor te weeg ge
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bragte innige overtuiging , koester ik den vurigen

hartewensch, ‚dat ik in staat gesteld moge wor
den, om , tot bevordering van het ware gemeen
schappelijk belang, de vraag: of de betrekkingen"
door de traktaten en de grondwet tusscken de
twee. groote! afdeelingen van dit koningrijk ge

vestigd, in vorrn of aard zouden behooren te ivor
den veranderd?” niet een volledig ja te kunnen

beantwoorden; waaruit dan ook noodwendig volgt‘,
‘maar: ‘ook ‘anderzins niet, ‘ dat de eerste der ons
voorgelegde ’ vragen, mede geheel toestemmend
door mij zoude kunnen opgelost worden, omdat

alsdan de noodzakelijkheid van de nationale, instel
lingen te wijzigen onwedersprekelijk daargesteld
en ‘van zelve aanwezig is: hetgeen , in het tegen- ‘

overgesteld geval, naar mijn oordeel,hoegenaamd
geeneplaatsvindt.

‘

Ja , Edel ’Mogende

‚

Heeren! de zucht tot be

vordering van het in mijne oogen eenigware ge
meenschappelijk belang, doet mij uit den grond
mijnsharten wenschen,dat de betrekkingengdoor
de. traktaten en

de grondwet ‚tusschenìde twee

groote afdeelingen van dit Koningrijk gevestigd,

‘ zoo geheel en ‚volledig als maar doenlijk is , in
in vorm‘ en ‘aard worden veranderd.

Die betrekkingen, zoo als dezelve thans ‘be
staan „zijn in mijne oogen voor het ware gemeen

schappelijk belang hoogst schadelijk, ja zelfs ver
‘nielendl Het denkbeeld van het bestaan van twee

groote afzonderlijke deelen, die dit Koningrijk
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uitmaken, en hetwelk door’ het Gouvernement
‘zelf in de ‘tweede der voorgestelde‘. vragen nu
wordt aangenomen‘ en uitgedrukt , is voor mij

reeds eene beweegreden tot hetkoesterenu va ‘de
zoo even door mij uitgesproken hartenwenschr‘.
Steeds heb’ ik, zelfs tot in‘ ‚mijne innigste denk
wijze getrouw ‚willende zijn aan onze’ grondwet ,‘
alle verschil. tusschen Noord en. Zuid, tusschen ‘
twee hoofd-afdeelingen in ons Rijk uit mijne ge
dachten willeu verbannen‘, en in hetzelve slechts

’ één‘ enkel innig te zaam verbonden‘ geheel willen’
beschouwen 5.’ ik,’ geloof‘ dat‘ ‘ de taal, welke ik
steeds .in’ het midden van. U Edel Mogenden ge
voerd heb, ‘ en mijne gedragingen,‘ dit overtui
gend liebbenbewezen 5 maar eindelijk is de kracht

der’ waarheid‘ te sterk,‘ en de ‘dwang, welkeik
mijne individuele beschouwing‘ welmeeuend- ‘op
legde, verdwijnt voor de magt van onweerstaan
I bare daadzaken.
Het Gouvernement" ‘zelf erkent
ook nu het bestaan van twee verschillende-groote
afdeelingen van ons Rijk; en inderdaad dat‘ ver- _

schil derverdeeling is dadelijk aanwezig. ÜTwee
geheel en al verschillende deelen‘ zijn ïdóor eene
willekeurige zamenstelling, dooréene gedwongelne
vereeniging, ‚maar niet dooneenigerlei natuurlijke
banden, in een kunst-ligchaam zamengehechĲ-‘De

s

onvereenigbaarlîéid van die twee zoo verschillen
de deelen is thans duidelijk en onwederlegbaar
gebleken. Elk‘ deel , door eeneîverschillendena
tionaliteit bezield zijnde, zoo kan ‘geene eigenaar-

digheid inrdat te zamen gewrongen geheel ‘be

staan of gehandhaafd worden.

De ware kracht

echter van een‘ Rijk bestaat alleen in eigenaardig

heid, in ‘een en dezelfde nationaliteit van deszelft
_ geheel; daarvandaan, dat in onze tegenwoordige
zainenstelling voor ‘elk ‘der beide groote afdeelin

genhet eigenlijke vaderland is verloren gegaan, en‘
er ‘voor elk kunnen als ‚het ware ‚geenî vaderland
meer ‘bestaat; door de. vernieling vnndat mislukte
kunstgewrocht kan alleen ‚wederom voor‘ ieder. der

afzonderlijke deelen het’ vaderland ,.‘;‘en Îdaardoor
tevens‘ wareê veer- : en ìlevenskracht’ ‘ worden . lmerbnî

_ ren ,;:en‚ de.’ niagtélöozìeÎ verachterende‘ staat, waar
inîwditvliijkï; overrliecjgeheel’ î genomenû ‘_ juist door

dien ‘onnatnurlijken’ dwang ‘en klniseeringiisï Weg‘,
gezonken, opgebeurd en weder bezièld/Wordenîì‘
. Door‘ dit gebrek ‘ aan ‚eenheid‘ kan ‘önáí tegen‘.

woordig Rijk nimmer tot diezelfstandigheid ge,‘
raken, welke ‘hetzelvej.’ hebben moet’,‚î‘zalîîhet-„met
devereisclrtekraoht daar staan, om het-eengelvig
en gemeenschappelijk‘ belang te bevorderen ‘enhet

doeliäte bereiken‘, waartoe hetzelvoïdoor’ de trak
taten en de grondwet is vereenigdr“ ‚Wantgin

eene zamenstelling‚î,‘zoo ‚als‘ die van-onstegenwoòï‘

digî‘ Rijk is, kan het hoofdvereischte iniederen
Staat,’ namelijk kracht en eenheid van‘ bestuur,
niet ‘aanwezig zijn. Al is het‘ Hoofd ‘van den
Staatéén, nimmer kan hij een ministerie hebben,
waarin kracht ‘en eenheid, te huis is , en dus

evenmin in alle de verdere afdalende onderwer
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‘pen ‘van het algemeen bestnur 941001‘ het onver
mijdelijk èemis van die kracht en eenheid is de
Regering steeds magteloos, ‘en’ moet _zij_‘s;eeds‘ in‘
tegenstrijdigheden vervallen.
_ _ ‚ ‘
' .
In -de gewestelijlûewn plaatselijke besturen wordt

daardoor almede een groot verschil teîweeg ge’;
bragt, ‚en kan bij dezelve geene eenzelvigheid van
beginselen ‘en’ verordeningen bestaan; en toch een
Rijk’ moet over‘ zijn geheel ‚naar een’ en dezelfde

beginselen ‘worden bestuurd‘; die hoogstnoodige
eenheid van beginselen schijnt mij toeonmogelijk
gemaakt ‘te ‚zijn bij de. Regering ‘van’ een Rijk‘,

zamengesteld -z‚oo als het onze Legenwqordig. Waar
lijkùdit ‘heeftîyde; ondervinding, reeds ‚genoegzaam
geleerd: hoefvele ‚bewijzen voordeze mijnejuel’
Hng“ ’ zoude ik 1 U; Edel _ Mogenden ’ niet, ‘kunnen aan,
voeren; vele komen ‚ gewis‚‚u‚’zel‘ven;‘v_oqr Ideu ‚geest;
laat‘ «ik slechts eene der jongst gemaakte ‘verordeì

ningen‘ teu-‘Ìveorbeelxlo nemen,‘ ‚dieĳnamenlijk 0m
trent: het openbaar onderyvìjsiìlietgeen daarin. pas
sénde, ‚goed en ‚wijs -is voer deìzuidelijke gewes’

ten‘, is indedaad nadeelig engebrekkig-‚voonhes
Noordelijk gedeeltejien hetgeen voordit laatste

wederom‘ doelmatig en noodig ÎS‘HÍI’l10ÙfdJe=VÎ3D
den ‘verschillende trap, Waartoeïaldaarì’denkwijs,

verlichting en- kennis overhet algemeen opgeklonv.
men is, zonde geheel ongesohikren nadeelig ‚zijn
voor het Zuidelijk gedeelte‘ van onzen Sìaat; diì
breeder te ontwikkelen, zoudejmij te ‘verredoen

afdwalen van het eigenlijke hoofdpunt deze! mij
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ner rede , en is Welligt ook‘ bovendien onnoodig,
doordien ‘de juistheid van het aangehaalde voor‘

Beeltimisschien wel door U Edel Mogenden zelve
erkend wordt.
’
’
‘En hoe‘ groot zijn ‘de ‘nadeelen niet‘, Welke het

\ onvermijdelijk. gemis van eenheid in’ het bestuur
en van veenzelvigheid in‘ (‘ie-grondbeginselen en de
verordeningen‘ ‘van’ îhetzelvèì’ noodwendig te wìveeg
bíeùgùï worstelt ‘men nietë, sedert eenige ‚jaren,
vlîúizhteloos Tegen’ Îdiezeîfde voorlsluwende kracht ,
Wahrdoör"de" slopingÏvan ons’ staatsgebouvv ‘van
liéiierledeisïiîe
‚
g onnen en stleeds voort g ezet wordt?

Heeft QosGonuvernement nogimmer ‘knnnenko
n-‘iëriutòtlfîhet daarstellen van eeneigenlijk gezegd’
ministerie P ‘integendeel’ hetzelve is hoe langer ‘hoe

meërdaarvan verwijderd geraakt: ‘hetheeft zelfs
niet‘ ‘eenmaal ‘door.
kunnenvestigen,
hetgeen ‘Dit
men groote
in an
dèlìëmllîijken‘
Ministers verstaat.

gebrekzîinî ‘ons bestuur is onafscheidbaar "enÂ de ‘
bestaande betrekkingen, waarin ‘de’ tweegroote

afdèelingenlî vanhet Rijk te zamen“ gedwongen‘
zijlifdoorîdirgroote gebrek‘ zijn aan den Koning

zelf oildragelijke lasten ‘opgelegdl, en de.‘ ‘zedelijke
verantvvoordelijklieid van alles’ rust verkeerdelijk
oplï hem‘ alleemî ‘In de ongelijksoortige‘ vereeniging
van’, ‘ieder op ‘zich zelf staande, ‘doch tot‘ in"de
geringste’ bijzonderheden afhankelijke Ministers,
zoo als die bij ons aan-wezigtzijn’, kan geene een
heid van beraadslaging‘, geene zamenstemming van
doel en handelwijze plaats hebben. = Hierdoor’ is

‘

289 \

alle, kracht van het Gouvernement verlamd, en
alle zedelijle overwigt voor hetzelve onmogelijk
gemaakt. De Regering moet daardoor geheel Iríag
teloos en lijdelijk worden; en is ‚het oogenblik
daar , dat zij zich tegen‘den stroom’, die ver

keerd geleidt of buiten ‘de oevers opgedreven
wordt,
‚verzetten
zoo blijkt
onmagt ,
en wordt
zij ook wil’,
onmisbaar‘
in denhare
afgrondlîme‘
degesleept: en toch, zonder vastheid van het Gou
vernement, zonder hetgeen aanüìitïe Maintiendrai”

klemïen magt moet geven, kunnen geene vrijhe
den van‘ de natiebestaan; dit heb ik ‘bij eene

vorige gelegenheid, zoo ik meen, overtuigend be
toogd: hoe wil men ook, datïde bundel pijlen in
zijn "geheel blijve, als de-band, die haar te zamen

moet hondeu,‚.los‘. en zwak ‚is.

’‚‘‚ /

En moeten wij ‘het niet ‘erkennen , —- want het

is pligt’ hier ‚de Waarheid ‘te’ ‘zeggeni, '— waartoe
heeft het geinisìvan eenlieid van het Bestuur niet
aanleiding gegeven’?
Hoeveel zoude nien niet
kunnen’ opsommen ‚í waardoor binnen en buiten
de. muren van Ilíum’ gezondigd is? Wij kunnen

het ons niet ontveinzen , ‘dat wij soms grond ge
had hebben te vreezen , dat de teederste belangen‘
van‘ verschillende Îdeelen des ‚Rijks ,‘ door kuipe
rijen buiten deze Kamer,‚en door onderhandeling

‘en overleg, zelfs. _van hooge ambtenaren met eeni
geleden‘, door afzonderlijke gewesten afgevaar
digd, zonden behandeld en misschien wel beslist
zijn geworden. Hierdoor‘ kan natuurlijker wijze
l9
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een rcgtmatig misnoegen en wantrouwen te weeg

gebragt zijn bij vele hartelijk Welgezinde verte-j
genwoordigers uit andere gewesten , die voor der

_gelijke handelingen en ongeschikt en daartoe ook
ongenegen zijn. Dit kan bij een eenzelvig en vast
‘Bestuur nimmer plaats hebben, maar bij zulk eene
Regering zal ongekrenkt vertrouwen tusschen Gou
vernement ‘en ‚vertegenwoordiging veeleer veilig en
-

ons0hendba‘ar bestaan , thans wordt de ware kracht

der natie e’n van het Bestuur, voor zoo verre zij
er is, door verdeeling over twee landstreken ‚

met tweederlei middelpunt , ‘eigenlijk gezegd ver
spild: nijverheid kan. zich niet geheel naar eisch ‚
ontwikkelen , en handel wordt gedwarsbootnd , “

ja gedeeltelijk gestremd.‘

Niets is verderfelijkcr

dan het daardoor veroorzaakte stelsel van beurte
lingsche begunstiging van twee zoogenaamde par‘
tijen.
Dit is voedsel voor de ziekte’, waaraan

onze Staat kwijnt. De Regering bevindt zich daar
door ‘welhaast zonder een eenigen vriend’; want
het kwade wordt veel langer onthouden dan het
goede, en weldaden zijn spoedig vergeten , want
de wrok wordt beurtelings gevoed; en eindelijk
staat de Regeringgeheel alleen, verlatenen krach
teloos.

Van daar , zoo als wij, helaas! te veel ge

zien hebben, dat de Regering eens’ genomen be-‘
sluiten weder moet terug nemen, ‘hetgeen altoos

botsing veroorzaakt en hetgeen ook .hare zwak
heid verraadt: door de tegenstrijdigheid derbe‘

langen, vermeend of waar, van de’ tWe e groote
1 ’

’
‘

‘
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afdeelingen -des Rijks, kan de Regering nimmer _
tot een ‘vast stelsel geraken,’ en voor zich een‘en

weg afbakenen, welke het met grootmoedigheid
"en staatkundige eerlijkheid onveranderlijk volgt;
daarvan dat ongenoegìelijke, dat Wrevelachtige ,

hetwelk men bijkans overalbespeurt: afscheiding
der beide hoofd-afdeelingenvan het Rijk‘, zoo
volledig‘ als doenlijk zal bevonden worden, is het

eenige geneesmiddel voor dit verderfelijk kwaad,
De tegenwoordige hartverscheurendepmstandig

heden kunnen dienen tot herstel van de gedane mis"
stappen , en tot ‘genezing van den‘ anders verteeren
den kanker; afscheiding, ik herhaal het , ‘ en zulks
zoo ‘volledig mogelijk , is‘in mijne oogen het eenige
ware redmiddel. De terugkeer tot de grondbeginselen
waarvan
beginne
af aanbehoedmiddel
had moeten
uitgaan, men
kan van
alleendenhet
y duurzaam
opleveren: België, als _‘een zelfstandige Staat 5‘ met
een troon, die door adel en geestelijkheid , Want ‘
middenstand is aldaar voor als nog minder aanwe
zig, ondersteund en niet zoo als thans ondermijnd

wordt , zal een beter bolwerk tegen allen vreem
den aanval en uitbreiding van vreemde m‚agt uit

maken, dan het zulks thans oplevert met de oude
zeven verbonden gewesten vereenigd: want hetzel

ve zal
alsdan toch
oneindig
meer zedelijke
ben
, welke
wederzijds
‚zoo lang kracht
wij ‚zooheb
als V
thans vereenigd zijn, niet kan bestaan en verloren
‘moet gaan; want ongelijksoortigheid van grond,
van aard, van bewoners, van volkszeden, van be

‘

.

‘9*
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hoeften en belangen vermindert ,‘ door de daardoor

te "Weeg gebragte oneenigheid , die zedelijke krach
ten vernietigt die ‚eindelijk ten ‘eenenmale’, en doet
ons dus wederkeerig, dat ‚aanzien verliezen

het

welk Wij anders ieder op ons zelve ‘hebben zouden,
en de zeven steeds verbonden geweest zijnde ge
westen’, het oudeNederland, hetwelk thans hoe
‘ langer hoe magteloozer wordt‘, juist door de kluis

ters, kie ‘men ‘hetzelve heeft aangelegd, zal, heeft
het ‘dezelve afgeschud nu het nog tijd is, weder
om zoo. als voorheen de rotssteen kunnen zijn ,
Waarop ‚ten minste voor hen, die door de onder
vinding Wijs geworden zijn, de omwentelings-geest

afstnit, ‘Welke, — weder losgebroken, al Wat hij
bereiken ‚kan in den verderfelijken draaikolk dreigt

mede te slepen.
’

l

Physieke oyermagt maakt niet

uitsluitend de

kracht uit; ‘zelfs vereenigd zoo als thans ,‘_ blijft

’ ons Rijk Inietsbeduideud , met. betrekking tot; ‘de
groote Mogendheden van Europa.’ Zonder vreemde
hulp ‘zijn wij tegen ‚geen hunner bestand.

Elk op’

ons zelve wordt ‘wederzijds onze zedelijke kracht

oneindig grooter , en maken wij dus, Wanneer wij
inî-den nood de handen, in een ‚slaan‘, een veel
hèohter‘ bolwerk‘ uit tegen hetgeengevreesd rnogt‘

worden, en Waarom de traktaten zijn aangegaan,
dan wanneer, door verschil inl denkwijze ‚Ìzeden
gedwongen
en belang zoo
eenverre
‘geheel
vanmoeten‘
elkander
uitmaken,
verwijderd,
dat toch

‘nimmer één kan worden, en dat door de weder?
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zijdsche ontevredenheid , en door een uit zijn aard
noodwendig zwak en weifelend Bestuur, ‘magte
loos en verlamd, niet anders‘ dan voor het doel

zelf, dat men bereiken wil, verderfelijk zijn moet.
Qnze vereeniging toch, wij kunnen het niet ont
kennen, is thans geworden, wat‘ de lieldervoor
uitziende staatsman, die ‘voormaals in ons midden
zat, reeds in i816 schreef dat hetzelve worden
moest: »een onding, een schijnbeeldg” ja, de

afscheiding bestaat reeds ‘in al haar zedelijk aan
wezen 5 indien‘ men die kunstwereeniging , dat mis
lukte Ineesterstuk ‘van kortzigtige staatkunde nog
verder dwingen wil, zoo zal het toch niet langer
‘duren, of de voorstanders daarvan zullen weldra
l

.

uit hunne eigen ontwerpen gedrongen ‚worden;
maar met Welke ‘groote onheilen en rampen , wel‘
ke nu nog in tijds kunnen voorgekomen worden ,
‘zal zulks. alsdan wederom voor de ‘beide afdeelin- _
I

gen van‘ dit Rijk onmisbaar gepaard gaan?
Bij een vereenigd te zamenblijven is een wijzi

ging van de bestaande nationale instellingen, naar
mijne wijze van zien, geheel en’ al onuitvoerlijk,
want ten opzigte der voornaamste en teederste
punten,‘ zal het eene deel des Rijks verlangens ui
ten ,_ in dewelke het ander nimmer toegeven kan:
de bronwel van het aanwezige kwaad zal ons blij
ven bestaan; of het eene gedeelte des Rijks ‘zal

door ‘het andere als het ware onderdriikt worden;
hetgeen de aangeboren ﬁerheid nimmer lijdelijk‘
zal’ doen dulden; en ondertusschen zal men’ toch
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eene wijzigingder nationale instellingen niet kun
nen vermijden; te meer daar dezelve ook nog ge‘
acht worden‘ noodig en nuttig te zijn: bij eene

afscheiding der twee groote deeleu des Rijks
wordt zulks alleen mogelijk; dan kan elk deellvan
het Rijk van die instellingen voor zich zelf dat

geen behouden of veranderen wat aan hetzelve
gepast en doelmatig ‘toeschijnt: vereend ‘zal het las‘
terlijk wederzijdsch verwijt, als of het eene deel
het ander beschouwen en behandelen wil als win
gewest, ja dat het eene deel het ander tot vasal
wil vernederen‘, bij voortduring gehoord Worden;
afgescheiden, vervalt ‘zulks van zelfs; alsdan kan
ieder deel zijne eigene taal, zijne eigene zeden en j
gebruiken handhaven en doen eerbiedigen; ongeà

‘ lijkheid in de verdeelinìg van ambten emgunsten,’
kan niet meer worden voorgewend; voor aller be- ’
lang kan dan ieder bij_zich zelf ‘zorg dragen, en ‘
geene vermeende of Ware inbreuk kan dan weer

worden gemaakt op bestaande regten, van wie
het ook zij.
‚
_
Mijn hartewensch is dus eene, ‘ter bevordering
van het algemeene welzijn, zoo ‚volledigmogelìjke
afscheiding der beide groote afdeelingen des Rijks‚_
Maaar denkt niet„‘‚Edel Mogenden Heeren! dat
‚ik die afscheiding Wil ‘tot stand ‘gebragt zien, als
die van twee vijandige partijen ‚V die na het voeren
van eenen krijg gedwongen worden vrede te slui

ten, en de hardst mogelijke voorwaarden elkan
der trachten op te leggen of af te dwingen. Neen ,
K

‚

29s
de scheiding geschiede als goede vrienden, die
wederzijds ‘elkanders welzijn willen bevorderen,
en daarom wederkeerig‘ al datgeen willen toege

ven , wat tot ieders goed en gelukkig bestaan on
misbaar is, en dus’ doende, in plaats van den‘
’ vrienden-band te krenken of ‘te verzwakken, de-î

zelve nog hechter en vaster te Willen maken.‘ ’
Het niet te ontkennen voordeel, hetwelk de
handelen de fabrijken in de verschillende hoofd

afdee/lingen van ons Iiijk‘ elkander wederkeerig
verschaffen , moest’ in het belang van het algemeen
niet vernietigdworden en behoeft zulks ook niet:

billijke schikking, of indien ik mij zoo uitdrukken
mag, een wederzijdsch regtvaardig commercie
traktaat , kan’ daar naar_ eisch in voorìien.

staande

Be

lasten‘, welke de eerlijkheid en goede

trouw ‘verbiedt van zich af te werpen, kunnen
op eene billijke wijze_wederzijds gedragen en ver‘
ligt worden, en verliezen reeds veel van het

drukkende , wanneer eensgezindheid niet meer ge
stoord wordt’, doordien de steenen des aanstoots j
die bestonden zijn weggenomen, en dus de we
derzijdsche krachten welwillend worden aange”

iwend’, om dezelfde lasten ‘te dragen; weldaden,
welke de kwistige natuur door ligging als ander

zins, aan de eene of andere plaats geschonken‘
heeft, kunnen, zoo als waarlijk vanzelf spreekt,

door een der beide vriendschappelijke ‘nabureu
niet worden gehinderd‘ of nutteloos gemaakt, en
bij den terugkeer (in statu ante Bellum , zoude ik

‘

’
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haast gezegd hebben)’ liever tot den’ staat der za

ken, zoo als die in 18x4 was, kan daarvan ook
‘de reden niet zijn, of de minste vrees deswege
gekoesterd- worden; want alstoen waren de oude

belemmeringen, welke vomtrent; de voornaamste
dier Punten bestaan hadden, reeds niet meer aan--'
wezigùen weggeruímd’.
’ 3 1“
“
Wanneer men die afscheiding eerlijk, welmee‘
nend en zonderwederzijdschen naijver maar harte‘

lijk en‘ broederlijk wil, dan zie ik, hoe meer
over dat gewigtig puntnadenke ,‘ hoe langer hoe '
‘minderìbezwaren; en‘; in‘ 1 de gewisheid ,‘ dat deze
heilvolle denkbeelden , als men het vastelijk wil, ‘
kunnen! verwezenlijkt worden, zie ik reeds de
voorbode , die het schoone morgenrood aankondigt

van den zegenrijken dag, welke door de gunst der
milde Voorzienigheid, die uit ‚ hetgeen wij kort—
‘zigtìge stervelingen kwaad noemen hetgoede doet

geboren
tijdvak
‘geluk en
Welzijn ,‘ worden,
van rust ‘een
envvrede
‘en opent-van
van wareieendragt
voor‘ Vaderland en Vorst.
Uit hetgeen ‘door mij gesproken is, blijkt dus,
dat ‘ ikî op de tweede der’ voorgestelde vzagen slechts‘
eenen wensch kan uiten‘ en dus geene wezenlijk

beslissende of cathegorische stem op de beide vra
gen kan uitbrengen.
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Advĳs van den Baron u. cottorrfrscuar
VAN HEINENOORD.

‘Ener. MOGENDE Hennen l

Het is eene oude spreuk, dat men denstaat der
regering niet ligtvaardíg moet veranderen: vele

volken, ‘en daar onder ook wij, hebben het mis’
kennen van dit wijze voorschrift ten duurstege
boet. Het blijft in onze tegenwoordige constitu
tionele regeringsvormen, vooral in tijden van

beroering
en opgewekteDevolksdriften,
niet minder
krachtig aanbevolen.
grondwet, ondervwelke
Wij leven, is mij altijd toegeschenen voor onzen
Staat wijsselijk te zijn ontworpen. — Voor de
vrijheid des volks , ‘welke’ toch altijd de grondslag

ven elk maatschappelijk verdrag behoort te we‘
zen , zijn in onze’ grondwettige instellingen genoeg
zame waarborgen voor handen; de troon is met
den hem voegenden luister omgeven, en de Koning
oefent een gezag, dat‘ toereikende is, om het volk,
aan zijne zorg toevertrouwd, voorspoedig en ge

lukkig te maken, en uit alle vormen van regering
is ’ datgeen tot wet en regel overgenomen, dat
voor de behoeften van den tijd berekend is.
Met dien lof, Edel Mogende Heeren! aan-onze

grondwet toe ‘te kennen, wil ik niet beschouwd
worden, als ‘zoude ik haar vrij keuren ‘van die
onvolkomenheden, ‘aan welke alle‘ menschelijke

inrigtingen en ontwerpen onderhevig zijn: verre
van daar! de leemten en gebreken van ons staats
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gebouw zijn mijne opmerking geenszins ontgaan;

maar , om deze te verhelpen, behoort er eenstem
migheid van‘ zin en bedoelingen tusschen degenen
te bestaan, diedat werk zullen ondernemen; men

behoort het eens te zijn over de maatschappelijke
kwalen, die niet door den eenen in den hoeksteen
van het gebouw,

door den anderen daarentegen

in kanteel of loofwerk moeten gezocht worden. -—
Zulke heelmeesters genezen geene wonden, zulke

bouwmeesters verbeteren geen gebouw‘. men moet
zich dus wel Wachten, van’ aan het uithalen en
uit‘ een schranken van steenen en gebindten te

gaan, eer men zich verzekerd hebbe, dat dáár
de kwaal huisvest, eer men wete, wat er voor
-in de plaats te voegen, of ter onderschraging‘ te

leggen.

A

‘

‚

Z00 heeft men, om het hier aan geen tot ern
stigle opmerkzaamheid wekkend voorbeeld te laten

ontbreken, met zekeren ophef hooren gewagen
van, de noodzakelijkheid, om de vertegenwoordi
ging in deze Kamer op eene wijze te veranderen,
dat daardoor het getal ‘der Belgische afgevaardig

den dat der Noordelijken aanmerkelijk zon te bo
vengaan, waardoor in eens de groote voorwaarde,
waarop dev twee volken‘ vereenigd zijn, zoude

verbroken worden. — Zoo dit immer gebeuren
moest ,) zou Holland een wingewest van Belgie

worden: dit Weten de drijvers zeenwel; maar zij
verliezen daarbij moedwillig uit het oog, dat een
volk, ‘dat tachtig jaren voor zijne vrijheid gestre
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’_ den, heeft, zich nimmer zoo diep zal vernederen!

Neen, ik durve het zonder gròotspraalùverzeke
ren: van den eenen uithoek van het Noorden tot
den anderen is er geen Noord-Nederlander, die

niet goed en bloed veil zou hebben,‘ om die
schande’ van zijn land“ te weren: zij verliezen
moedwillig uit het oog, die onzinnige drijvers,

dat het voor‘ den Koning eene zedelijke onmoge
lijkheid zoude wezen,‘immer daarin toe ‘te stem‘
men, veelmin er het voorstel toe’ te doen; zij ver-j

‘geten, dat het zedelijk onmogelijk is, dat de K0
ning ooit den val en de vernedering zou gedoogen
van een volk, onder hetwelk Hij geboren en op

‘gevoed
is, en hetwelk
aan Hem en Zijn
Huis zul
ke dubbelzinnige
en aandoenlijkev
bewijzen
van
verknochtheid gegeven heeft, toen’ in het Zuiden
de standaard van den opstand tegen zijn grondwet

tig gezag geplant Werd; onder het huichelen van
verkleefdheid aan Zijne dynastie.
In zulk eenen stand van ‘zaken valt er in ernst
aan geene verandering of Wijziging der grondwet.
met het doel, waartoe zij is ontworpen, te den

ken, en ‘ik meen‚ alzoo de twee vraagpunten met

elkander‘ in verband te moeten beschouwen, en‘
onder één gezigtspunt te brengen.
Ja, voorzeker heeft de ondervinding geleerd,

' dat ‘de betrekkingen ,_door traktaten en grondwet
tusschen de twee groote afdeelingen ‘des koning

rijks gevestigd, in vorm en aard behooren ‘te
worden veranderd!
‘

“
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“

“

Ten allen tijde is hetwaarheid bevonden ‘hetgeen dat een Oude ‘wijze, onder de latere Grie
ken, wiens spreukmatig gezegde onze groote staats

man de Wilt dikwijls gewoon. was te bezigen,

/‚

de staatslieden van zijnen-tijd telken‘ reize voor
hield‘: „heb Frankrijk tot’vriend, nimmer tot na
buur 5” het was daarom, ‘sedert bijna twee een"
wen , een der eerste bezorgdheden van de‘Euro
pesche ‘staatkunde om voormuren daar te ‘stellen

tegen‘ de weroveringszucht ‘van dit magtig Rijk ,
en de ‘metzoo veel roem door ons gevoerdesuc

‘cessie-oorlog levert het bewijs op, hoe diep de
onze. doordrongen ‘was van de noodzakelijkheid ,
om in deze zijne veiligheid en zijn behoud te
tellen. De staatslieden van onzen tijd zijn*in dit
spoor getreden, en ‘men heeft te regt begrepen ,
dat dit beginsel niet moest uit het oog verloren

worden, er kon een andere Lodewijk XIV of
een andere Buonaparte te eeniger tijd opstaan,
die de Belgische provinciën met zijne talrijke le

gers kon overdekken, en zich van daar verder
‘uitbreiden, eerde middelen voorhanden’ waren,
9m dien geduchten stroom te keeren. — Van‘
daar het stelsel der vestingen , van daar ‚het denk

beeld van het oprigten van een Rijk van ‘den
tweeden rang, op‘ welks grondgebied deze zouden

aangelegd, aan welks bewaring en ‘hoede zij zou-“
den worden aánvertrouwd, tot dat Europa ‘zelve
zich in slagorde zoude gespaard hebben, om het
geweld eener wereld-monarchie op nieuw te keer
v

‚

‘A’
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te gaan. —- Zoo kreeg het Rijk der Nederlanden’
zijn aangewezen; de Belgische Provinciën, over
welke het regt des oorlogs de Mogendheden vrije
lijk ‘deed beschikken, werden bij het, ‘gelijk te
‘voren, vrije Noorden gevoegd,.en de ineensmel
ting had plaats.—‚
Tot de staatkundige droomen van alle tijden
heeft het, Edel Mogende Heeren! behoord, vol
ken, in godsdienst, taal, zeden en belangen ver
schillende, op eene wijze, te willen verbinden,
dat daaruit, als met eenetooverroede, ééne Natie
zou te voorschijn treden; ook in ‘onze dagen heeft

deze ‘staatkundige droom niet kunnen verwezen
lijkt worden; en geen wonder. —- In België

heerscht een Catholicismus. in aard en strekking
met dat van ‘het schier-eiland één. ‚- In_ het

Noorden is‘ het verdraagzaamheidlievende Protes
tantisme de godsdienst van verre het grootste ge
deelte der Natie. —- In het Zuiden wil men
Fransche wetten, Fransche taal, zeden en instel
lingen. — Hier voelt men de waarde van een vrij
volk ;te zijn, vindt men in eigene taal eneigene
zeden en verordeningen de plegtankers der natiw
onale zelfstandigheid, en gruwt men vooral van

het vreemde juk. — In ‘het Noorden is handel en
scheepvaart de groote bron van volks-voorspoed,’
en acht men landbouw en fabrijken belangen van
groote‘ waarde; in het Zuiden zijn deze de voor
name takken van den algemeenen welvaart, terwijl
men er den handel, waarvan men de voordeeleu
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miskent, wil onderdrukt, en aan; deze onvoor
waardelijk opgeofferd hebben:
‚Dan , waar z'ou ik eindigen, indien ik al dat
geeu wilde opsommen, hetwelk de onmogelijk

‚. heid bewijst van die naauwe en ‚innige verëeni-‚j
ging, welke lnenüich bij de traktaten heeft voor
‘ gesteld. Maar zal ik nu de Staatslieden, die de
zelve ‚in de jaren i814 en i815 ontworpen heb
ben, van kortzigtigheid beschuldigen’, zal ik hen
verdenken, j van staatkundige drooinen te hebben
Willen verwezenlijken ? Dit zou in den striksteri
zin onregtvaardig kunnen schijnen.-- Vol van het
denkbeeld, dat, na zoo veel doorgestane ‘rampen, ‘
na de schande der vreemde overheersching,w‘aar

onder het vaste land had gezucht , er bovenal ge
zorgd worden, van niet weder in hetzelfde leed
te vervallen, dacht men er“ voornamelijk aan,om

de_ maatregelen, daartoe strekkende , daar terstel
wlenen te bestendigen ;‘ het overige werd natuur

lijk _aan den tijd\ overgelaten. Noord-Nederland
dacht‘ toen ook aan dat groot belang, en voelde‘
er het gewigt vanv-‘Niets voor zich begeerende,
en , geene uitgebreidheid van grondgebied verlan- ‘
gende of behoevende,‘ wildeÎliet echter van zijne
zijde‚’in de groote maatregelen’ van het vereenigd

Europa’ treden, en bragt de offers van hetzelve
gevorderd. -— En waarlijk, die offers warenniet
gering. -— Een gedeelte van zijne koloniën werd
‘ het‘, om de toevoeging van België, niet terug ge
geven; het zag zich met een aanzienlijk gedeelte
‘ ‚
/
‚

‘

_
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der Russische‘ ‚schuld‘ belasten ter schadeloosstel

ling van de kosten , door dat Rijk ter verovering
der Zuidelijke gewesten besteed; het inoest ein-‘

delijk Zweden —te‘ gemoet komen voor de toestem
ming door hetzelve verleend tot de teruggave van

Guadeloupe aan Frankrijk, »en consideraiion,” ‘
opda-t, nclle
ik de
woorden van
hetHollamle
traktaatzelve
be
zige
Ïincorporation
á la
des pro
Ĳìinces Belgiquesr” ‘
Zoo, en in’ dien geest en met dat doel, zijn de
twee‘ groote afdeelingen des Rijks vereenigd; en
met welk gevolg? De ‚ondervinding heeft geleerd,
dat die vereeniging op den duur onbestaanbaar
is 5 men moge daaromtrent zich droombeelden

scheppen zoo veel men wil, wie‘ zijn vaderland
lief heeft

moet de waarheid niet sparen: het_ l

voorledene heeft bewezen , dat de beide volken
‘niet ‚inziel en zin te vereenigen waren, ‘en het

geen wij

nu zien

gebeuren, levert de verge

vvissing op, dat, al had men zich van de leng
te van den tijdiets durven belooven, het bedoel
de einde nimmer, na de gruwelen van Brussel,
kan bereikt ‚_worden.
‚
Wij zagen, ‘jaren, aan den anderen, België in

voorspoed en welvaren onbegrijpelijk toenemen;
deszelfs fabrijk-wezen’ zich tot eenen tevoren on-‘

gekenden bloei verheiïen, en dezen trapsgewijze
vermeerderen , door het ontsluiten voor hetzelve ‘
onzer

havens in andere werelddeelen: in plaats .

van wingewesten eener groot-e monarchie, maak
‘‚
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ten Belgische Provinciën een aanzienlijk deel uit
van eenen vrijen staat: de landbouw werd op al.
lerlei Wijzen aangemoedigd; de steden namen bij

den‘ dag in welvaart toe, en het zoo ondankbaar
Brussel verhief zich tot eenen trap van aanzien en
luister ,‘ Waarvan inonze tijden geen tweede voor
beeld is aan te Wijzen.
j

Wie zoude zich niet hebben moeten verbeelden‘,
dat zulke voordeelen niet zouden miskend geWor.den zijn : en ondentusschen het tegendeel heeft
plaats gehad.

Reeds van den beginne aan onte

stond er een journalismus, hetwelk alleen‘ Iten doel
had verdeeldheid ‘tusschen ‘de tweegrootedeelen
des Rij ks , " wrevel ‚en; misnoegen‘ ‚tegen. den Konigrìg
en zijne regeringìîte doengeboren Worden. Het

niet slec/htsaanrnoediging, maar verwierf ‘zich zelfs’
eeneninvloed , waarvan wij nu de bittere gevol
gen ondervinden. Uit’ hetzelve ontstond ‘de factie,
aan’ welke het gelukt’ is, den zedelijken ‘band der
vereeniging voor altijdî te ‘verbreken.
‚zagen
zoogenaapîde grieven zonder ‘Wezen smeden , en
dezelve tot voorwendsels strekken van‘ ‚de onregt

matigste îeischen: alle inenschelijke ‚driften zagen
Wij opwekken, en. het’ regtvan petitie opde schan

delijkste wijze misbruiken, tegendlet doel, waar
mede het bij de grondwet iserkend’; ja, in deze
zelfde vergadering vond een nietswaardige FONTAN,
die de_‚Hollandscl1e natie, en onze geboortegrond
zoo gruwelijk had ‘gelasterd, zijne voorspraken en

zijne lofredenaars.

—— ‘Ss,

‘

‚

_ —
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De omwenteling van zaken heeft naanwelijkstin

‘ het‘ naburig Frankrijk plaats gegrepen’, of‚inĳBel"’-_
‘gië is eenopstand uitgebroken,‘ waarvan het door‘

den Koning en zijn ‚Huis ‘zoo beweldadigde ‘Brus
sel de hoofdzetel werd; ‚een opstand , dieĳgoo

‚snood indìedoelingen: is ‚gevonden‘, alaaieiîfoèije
lijk. door g de ‘misdrijvenywelke hem’ hebheirgeg

„kenmerkt ;‚ het grootejloel ‚heeft gefaald.’ enFnank:

‚rijke ‘Iiaserins îheefî ‚w.‘ rest besfepenisdat’; mui
tëlîs ‘én’ vveerapannelinsen Îtse;ssva1"‚ĳ‚‘1e‚‘fakkelgdes
oorlogs ‘inyEnropa niet
ontgstokenvwordeni’:
ja {op den. tigqnw ‘ijan dengzuidalïederlandgschen
lîrijgsmanîheeftĳde factie ‘dén‘‚’aa‚îrval" ‘gﬁwâïêgd/S.

maar‘ da..îkriisîmanì;van- het. Zuiîienheef‘ metdien
Îvan’ ‚het.‚‚l‘.ïoo“l‚e‚î‚l‘îs‘=w.edĳìîevdò ‚iaÄ ‘rouw aai „den
‘Koning,

tepïbetengeling eener euvelnjoe

dige rniiiterij. ‚hu‘ ‘‚ g .

‘ ‚; ,. ’

’.‚‚‚‚

‚‚‚, ‚

‘_ ‚ pa eischj tot ‚afscheiding is geschietl ‚t en ‚zij heeft
„ten, voorwendsel gestrekt‘ van’ dien opstand , waar

toe geenschijn zelfsvanwillekenrige of ongrond
wettige gezagsoefening ,’ aan; delzijde der ‚Rege
Iing, ‚de „minste aanleidingheeft ‚_- gegevem; „Op
Holland-Was’‚’he‚t gemunt‘, deszelfs jukîmoest veri
broken ‚worden,‘ het had‚‚z‘‚ich’“een‘ ovérwiglfdver
‚België aangematigd, "en; ‘Yváﬁî danrinÊdoor de ‚Re.

gering ondersteund; ‚zoo "spiîak ‚deĳvfactie‘: ‘tot dat
onnoozele en’ misleide volk,‘ dat ‚nàenîongrdewver

‚antwoordelijkheid der ;_‘l\rlinisters, om de Jury,
had in‘ beweging gebragt; zakenNWelke het — ter
ònaíauwernoodnbij naam‘ ‘kende. En,’ wat.’ is-er
20

5°“
“intnssehen van dat Hòllandsche juk, wat van dat
Noordelijk overwigt, wat van de zucht der Re
gering, om het ten koste van‘ België te vestigen?
De nakomelingsòhap zal het Wetenen en vonnis
vellen!
‚ ‚ ‘
NoerdòNederIand heeft geene voordeelen hoe‘
genaamd van de vereeniging genoten; het opende

zijne havens’ in ‘andere werelddeelen voor de nij
verheid van het Zuiden; het moest een belasting‘

stelsel zich zicn opdringen,’ geheel in belang van

‘hetzelve, en de wegkwijning ‘en verlegging van
den handel was er het gevolg van , niet van dien
wereld-handel, welke ‘onze ‘vadersf gekend heb
ben,’ maar

van het overblijfsel van ‚denzelven,‘

“waarvan ‘wij zonder de noodlottige vereeniging‘

ook bij veranderde‚omstandigheden, de weldaden
en vruchten hadden ‘kunnen plukken. —- Wij mogten
een oogenblik verademing genieten, door het aan- ‘
‘nemen van betere beginselen en wij zagen eeni
germate de groote onevenredigheid in het dragen
van lasten verminderen; maar de wetten op deze

gegrond, zagen wij ook voor’ onze ‘oogen aan stuk
ken scheuren, en de belasting, waartegen in

België de kreet was aangeheven ,‘ werd, om het‘
zelve te believen, over we: en verordening ver
vangen, geschikt om den laatsten doodsteek‘ aan
onze handels-nijverheid toe te brengen.

En bij alle die voorregten genoot, vijftien ja
ren lang, het Zuiden het voordeel, dat het onein

dig mindere bijdragen tot de schatkist van den
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Staat sangebragt heeft.

Zoo ongelijk toch Waren

deze, dat, terwijl dezelve ‘in het Noorden gedu

rende die jaren vanf 14,51 totf‘ 18.19 per ziel

beliepen, die in het Zuiden en. hetzelfde tijd
vak, van f 7.88 a‚f 10.65 per ziel bedragen, en
aldaar slechts één jaar f u. 45 opgeleverd heb
ben.
‚
—
En, Edel Mogende Heeren! het Noorden on‘
derdrnkt het‘ Zuiden! ‘_- Waarlijk mcn weet het
niet, waar men zich het meest over moet ver‘
ontwaardigen , over de valschheid van het voorge

ven, of over de onbeschaamdlieid, waarmede het
Wordt op den voorgrond gesteld. ‘- Dat de Mo
gendheden van Europa het hoeren en beslissen!

dat zij oordeelen, of het Enropeesche staatsregt,
of’ het regt der volken hun de magt toekent, om
het vrije Noord-Nederland, sedert eeuwen onaf
hankelijk als zij, tot deze rampzalige vereeniging’

in deszelfs gewis bederf, alleen omdat
sten ‘zijn, te dwingen.‘

’

de sterk‘
' i

‘

Neen, ‘het leeuwen-verbond moet verbroken
worden, men heeft ons den‘ scheidbrief toege
worpen, ‘en met beide handen grijpe ik ze ‘aan’.
’ Dit acht ik aan mij ‘zelven, ‘aan
mijne ‘betrekking
/
‘in deze vergadering, dit bovenal aan mijn vader
land’, dit aan de nakomelingschap verschuldigd

te zijn, en ik zal het oogenblik zegenen waarop
het staatkundige huwelijk, dat ons zoo velè jam

înereu en ellende berokkend heeft,‘ voor eeuwig
zal ontbonden worden!
‘
’
‘

‚o‘
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‚i EnnL Mocnnnn Hnnnnni

_

‚fljloezeer‘ er fouten‘ en gebreken’ in onze grond
wetttige instellingen‘ zijnî, ‘zoo zou ik nogtans nim
men gedacht hebben ‘om hare ‘verandering, uit
‘vrees van tot erger te vervallen, daar de onder:
vinding’, miji maar; al te zeer îheeìt geleerd hdat’
voorakin’ ditopzigt het betere

de’ «vijand

van,’ het ’ goede is, ‘en dateeneoverdrevene bes

geert!’ aan’ poging ‚nearìîenî te!‘ ‘reìîmeende. verbete
ring ’ vannal; wat- fundantentĳeel ‚is, dikwijls het
gansohe gebouw’ ‚met ‚algeheelenlooping. dxeigti
._ 3 ‘Maarîdat ‚L watwmij itogìschijlmtwatt ‚lieverlede in

Íete11‚_.ji_1etìl‘‚des ‘Rijkstezzijn bestookt ïeaatidat wat er

‚iesdce laatste dassîuis selìew‘ì‚‚‚„lleeft mĳ’ Êerwĳl‘
‚het alle mijn‘? besrippsîe‘ en‘ anijs‘? laavwins- hesﬁt
asscbpktùen mijne ziek qn‘v‚"eî‚‘1‚-’ ‚lhanrsîtenîlîlasîîsis
’ dom zisnî,‘ reis‘ „dat

‚sreednèetìe‘ ‘vering ‘zo!’

gebrekkig’ in ziclnzelve is,_dat_‘n1en ert zich niet’

medeszûude‘ kunne‘! Ëe, ‘Salsa laoeêeìĳîindîien

men‘ ‘versfandia’ ‘Ên, gematigde. ‘Waszîqmaaîĳdìettie
zijn.’ ‘ die‘ ’ deel" zulke . ‘kwaedwiîllise î‚ bedîìelinsen’,
’
\

door‘ zulke ĳioverdreventah ‚begrippen , door „zulke

láreidellosne driften ‘leet: Zpoäînise —ki’va1ij1î"bﬁ’
stuurde eerzuchtîrjenzlóodauig egoïsmusvwor
den gedreven’, ‘datjgltgtanij votntmgxìgteljjjk„totacsghijntz,
‚om‘; met hen rustigîen'vreed‚zaam,-_ inïjvolkomen p
vei‘eenigii1g‚_v tcjlevengĳonmogêiijlg,‘om hen te re
geren, als een stil en ‘gematíigdrvovlk,
t
i“):
."o"

- ‘v ‚_—‚‚‚. r.‘ .-v—_‚_.._‚—‚‚
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Het ‘schijnt mij’ toe dat een deel der bewoners
van deNederlanden sedert eeuwen bewezemheeft,
dat het zich. kan te vrede houden ‚met eene ver
standige gelijkmatige vrijheid, terwijl een ander’

deel, helaas! gedurende‘ die zelfde eeuwen ‚Een
vooral onder de laatste vijftien jarenheeftlge

toond, en ‘vooral thans bewijst, dat het , ‘met rijp
voor ‚het‘ genot van gematigde ‚vrijheid, alnog
noodzakelijk door deszelfs ontevredenheid en over
drijvingen, moet vallenen vervallenin regering
‘loosheid’, en ”van daar, onder [het despotismus,
hetgeen er het noodzakelijk gevolg van ‘in i
I
Ik wenschte ‘dat men mij bewijzen ‚kon dat ‘ik
mij bedriege, want ik Wensch haar‘ ongeluk niet‘v
’ uit eene laakbare zucht ‘tot wraak, maar wanneer

ik opmerk hoe uit derrboezemf der bloeijendste
en l meest bevoordeeldste stad in het Rijk, ja,‘
welligt van geheel Europa ’, de tuimelgeest isont
sproten,‘ hoe eensklaps , schier overal,‘de oproer
kreet- is uitgebarsten‘, hoe men den opstand‘ el
ders , alleen__d0or„ de kracht _’der wapenen terug

houdt, en lroe onbeduidend de beweegredenen ,
of liever de ‘voorwendsels zijn ,‘welke menbe
weert tot denzelven aanleiding ‚te „hebben gegeq
ven, en hoe zij boven de ‘bevatting der menigte

zijn, op welke geene"daad van materiëeldespo
tismus heeft gedrukt , ‚—- dan besluit ik,‚dat‚aan
de eene, zijde zoodanige beginselen ‘earbedoelingen

‚tot omverwerping‘ van‘ alle gezag zijn ‘ingewori
‘teld ‘en de drijvers besturen , en “aan ‘den aiîde“

__

S10
ren kant zoodanige ligtvaardigheid en partijgeest
werkt, dat men veeleer den band‘ van‘ vereeni—
ging moet breken dan denzelven ‘handhaven , ten

koste en ten verderve van hct gezonde» en rustige‘
deel der natie.
‘
- Zie daar de voorname beweegreden, die in dit

oogenblik mijne keuze bepaalt tot de scheiding
der Regering van de twee ‚deelen des Rijks, ver‘
mits dit vraagpunt is vooruitgezetÎniet van onzen

wege, maar van de zijde van hen, van wie de
ondergang des lands voorkomt , en die er het inia
tif aan hebben gegeven.

‘Ik verlang dus niet, Edel Mogende Heerenldat
men die vereeniging me_t geweld handhave.

Neen! ik heb gemeend , dat, zoo lang zij be
stond, de Regering moest beproeven, in hoeverre
het mogelijk zou zijn muitelingen ten onder te
brengen ,\ en zoo doende de getrouw ‘gebleven on‘
derdanen tegen de I gevolgen der muiterij te be
hoeden’.
‘ Ik meende, en ik geloof nog, dat, na te ver
geefs alle middelen van zachtheid en toegevend_

heid , die zedelijk in de hand der Regering mo
gelijk waren, te hebben beproefd, en na eene
welligt te ver gerekte langmoedigheid , het hare
pligt werd , kracht en geweld te ‚gebruiken.
Maar, thans

ziende dat die muiterij schier

algemeen Wordt, en dat zij eene geheele om‘
‘wenteling verwekt , geloof _ik niet, dat aller belang
vordert, om vast te houden aan eene gedwongene

..-. “M
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vereenigiug, die nooiî/voordeelig voor het N0or—
den is geweest, maar waarvan hetzelve alleen
wrange vruchten heeft geplukt, en dat men veel
eer den band, die ons vereenigt, ook wat het

regt betreft, moet verbreken , gelijk de weder-_
spannige Provinciën hem met der daad verbroken
hebben , dan het bloed van hen, die getrouw ge
bleven zijn,‘ op te olïeren ter handhaving eener
verbindtenis, die alleen voordeelig is geweest voor

hen, die er ‚zich dagelijks over beklaagden ‚en ze
met der daad verwerpen
’
Wat de voorwaarden betreft, die ook afhanke

lijk zijn van de Europesche trektaten en van staat
‘kundige onderhandelingen, zoo geloof ik niet ge
‘ roepen te zijn, om die voor als nog te beoordee

len.

Ik zal ze onderzoeken, _Wanneer zij worden

voorgesteld , met voorbehouding om ze dan aan te
of te verwerpen; maar intusschen kome ik er voor

uit, dat ik verlang, dan zij zoodanig zullen zijn ,
dat daardoor de scheiding zoo algeheel mogelijk
worde , en dat er niets gemeens blijve dan het
hoofd van dien Staat en ‘ie/verdediging des lands.
En dear dit niet verkrijgbaar is, zonder dat de

grondwet worde veranderd, ‚zoo antwoordt’; ik in
dezen zin bevestigend op de voorgestelde vragen;
mij overigens geheelvereenigende met de vertoogen

mijner geachte ambtgenooten , de Heeren LUZLC en
‘e. o,

curronp, welke mij ontslaan van ‘verder

betoog. ‚

;
‘r

5 12.
— ‘Te Gerardsbergen; Maldighem en Deinze‘(pro-‘

‘vineie Ûostvlaanderen) hadden op het voetspoor
van”"'andere' plaatsen en naburige provinciën op
-roe‘ri ebewe g in 5 en ‚P laats..

.

Voor degenen -die door het vuur der troepen‘
gesneuveld waren , werd eene‘ lijkdienst gehouden.‘
|
Dezelve zijn op ‚_ deSt. Miehielsplaats begraven,
en bij besluit der voorloopigé regering werd te
_ vens bepaald,‘ dat hun‘ een gedenkteelten zoude
worden opgerigt, en hunne achtergeblevene be
trekkingen onderstand zoude bekomen. ‘ ‘
Een der"Brnsselsehe oproerlingen, PLETINX ge‘,
naamd ,“vwerd ‘te Antwerpen gevankelijk binnen
gebragt. -

’

‘4

Het dèpîlflemellt” van oorlog werd gemagtigd ,
om alle miliciens, die bij ‘de korpsen in reserve
waren, op’te roepen en in dienst te kunnen stel
len.
‘ ‘
“
Wij zullen de belangrijke redevoeringen, uitgeò
sproken bij de beraadslagingen over de Koninklijke

boodschap van den i346“ September 1830‘, in het
Komitte’ Generaal, vervolgen.
‘ ‘
o

-“- “‘

Advĳs aan den Heer Mr. r. raars.

Ener. MOGENDE Hennen!
Ik kan niet-zien, zoo als ‘een geacht medelid ,
dat wij strijdig _ met de grondwet handelen‘,- in
dien wij de voorgestelde vragen in overweging
nemen. Ous antwoord daarop te geven, kan wel

—-. 4M

‘
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is waar niet. verbindende zijn ,— en‘ voor‘zoo verre
is artikel 229 van de grondwetloepasselijk; maar
‚daarom sluit.‘‚dit artikel het vermogen nietnit’,

dat ‚de Koning ons wegens onze ondervinding
raadplege, omÎdaaruit de noodzakelijkheid van

’ ‘veranderingen of hijvoegingen’ in de grondwet des ‘
te ‘beter te kunnen opmaken, ‚en vervolgens aan
ons hieromtrent een bepaald voorstel‘ te doen.

‚Ik zie‘ integendeel in deze wijze van’ handelen een’
bewijs , dat ‘_de Koning allen ‘schijn ‘van’ willekeur
wil vermijden ,‚ en in.de omstandigheden, waarin‘
wij verkeeren, kan niemand dit ‘afkeuren.

Het

moge niet juist overeenkomenîmet de uiterlijke
vormen, die anders‘ het gemeen overleg tussehen
den_ Koning en de StatenLGeĲeraaI vergezellen;

het inoge zelfs aan ons groote moeijelijklieid ver
schaffen,

en voor een oogenblik de wetgevende

magt in’. eeneraadgevende magt herscheppeu: ‘de

‚moeijelijklreid van’ het oogenlìlikwettigt‘ dit ver.‘
mogen,‘ vooral omdat altoos onder het meerdere

het? mindere is begrepen. — Ik acht het dus van
onzen pligt, dat ‚wij openhartig antwoorden.
Het blijkt uit ’s Kouings Woorden, hij ‘lle’ ope-‘
ning dezer zitting uitgesproken , dat dezelve onze

denkwijze en beschonwing verlangt te kennen.‚‚‘Ik
beklaagMmij daarom, Edel Mogende ‘Heerenhdat
‚het voorstel. om buiten ’ja of neen, ook nog met
eenervoorbehouding te antwoorden; ‘niet -is aange
’

nomen.

’.—

‘

K

l

'

‚

Wij loopen nu gevaar) dat ‚aan ons ja

of ‚ neen geene andere beteekenis ‘worde ‘gegeven
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‘dan wij bedoeld zullen hebben.

Daarom zoude

‘ ik ‘nog verlangen , dat het ‘resultaat van onze raad
pleging met een kort adres aan Zijne Majesteit

Werd aangeboden, nadat ook de Eerste Kamer
geraadpleegd, het resultaat van hare raadpleging
bij de onze gevoegd en zich met het adres zoude
hebben vercenigd. Er blijft anders niets overig,
‚dan het formulier van art. 109 ‘der grondwet te
bezigen , om die Kamer in ‘de raadpleging te be

ons tevens
antwoord
eens ja zalneen
inhou
v trekken,
den; dochindien
wanneer
een eventueel’
bij
‚die Kamer onze raadpleging geheel nutteloos zou

de kunnen maken, en daardoor het eigenlijk‘ oog
merk des Konings worden verijdeld.
î
Ikiga ‘nu over tot de vragen zelve.
I’
Wat de eerste vraag betreft: » Of de ondervin
ding de noodzakelijkheid heeft aangetoond om de
nationale instellingen te wijzigen?" komt het mij

- bedenkelijk voor , of ik met mijn antwoord wel
verdermag gaan dan mijne eigene ondervinding
en mijn eigen
begrip mij alhier het spoor
i
Wat Wijzen.
er ook
Gewetenshalve moet ik neen zeggen.
gegrond zij van de klagten, die. zich elders vcr
heffen, ik geloof dat het herstel niet te vinden
is, waar ‘zoo velen het zoeken willen. ‘Ik ‘deel
volkomen‘ in het gevoelen van een geacht medelid,
dat het minder op instellingen dan op uitvoering

aankomt.

Indien men altoos de grondwet, zoo

als die is, en den goeden wil des Konings met
\ meer getrouwheid was nagekomen, zoude er ge‘
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Wis geen grond van klagten zijn’. Mijne ondervin
ding heeft mij dus niet geleerd dat’ onze nationa
1e instellingen wijziging behoeven. Ik wil echter
niet gezegd worden doof te willen zijn voor he
denkingen van anderen: ik weet mijn eigen gevoe
len, waar het kan of mag, op te offeren aan de‘
eendragt. en ik kan het ligtelijk aan anderen ver
geven, dat zij in theorien hun heil/ zoeken, waar.
in ik geen heil zie , indien zij sleehts in de goede
trouw verkeeren. ---‘Indien ik derhalve op de

eerste vraag neen zegge, hetwelk ik mij voorbe
houde, dan wil ik daarmede het ja van anderen
niet afkeuren , noch mij‘ onttrekken aan het aan
nemen van een-bepaald voorstel, dat in der tijd
door de Regering tot verandering der grondwet
zoude kunner gedaan worden.

Mindere bedenking heb ik op de tweedevraag:
ìiOf , — in het geval van noodige. wijziging, de be’

trekkingen door de traktaten en door de grond’
wet, tusschen de twee groote afdeelingen ‘van
het-Koningrijk gevestigd ,‘ tot bevordering van het
gemeenschappelijk belang in vorm of aard zouden

behooren te worden veranderd?” Ik zeg or bepaal
‘delgijk neen op; maar de zaak is te gewigtig, om
ditantwoord niet met; eenige redenente omklee
den.
‘
. Het is kennelijk en vele leden hebben hetreeds

aangemerkt, dat de wensch naar eene‘ scheiding ,
op welke wijze ook , daar te stellen,en to-twelke
Provinciën ook uit te strekken , ook bij de Roge
‘ l

\
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ring slechts een wensch kan zijn , en dat de uit

voering niet in hare magt‘ is. Maar omdat nu
deze zaak een onderwerp van ‘traktaten is‘, en het
van de - groote Mogendheden

afhangt aan den

wensch gevolg te geven acht ik ‚evenwel

het

uiten van dien wensch voor eene zaak van de

hoogste bedenking. Het uiten ‚namelijk van dien
wensch kan’ ‘een dadelijken ‘invloed uitoefenen op
de rust van Europa. Al was het alleen, dat daar
uit de zamenkomst van een zoogenaamd congres‘
kon geboren worden; wij weten wat dit zeggen

zeggen wil. ‘Het is derhalve geene zaak, waar
‘Wij ligtvaardiglijk over heen kunnen SIËIPPGIIĲ Ik
spreek altoos, alsof wij nog in ons geheel zijn‘.

‚Anderen mogen van eene scheiding met der daad
spreken, en ‘daarom onze raadpleging ,’ hetzij nut
teloos, hetzij ontijdig noemen, het gepleegdge

Weld en het. ontstane oproer staan daar voor mij
fxne oogen, als zoo vele gronden van verontwaar
diging en leedwezen , maar zij kunnen mijne over

tuiging niet’ omkeeren omtrent datgene, wat ik
buiten die ‚onheilen voor goed of ‘kwaad, voor
aannemelijk of verkeerd houde. ‘Het oproer doet ‘
mij zelfs te eerder overhellen , om; egne scheiding‘

‘ af“te‘ keuren _,‘ of ik loop gevaar dopr mijne toe
stemmingte gelijk het bedrevene kwaad goed te
keuren en het geweldèregt te noemen. ’
Erxzijn van mijne geachte medeleden, die het
eerste denkbeeld van scheiding te Brussel opgewor

pen achten.

‘Men zegt’ ook ‘dat het een‘ toover
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woord geweest is, om de opgewondene _rnenigt‚e.\
gerust te stellen. Ík geloof voor mij,‘ dat een
gemeende wensch naar scheiding reeds veel vr0e-‘
ger, maar in Holland, gevoed is. Er: zijn‘ geachte
sprekers uit _di_e ‚provincie, en ik dqe hulde zoo

wel aan hunne ‘welsprekendlleid als aan hunne geq
voelens, dijej‘ den wensch naar scheiding bij ons
voor allerregtmztrtigst houden ,. en de gronden
. daarvoor vooral in het het belang vandat gedeelte
\

’ onzes vaderlands‘ met de ‘Ineeste kracht ‘ontwikg

keld hebbern ‘Ik geloof _waarlijk,‚îdat het te Brus

Selaenmáaîarvvùoûtd, ‘Îsewëesp ‘is; Flîn in ‘hëit belang
van; ‚dat ‚gedeelte‘, ‚onzes vaiérîìndî’ ‚ ìwepscîhêe; ‚ik.
wel‘ dat he‘ ‚eeaﬂìevetwqprsl‘ lìlesfî» Mîarîik, Wil.

aochtmes îhietïle lìelanseîtîan‘;‘litpfidaî ‘gedeelte.
’in‚’_aannuerkijng“netnen.‚ Mijne ‚Lgternunoeît‘ geregeld,

ítorde“..daa‚r.‚îhet‚b‘ìseí ‚vanÊlsambenìltelansî Miìas
’ qntkènaeade’. ‚een zal sîsaaettea als evsttuisìns’

dat teem .sehssle..arlìeiîìips‘ìeasnyeîïtrland iaîîssî.
t

vaar‘ brengt‘T u
'...l|'

b

ldaarotn ‘toch. van.

beide: gedeelten

spreke-Q" Let v‘vel’ Eiek MQËÈIÀÊÌ‘? Heeren! niet
ui‘ het’ ‘oogpunt ‘vanîkaepëaaaëcëae af van’. ﬁrma
nu; toch
, {naar
‚vrassnò‘
uit ‘datwat
van e;politiek
van“?11ze„;9naf‚1‚1ëa1seliikì
aanyvezenl, ik
held zal worden,

.\ ‚. I, ‘ i“ ï ‚t‘

‚

“

‘

‚ DelKoning" heeft ‘vanjlonsîîopenbagtighleid ‘verg
lnngd. Ik schroonj dus niet‘ tejlyraggn ,_’‚ ‚of ĳinutle
zeven; prqvincien_ ‚het‘ ‚zaadvvan ‚verdeeldheid ‚wel

‚ îoo séheeiis ‚uĳssìtoèìä ‚“ ‚de‘ ‚vîîûeser opgeschpwn
l
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ons in het verderf heeft gebragt; nimmer is ooit ‘
minder van partijschap iu de ‘provinciën gehoord,
dan na de vereeniging met tienanderen. Het "er
schil zelfs met deze laatsten, heeft hij‘ ons eene‘
zamenstemming

te weeg

gebragt, Waarvan men‘

nooit ‘te voren gehoord had. ‘Maar zal hij eene
scheiding de oude aard niet terug keeren? —
Ik zoude er meer van ’‚zegge11, indien niet een

‘geàeht spreker, die ik hij de‘ behandeling van de
‘eerste vraag reeds genoemd heb, mij niet was
voorafgegaan. Ik gedraag mij ‘aan zijne gezegden.
En wat denkt gij, afgevaardigden uit de tien
andere provinciën,‘ of hoe men anders het zuide‘

lijk gedeelte, ‘dat naar de scheiding zoude verlanä
gen, bepalen wil? uwe afhankelijkheid is daari
gesteld, zoodra gij van ons gescheiden
Nog
eens, Edel Mogende Heeren !” wij‘ moeten open
hartig zijn. Ik beschouw dan den bestaanden op
stand als een gewrocht van Fransche zendelingen,
die welligt met _ hunne eigene regering nog niet

te vrede zijn.

Ik zwijg‘ om der eendragt vville

van zoo vele middelen , vroeger doorverschillen-ï

de lieden en met verschillende oogmerken‘ aange
‘vvend 0m het volk ontevreden te maken, maar
ik ontveins daarom niet, dat die heillooze mid
delen den weg aan vreemden gebaand hebben.

Een Fransch beheer Staat aan de zuidelijke gren
zen gereed of heeft zich misschien van al de zui
delijke provinciën meester gemaakt. Gij beklaagt

u welligt,‘ die ‘ter goeder trouw ‘gedwaald hebt,

\

en den opstand hebt helpen aanvuren. Wij heb‘
ben ook onze jaren vanìi787 envan i795 gehad.
Wij hebben ze gehad ‘, die vaderlanders wilden
heeten ,’ en ter goeder trouw dien naam ‘meenden

te verdieneng, maar wij hebben ook voor onze
dwaling geboet.’

Ik sprak van ‘de rust in Europa. _

In den stand der zaak en met een geuitte wensch
naar scheiding kan welligt in korten tijd het ge‘
deelte onzes vaderlands, dat, nu reeds door eigen

bestookt wordt, een twistappel tusschen groote
Mogendheden worden. Ik zeg daarom niet, dat ook
‘de zeven Provinciën zouden bevrijd blijven, maar

gij ligt het eerst aan de beurt, Edel Mogende
Heeren, uit dat gedeelte,‘ van ‘waar het woord ‘
van scheiding nu in ‘het ‘eerst in het openbaar

gehoord is. _ Ik spreek dus wel in uw belang,
wanneer ‘ik u de scheiding airade, of gij moest
„ verlangen uwe Provinciën

tot‘ een

gewest van

eene groote Mogendheden’ te maken. In dat ge‘
val verdient gijniet dat ‘ik mij met u bezig houde.
De onafhankelijkheid van ‘ons vaderland‘ is de
‘voornaamste toetsteen, waaraan ik ‘de deugdelijk
heid van ons te geven antwoord Wil onderkennen.
Een en ander van mijne geachte medeleden is mij
hierin voorgegaan‘ ‘ Maar, Edel Mogende Heeren!
vergunt mij nog van‘ iets anders te spreken , dat

nog niet in aanmerking is genomen, ofschoon men,
in goeden zin van de Nederlander sprekende, wat
ik bedoele, niet kan vergeten hebben. Ik‘ bedoel’
namelijk de onschendbaarheid der kroon. Ik wí
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gevraagd hebben, of de Koning ‘verdient, dat wij I
‚hem 'vergeten,‚en ‚ ik vraag het niet als een vle-‘
ijer. -‚«De Hemel hewareﬁiríij, dat ik mij daartoe

‚in dit oogenblik verlagen zoude.
‚
Niet allen weten wat wij den Koning zijn ver
pligt. jToen in ‘i813 onze herstelling aanbrak, ”
kwam er als het ware een nieuw levenin Hol

land. lk‘ doe opregtelijkiden roemregt "weder
varen door vaderlandsclìe’ mannen in ‚die ‚dagen

‘behaald. . Maar het mag gezegd worden, zonder
diejnjroem te willen ‚verniinderenùdat een geest‘
drift ‚van ons volk hen staande hield, terwijl bij’
na alle_ Ámiddelenîyati vervwaêr ontbraken. —3-‘-_ Uit

Engeland was geen hulp ‚te wachten ,‘ zoqlang er

hier gevaar was’ , dat diehulp in Frankrijks magt
zoude vallen.
In zulke’ omstandigheden kwam
onze Koning, ‘»‘toen als Souverein Vorst, tot ons

op de ‘eerste roepstem over. ‚ Alleen namelijk en
zonder hulp.— Hij‘ was niet door geallieerden voor
afgegaan, zoo . als‘ LODEWIJK XVIII.
Maar ook
daarom werd‘ er verv/olgens in het Engelsch Par

lement erkend, dat de ‚vrije keus ‘der Hollanders
hem geroepen had.‚ —’-‚Ik ben-geen voorstander
van een zoogenaamd goddelijk ‘regt, datïalle Vor
sten zoude toekomen, maar zulk: een Koning ‘mag _

toch_ wel een Koning

de gratie Gods heeten. -Î

Nu kunt gij ‘het immers begrijpen, _Ed_el -Mogen
de-‚Heeren! datÏzulk eenVorst in Holland‘ en an

dere Provinciën bemind is,‚wa_nt.hij is de Vorst on.
’ zei’ yrijeĳkeuze‘ geweest. ‚

‘
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Ik vergeef het anderen, ik kan het verklaren
in andere Provinciën, dat zij niet zoo als wij aan

den Koning gehecht zijn.

Eerst later zijn die

anderen aan ons toggevoegd. Hunne vereeniging
met ons scheen meer het werk van de geallieerde

Mogendheden te zijn. De oorspronkelijkheid die
bij ons besteed, ontbrak elders. Maar is dit eene
reden om WILLEM I. met maar. X. gelijk te stellen;

of moet niet in tegendeel belang en dankbaarheid
tevens de’ Zuidelijke provinciën aan den Koning

verbinden, die voor zijne weldaden aldaar, be
rispingen’ hier ondervindt; en waar of’ hoe kan

eene tekroon
gescheiden
worden zonder die in ge’
vaar
brengen?
I
Ik wil nog meer van belang dan van dankbaar
heid spreken. Eene scheiding geeft de Zuidelijke
provinciën het eerst aan Frankrijk over, ‘en te
vens aan alle de beroerten, waaraan dat Rijk als
nog is blootgesteld. Laten wij, in Gods naam,
Edel Mogende Heeren! laten wij allen van Noord
en Zuid de hersenschimmen laten varen, en daar

‘aan niet onze onafhankelijkheid, ons eigen natio
naal bestaan opofferen. Laten wij mannen en ‘.
geen kinderen zijn. De ontstane burger-oorlog
zelfs, want dit is de naam die sommigen aan den
opstand geven, is eene reden te meer, dat gij ‚u

voor driften en voor droombeelden wacht. Laat
‘ons niet de een zich tegen den anderen ‚laten op

zetten.

De scheiding is hier te gevaarlijker naar

mate zij door sommigen heviger gewenscht wordt.
in
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Ädﬂijs‘ van Heer Mr. J‘ or nu’ noorr.
Ener. Moenune Heenreis!

Òvertuigd van laet groot belang dat wij allen
er bij hebben, dat in den moeijelijken tijd dien

wij beleven, Z. M. spoedig met het gevoelen der
Staten-Generaal worde bekend gemaakt, omtrent
de vragen door ‚Hoogstdenzelven aan ‘de Kamer _
gedaan, ‘heb ik geenszins het voornemen, om door
het houden eener‘ uitgebreide redevoering het
oogenblik te vvertragen, dat zulks zal kunnen ge
Jschieden. ’

_ Het‘ besluit echter op gisteren genomen, heeft
mij in de verpligtîng gesteld om deze beide vraag
‘punten eenvoudig met ja of neen te beantwoor
‘den, en ik acht mij dus'gehonden, om eenige
weinige woorden te zeggen, ten einde de gron

‘den waarop mijn antwoord steunt, te doen ken- '
‘nen, maar vooral om den zin te verklaren, Waarä‘
in ik wensch dat hetzelve worde opgevat.
En al aanstonds dan overgaande tot de eerste

vraag, zoo vermèen ik dezelve met neen te moe
ten beantwoorden.
"
Immers , Edel Mogende Heeren! indien de bei

de ‘deelen des Rijks
blijven, en het is in
vraag‘ mij toeschijnt
mij nietovertuigen,

te zamen moeten vereenigd I
die veronderstelling dat deze
te zijn gedaan, zoo kan ik ‘
dat er noodzakelijkheid be

staan zonde om onze grondwet te wijzigenggeen
zins omdat ik zoude gelooven dat ons staatsverdrag
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‘

dien graad van volkomenheid bereikt heeft, ‘dat
daarin- geene veranderingen te maken waren, die
tevens verbeteringen zouden Wezen; het tegendeel

honde ik voor waar.
Gaarne Wil ik erkennen, ‚dat meerdere artike
len onzer grondwet tot nitleggingen hebben aan
leiding gegeven, zoo geheel’ van elkander ver
schillend, dat het ‘te wenschen’ ware , dat men
dezelve in meer duidelijke bewoordingen had op

gesteld. ‘Gaarne wil ik erkennen , dat er bepa
lingen in onze grondwet Word-en gevonden, die
ik liever daarin niet zoude aantreffen, en dat men

omgekeerd ‘bepalingen in dezelve mist, welke ik
zonde wenschen, dat daarin waren opgenomen ge

worden.

Gaarne wil ik eindelijk erkennen, dat

er somtijds te weinig overeenkomst bestaat tusschen
den Hollandschen tekst onzer grondwet en deszel-fS’
Fransche vertaling.
Ik moet echter hier bijvoegen ,dat nuons Staats?
verdrag eenmaal is aangenomen, ik liever eenige

gebreken daarin wil dulden: en welk menschelijk
werk kammen daarvan geheel vrij. kennen? dan
door te stemmen voor eene wijziging van hetzelve

bij eene voortdurende vereeniging der beide groo
‚te deelen van ons Koningrijk, zoude’ misschien
tot grooter _moeijelijkh‘eden gelegenheid geven.
Wanneer men’ toch de grondvesten Wil verleggen

waarop een gebouw rust’,dan loopt men zoo ligt’ ge—v
vaar om“aan het gebouw zelve eene aanmerkelijke
schade toe, te brengen.
2r*

‚N;
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‘Ik ben, Edel Mogende Hoeren! verder van
oordeel, dat de vragen door Z. M. aan ons ge
daan , niet als alleen staande , maar dat zij inver
‘band moeten beschouwd worden met de konink

lijke aanspraak, die dezelve is voorafgegaan.

_

Dat de Koning ons niet eenvoudig vraagt of er‘
eenige Wijzigingen in onze grondwet zonden te ma
ken zijn, maar ofwij hetler voor houden, dat

ten gevolge dier wijzigingen de rust en orde en
het gezag der wetten in/dauRijk niet alleen’ tijde
lijk hersteld , maar duurzaam zouden kunnen ver
zekerd worden. Het is toch om daartoe, binnen
de grenzen van onze magt , mede te werken, dat
‚Zijne‘ Majesteit ons in deze buitengewone verga

dering heeft bijeengeroepen.
En wanneer ik dan hieromtrent vrij en open

hartig , overeenkomstig den wil des Konings , mijn’
gevoelen moet, uitbrengen , dan acht ik mij ver

iiligt te zeggen dat , zoo als de zaken thans staan,
het kwaad , naar mijne meening, te diepe wortelen
heeft geschoten, dan dat van eene eenvoudige wij
ziging van‚‚ons staatsverdrag, bij eene voortduren

‚ de vereeniging, deszelfs ‚volkomen herstel zoude ‘
‘te wachten zijn.
_
Heb ik derhalve de eerste vraag ontkenntind

beantwoord , ik vermeen op de ‘tweede een be
vestigend antwoord te moeten ‘geven, ‘en te moe
ten‘ verklaren, dat het hoofddenkbeeld eener af
scheidingmij
derwenschelzjk
twee grootezoude
afdeelingen
van het koI
nzlngrijk
waor/coinen.
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Wanneer ik echtervan eene afscheiding spreek, zoo heb ik geenszins eene zoodanige op het oog,
als door eenige leden dezer vergadering is gewild,

waardoor ‘slechts eenige takken‘ van bestuur ali
zonderlijk zouden worden beheerd , terwijl er in
al het overige gemeenschap zou blijven bestaan.

Eene dusdanigeafscheiding toch komt mij"voor
‘ niet wel uitvoerlijk , en mogt dezelve ook kunnen
‘worden uitgevoerd , zeker niet wenschelijk te we

zen, daar hierdoor de oorzaak van hetkwaad niet
zou zijn weggenomen.

’ '

Maanik denk aan eene geheele en volkomene"
afscheiding, in denmeest uitgestrekten zin, die
aan ditwoord kan worden ‘gegeven, waardoor
beide de deelen des Rijks zouden worden terug

gebragt tot den staat, waarin zij zich vóór de ver
eeniging bevonden.
_
Het is er echter verre af,'Edel‘ Mogende Hee
ren! dat ik mij hier een droombeeld zoude Wil

‚ len scheppen, dat ik zoude gelooven , dat, indien
deze afscheiding eenmaal mogt tot standkomen’,
er alsdan in het Noorden ‘en in het Zuiden eene
volkomene

welvaart en eene

voortdurende vol

maakte eensgezindheid zonde heerschen.
p
Het is er verre af dat ik mij de nadeelen en

bezwaren zoude‘ willen verbergen‘, die met eene
afscheiding nìcìor de beide deelen des ‚Rijks verge
zeld gaan.
’
Maar behoort hij dan niet, aan wien slechts
’ tusschen een kwaad en een nog groote!‘ kwaad de
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keuze blijft overgelaten , ‚het minste te kiezen. En

het is in dien ongelukkigen toestand, dat wij ons,
\

naar mijn oordeel, op dit oogenblik bevinden.
Immers de nadeelen en bezwaren , die uit eene
voortdurende vereeniging zouden geboren wor‘
den, komen mij voor nog oneindig grooter te
wezen. la, eene zoodanige vereeniging schijnt
mij, ‚na hetgeen Wij in de laatste jaren, maar

vooral in de laatste weken en dagen ‚hebben zien
gebeuren, volstrekt onmogelijk te zijn geworden.
Ik heb echter vermeend, hier niet‘ meer dan

eenen wensch tot scheiding te kunnen uiten.
Traktaten met vreemde Mogendhetlen hebben

de twee afdeelingen van_ons Rijk innig en volko’
men met elkander vereenigd; deze traktaten zullen
‚eerst met gemeen overleg dier Mogendheden moe- ‚‚
ten gewijzigd worden zal er eene afscheiding kun

nen tot stand komen.

Het komt mij bovendien

geheel ondoenlijk voor,lom bepaald over ‘eene af
scheiding te‘ denken, zonder de wijze en de voor
waarden te kennen , waarop dezelve zoude kun
nen worden daargesteld.
Ziet daar, Edel Mogende Heeren! kortelijk
mijne meenin". Reeds in de eerste dagen onzer

bijeenkomst, had ik dezelve in eene ‘nota, die ge
voegd is bij het procesverbaal der zevende afdee

ling, waartoe ik de eer ‘heb te behooren, en
met welke nota andere leden dier afdeeling‘ zich

hebben vereenigd , medegedeeld; hetgeen sedertge
beurd is, heeft mij daarin meer en meer ‘bevestigd.
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Advijs van den Heer Mr. 1.. o. ruzie.
[Vertaald medegedeeltk]
Ener Moennna Hennen!
\

Uit de weinige woorden, die ik den“ ziîtell de
zer maand, bij de beraadslagingen over ons ant
woord op‘ ’sKonings aanspraak ‘ tot u gesproken

heb, weet" gij reeds het algemeen besluit, waartoe
ik- uit innige overtuiging

in

de tegenwoordige

moeijelijke omstandigheden meen te moeten komen.
Het zal u ‚dus niet‘ bevreemden dat ik mijne

aandacht bijzonder vestig op de tweede vraag‘,
die als ondergeschikt aan de eerste is voorgesteld,‘

en die, mijns ‚inziens‘, bij alle onze toekomstige
beraadslagingen op den voorgrond zal staan.

Ik‘

ben er verre van af, ‘om op de eerstevraag be
vestigend te antwoorden, indien men op die vraag‘
alleen een stellig en kathegorisch antwoord van
mij begeert. Niet juist,‘ omdat de nationale in
stellingen des Rijks, de grondwet, mij zoo goed,
zoo volmaakt voorkomt, dat daarin geene-veran

deringen of verbeteringen wenschelijk zouden zijn;
maar omdat, in de veronderstelling dat het Rijk
zal zamengesteld blijven zoo als het nu is ,. alle

verbeteringen‘ of veranderingen, die op de wijze
bij art. 239 der grondwet voorgeschreven, Wier

den ‘ingevoerd ,’;- naar mijn oordeel tot niet anders
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-’ ‘ zouden strekken, ‘dan om onze grondwet tot een

werktuig te maken, waarvan dat gedeelte desRijks,
hetwelk die veranderingen in zijnen geest en door

deallerongrondwettigste middelen bewerkt heeft,
gemakkelijk zal kunnen gebruik maken, om’ het
andere gedeelte der Nederlanden te onderdrukken,
hetwelk zoo
hoop ten eenwigen (lage ‘eenen
afkeer zal hebben vandusdanige middelen, om de
vervullingzijner wenschen te erlangem.

Indien het dus volstrektnoodig is, om op de
eerste vraag, afgescheiden van de ‘tweede, een
stellig antwoord te‘ geven ,‚ dan antwoord ik , » dat

‘nde ondervinding de noodzakelijkheid heeft bewe
Ĳzen, om, omstandigheden , waarin wij ons ‚benìin—
„den, de nationale instellingen niet te wijzigen.”

Op de tweede vraag antwoord ik, »dat niet
aalleen, de betrekkingen, bij de traktaten en de
„grondwet tusschen de twee groote afdeelingen ‘
„des Rijks daargesteld, in het gemeenschappelijk
„belang in vorm en aard behooren te worden
averanderclf’ maar dat er voor beiden geen heil
te verwachten is, dan ‘van algeheele en ‘stellige

afscheiding tusschen de beide deelen des Rijks.
‚ Indien men mij nu twee jaren geleden ‘, en zelfs
nog aan het einde onzer vorige zitting voorgesteld

had, om tusschen die beidedénkbeelden te kiezen,
dan zoude ik nog geweifeld hebben, in de hoop
van nog eenmaal die gelukkige ineensmelting van

het Belgische en Bataafsche volk te zullen kunnen
bereiken, die ik langen tijd voor mogelijk heb
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gehouden , waartoe ik met alle mijne zwakke
krachten heb ‘willen medewerken; waaraan ik
thans niet alleen wanhoop , maar waarvan de
jongste gebeurtenissen mij de volstrekte onmoge

lijkheid middagklaai‘ hebben bewezen.v
Ik verklaar dus openlijk, dat ik de ‚afscheiding
der beide deelen des Rijks vurig wensch, en dat
ik, voor zoo ‘ver ik daartoe wil medewerken; niet

omdat ik mij de moeijelijkheden en zelfs de ge
varen dier scheiding ontveins, maar ‘omdat de
heide echtgenooten zoo geheel en al ‘van humuer_
verschillen, dat zij onmogelijk in vrede in een en
hetzelfde huishouden, onder dezelfde wetten, on
der hetzelfde bestuur, metìeene gelijke verdeeling

van magt kunnen leven.
Verstandige mannen hebben dit bij heteerste
berigt van onze vereeniging voorzien; zij hebben

= den loop der gebeurtenissen voorspeld; en het moet
alleen aan de neiging van den menschelijken geest,
om datgene wat men gaarne Wenseht als genoeg
zeker te beschouwen, toegeschreven worden, dat
Wij ons dienaangaande hebben kunnen misleiden,

en dat de afgrond voor ons is verborgen gebleven,
’ Waar boven wij zweefden.
Vergun’ mij, Edel Mogende Heeren [dat ik , om
de vraag grondig met u’ te onderzoeken, voor ‘een

‘oogenblik mijne blikken 15 jaren achterwaarts
werp, en u herinner, dat, tijdens de groeten.
Europeschen ‚krijgstogt tegen de dwingelandij van
l

saai
Napoleon, alle volken door’, Keizer ‘íleaîander,

bij zijne Proklamatie die den

Februarij ‘als

te Warsclhou werd afgekondigd, opgeroepen wer

den,‘om de wapenen tegen den gemeenen vijand
op te vatten, en hunne nationale onafhankelijkheid
te heroveren. Hij riep met name de Hollanders
en de Belgen op. De eersten luisterden naar die
‘stem, stonden’ op, vatteden met geestdrift de wa
penen op, vereenigden zich met de bevrijders van
Europa, dedendegenen, welke in die dagen van

rouw en smart het keizerli‘k
‘uk
o
‚J
’

hen hadden

doen drukken 2 sidderen J rie P en 2 als ware Souve
reinen van‘ hun bevrijd vaderland , vrijwillig den‘
Prins van Oranje, die eens hun medeburger ge

weest was, uit het land der vreemdelingsclìap te
rug, en plaatsten den schepter in zijne hand.
De Belgen’, die gedurende twintig jaren aan de
zegekar van Frankrijk Waren geboeid geweest,‘
volgden’ dit voorbeeld niet. Ik verwijt het hun
niet. ‘ Gedurende eeuwen waren zij dan eens Spaan.

sche dan‚èens ‚Oostenrijksche provinciën ,e_n laas.
stelijk Fransche‚_ departementen geweest; het ont
brak hun aan die eenstemmigheid van inzigten en
handelingen, die alleen zulke‘ roemrijke gebeurte- I

nissen ‘mogelijk maakt. “Daarenboven hadden zij
uit verscheidene kleine afzonderlijke Staten’ be

staan , en men kon dus moeijelijk van hunnen kant
die eenparige beweging en die algemeene geestdrift

verwachten, ‚die onze pogingen met een zoo ge
lukkigen uitslag bekroonde.
’
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Zij werden dus door de legers der geallieerden
veroverd, en toen Belgie bij het traktaat van Lou
don van zo Junij i814 met de Provinciën, die
wij gewoon zijn deNoordelijke te noemen, en die
‘reeds een onafhankelijkeu Staat uitmaakten, ver

eenigd of daar bijgevoegd werd, streden ‘deszelfs
dappere zonen in de gelederen der overwinnaars.
Deze vereeuiging werd besloten zonder de toe
stemming noch van Holland , noch van Belgie;zij
Werd tot stand gebragt in het belang van de ge
waande rust van Europa. De nieuwe Staatpmoest
tot bolwerk tegen Frankrijk strekken 5‘ ontelbare
herscheuschimmige voordeclen werden opgesomd,

om dit fraaije besluit der te Londen vereenigde
diplomaten te verdedigen.

Ik geloof dat de ondervinding ‘der laatste jaren
hun reeds de oogeu geopend en hen overtuigd
zal hebben dat dergelijke vereenigingen van ge.
Westen welligt ‚mogelijk zijn onder eene absolute
regering, en wanneer ‘men de‘ magt heeft om de

klagten der vereenigde volken pp eene krachtda
dige en willekeurige wijze te verstikken, zoo als
de gedurige vergrootingeiì van Frankrijk onder
deszelfs absolute Koningen zulks bewijzen: maar‘
dat zulk eene geheele ineensmelting van twee vol

ken, die op hunne regten naijverig en ongelijk‘
van krachten zijn, onder eene staatsregeling met

vrije drukpers en eene gelijk verdeelde volksverte‘
‚genwoordiging, eene hersenschim is, van wier
verwezenlijking men tot hiertoe in de jaarboeken
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‘

a

e
s

van Europa is vergeefs een voorbeeld zoude zoeken.’
Volgens art.

r van‘ het traktaat van Londen

moesten de beginselen der door ons aangenornene’

grondwet tot grondslagen strekken van de grondWet, welke debelangen van het nieuwe koning‘
rijk , en de wederkeerige pligten van het volk en

den Souverein moest regelen.

‘

Deze vereeniging mishaagde over het geheel aan

de beide partijen.

De Noordelijke provincien za

gen daarin het verval van hare ware nationaliteit,
en andere ‘gevaren. Zij herinnerden zich noch den’
beroemden stelregel van een hunner groote staats‘
_mannen, die hen als een staatkundig’ geloofsartiltel‘v
geleerd had, dat wij moesten trachten Franlìrijk tot “
‘ vriend, maar vermijden het tot nabuur te hebben.
De Zuidelijke provincien hadden andere redenen
tot vreeze en tot ontevredenheid‘, die breedvoerig

uiteengezet werden, in de befaamde memorie wel
ke een deel der Belgische geestelijkheid den 8sten

Ûctober 1814 aan‘ het Weener kongres indiende,
een stuk, dat ieder, die de zaken van dit land
grondigwil kennen, overwegen en naauwkeurig
bestuderen
moet.
l
’
Niemand konde zich dus ‘over deze vereeuiging

verheugen, dan de‘ dynastie van Nassau, Welke
daardoor, op eene zoo vereerende wijze, den
werkkring zal uitbreiden ,’waarin
hare libera
le beginselen en gevoelens kon doen gelden.

Om ons aan ‘het’\denkbeeld dier ‘ongelukkige
vereeniging te gewennen ,‘ werden destijds verschei
s
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dene halfloiïiciële brochures uitgegeven, en ik durf
verzekeren, dat ‘de bewoners der Noordelijke Pro
vinciën zich eindelijk daaraan Onderwierpen, uit
liefde en eerbied voor den Koning, dien zij zich‘
gegeven hadden, uit ‘een gevoel van voldoening
en nationale trotschheid over den vermeerderden

glans van eene dynastie, die hun zoo dierbaar
was, en die .de souvereinileit over hun oude va.
derland aan hen te danken had.
j
Naauwelijks waren wij door de stellige bepa

lingen van ‘het Weener kongres vereenigd , of er
werd door den Koning eene Commissie benoemd
uit Belgen en Noord-Nederlanders bestaande , om

de grondwet te herzien, die ons reeds regeerde,
en om dezelve naar de behoeften van het nieuwe
Koningrijk in‘ te rigten.
‚
c
Zij werd gewijzigd en in de maand Junij 181,5
aan Belgie ter aanneming voorgesteld. 1603 no
tabelen werden opgeroepen, om daarover hunne
stem te geven.
’ V
s
_
Ik zal u niet lastig vallen, Edel Mogende Hee

ren! met de voorlezing van eenige zinsneden uit

de wonderbaarlijke en met de bekrompenste in
zigten geschrevene brochures, ‚waarmede Belgie
toen overstroomd werd, en waarvan het doel
was,

om alle de ‘ingezetenen

overreden,

van

dat land te

dat zij deze grondwet niet konden

noch mogten aannemen, als zijnde dezelve ‘strijdig

met ‘en verderfelijk voor hunne godsdienst‘.

«Ik zal u alleen een blaadje voorlezen, dat door
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den Vikaris-generaal rouncmm onderteekend en
aan de notabelen te Mechelen gerigt is, om ù in
staat te snellen, van over den geest van. dat tijds
gewricht’ te ootdeelen.
‘
‚

A Messieurs les notables du Diocèse de
Malines, choisis pour vôter le jeret ou
l’asseptation de la nouvelle constitution.
MESSIEURS !

D’après 1’lnstruction pastorale Mgr. PÉVêque de
Gand, et surtout d’aPrès les autorités deslsouve
rains ponlifes me VI et PIE VII qu’allègue ce
respectable Prélat, il. doit vous conster que le
projet de la nouvelle constitution contient (les ar.

tioles tout à fait contraires à notre Sainte Religi
on , et que par conséquent il ne peut être accepté

par ‘ aucun bon Catholique.

Il est donc de notre

devoir de vous obliger (et malheur à nous ‚ si vous
ne nous en acquitterions pas; comme aussi malheur
à vaus, si vous ne nons regarderiez ‘pas pour les
organes de la réligion Catholique, qui vous presse
d’émettre votre voeu pour sa conservation); il est

donc, disons nous , de notre devoir de vous oblir
ger, comme nous vous obligeons par les présentes,
de Îrejetter ce Projet purementet simplement. —

(Test ce que la bonté de S. M. notre Roi vous
‘permet ‘de faire, en vous choisissant pour vôter
le rejet ou Pacceptation dudit projes, et en assu-g
tant à PÉglise Catholique son état et ses libertes.
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Neus avons Phonneur düìtre avee une parfaite
considération ,

Malines, le‘7 Août r8î5.
FORGEUR , Vicaire-général‘,
Par mandement,

J. ‘B van VRECKEM, secretaire.
‚Mgr; PÉVèque de Toumai a fait 1a même de’
fense à MM. les notables de son Diocèse.
Zie bladz.
Deze raadgevingen misten haar doel niet. Van

de i603 notabelen namen slechts 527 de grondwet ‚
aan .(en ‘onder dezen moet men nog rekenen al
degenen die reeds Posten hadden of die ze hoop’ l

ten te verkrijgen), 280 stemden niet mede, en
796 keurden haar stellig af.

De Staten-Generaal der Noordelijke Provinciën,
in dubbele ‘getale opgeroepen, hadden de nieuwe
grondwet eenstemmíg aangenomen, en, hunne
stemmen met die der ‘Zuidelijke vereenigende,

Welke de grondwet goedgekeurd hadden, achtte
men zich geregtigd, haar voor het geheele Ko
‘ningrijk van verbindende kracht te verklaren; bij
’sKonings Proklamatie van 28 Augustus 1815.
Ik zal hier niet onderzoeken of men het regt
had, om dit besluit te nemen. Nadat die grond
wet vijftien jaren lang bestaan heeft, nadat alle
ambtenaren en magistraten dezelve bezworen heb

ben, nadat Belgie in zijnen ‘vloed van petitiën
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'_

verklaard heeft, die"grondwet en niets dan die
grondwet te willen; en vooral, nadat de geeste- ’

lijkheid zelve, haren eersten tegenstand vergeten.
de, tegen hare eigene vroegere vermaningen aan

handelende, de bevelen van hare opperhoofden
overlredende, of misschien wel voor het oogen
blik. andere bevelen ontvangen‘ hebbende, zich in

1829 en 1830 aan het hoofd dergenen gesteld
heeft, die de volkomene uitvoering der grondwet

eischten -— na dat alles komt die vraag mij zeef
overtollig voor.

Naauwlijks was de nieuwe grondwet in werking
gebragt, of wij gevoelden de verderfelijke uit- _
werkslelen der vereeniging van twee partijen, die
zulke

verschillende

en tegenstrijdige belangen,

godsdienstige begrippen, zeden, gewodnten had
den, wier nationale trots, en herinneringen van
vroegeren roem,
zoo weinig met elkander over
eenstemden.
k
‘
Het Gouvernement van zijnen kant ondervond
hoe groot de Physieke en morele krachten van
zijne nieuwe onderdanen waren, hoe schoon hun «
erfdeel, hoe belangwekkend hunne nijverheid was ,
en trachtte hen op alle mogelijke wijzen te win

nen en hun te behagen; oÍÏerde daarvoor zelfs
tusschen beiden de dierbaarsle belangen der Noor
delijke provincien op: kwetste derzelver vooroor

deelen, met ‚ omverwerping van de grondslagen
hunner handelshegrippen, en vanxjde ‘beginselen
hunner vorige administratie.
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Ik zal niet ondernemen, Edel Mogende Heeren!
om met u de geheele geschiedenis der 15 laatste
‘jaren te doorloopen‘, of alle de Wetten eninaaìt

‘regelen op te sommen, die gedurende ‚ dat tijdvak

danrgesteld
zijn in strijd
’rnet\ de ‚l‚wezenlijke
he,‘
‚langen
der_’Noordelij_lte
Provinciën
vﬂvant men zou,
dt-ìùmĳl-VÁÈIII den ‚anderen kant met eene ‚eyenlan
ge‘ lijst ven.‘ niantregelven willen antwoorden 2 Waar;

’ door ‚men‘ beweert ., dat de belangen van het Zui- ‚
‘ ‘den ‘benadeeld’ zijn.— Dit onderzoek ken-nooit, bij
iemand’ ‚onzer , eene volledige ‘evertnigingtﬂîwﬁeg ‚
brengen ;‚ maar om‘ mijne jslielling , dat ‘nqmcíijic
‚onze ììereenigingĳonmogelĳlqïis , ‘te bewijzen ‚.is
het genoeg dat de beide afdeelingen ‘desRijks zich
beurtelings bitter beklaagd ‚hebben, en. dat; hijna
geen‘ vraagpunt ‘van eenig gheliingîimmor totybeir
‚derzijdschû
genoegen
heeft liunnenppgelqspworden.
/ Maar‘, zral
‚rnenyvelligt
‘tegenwerpen, deze yen-i

‚Sìîheideebeid vee‘ îsevoelen’ ﬂîii..‚gﬁblîe_k; aan ‚over.‘
eenstemming is geenszins „een ‚noodzëkelijk‘ geĳolg

‚van de ‘Àîereenieins ‚ ‘meet; ‚alleen-grap: de î Weinig
‘verstandige en billlikíàwilëe „Waarop de grûgîdslai ’

een derzelvîseleséï’ zii!‘ ”_‘.V.31Ä=‘hì?F ’ee_bre„ls1==îap.’op

‚reglheisï in.‚‚“11‘.=î’ ‚Qpvvlssnîieììemnewe‘ en in het
‘nlitleggenhven derqelver ‘geest ‚en “‚ woorden ĳ-F-‘hgxiqt

één Woqrdia ‚het_‚ is de ‘schuld ‚der B-‚egeriúgg :Iu’
dien deze een anderen Weg bad’ gegplgd , ‚danjzoii
de ‚crisis, Wraarin wij ‘ons thans bevinden {geene ‘

_plhats gehad hebben.“
_ Á ‚ ‚
wlaahﬂ‘
Ik erken ‚ Edel MogendieÎHeeren! dat het Gou
22

‘- - 1.

\

l
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- vëriiêîàieﬁt ‘söìlls in glîòve dwalingen vervailèîiïîs,
aal aan" niet anijs‘ aan aal. ‘ wassen vaù
en‘

‘ vòòlzìglìgs ìaùllùeìl ‘voldaan heeft, ‘eû aai na wat.‘
ëòaèlîììk ‘ geweest ware,‘ “dat ‘lîëeënò ‚Eeaalalìaë;

m. weg gevolgd’ had, dan dikvverf jllet geval ge’:
ween
‘kivhzfd ‘is;
ligt ‘maar
‘mijns inziens
de wezenlijke
niet ‘in die
oöirzaak
Peileirengdwà“
‘ van

‘lingei1<,‘de Gaas, waarinfwij ‘ons nubévindenî,
îìlììlèsî- altijd plaats“ hebben, ‚ù“"‘z’ò‘rn ‘al kon ‘ìlìsù
j “de algemeene gistingkdöenVbedaren, en al bleven „

‚ ‘wljwereenlgd, aùùde zij‘ zich echter 61's nleawlleîi
‘anale’, ‘en ‘dan welligt ‘waar òmstlseìglìeaaû ‚als
‘ “voor ’ dan Kòìììntgîèlrïxròeì-‘alls VädèÎltiÊd iïögtreiia
L

‘iijiì-ir’ ‘ t‘

j‘,

ïiĳetïdiwäâd’ ligt "geheel ‘ën al

“i”, ‘

I

‘vergeeft mi] ‚‘

‘Ëael ‘Mogende Heëreni! mijne ‘wël1îgt“òaaë= ‘waìùìg
‘llaìae rdnîlbofstigeïaäl, en‘ ‘gelaòfù"ìììĳ.,g‘aai’a} ‘is
‘vrucht ‘is van‘ ‘een’ ‘ìallìgò’ ‘overtuiging ,= ‚a‘ dat zij
4Íüij“ddor‘ hoegenaamd geel-ie iaäkhare îliëwëògreae‘
_ jneîr-wdiaù‘ jùgògaveù ’ m "’he‘t"‘-kwaad Iigtgëlieèl- ‘en
4a‘ ‘la "deî onmogelijkheid ‘na de" Zuidelijke proviu‘.
—‘;‘íëa’;”"ìa dvèrïélvervtegenwoordigen staat, le‘r‘age—
‘îeìlîgrînòi ‘een’ ìglbaawet ‘als! de ‘onze _, als’ gagròùa
op:

‘hedeiidààgsehelieginselen ‘vaníopenbaarë

"hfèid ‘del?’ discilïsieii’, van vrijheid vanglìiweten ‚van
i. "gelijkë’=bëseherrilin“
heid der ‘drukpers.

‘va. godsdiensten,‘ ‘elìsaù vrij’

‘— Die onmogelijkheid bëstaaít‘ niet bij‘ déïliyoogere
klassen der maatschappij, noch ook bij de‘ groo
ïére kooplieden en ïabrijkanten‘; ‘deze houde ik
Y
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volgaarne voor verlicht genoeg om de beginselen,
waarop de moderne regeringen gegrondvest moe
ten zijn, goed te begrijpen, en om te beseffen’
dat de suprematie van het burgerlijk gezag in de
Politieke aangelegenheden van den Staat geene

ijdele hersenschim is; -— maar die onmogelijkheid
ontspruit nit den intellectuelen staat der massa’s,
uit den toestand , waarin misschien nog drie vierde
den bevolking, of het eigenlijk gezegde volk, zich

bevinden.

Dit heeft geen denkbeeld’, ten minste

geen juist en gezond denkbeeld van die beginselen —‘
en diegenen met welke deze meerderheid der he‘

volking, bij alle grooteen plegtigevoorvallen des
levens in eene onmiddelijke en gedwongene aanra
king staat , zijn geenszins opregt geneigd, om hen

met die beginselen bekend te maken 5 wat zeg ik i’
zij beweren ongelukkig maar al te dikwijls, dat
de pligten van hun ministerie van hen eischen ,
om de opvolging van Iijnregt tegenovergestelde
beginselen ‘ te prediken en aan te bieden.
Het is overtollig over dit: punt veel te zeggen;
de daden die het bijgebragte bewijzen,z‘ijn daar;
de verklaringen bestaan 5 en , zoo het waar is, dat
de autoriteit ‚waarvan dezelve afkomstig zijnjon‘

feilbaar is, zich nooit bedriegt env nooit‘ van be
ginselen kan veranderen , dan moet het ook ‘boven
allen twijfel zijn , dat zij datgene , wat zij in i814

en i815 ten stelligste afkeurde en veroordeelde,
jn i830 niet kan goedkeuren, en als goed en
waar ter navolging kan aanbevelen.
22
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v Zoolang nu in België, of ‘ in Welk ander land‘
ook, de groote massa, verre weg de meerderheid
_._‚des vollts , onderworpen is aan en in gedurige ge.
dwongene aanraking met diegenen, dieten allen
tijde bestrijders van liberale begrippen en instel
‘lingen geweest zijn, en het nog zijn, die zemet
‚hunne welsprekende anatliemata vervolgen, als ver
‘derfelijk voor’ de’ maatschappij’ en strijdend tegen
‘Goden zijn gebod —‘-’ zoolang zal het daar onmo
lijk îzijn om= overeenkomstig die beginselen te re
geren, en de ‘maatschappij op‘ die’ grondslagen te
‚vestigen ;‚te meer omdat ’ juist „die blinde onder
werping u belet om’ die beginselen langzamerhand

ingang te verschaffen, en omdat zelfs het gebruik,
‚dat men daarvan maakt, maar al te dikwerf strekt,
om de meest liberale en Welvvillendeuwer bedoe

lingen, te verijdelen. ‘ ’

V

Om ‘u dit‘ te bewijzen, Edel Mogende Heeren!
‘ zal ik alleen de vrijheid ‘der drukpers’, de vrije ’
cireulatie van dagbladen entijdschriften aaïnhalenl
‚(ìijîÎĳ-znlt. mij vtoegeven, dat in eiken‘ vrijen Staat,
‘djerﬁell’ ventegenvvoordigenden regeringsvorm’ heeft ,

cvrijheid als eene ‚noodzakelijke voorwaarde van
deszelgs bestaan ‘beschouwd ‘wordt. WeIïnüLWeL

leeg goede, uitwerking" ‘kan die vrijheid ‘hebben in
Ì een land, waarin zij, die dagelijks, in onmidde

‘ ‘ lijke aanraking zijn ‘met het volk ,‘ ‘met de’ weinig’
verlichte massa,‘de middelenin handen hebben,
pm alle_ goede gevolgen van die vrijheid onmoge
lijk te maken door te verbieden om‘ datgene te 1e‘
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zen ‘wat hun mishaagt, en wat welligt tot ver
lichting en onderrigting van het volkzoude strek
ken.
’
‘ “
‘Ik wil geen’zints eenig godsdienstig geloof ver
oordeelen; ik eerbiedig alle belijdenissen, en ver‘
zoek u dus, mijne woordeti _niet te verstaan als of
tegen eenige godsdienstige begrippen vijandig
gezind ware: ik’ stel -’ te veel prijs op de vrijheid
‘van onderzoek „van geweten, om die aan een’an—
der tebetwisten; maar het oogenblik is daar, dat
wij met eene volkomene rondborstigheid en open
hartigheid moeten spreken, en terwijl ik mijnen
eerbied voor alle godsdienstige begrippen ‘betuig ,

meen ik‘ echter te mogen vorderen,’ dat men in
zijne begrippen. consequent zij, en erkenne — dat
daar, ‘waar. sommige menschen het regt meenen

te hebben en’ ‘zich zelfs verpligt achten, om/het‘
gevoelen van hunne medeburgers inalle zaken te
leiden, dat daar, waar, zoo al niet de verlichte
personen,‘toch zeker de massa zich aan’ die, in
mijne oogen, buitensporige aanmatiging onder—
werpt ——- dat daar ook de vrijheid der drukpers
geene of althans zeer geringe goede vruchten kan’
voortbrengen, en dat zij daar integendeel maar al

te dikwerf gebruikt wordt als'middel, om alle
kiemen van liberale en onafhankelijke beginselen,

die mogten ‘opkomen, te verstikken, omdat dege
nen, Zdie. deze strenge‘ censuur uitoefenen,‘ zich
juist ‘van die vvrijheid bedienen, om aan‘ hunne
gevoelens , door ‚dit gemakkelijke middel ook daar
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ingang te verschaffen7 waar zij met hunne mon
delinge raadgevingen en onderrigtingen geen ge

hoor kunnen vinden. Ook dit is door de onder
vinding bewezen, en het misbruik dat men van
.de drukpers gemaakt ‘heeft,

om zelfs gratis,

in onze Noordelijke provincien, het gif van leer
stellingen te verbreiden, welke aldaar sedert‘ drie
eeuwen vergeten waren, in zoo in‘het oog val‘
lend , dat ik u niet door eene’ opeenstapeling van
bewijzen wil vermoeijen. Indien men echter deze
daadzaken nog wilde betwijfelen of ontkennen , dan
zal ik gaarne eene reeks van bewijzen bijbrengen,

die u zal verbazen. ‘Ik geloof en beweer, dat de ‘
jongste gebeurtenissen te Brussel mede ten blijk van

de gegrondheid dezer redenering strekken, en ten
volle bewijzen‘, hoe weinig men daar nog voor
het genot van die kostbare vrijheid rijp’ is, om
dat de eerste daad der zoogenaamde verdedigers
der vrijheid bestaan heeft in‘ het vernielen der
persen van een dagblad, dat de schrijvers der
oppositie had aangetast.
Maar gij zult mij wel willen toegeven dat het
de‚nkbeeld,on1 dit te doen, niet bij een onwetend
graauw is opgekomen, maar dat andere ‘opsto

kers , die zich schuil hielden , het slagtoffer hebben
aangewezen aan de zoodanigen , die diep genoeg
bedorven waren, om hunne helsche besluiten uit
te voeren. En dan vraag ik u, of eene bevolking,

bij welke de tegenspraak zulke gruwelijke gevolgen na
zich sleept, aanspraak heeft op het genot dier vrijheid.
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Sedert de‘ leidsîiîaì.‘ van zekere Pewiide entsïvk- l
king gedaan heeft, dat al degenen,‘ die niet‘ mei,

eene ijlhoofdige veiïbittering alle de handelingen
der Regering in hunne geschriften bazwaddereg ,

ministerielen zijn, diermen opìalle’ mogelijke
zen verguizen’, en uit de maatschappij verstoten
moet; —- sedert dirbij de menigte tot een ge’.
loofsartikel geworden is, ‚zal in die ongelukkige
gewesten nooit iemand eene waarlijk onafhajnke’
lijke stem kunnen doen hoeren. Want, Edel Mo
gende Heeren! men kan met een standvastig ge-Ĳ
moed de hevigste Persoonlijke aanvallen en belee

digingen der drukpers verduren; maar er is geene
standvastige onafhankelijkheid denkbaar , dan waar
men met de fakkel van brandstichters, met‘ den
‘dolk "van moordenaars bedreigd Wqrdjz.

‚Ernhqeìznllen wij, Edel Mogende Heeren! in ’

he‘! vervolg ‚de inspraek van ons geweten ‘kennen.
vglgep, eneene vrije 519m ‘uitbrengen in een land,

waar degenen’ iiie“het minst van’a1.l.en.ie.‘S..m0èä-.
ten ’ ‚te duehten hebben , en‘ die steeds geheel Q9’

afhankelijk meesten kunnen‘ blijven’. geen Qassnî
blik meer veilig zijn , ‘zoodra ‚zij ‚ bij ‘het uiten
_van hun gevoelen, mishaagd hebben;v aan- ‘eer
nige partij , die laaghartiggenoeg is , om eene
horde plnnderaars en ‘roovers ‚te bezoldigen? Wie

‘zal vrijelijk voor zijîĳsevoelee kennen “Jkkpmen ‚in
provinoien, waar de massa zieh niet alleen hetregt

aanmatist om de RÌFËFËPFPÌSËQG enjeáee je aantra

‚leeren ‚ maar zich ook eîetîeesëvìesksìï QP eens

verachtelijke wijze daarover wreekt.‘ ‘Deplunde
ring van het huis van een lidder vertegenwoor.‘
digende vergadering, ‘die slechts ter naauvvernodd
‚aan de beestachtige mishandelingen van het graauw
heeft kunnen ontkomen, is ‘een onuitvvischhare
vlek voor de stad, waar dit gebeurd is, en be

wijst dat men daal‘ geen het: minste denkbeeld
heeft van den eerbied, dien men in een verte
genwoordigenden regeringsvorm, aan in het open
baar uitgesprokene gevoelens verschuldigd is. Het
is een bewijs, dat men daar niet weet, dat wij
hier/zonder mandaat, en naar de inspraak van ons _

geweten stemmen, zonder aan iemand, dan aan
God alleen, rekenschap verschuldigd te zijn.
’

’ ‘ Waar zulk een geest heerscht, waar men zulke
zeden vindt’, daar- is het volstrekt onmogelijk de

‘grondwet’ te‘ handhaven en op te volgen; en het.
geslacht, dat’ in die beklagenwaardige buitenspo

riglieden gedeeld heeft‘, en dezelve niet naar alle
de gestrengheid der wetten ziet straËen, zal ‘moe
ten uitsterven en voor een ander plaats maken,
eer de hedendaagsche

constitutionnele beginselen

wortelen kunnen schieten ‘in den grond , waarop

die treurige tooneelen zijn voorgevallen.
Ik ‚vraag daarenboven, Edel Mogende Heeren!
hoe
zullen enwijwethetkunnenv
grondwbttig
gezag,
hetwaar
rijk
van orde
herstellen,
dáár

men alle wetten met voeten heeft getreden‘, waar
oppositie, rebellie, opstand enzamenzwering woor
den van ‘eene ‘beteekeitis zijn‘ geworden, Waar het‘

aantal dergenen, die zich volgens de strafwet van

alle beschaafde volkeren , aan dezwaarste misda- ‘
den hebben schuldig gemaakt, zoo ontzettend
groot is, dat men het denkbeeld zal moeten laten

varen, om hetregt te handhaven en alle de schul
digen te straffen!
Ik beken, Edel Mogende Heeren! dat vik mij

verlies in gissingen over den weg, dien het Gou-_
vernement moet inslaan, en hoe het zichooit zal’
kunnen handhaven, zonder tegen’ eene menigte,
voor wie de opstand een heilige pligt geworden
is, Ten voor welke alle burgerlijke en militaire
autoriteiten’ hebben moeten zwichten, zulk eene
krijgsmagt ‚ te ’ ontwikkelen, dat daardoor aan de
Natie een ondragelijke last zoude worden opge
legd.
s

Wij‘ hebben, terstond na de vestiging van on
zen tegenwoordigen regeringsvorm , in deze Kamer
eene oppositie zien opstaan 5 welsprekendje en rond
. borstige mannen uit ‘beide de deelen des Rijks,

hebben het bestuur dikwerf met vgrigîote’ hevigheid
bestreden.
‘
’
‘
g De natie ‘heeft dit geenszins met bezorgdheid

gezien; ik durf zelfsverzekeren, dat in de Noor’
delijke provinciën, waar de republikeinsche rond
heid. nog niet geheel vergeten noch verstikt is door, j
‘die oratorische vormen, die onder eene vleijende taal
en onder loftnitingen logen en wrevel verbergen,
dat men daar die rondborstige berispingen luide
heeft toegejuicht‘.
‘
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Toen die oppositie zich, om zoete spreken,

buiten deze Kamer verspreid, en tot een deel der

bevolking uitgestrekt had, en zich gedurende de
zitting van 1828 tot i829 door talrijkepetitiën ’
openbaarde — ook toen ‘nog kou men haar met

de constitutionnele vormen overeen brengen, en
‚ze zonder groote znrg aanzien. Maar toen, gedu
rende ‚de laatste kitting", de herhaling van het

petitionneren bewijzen opleverde, wat zekere
volksleiclers niet durven ondernemen, en hoe on’
beschaamd zij het beginsel in uitoefening‘ brengen‘
dat het doel de middelen wettigt, -e toen heeft “
men sterk moeten twijfelen aan de mogelijkheid
om den vrede, de grondwet, en de.banden,
Waardoor de Provinciën verbonden zijn, te kunt‘
nen handhaven en behouden.

Maar thans, nu wij van trap tot trap, van on
geluk tot ongeluk, zoo ver gekomen zijn, dat Wij
‘duizende petitionnarissen gewapenderhand hunnen
‚souvereinen Wil zien voorschrijven, en den erfge
naam der’ kroon bij '‚ zijne zending van vrede en
toegevendheid zien verguizen; nu Wij moeten kier

zen, tusschen eene schandelijke‘onderwerping aan
kunne. eischen of eenen‘ burger-oorlog, nu moet
ik het verbond als verbroken beschouwen, en
‘met smart een groot gedeelte van dit schoone Rijk

ongeschikt verklaren, om de Regering der wet
te begrijpen, ongeschikt om onder die Regering
te leven, ongeschikt l om ‘ vereenigd te blijven
met dat gedeelte des‘ volks, dat î- wij dragen er
t

‘ \

1

D
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‘roem op —‘ ‚verbasterd genoeg-is Òm orde te ver
kiezen boven regcringloosheid, en openhartige en
rondborstige vertogen boven woest geweld en
omverwerping der wettige orde.
Ik weet dat velen onder U, ‚Edel Mogende

Heeren! (en hier spreek ik vooral tot mijne ge
achte ambtgenooten nit het Noorden), ofschoon
zij de afscheiding welzouden wenschen , echter
aarzelen hunne stem daartoe te geven, nit hoofde
(van de zwarigheden en onvermijdelijke gevaren,

waarmede die maatregel "huns inziens moet ge
paard gaan. Ik verzoek‘ u mij te gelooven, dat
ik die zwarigheden zeer wel besef, en ze mij
geenszins Wil ontveinzen; maar verzoek utevens‘,
om u slechts voor een oogenblik de gevolgen van
‘een tegenovergesteld‘ besluit’ voor ‘den geest te
brengen.

Indien voor het Ëongeluk van de doorlnclttige
dynastie, die ons regeert, voor onzer aller enge’
luk, dit rampzalig gewrocht der diplomaten t.e
Londen moet ‘gehandhaafd worden, en de ver
eeniging nog langer moet duren, wat zal er dan
gebeuren?
Dan zalofvrede,
hersteld
moeten worden,
door I orde
krachtenenrust
geweld
,_ of
door bevredigende middelen en vriendschappelijke
onderhandelingen! In het eerste geval zal er bloed
moeten stroomen, hetgeen helaas reeds te veel
gestroomd heeft 5 -— zullen er ontelbare slagtoifers
moeten vallen, zal men schavotten moeten oprig

ten, misschien wel militaire regtbanken moeten
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‚

‚instellen! Wel nu, Edel Mogende Heeren! ik vraag ‘
het u; zullen‘ ‚die schrikvervvekkende -middelen,

welker gebruik. ik als wettig wil erkennen, de
gezindheid des volks , dat men‘ daarmede onder
drukt, wel kunnen vera-nderen , en de harten voor

het Gouvernement winnen, of zullen zij de Wraak
zucht en de woede niet nog meer doen toe
nemen?
r
‚
’
Eenmaaldoor geweld bedwongen, ‘zal men die

gewesten meteen ijzeren scllepter moeten rege
ren, en‘ de hydra des opstands moeten beletten

het“ hoofd op te’ steken, door het ‚ontwikkelen
van eene ontzettende militaire magt, en het aan

wenden van eene gestrengheid en hardvochtigheid ,
die niet in den aard onzer Regenten ligt.

‘Deze staat van zaken zal onberekenbare uitgaven
na zich slepen; voor de schatkist tot/eenen ondra

gelijken last strekken, en ons deﬁcits berokkenen,
wier omvang niet te voorzien is; en op wien

zullen alle die lasten drukken? grootendeels op
degenen, die ze.‘ niet veroorzaakt hebben; — op
de provinciën, die getrouw ‘zijn gebleven.
’ Of indien gij dezelveigeheel aan diegenen wilt

opleggen, die er de onmiddellijke oorzaak van
zijn ,‘ denkt dan aan de verzwaringder belastin
gen, die gij tot dat einde moet te baat nemen,‚

en oordeelt, of dit niet een nieuwe kiem voor
_ eene toekomstige omwenteling zoude‘ zijn?
En hoe zullen wij de fondsen ‚bijeenbrengen,
die voor het onderhoudvan ons occupatie-leger
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noodig zijn? Door nieuwe belastingen, in deze

Kamer vastgesteld door vijf, en vijftig Belgen en
vijf ‚en vijftig Noordelijke leden? maar hoe wilt
gij, dat wij ons ooit zullen verstaan ‚over die be
lastingen en derzelvengrondslagen, sedert de in
schikkelijkheid der Noordelijken ,’ om het gemaal,
tegen hunne overtuiging aan , in 1828 tot bevre
diging van Belgie, af te-schaifen, is beloond ge-d
worden door het afdwingen van eene belasting op
de koﬂij? Of zal ‚jmen welligt omv onze deﬁcits te

dekken, ‘overeenkomstig de denkbeelden“ en wenl
schen, bijliet _onderzoek der laatste’ belasting-Wet,‘
door ‘sommige ledenîin‘ ‘de afdeelingen geuit,’ den

vreemden. tabak, de thee en allemogelijke kolj)“
‘niale Waren belasten? of‘ïzal men andere maatreì
gelen moeten uitdenken," die ‘de middelen ‘ían

bestaan van ’ ‚een
zouden’
vernielen?
‘ lrandeldrijvend ‘ ‘Tolk geheel
’
l
„w:

‘

-'

— En hoe lang zal men dielidwangmiddelenïmeeêv-ì

‘ ten bezigen! Ik ‚liid u {zegt liet mij! Wieuwer
durft‘ daarvoor eenen’ tijd bepalen? ‘Zullenﬁìﬁìe
bajonetten ‚op ‘ deii‘ ’ duur ‘ Welsprekender en overtui
gende!‘ op de gemoederen ‚werken dan de nationale

enafhankelijkheid en voorspoed,- die Belgie gedurende
vijftien jaren genoten heeft?
’ .
'‘
Indien men, in de tweede plaats, slaagt inhet
herstellen van kalmte en ‘vrede door zachte midde

len, door openlijke of geheime onderhandelingen,
met wie zal men dezelve begonnen hebben; metwie

en hoe zal men ze‘ten ‘eindev moeiten brengen?
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‘

Ook, hier moet ‚ik twee gevallen vooronderstel

len.’ Die middelen van bevrediging zullen of ge
volgdworden, door welligt Wenschelijkeveran
deringen in de. grondwet‘, die ‘ons regeert; of zij
zullen door hoegenaamd geene‘consessiengevolgd.

worden, en men ‚zalde nationale instellingen laten
zoo-als zij zijn’.

‘ j

’

In beide de gevallen amen zich in ‚betrekkingen
gebragt hebben ‚ met lieden, die onwederspreke
lijke bewijzen. gegeven hebben, dat zij ‘eene om

wenteling begeeren ,‘ die aan’ het’ hoofd van eenen
openbaren opstand hebben gestaan, en die de Wa
penenìnietv zullen nederleggen, îdan omdat hunne

onderneming mislukt is , omdat de verwachte bij
stand van buiten niet ‚bij vtijds is komen opdagen.

Zoo zij in het eerste geval sterk ‘of slim genoeg
‚ zijn, om van ‘het Gouvernement nog concessien
en veranderingen in de grondwet af tepersen,
die met hunne Wenschen en bedoelingen overeen
\

stemmen; dan zullen zij_ daarin eenebelooning
vinden voor ‘hunne misdadige handelingen en on-i

grondwettige manoeuvres. /Zij’ zullen daardoor
niet tot dankbaarheid voor de edelmoedigheid
waarmede men hen behandeld heeft‘ worden be
wogen; maar aangemoedigdyom, ‚zoodra

zich

sterk ‘genoeg achten ‘ombunne aanvallen te her
halen , eene poging. tot het verkrijgen van nieuwe
concessien te wagen.

‚

v

’ Indien daarentegen in het tweede geval en in
de gunstigste veronderstelling, de gewenschte. be- ‘
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‘vrediging zonder eenige verdere concessie ,‘ alleen
ten gevolge van vrees of ’ moedeloosheid der lei

ders van den opstand‘ plaats had, zoodat alle onze
wetten en instellingen gehandhaafd. ‘wierden zoo
‘als zij JvÂoor den. 25ste“ “Augustus waren, ‘-"- ge
looft gij’ dan niet, dat in dat geval de gevoelens

‘van haat ‘en wraakzucht,’ die hen moeten bezielen ,
. de’ spijt over eene mislukte ‘onderneming , hunne
gevoeligÎgekwetste. eigenliefde, de onvoorzigtige
‘aanvallen van de ‘schrijvers der zegevierende ‘par

tij
‘dat’ dit alles den afkeervtusschende ‚beide‘
volken, die m'en‘ zoo goed heeft weten’ aan’ te
kvveeken, zal" stand houden ennog hevigerzal
‘maken.’
‘
\
‚
_

eenegelijk
politie,
met
de Zonder
Fransche
staatdie
en inin waakzaamheid
het knellendelvan
‘derzelver jukv daaraan nabijkomt , -— zonder harde
uitsluitende en dus ‘met den geest onzer grondwet
strijdige maatregelen zal men nimmer veilig en ’
gerust kunnen zijn.
zal men het ‚ook bij het
‚gebruik van alle deze middelen kunnen wezen?
Zelfs het ‘militair despotism-us van Napoleon heeft

zijne regering ‘niet van zamenzweringen kunnen be
vrijden ‘,‘ en zal dan onder een zoo zacht en naauw
‘gezet regeringstelsel, als dat van Willem I zulks

immer het geval kunnen zijn? -— ‚Dat men zich
niet ‘meer met ijdele verwachtingen vleíje en op

geene bedriegelijke uitzigten zich verlate; de ver
wijdering , om slechts het zachtst mogelijke woord

te gebruiken, is tusschen de leden van het-groote
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huisgezin algemeenren niets is in staat, om dit
gevoel bij ‘allen in ‚vertrouwen en eensgezindheid
te doen veranderen.

Deze uitdrukking, Edel‘ mogende Heeren! her- r
innert mij eene gebeurtenis, Waaraan’ ik al Wat
in de beide laatste jaren is voorgevallen, groeten

deels ‘toeschrijf, en die dan ook thans den grooten
maatregel,’ waarvan wij spreken’ noodzakelijk

maakt.‘ Ik. bedoel de oprigting inde Zuidelijke
Provinciën van die beruchte Unie, Welkernood
zakelijkheid en weldadige gevolgen men ‚in de
îbeide laatste jaren " llopgelijkî; heeft geroemd, en
waaromtrent men met zoo vele Woorden gezegd’
heeft: »L’alliance entre les apostoliques et les li
n‘ beraux est Ìnaturelle, elle Prend sa source dans
n Pintérêt commun, il n’a fallu que se rappro
» cher. Les libéraux ont‘ reconnu que ceux qu’on

n lgratiﬁait du titre däipostoliques étaient vérita
‘n blèiiìenrlibéraux; ils ont réuni leurs forces, et
n elles ont ‘été dirigées contre ces hommes, que

‚f; proclament sans cessela tolérance pour avoir le
‘i; {droit idiêtre; intolérans, et -la massue dont ils
uæäécrasaient- une opinion s’est brisée entre leurs

rmains. Dèslors les Jesuites quien voyait ‘ou
3n- 'qu’on ‘ïféignait (le voir partout, vont disparu, et
u aujourd’hui la lanterne de Diogène à la main
a on parcourrait la Belgique entière sans en ren
w contrer un seul. C’est qu’en‚ y regardant de

a plus ÎSrès l’eﬂ‘et de la fantasmagorie a passé,
o comme l’a très bien .dit M. de Stassarl, ou
\

w-‚ûr‘

w‘
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a‘ on jetait le capuchon sur la tête de l'un , et la
n manteau jéjsuitique sur Pépaule de l’autre, Pour‘

‘I

n vouer a la risée pnbliqile celui qui avait le tort

1‘ d’avoir raisonĳ" Gazelte des Pays-Bas du
28 Fevrier i829.) Bladz. 449-50.
Ten gevolge van deze rampzalige vereeniging

heeft België aan het verwonderde en vdoor de
apostelen der nieuwe leer bedrogene Europa een
schouwspel opgeleverd , dat; blijkbaar in strijd was
met al _‚ wat het in andere landen opmerkt.

In

bijna geheel Italië , in Spanje , in Portugal ziet
men de vrijzinnige leer-stellingen met het absolu

tismus en‘ de duisternis eenen kamp op leven
en dood ‘aangaan; men ‘ziet daar de vrijzinnige
leerstellingen voor het oogenblik door geweld
onderdrukt en bij voortduring door den ultra

montaanschen invloed aanbanden gelegd.

Frank

‘rijk heeft , na eenen onafgebroken strijd van vijf
tien jaren, de beslissende veldslag op den 26ste“

Julij plaats gehad, en ik zal U , Edel Mogende
‘ Heeren! niet behoeven te herinneren, door welken

invloed de strafbare raadslieden van KAREL X bij‘ het
werpen van den handschoen geleid zijnlgeworden,
aan welke beginselen die ongelukkige Vorst zijnen
val en de verbanning van zijn geslacht te danken

heeft; ik behoef u niet te herinneren, welke de
vrijheid was, die deze, in dengeest der partij
godvruchtige, Koning het eerst aanrandde.
In België’ alleenhebben de beide Partijen, die
overal elders elkander bestrijden en trachten tever
23

nietigen, eene innige vereeniging gevormd, en
zijn zij, onder het voorgeven van hunne eigenlijke
en ware beginselen te verlooelìenen , en beiden’ mis.‘
schien evenzeer hakende naar het voeren "ah ge

zag, tot het aankweeken van haat tegen de wet
tige‚Regering‘en tot ondermijning en vernietiging

van de grondvesten onzer maatschappelijke instel
lingenzamengespannen. Zoo lang’ dit bondgenoot
schap bestaat, is alle verbetering in onzen maat
schappelijken toestand onmogelijk; het zal voort
gaan, om in het geheim te woelen , het vader

land ‘in onrust te houden, en daartoe deuitge
strektste hulpmiddelen, waarover de beide par
tijen kunnen beschikken, te bezigen.
Wel staan die partijen in verre na niet in krach.

‘ten gelijk, en voorwaar, zonder den invloed van
zeer mogelijke gebeurtenissen in een naburig Rijk,
moet diegene daarvan, welke over den grootcn
hoop der minder‘ verlichte ingezetenen naar wil

lckeur
beschikt , in.‘ België zegevieren.
eenmaal overDan
hare
on
voorzigtigeibondgenooten
zullen
dezelaatsten, maar te laat,‘ hunne onbegrijpelijke
verblindheid beseffen, en zich bitterlijk bekla-’
gen van ‘hunne trouwelooze broeders in de be
votídering van hun‘ groot en eenig doel behulp
zaatnte zijn geweest; het doelnameiijk, om door
middel, niet van eene redelijke vrijheid vanîon

derwijs , maar van eene volslagene losbandigheid,
die ‚slechts tot hun voordeel kan uitloopen, zich
eenen onbeperkten invloed op de gemoederen der

Î
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jeugd te‘ verschaffen , daaraanhunne absolutedenk

beelden in te prenten, enop die Wijze de heer
schappij der wereld te herwinnen.
Het gedrag van hen, die, wat vrijzinnige be

ginselen betreft, op‘ de hoogte onzer eeuw mee
‘nen ‘te slaan,’is mij altijd raadselachtig toegesche
nen, of wel ik heb daarin een bewijs gevonden‘,
dat zij’ den aard dier beginselen niet genoeg ken
nen. —- Zij willen eene algeheele vrijheid‘; zij
wenschen dat het volk verlicht genoeg zij, om
zijne burgerlijke belangen, te begrijpen, en
daar over‘ te ‘oordeelen; zij ‘willen dat de Staat

onafhankelijke burgers telle; - en toen nu de
Regering, door ‘het aanbieden van een met de
behoeften onzer eeuw overeenkomstig onderwijsaan

alle onderdanen, het geluk des‘ volks heeft Willen
‘bevorderen, hebben zij ,_ in plaats van haar te on“
dersteunen; in plaats van zich aan’ de zijde der

welsprekende verdedigers der pogingen totvolks
verlichting te scharen , de Regering verlaten‘, hare
bedoelingen miskend, en tegenovergestelde maat
regelen uitgelokt, die ten gevolge moeten hebben,

dat het eigenlijke volk in dienzelfden staat ‘van
‚onwetendheid en verdrukkingzal blijven’, waarin
hetreeds veel te lang gebleven is.
‚Door deze verkeerde maatregelen, door ‘deze ‘
rampzalige staatkunde hebben zij eene toenadering

tusschen alle de welgezinden van het‘ koningrijk
geheel onmogelijk, en de’ breuk , die’ tusschen de
beide groote afdeelingen" bestaat, onheelbaar ge‘
23 "‘
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maakt.‘

Nimmer zullen zij zich dan ook kunnen ‘

of’mogen beklagen, indien in het vervolg de ge
westen, waarin zij geboren werden, ophouden

eenen onafhankelijken staat uit te maken, van der
zelver’ eervollen rang afdalen, om de gemakkelijke

prooi van een vreemd volk te worden, en indien
dan geheel Europa, over het hier sedert 1815
voorgevallene beter ingelicht, hen van de lijst der
volken doet verdwijnen.
_’
Het is‘ hier de plaats , Edel Mogende Heeren!
om eene tegenwerping te wederleggen , die. in de
laatste dagen te meermalen gemaakt is. Men be
weert namelijk dat de wensch om afscheiding
in België niet algemeen is, dat enkel de onrust
stokers‘, de hoofden der zamenspanning daarop aan
dringen , dat ‘nog geheele gewesten over dit vraag

stuk het stilzwijgen hebben bewaard, en dat zelfs’
sommige steden zich stellig tegen de afscheiding

hebben verklaard. ’
Ik erken gaarne, dat zich in verschillende plaat
sen , zoo als te Gent en te‘ Antwerpen , ja zelfs
te Luik, stemmen voor de tegenwoordige orde
’ van zaken, voor de vereeniging hebben doen hoo

ren;

maar van wie zijn deze stemmen, en door

welke beweegredenen werden zij, die ze aanhef

fen , gedreven.’
Te Antwerpen zijn het de stemmen van ambte
naren‘, van handelaars in het groot en van die
menigte vreemde en inlandsche kooplieden, die
zich door den handel verrijken, zich te Antwerpen
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gevestigd hebben, om dat in geheel de wereld
naauwelijks eene tweede stad met zulk eene gun
‚stige ligging gevonden wordt, en die dus mis
schien zeer geneigd zouden zijn , om zich overal
elders te vestigen. Te — Gent zijn dc eigenaars der

‘schoone fabrijken , welke aldaar gevestigd zijn ,
voor eene scheiding beducht , die hen zeker‘ niet
nader zoude brengen aan die koloniën, eenmaal‘

voor het bloed en ‚de schatten der Noordelijke ge
westen gekocht. Zij beginnen in te zien, dat zij
zich bedrogen hebben,’ toen zij de belangen der
fabrijken van die des handels wildenafscheiden, en
erkennen, dat de laatste’ de pogingen der nijver
heid moeten ondersteunen. Te Luik en elders
begint insgelijks het verband, hetwelk tusschen
deze twee groote bronnen van volkswelvaart be
staat, op zijnen regten prijs geschat te worden;
en niets is ook natuurlijker, dan dan dat de zoo

danigen, die in regtstreeksche en voordeelige be
\ ‘trekking met ons staan, zich tegen het denkbeeld

van scheiding verklaren.
I
‘ Maar, Edel Mogende Heeren! die ambtenaren,
_ die kooplieden en fabrikanten maken, wat hunv
aantal betreft, een niet noemenswaardig gedeelte
der bevolking van de bedoelde gewesten en steden
uit , en het vraagstuk zoude voorzeker geheelver- ‘

schillend opgelost worden,_indien men den mid
delstand , en die talrijke klasse‘ van ingezetenen,

die geen eigenlijk ‘kapitaal ‘bezit en van derzelver
’ dagwerk leeft , daarover ondervroeg.

Al deze lie

553 ‘
den, de groote hoop in‘ één woord, ‚verfoeit uit
den grond van het_ hart den Hollandschen naam,
den eenigen, die hun bekend is. Zij verbeelden
zich , dat Wij België onderdrukken, ‘en in eenen
staat van slavernij houden, dat wij werkelijk hun
‚

land als een Wingewest behandelen, en dat, na
‘ eenmaal van ons bevrijd te zijn, hun brood goed
kooper e_n hun welvaart grooter zal zijn.
Het is een voldingend bewijs voorhet door mij
aangevoerde, dat men reeds in die gewesten, en

met name te Antwerpen, Verzoekschriften voor
‘de scheiding onderteekend heeft, Welkemen als

het herstel van alle de grieven beschouwt.

In

sommige plaatsen heeft de krijgsmagt tusschen
beiden moeten treden, om, de door die verzoek
scliriften veroorzaakte beweging, tegen te gaan.
Maar, zal men welligt zeggen, het zijn altijd
de volksleiders, waarvan gij spreekt, het is de‘
zelfde partij, die, van de scheiding als van een

redmiddel gesproken hebben, thans het door haar
uitgedacht verlangen door middel van verzoek
schriften wil ondersteunen. Het zij zoo, Edel

Mogende Heeren! maar waarom moet dan zelfs
‘dáár, waar nog geene onlusten zijn uitgebroken,
de bevolking in toorn gehouden worden; waarom
zijn in plaatsen, waar men zoo welgezind is

en

waar, zoo men verzekert, duizende burgers gereed
zijn, om ‘tegen de opstandelingen op te trekken,
zulk eene indrukwekkende krijgsmagt, en zulke
talrijke patrouilles van ‘gewapende burgers nood
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zakelijk? Is de bevolking telvreden, verlangt zij
niets anders, dan met ons vereenigd te blijven,
bestaat erv geene overeenstemming tusschen haar

en de ondlerteekenaars der "erzoekschriften? waar
om worden die ‚steden dan in staat van beleg ver
klaard, en wordt er zulk eene indrukwekkende

krijgsmagt op de been gehouden? Dit is in dat
geval immers noodeloos! Doch houdt gij staande,

dat die krijgsbenden zonder gevaar u niet kunnen
verlaten, danlerkent gij ook, dat uwe bevolking
te Gent , Antwerpen en elders door dezelfde be‘
smettelijke ziekte is aangetast, die men eenen in

gekankerden en ongeneeslijken haat ‘tegen de ‘Hol’
landers zoude kunnen noemen.
. Indien thans de wijze en meer ‚verlíchteinge
zetenen dier gewesten door dezenstaat ‘van zaken
wezenlijk lijden en voor het treurig vooruitz/igt,
dat zich voor hen opent, ‘terugbeven, dan wil ik

hen gaarne beklagen, met hun lot medelijden ge
voelen,_hunne smartdeelen; maar dat zij dan ook
‚de schuldvan het gebeurde alleen aan hen zelven

toeschrijven‘ en niemand anders aanklagen, dan
hunne eigene verblinding, hunne onbegrijpelijke
kortzigtigheid. Deze’to‘ch ‘hebben, gedurende de
vijftien jaren van onze vereeniging, hen maar al

dikwijls vervoerd, om de hand toe te reiken aan
de zoodanigen, die het zich tot taak schenen‘ ge
steld te hebben, om de openbare denkwijze te,

‚bederven, die aan de Zuidelijke bevolking voor
den handel verderfelijke beginselen hebben inge
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‘j

prent, en die eenen juichtoon hebben aangehe
ven, zoo dikwijls als men knellende banden aan’
dien handel oplegde.
‘
"
‘

De eenige en echte beginselen der vrijheid heb
ben in die gewesten slechts zelden nationale, ach

‘tenswaardige en onafhankelijke verdedigers gevon
den. Men heeft integendeel de allerhevigste aan
vallen op die beginselen stilzwijgend aangezien;
toegelaten ‚dat men ze door de gevaarlijkste drog

redenen‘ met losbandigheid verwarde; en wanneer
eindelijk de Regering hare daden wild verdedigen
en hare beginselen in het licht wilde stellen, dan

heeft men de bladen, waarin zulks geschiedde,
in“plaats van op het daarin aangevoerde te ant
woorden, verscheurd en verbrand’; ja, zoo ver

ik mij herinner, zijn al die lage en ijverzuchtige
uitvallen tegen“ het Hollandsche, nimmer openbaar
wederlegd geworden door iemand van hen, die
‚thans de ontbinding van het maatschappelijk lig
chaam zouden willen vermijden, hetwelk voor
hunne oogen door een ‘langzaam, maar zeker Wer
kend vergif ondermijnd is geworden.
Ik smeek u nog eenmaal, Edel Mogende Hee
ren! te gelooven, dat de harde waarheden, die
ik het waag u in dit plegtig uur toe te voegen,
niet in het allerminst haren oorsprong nemen uit

een‘ gevoel van verbittering tegen uwe schoone
gewesten , nog uit naijver tegen uwe belangwek

kende nijverheid en uwen meer volmaakten land
bouw, noch uit onverdraagzaamheid tegen uw al
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‘oud kerkgeloof’, noch uit den geringstenzweeni‘
van haat tegen de massa uwer werkzame en regu
schapene bevolkin“.

Ik heb verscheidene malen uwe schoone gewes?

ten doorreisd; ik heb ze vergeleken met de vreem’
‘de gewesten, die ik vroeger bezocht had, met
de moerassen, waarin wij leven , en die ons voor
al ook dierbaar zijn, om al ‚wat zij ons gekost

/hebben; en dan moesl ik erkennen, dat uwe
landstreek,
vruchtbaarheid
haren.
grond,’ door door
hare de
gelukkige
ligging, envan
doorihet
schilderachtig

aanzien harer bosschen en bergen

al datgene in zich vereenigt, wat de goddelijke
goedheid in stoffelijke zegeningen aan hare kinde
ren kan schenken.
Ik heb met een groot aantal bewoners dier ge
westen in betrekking gestaan, ‘en heb velen daar
van leeren hoogachten , uwe volstandige werkzaam
heid , uwe voorbeeldige nijverheid leeren bewon
‘ deren; ja langen tijd ‘heb ik mij met het streelend ’

uitzigt gevleid, dat het staatkundig huwelijk van
1815 eenmaal eene opregte en hartelijke vereeni
ging, eene innige en wederkeerige genegenheid
ten gevolge ‘zoude hebben.
‘

Indien ik dus bij deze gelegenheid den aan U
Edel’ Mogenden reeds bekenden wensch uit, dan

moet gij u wel overtuigd houden, dat deze het
gevolg is, niet van een oogenblik nadenkens, maar ’

- van een bedaard onderzoek van‘ al het voor en
tegen , en, dus van mijne innigste overtuiging.

Zoo ik er bijvoeg, dat ik dien wensch gaarne

zoo spoedig mogelijk vervuld zoude zien, dan ge
schiedt znlks alleen uit vrees, dat de gebeurtenis‘
sen, die met verbazende snelheid elkander opvol
gen, als tegen onzen wil het door mij verlangde
tot stand zullen brengen, en dat wel onder om

standigheden , die ons zouden‘ beletten, als vrien
den en broeders, die elkander wederkeerig hoog
achterr en eerbiedigen, van een te scheiden.
'

Ik erken, Edel Mogende Heeren! en ik gevoel
er behoefte aan , om het te ‘zeggen, datde vurige
-Wenscl1, om‘ op eene edelmoedige wijze den-ge

kwetsten volks-hoogmoed te wreken‘ en aan‘E‘uro
pa de oogen te openen, mijn gevoelen eenigerma
te heeft bepaald.
‚
Van oudsher bezaten wij buitenslands den on
betwisten roem van goede trouw en rondborstig

heid.

Wij werden vroeger door’ de magtige vol

ken van Europa_ bestendig geëerbiedigd , somtijds
zelfs om onze vriendschap aangezocht of gevreesd.
Onze driekleurige vlag wapperde langen tijd op
alle de zeeën des aardbodems en de verlichtste‘

mannen van den ‚nieuweren tijd deden aan onze
pogingen ten goede regt wedervaren, prezen den

hoogen trap van volmaaktheid, waartoe ons open
baar onderwijs gestegen Was, en bewonderden de

menschlievendheid , die in onze inrigtingen van
Weldadigheid was ten toon gespreid.

_ De driejarige slavernij onder Napoleon verstik
\te onze verdeeldhedem, onze kleine huisselijke twis‘
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ten, en deed den eigenlijken volksgeest herleven.
Bij den dageraad onzer onafhankelijkheid, in No
vember i813 , konden wij ons vleijen nog eenmaal
die hooge plaats in de schatttng van Europa te
erlangen, en dien algemeenen eerbied op nieuw
te verwerven, waarop ieder volk ijverzuchtig
moet zijn.

I

En indien gij thans weten wilt , ‘Edel Mogende
Heeren! in welke mzite wij dezen vleijenden naam
terug hebben erlangd, doorreist dan Frankrijk,
Zwitserland, geheel Duitschland en de naburige
rijken, begeeft u in de ‚bijeenkomsten der aan
” zienlijken in alle die gewesten,‘en vraagt dáár,
voor wie men ons houdt! Dan zult gij bevinden,
dat Wij - dank zij daarvoor toegebragt aan het

‘gevoel van billijkheid van achtbare openbare schrij
‚vers, dank aan de leugenachtige en verraderlijke
berekeningen, die men zonder ophouden , onder
‘de zinspreuk: audacter calumniare semper alir/uid
haeret, openbaar heeft gemaakt; dank aan de
\

drukpersen der oppositie en aan de wijze,waarop
men dit vvoord bij ons begrepen heeft -—- in het
oog van Europa, ja voor geheel de wereld ge

brandmerkt zijn als de onderdrukkers van België,
als verachtelijke zelfzuchtígen, laffe kooplieden,
duisterlingen, voorstanders van middeleeuwsche
denkbeelden, en waanzinnige ‘geestdrijvers, die
verdraagzaamheid prediken, om jegens anderen

‘ onverdraagzaam te kunnen zijn, en alles aan hun
neùbékrompene handelsdenkbeelden“ opofferen.
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Ik dank er God voor, dat-wij thans met de
daad geregtvaardigd zullen ‘worden ,’ en dat Europa
‘vernemen zal, hoe die onderdrukkers, hoe dat zelf
zuchtigeHolland, hetwelk de Zuidelijke gewesten

‘in zijn eigen en uit-sluitend belang uitzoog, juich
toonen naar den trloon des Eeuwigen zal doen op
klimmen, bij het nieuwe eener volledige, geheele‘

en bepaalde scheiding.

‘

Advĳs van den Jhr. M. w. DE JONGE.

EnEL MOGENDE HEEREN!
Toen voor weinige maanden het Vaderland den

eeuwig gedenkwaardigen dag vierde, waarop ook
Batavier en Belg, met dezelfde geestdrift en dap
perheid in de velden van Waterloo ‘den pas ge’
vormden Staat bevestigden, ‘dachten weinige‘ on

‘zer, en ach! waarom mag ik niet met een vol
vertrouwen zeggen, stelde zich niemand onzer
voor‘, dat na korten tijd de twijfeling zou kunnen

ontstaan, of eene vereeniging niet behoorde te
worden verbroken, toen met zoo vele lanweren
omkransd, en met zoo veel- heldenbloed verzegeld.

Ik ontveins het u niet, met een gebroken hart
sta ik thans in ’slands vergadering op, om door ’
mijne stem te helpen beslissen, of al dan niet ook
op eene wettelijke wijs de bouwval van ons‘ Ko

‘ningrijk zal worden daargesteld. Ik ontveins het
u niet, dat ik terugdeins voor het denkbeeld,van
eenen ‘Staat te helpen ontbinden, welks voortdu
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ring de rust van Europa zoo dringend v0rdert,.en
die in zich zelve alle bronnen van voorspoed en
volksgeluk zou ‘vereenigen, wanneer‘ slechts de
bewoners van het Zuidelijk gedeelte van dien Staat ,
in het bezit van alle zedelijke vrijheid, de kunst
vvan die rustig te genieten, hadden verstaan. ‘Ik

ontveins het niet, dat ik niet behoor tot diege
nen, welke, als‘ in vervoering de kreet eener
scheiding hebben opgevangen‘, die uit het mid

den van het oproer tot ons is gekomen; de ge
ìworpen handschoen vat ik niet onbedacht en in

‘drift, ja, gelijk sommigen zich uitdrukten, met
‘beide handen aan.

Dat tooverwoord van schei

ding, zoo onbepaald uitgesproken, dat elk lid de
zer vergadering daaraan zijne bijzondere verkla

ring gceft , heeft op mijne , ‘zoo ik geloof , meer
bedaarde beschouwing geringen invloed, omdat zich
voor mij ten ‘minste daar nevens talloozebedenkin
gens wegens de uitvoerlijkheid verheffen, omdat ik
het oog daarbij vestig op den toestand van ons
vaderland, in het \midden van het thans zoo ge

schokte Europa, en daarmede uit elke splitsing
zijne geheele vernietiging ducht ;omdat ik ‚einde
lijk,‘ hier niet beslissen mag als de afgezant van
het eene of het andere gewest; niet mij mag-la

ten verleiden door de hoop,‘ of de vooruitzigten
van de eene of andere groote stad; mijne stem

niet geven mag tot maatregelen, welker kennelij
ke strekking de vernietigingzon zijn van het een
of ander deel des vaderlands, ‚al behoorde dat
‚

\

‚

a‘.

ook tothet Zuiden,‘ waaraan wij anders zeker ge
ringe verpligting hebben, maar dat ik’, volgens
eed en. pligt, hier denken en spreken moet als
vertegenwoordeger des geheelen‘ Nederlandsehen
volks. Deze bedenking behoort ons alle op hoo.v
ger standpunt te plaatsen, en mij ten minste ver
biedt zij al dadelijk, om bij het vraagstuk, of
"slands hooge vergadering zich voor eene wette

lijke, scheiding" der Ncderlandsche gewesten zal
verklaren, zich te laten beperken door de gren
zen van welke stad of gewest ook; mij ten minste
dwingt zij, om als Nederlander daarbij de oogen
ruimer om mij heen te slaan en alles te toetsen

aan de belangen van het geheele Nederland.
Ik oordeel dat mijn pligt mij voorschrijft, om
thans met vaderlandsche ‘opregtheiden zonder de
minste achterhoudendheid voor mijn gevoelen uit.
te komen, betrekkelijk de beide belangrijke vra

gen ,‘ door het ‚geëerbiedigd‘ Hoofd van den Staat
aan de volksvertegenwoordiging voorgesteld. Twij
felingen ‚of het wetgevend Ligclìaam wel grond

Wettig ‘geschikt zij,’ om door den Koning geraad
pleegd te worden, houden mijjdaarvan ‘niet’ te-"

rug’. In den ‘moeijelijksten toestand en in buiten
gewone, omstandiglîeden begeert vde Koning licht
uit . de ‘ beide Kamers, en wil het gevoelen der

natie op deze wijze kennen.v Dat Hem te weige
ren, of zich daaraan door‘ te groote naauwgezet

heid, te onttrekken,‘ zou ik‘ onvoegzaam en on- _
behoorlijk keuren. ‘ ‘
‘
\
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De twee ons voorgestelde vragen zijn eenigzins

vreemd van inrigting, zoodat het ‘twijfelachig
zou kunnen zijn, of de eerste ook behoort beant
woord te worden, geheel afgescheiden van het

denkbeeld eener splitsing des Rijks, voor het ge
val‘ dat het Rijk, op den voet van deszelfs vesti
ging mogt kunnen blijven bestaan. Ten overvloede

zal ik de eerste vraag ook in dien zin behande
len, terwijl het wel van zelve spreekt , dat door
hem , die de tweede vraag toestemmend beant
woordt, ook op de eerste’ een‘ gelijk antwoord
moet gegeven worden, vermits elke splitsing des
Rijks eene verandering in de grondwet ten ge
volge zal moeten hebben , en geene splitsing, die
dezen naam verdient, ooit ‘daargesteld kan wor
den, dan tevens gepaard met eene verandering,

dier traktaten, welke de volstrekte eenheid van
ons Rijktot grondslag van deszelfs vestiging hebben
gelegd.
Wegens de eerste vraag ‚dan, op zjch zelve
beschouwd en verwijderd van alle denkbeelden
' ‘eener splitsing, aarzelik niet in het minste, om

mijne stem ontkennend uit te brengen. Er zal
wel niemand onzer zijn, die niet geiïìedelijk zal
toegeven, dat onze nationale instellingen (waar
door ik hier , naar aanleiding van ’s. Koning.’
áanspraak, uitsluitend de grondwet versta), voor ‘

’ kinghdurf
vele verbeteringen
zijn, en
zonder beden
ik, wat vatbaar
mij aangaat,
er bijvoegen,dat,
wanneer deze grondwet nu eerst aangenomen moest
1

‚
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worden , ik meer dan eene‘ verandering daarin
zou begeeren; veranderingen echter, meest alle
zeker niet in den’ geest der oproerigefactie en
van hare voorspraken. Maar om de hand te dur
ven ‘slaan aan de grondvesten van eenen Staat,
wordt, naar mijn inzien, meer vereischt bij ‚den

mnn van kalm beraad, dan gebreken te zien‘ en
verbeteringen te‘ begeeren.
De ‘voorzigtigheid en
onze grondwet zelve, ‚vorderen daartoehet bestaan

eene)‘ noodzakelijkheid, en de ons voorgestelde
vraag beperkt zich en ons ook tot- deze. Wan
neer ik nu vóór het uitgebaristen ‘oproer te ‚Brussel,
mij dienaangaande had moeten verklaren , zou ik, ‘

zonder de‘gebreken onzer grondwet te verbloe
men, en niettegenstaande de slechte gezindheid
ons ‘toen reeds sedert jaren uit het Zuiden geble

ken, buiten twijfel geantwoord hebben dat de
ondervinding mij nog de noodzakelijkheid niet had
‚aangetoond om de nationale instellingen te veran
deren of te wijzigen. Ik zou, integendeel, daarin
te veel goeds hebben opgemerkt , om dat onbe

raden, ten einde, naar‘ ietsbeters te trachten,
in de waagschaal te stellen.

Te veel overtuigd

zou ik geweest zijn, dat de bestaande grondwet
aan het Nederlandsche volk al de vrijheid verze
kerde, waarop eene-gematigde en zedelijke Natie
aanspraak kan maken, om naar meerdere te haken.

‚Elk eerlijk woord , elke eerlijke daadtoch , is in
Nederland geoorloofd, en iedere poging tot iets
ongeoorloofds met onze grondwet , is voorzeker eene
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poging tot iets dat de zedelijkheìd zelve verwerpt.

Elke uitbreiding hepaaldelijk van het democratiisch
beginsel in onze grondwet, Waarheen de volks‘

menners in het Zuiden ons altijd hebben willen
leiden , zon ik oordeelen de ware vrijheid te. on
dermijnen ,‚ en den Staat aan deszelfs verderf na‘-’
der’ te brengen. Maar zal nu het oproer, en de
kreet, daarin opgeheven, ons torveranrlieringen
voeren, vdie wij anders niet toegelaten zouden heb“v
ben‘? Op zich,’ zelve’ vind ik daarin reeds eene
Wettigingx der misdaad, die mij ten minste tegen’
de ‚borst stuit; en wat in kalme tijden altijd be‘
denkelijk zou zijn geweest, oordeel ik’ in die om
standigheden stellig onraadzaam en‘ hoogst‘ gevaar‘

lijk.‘ Niet ‚dat ik na de herstelde ‚rust,_en"_wan‘
neer de; gemoederen ‘veder bedaard‘ zullenÎzijn,

mij ‚onvoonwaaedelijk ‚en‘ altijd zal onttrekken , ons’,
met ’ dien Koning medewerkende’, alle bezwaren ,
‘die met bescheidenheid’ alsdan vmogten aangevoerd

te
ende met
wettige‘te’enmiddenivan
billijkedaarvan
te onderzoeken,’
helpen. lterstellen,‘
den
storm der liartstoglen ‚I
op de vordering van
landverraad‘ en oproer,‘ deband aan’ een werk te
slaan’, (latkalmte en de hoogste voorzigtîighoid
vordert, en aan liet’ gebouw van den Staat des‘
zelfs heohtsten’ grondslag‘ te ontrukken , ‘ juist‘ als

_1Xl‘è’VlÌl6)eIl.6l1dSl6 orkaan daarop blaast‘, dan meenik
dat elk’,„die lijd-vaderland ‘lief heeft, ‘weigeren
moet.

Ik. vraag het toch ,_.’ welke veranderingen

_ in ‘den ‘grondwet îznllen het ‘zijnrwaarmede zich
\
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het oproerig België, en vooral zij , die het thans
in vuur en vlam zetten, zullen laten vergenoegen;
en hoe zal zich met zoodanige veranderingen wel

dra dat gedeelte van Nederland bevinden, het
welk, getrouw aan eed en piigt, regt en orde

wil, en dat met die trouw, ten behoeve der mis
daad, toch niet lijden moet? Ik vraag het toch,
hoe ‘zal, in de tegenwoordige omstandigheden,
die dubbele vergadering worden te zamengesteld,

volgens de Grondwet‘ tot elke verandering of wij
ziging van’ hare bepalingen gevorderd? Zullen de
oproerige Provinciën daartoe ook toegelaten wor
den, en van welken aard zal alsdan de keuze der

afgevaardigden aldaar , en laat ikhet zonder om
wegen ‘zeggen, in bijna al de Zuidelijke provincien

zijn ? ‘Als volksvertegenwoordigers zullen tot ons
dan gezonden worden wezens die eigenlijk het le
ven en de vrijheid onwaardig zijn, en wier op
treding als zoodanig deze vergadering onteeren zal.

En indien‘ in ‚de tegenwoordige omstandigheden,
een gedeelte des Vaderlands niet, immers niet als
op die of op eene onwettige wijze, vertegenwoor

digd mogt kunnen worden bij de herziening der
nationale instellingen, dan is daarinwel het on
vwedersprektalijkste bewijs te vinden, dat‘ in die

omstandigheden, daarna niet‘ gedacht kan of mag
worden.

Ik vraag het eindelijk, en dit doe ik

met hoogen ernst en nadruk, of , Wanneer zulk
eene talrijke vergadering, in deze omstandighe

den, eenmaal. bijeen ‘gekomen mogt zijn, het Gou
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vernement zich met zekerheid kan voorstellen de
genoegzame kracht te zullen bezitten, om dezelve

binnen de wettelijke grenzen te houden, en te
zijner tijd weder‘ te doen uiteen gaan P De geschie
denis van een naburig Rijk, bij den aanvang van

deszelfs bloedige omwenteling, heeft ons te dien
opzigte ‚eene gewigtige les gegeven, en dezelfde

beginselen werden bij ons, met hetzelfde doel_
welligt , gëpredikt en reeds aangewend. Ja, Ed.
‘Meg. Heeren! ik hoop dat ik mij bedriege, en
dat ik te veel hecht aan deeerste ons voorgestelde
vraag; maar ik zie bij derzelver toestemming, de

toekomst met angst te gemoet. Wanneer eenmaal
het beginsel der noodzakelijkheid eener. verandering
in het grondwettig bestaan van Nederland zal zijn

‘erkend, ‘vleije men zich niet, van de toepassing
‘te zullen kunnen beletten of wijzigen ;' dat zelfde
‘geweld , dat dan het beginsel zal ‘hebben vero

verd, zal zich die toepassing ook Wel weten te
bezorgen, en wanneer eenmaal te midden van den
‘misdadigsten opstand, en op diens vordering, de

dubbele vergadering der Staten-Generaal zal wor
‘den te zamen ‘geroepen’, en wanneer dan daarin
het oproer zelf‘ vertegenwoordigd zal worden,
dan, God geve dat ik mij schrikbeelden schep!‘
dan waggelt voor mijne oogen ons staatsgebonw,
en ook de troon, dien wij alsboeksteen daarvan ‘

hebben gezworen te handhaven.

Wanneer ik ,

gehoor gevende aan een bestaand oproer , mede
werkte‘ , in de tegenwoordige omstandigheden , aan
24“
|
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‚g‘; Ìlosmaking vandegrondvvet van‘ denStaat, zou

ik meeuw ‘ìasrdaar bij aas ‚den was w‘. eenaûm
„wenteling yeubanen,
den troon vainamiijnen
’ Wettigen ‘yorst’ te helpen ondergraveu’; endaartoe
leen ikniÍjĲe slem niet‘. Y ‘
_ :"I“ot mijne taak behoort mede de beide voorge
stelde ‘(vrageir vereenigd te beschouwen, «en dan

hangt ‘derzelver beantvtîoordiug‘ ,‚ naar mijne wijze
“van «zien, ‘daarvan al‘; lQf ligtfvgor de volksverte

‘äeËFvettréiainaaeradeﬂ is’ ‘mi, in ‚de tegenwoor
‘ .’\di_g‘e1op_1_sgan‚digliode_n„ ‚zich stellig‘ reeds te verkla
ren ‚voor ‘eenìgscheidiuguvan ‘îprîovineieu , welke de’

‚grgndweltﬁen ‚deuraktggen . tpreenigd vliebbeiì 5 want
‘dëlĳtîlgitrjde. écjiren 1de ‘bedoeling derntweeîle vraag

istkau, ‘giet “jwjjfelaichtig, ‘zijnrÙwanneer rnen
slechts ‚des ‘Konings aanspraalg daarbij raadpletjgt; , ‚
‘jítiiwelke ditstellig staat uitgedrulĳt, en zigluber

iaîîerK-sìeî sslìeeﬂsaìeea: ‘al ‚vvrdsriasée ‘uitte

‚ZÜÈQËPĲ iä‘—iìe„l."‚lällsh"îì‘dflgen' ‘ ’ . ’ ‘î ’.

’‚

Twee _‚voorl9opige.bedenki,ngen moet. ik hier in
‚het ‚midden‘ brengalî‘, ‚g.‘ ‚De eerste, ‚Ìdatwde: gmndr
. yveît, ‚in "haaîrij
‘hoofddeel’, ‚welwerordend
heeft op welke Awjjzef, in geval van noodzakelijk

heid , Ĳverqndedrîizigelnen ‚wijzigingenjzullgn Vttordgn
jdaargestelij„cnjdig agnrtîne (lubbele vergadering‘

‘iet "Statsiî-‚Geaaraal ‘alﬂlaﬂî opdraagt, smeer ‘dat
‘het mij zeer‘ ‘twijfelachtig ‚voorkomt‘, of‚‚.eene’ zoo
dimige geheele scheidjngjder puovine‚i‚ë‚n, gelijk wij

die door sommigen, vooraljuji het Noorden, heb.
‘berg hoeren’ begeeren, ten gevolge van ‘Welliﬂ der’
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‚zelver bewoners van landlgenooten in naburen zou-y
‚dien‘: ‘henschapen ,. wel onder. deze verordeningen
zou. kunnen ‘worden ‚begrepen , vcnmit-s zoodnlìige

gelieele- en volstrekte [scheiding niet. eene vaan‘
deriug.,. veelmiu eenîe‘ Wijziging , maar‘ eene 'g‘c%-’_
lieele ‚ontbinding der ígrondwet en de slopingvan _
hel. ‚Suiawgebouw zou jzĳù. lDe tweede opmerking,
die ‘ik, echbelï ‘geheel’ aan‘ ieders‘ ‚oordeel. onder‘
werp , ;i‚s_ deze; ofmdapr.‘ de’ groeidwetĳxìtellig wiil‘,
ie‘l’,‘_over;_ellq_ ‚vpplîskel ‘van veraudeiîingdlì: dergrolidò
wel; niet,‘ die)!‘ met, eene lîneelïdélîlleld- ‘win ‘drie
yieudeîjdqqîslemmeni beslist worde , ook‚'dic—iehfd’è‚
piep,‘ 19u ‚behooren te worden‚loegepastlaijaoììze
iegenwoordige

heveadslûging, ‚door: wellge

inen

als ‘bcgiins-ql scheiding eo-veúauderilìg, dien tel‘!
gevolge
. ‘ Wat , nu
‚inyde‘
„de scheiding
ÌQÏQÜGÌWRÈ‘ zelver
wil daargesleld
aangaiìpt ’, zoo
_zienmeeli
?’ ‘.

‚Ìlu m, moeîlenliolpglersclieiden tusschen niíjlìen Wenseh,
els ‚Noordelijk- Nederlander, emmiju gedragingen,
al; veruegmyvqordiger nog’ van het, gelwele ‚Neder;

landsëhe ‘volk..’_î'WaaIìom‘ zou ilòhet verbergeh’,
Edelﬂvlogexidìĳîlleereiĳ! waarde Koning ons vrij
en‘ opeplìáriïigîwgzevoelerl‘ verlangt 1e. kanten; ik deel
als‘ Noord-‘Nederlnudeuiii dedeulûlìﬂplileiì van hen;
die ‘de vereeuigiúg. van België voomvijflíeu jaren

metudat gedeelte _van dyederlaudĳĳlielvihelk toen
reeds een

Slaat ‘onder het‘ Xîorshelijkgîlluis van

Nassau vormde, eene. wezenlijke Jîĳmprnoemen ,
en, ik ‚schroom niet, er onbewimpeld bij ke voed

gen ,‚ dat dit. in de Nbovdelijke pzovinciënùeen el‘
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gemeen aangenomen volksdenkbeeld ‘is geworden.‘
Ons oud vaderland, met ﬁerheid na de onderdruk
king opgerezen, ging toen,-met verjongde kracht,

eene gelukkige toekomst te gemoet, en durfdezich
het herstel van deszelfs ouden handel, de voor.
naamste bron van zijnen Welvaart voorspellen. Van

die vooruitzigten is oneindig veel door de veree
niging met België verloren gegaan, ‘en terwijl se
dert een voorspoed zonder voorbeeld allerwege/

zich’ in België heeft vertoond, terwijl het ondank
bare Brussel zich tot eene der eerste steden van
Europa heeft -pogen‘ te verheiïen, terwijl Ant
werpen, door zijnen rijken ‘handel, tot eenen bloei
is‘ terug gekeerd, sedert eeuwen vergeten, ‘ging

het oude‘ Neêrland geene enkele schrede voor
waarts , en boden deszelfs ‘handel-steden aan een

ieder‘ het blijk aan, dat er een vermogend belet
sel onstaan en aanwezig moest zijn tegen deszelfs
welvaart. Met volle opregtheid moet ik dus ver
klaren, zonder daarmede eenig achtenswaardig

Afgevaardigde uit het Zuiden te Willen beleedigen,
dat vooral na de laatste gebeurtenissen , het oude Ne
derland ook door mij als Noordelijk Nederlander

in dit opzigt zou geluk gewenscht worden, indien
de dag eens mogt‘ kunnen aanbreken , die de
mogelijkheid toonen zou , van , zonder tejgrooten

schok, volstrekt en geheel gescheiden van België,
weder tot deszelfs vorigen staat terug te keeren‘

Ook zoodanige wensch. is sedert lang, en vooral
nu , een algemeen volks-denkbeeld van den Noord

\
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Nederlander geworden, die alleen met de vervul
ling daarvan, zich het behoud van zijnVaderland_

durft voorstellen , en ‘de overbrenging op zijne
kinderen van die vrijheid enverlichtìng, welke
‘ aan zijnen grond eigen is geworden. De waar
heid‘ van dat denkbeeld kan ik niet volstrekt we
derspreken, ofschoon ik er echter bij moet voe

gen, dat ik geenszins deel in’ het gevoelen van’
hen, die van eene afscheiding van België, zich
dadelijk gouden bergenvoor hun eigenlijk Vader
land beloven, en zich‘ de herleving van zoo vele
vervallen takken van onze volkswelvaart meenen te

‘ kunnen voorspellen. Neen , als een droom der ver
‘ beelding beschouw ik dit zelfbedrog , omdat men
daarbij geheel vergeet , dat de kwijning vanonzen
handel en voorspoed voorzeker niet eeniglijk aan de
vereeniging met België geweten kan worden, ter

wijl men zich tevens den benarden toestand van
het ‚dan gescheiden Vaderland ‘in- en uitwendig
ontveinst. Wanneer ook’ ik eene geheele schei
ding der beide groote deelen des Bijks als begeer
lijk mij kan voorstellen, dan is het alleen, om‘
dat’ ik mij de vreesniet kan verbergen , dat het
rustelooze België ,‘ voortdurend aan ons verbonden‘,
het zij hu‘ reeds, het zij wat later, het oude Ne
derland in dien afgrond zal medeslepen , waarin
het zeker , als het slagtoífer van eigene dwalingen, ‘
vergaan zal.

Zonder de gebeurtenissen

der laatste dagen ,

zouden echter, niettegenstaande den wensch van
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'

‘ het geheele Noordelijke Nederiand,en ‘den wensch
van mijn hart om mijn Vaderland ‚aan ‘zulk een

dreigend gevaar teonttrekken , de ‘ztwarigheden en
regtstreeksche.gevolgenÏeener scheiding bij mij nog
te veel gewogen hebben, om daaraan te durven

deuken. ’- Iireeiîe geheele en-Yblstrekte scheiding
vind ik , de zaakvan eene anderezijde beschouwd ‚

de ‘verzwakkingniet’ slechts, maar ‘de geheeleont
binding‘,‘ja weldra ‘de’ vernietiging"van’den Ne
derlandsclìen Staat, die naar de: gevestigde ‚staat- —
kunde en het oordeel van allen , onmisbaar is tot
het behoud der vrijheid ‘van ons werelddeel. Het
dan op zich zelve staande Belgiëﬁndien’ de Mo
gendhéden zulk eenan staat van ‚afzondering ooit
niogten kunnenmdnlden), inwendigiï verdeeld en

‘zonder nationaal ‚karakter, ‘zal dan Ĳweldra een
prooi worden van dat‘ Frankrijk , dat; de ‘lìegeeri

— ge. ‚oogien sedert jaren daarop reeds ‘lweft geslagen,’
en ‘ons eigen Vaderland, mij dunkt ‘allenwettigt
die vrees, zal onmogelijk‘ op zich zelve ‚zijne ons
afhankelijkheid tegen dat Frankrijk, nu‘ nabuut‘
geworden, kunnen handhaven, ja, dit zelfs niet‘,
indien het al gelukkig genoeg mogt zijn, ‘van ‘niet
door lasten en rampen gedrukt, tot‘ de oude. ver
‘ deeldheden weder te vervallen’: ‘ Voor zulk eene

noodlottige toekomst zou ik mijn’ vaderland niet
‘hebben‘ ‚dunvenmvoorbereiden. En wat ‘van eene
scheiding de gevolgen zouden zijn, waartusschen

‘de beide groote afdeelingen des Rijks ‘niets ge
ineens aan zijn, behalve het Vorstelijk stamhuis‚
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heeft eigenaardig ons een hooggeacht "medelid uit‘
het Zuiden ,' door ‘dit ëéne ’ gezegde geteekend‘;
z dan zou de Koning welligt‘ deeíenlgëïHollalíäèr
x in België, en de eenige Belg i/rHoÌlalirl ziiìiiú
Daarvoor beware God onzen braven Vorst! ‘Van

een zijner dooi-luchtige: voorzateu heefrhijltunnen ‘
leeren , hoe bezwaarlijk. het isin tWéè-‘Rijken het‘

hoog gedag te voer‘en, en-wel onbestaanbaarvoor
al‘zal het zijn het ‘hoofd ’ te zijn van‘ ‘\den ‘ouden

Staat, ‚waarin men wet en’ orde 'wi‘l,"ëit een

sebijn_’van bewind’ te" bezitten’ in ‘het oproerige“
Zuiden.

.‘

—‘ì'‚’ì"—ì

'.‚ “

‘

‘

‘

‘

Wanneer dus vóór den ‘uitgebroken opstand de
beide ‚vragen mij‘ Warenwoorgesteld geweest, zon‘
gemeend ‘hebben d-ie"ontkennend .te'm’oeten lie
antwoorden‘. Tegen den ookmij bijna overmees
den wensch eener ‘spoedige en geheele scheiding’
van België ‚zouden ‚de bezwarender daarstelling
van die scheiding,‘ en het toekonìstiglzekehïìièil‘

rig lot der beide deelen‘ overwegend‘ gèlìiòĳèìi‘
zijn, en buiten twijfel ‘zou ik niet toestemtneiid
op deze’ vragen hebben kunnen ‘antwoordetiyvóorò’
al niet zoo ‘ duister en ‘onbepaald , ‘als die ons‘ Iiii‘

zijnvoorgesteld.“

" - —‘

-

‘

’
rv

Maar‘. ieder‘ moet het erkennen , dat de iaatste’ï

schrikkelijke gebeurtenis ‚in het Zuiden den groot;
sten invloed’hebben op onze tegenwoordige be

raadslaging. Nu te vragen , zal België al dan u’iet
met het oude‘ Nederland’ vereenigd blijven, is

eene daadzaak- in ‘overweging nemen die reeds door
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het snoodste misdrijf is daargesteld‘, en die geens‘
zins door eene uitspraak der Nederlandsche Re’
gering, maar alieen door het zwaard en vermoe
delijk door de Mogendheden van Europa beslist
zal worden.

Wanneer het tegenwoordig onder

zoek alleen uit (dit oogpunt moest worden he
schouwd , zouden wij allen ons daaraan kunnen en
zelfs behooren ‘te ontrekken. Maar ik stel mij dat
onderzoek in deze omstandigheid in eene andere

gedaante voor, en het. is die voorstelling, welke
dan ook mijn gevoelen gevestigd heeft. Tot het
feitelijke kan de ‘tweede vraag thans geene betrek

king meer hebben; voor het tegenwoordige kan
eene beslissing daarvan niets uitwerken. Maar ik
jermeen te mogen aannemen, dat het geëerbiedigd
Hoofd van den Staat aan ons, ook nog na. de
verandering der omstandigheden, deze vraag ter
overweging heeft gelaten, dewijl men van de Sta

ten-Generaal de verklaring aangaande de schei
ding als beginsel begeerde, om, naar aanleiding
van zoodanige verklaring, de gedragingen van het

Gouvernement te rigten, zoo naar buiten ten op
zigte der groote Mogendheden die ons Rijk heb

ben gewaarborgd , en dat voor de zekerheid van.
Europa hebben gevestigd en versterkt , als ten op
zigte van België zelve, wanneer‘ in de toekomst de
gelegenheid om daar’ weder te handelen op nieuw
ontstaan zal zijn.

Uit dat oogpunt de zaak be

schouwd, keure ik onze tegenwoordigeberaadsla
ging niet, zoo alsvelengijdel en nutteloos, maar

579
naar alle waarschijnlijkheid hoogst belangrijk in de
gevolgen. Door op deze vragen eene scheiding‘ als

beginsel te erkennen, zullen wij eene algemeene
bepaling daarstellen , die den Koning in zijne_ toe
komstige handelingen inàzedelijken zin leiden en
binden zal.

Dat nu, Edel mogende Heeren, oordeel ik te
gevaarlijk in deze omstandigheden, en’ aan deme
dewerking , daartoe vermeen ‘ik mij te moeten

onttrekken. In deze oogenblikken kan ik geen be
ginsel helpen vestigen, dat het oproer , het land;
verraad en de meineed van zoo velen zal wetti
gen 5 want eene scheiding van de Nederlanden is
de vordering immers van hen geworden, die,
welligt toen zij hunnen geboortegrond aan Frank.
rijk niet leveren konden, met dat voorwendsel de
bevolking tegen hunnen wettigen Vorst in de wa

penen hebben gesteld; geen beginsel, dat eenmaal
aangenomen zelfs den afval zou kunnen veroorza’ ’
ken of kleuren van zoo velen , die tot nu toe met
heldeneer aan hunnen‘ eed zijn getrouw gebleven.
Ik kan in deze oogenblikken voor geen beginsel
stemmen, dat in de beide vragen zoodanig duis

ter en onbepaald is uitgedrukt, dat geen twee
leden dezer vergadering het eenstemmig begrijpen,

en er gehoord zijn, Welke het nu geheel anders
uitleggen dan zij dit eens in onwettige verklarin
gen te Brussel reeds deden; zoodanig duister en

onbepaald, dat ik de grenzen en strekking mijner
eigene toestemming nietzou begrijpen, terwijl ik ‘

‚
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mij. niet ‘kan voorstellen, dat doorlîzulkìeen onbe
stemd’ woord, ‘derust in het ZuidertLzou ‘kunnen

worden ’liersteld’,‘."maar ‘veeleer zou vreezen ,“ dat
juist uit die oiibcstemdheid weder ‘nieuw ‚geweld
over de toepassing en
kan eindelijk in ‚de
geenszins ‘het beginsel
genwoordige overtollig

uitbreiding. zal ontstaarn. Ik
bestaande omstandigheden
beamen, dativoor het‘ te
is , dat ‘feit-elijkihet is daar

gesteld, en dat alleen in en 21001‘ dc toekomst zal
knnuenpvyîenken , en Îwaarvan het al’ danyniet raad

zaine: en, nuttige ‚mitsdien 2alleen in de toekomst
zalùkannen‚geke1id‚ en‘ beoordeeld worden, als die’

toqkoímst "Gent daarmzai ‚zijn , en wanneer daarin
rustigeiﬁ teestand engeheel andere omstandigheden
mij —veroorloven zullen’, mede, te helpen onderzoe

ken en beslissen,‘ wat het lot van elk deel van
Nederland zal beltoorcn te zijn, dan , maar‘ ook
‘dan eerst, zal‘ ik‘. mij durven verklaren‘. Voor die
nog ‘onbekende toekomst wil ik nochrmij‘ zelven,
noch de Regering, tioch‘ den Koning thans reeds
door ‚de Wettelijke vestiging‘ en erkentenis van een

beginsel binden. Die toekomst ‘zal’ dan Welligt ons
leeren, of de scheiding, nu door geweld. daarge
steld , wettelijk , onvermijdelijk of; begeerlijk -zal
blijven, dan wel, of‘ er maatregelen te beramen
zullen zijn om, zonder tot zoodaníge uitersten te
vervallen, ‚aller belangen te vereenigen, Alsdan,

maar ook alsdan eerst, zal ik gaarne tot het on
derzoek daarvan nmtltiwerken,v en dan ook alleen
zal het eene vrije raadpleging zijn, en niet, gelijk

'38!
heden‘, eene beslissing‘ ‚l afgedwongen door devva
penen’, of door: de noodzakelijkheid geboren uit‘
eene reeds daargestcldtì ‚daadzaak- Ik‘‚kan"dan ,
otti ílfdèzﬂ redenen’, geen‘ toestemmend antwoord

op die‘ beide vborgedragenenvragen uitbrengen.‘ ‘

Adyijs van ‘den J/tr. Mi‘. n. F‘ na’ Ätrurln.
[Vertaald ‘medegedeeldaj
’
"s
r EDEL MoGENnE Hennen !
Het hoofd van den Staat’ onderwerpt aan onze
beraadslaging de twee navolgende vraagpunten:
10.‘, Of de ondervinding de‘ noodzakelijkheid
heeft. aangetoond, om ‚de nationale instellingente
wijzigen? ‚
.
. .
‘
20. iOf, in dat geval, de ‚betrekkingen, door
de traktaten en door ‘de ‘grondwet, tusschen de
twee _groote afdeelingon vanhet koninkrijk geves
tigd,‘ tot‘ bevordering ‘van het gemeenschappelijk
belang, in vorm of aard zouden behooren tewor
den ‚veranderd?

Iltìzal trachten deze ‘vraagpunten met rondbors
tigheid, met kalmte ‚enrnet opregtheid te beant

_yvoprdegĳgeîlìruik»makende van de kennis, welke
mij eeneĳottdervindíng van vijftien jaren heeft ven‘
sqhaft,—’gedurende. welken tijd? ik aan de’ werk
zaamlieden dezer kamer heb deel genomen, waar
in ieder
mijneoordeelen.
gevoelens kent en over mijn
heeft
kunnen
' I gedrag
‘m’
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De Koning {vraagfons de‘ slotsom van deze on’
derviuding, ik ben bereiddaaraan te voldoen.
’‚ Ik zal trachten te bewijzen‘, dat al de rampen,
waardoor wij geteisterd ‘ worden, en die wij be.
treuren, derzeliìer oorsprong ontleenen’ uit de
thans bestaande betrekkingen, zoo als die sedert
i815 bij verbonden en grondwet tussclien de twe‘
‘ groote afdeelingen des Rijks, zijn vastgesteld en
ingevloerd. Wanneer ik deze mijne stelling bewij
ze , zal de twee vraagpunten ‚te gelijker tijd heb
‘ben opgelost, en dan zal het onnoodig zijn, de
eerste afzonderlijk te behandelen.
‘ Onze naauwe en plotselijke ineensmelting , welke

bij de traktaten werd bepaald en door de grond
wet gewild, heeft ‘zich nooit verwezenlijkt, om
dat zij zich niet kon verwezenlijken onder den

vertegenwoordigenden regeringsvorm.
De rede hiervan is eenvoudig en klaarblijkelijk.
Wat is ‘eene ‚regering bij vertegenwoordiging,

stellig uitgedrukt bij art. 177 der grondwet?
Het is eene regering die berust op de meer
derheid der gevoelens, op het overwigtder be
langen , ‘die zich vrijelijk uiten en laten gelden op
de schaal van het algemeen belang, en dus niet

anders dan de regering der meerderheid. ‘ Dat.
overwigt, die meerderheid van gevoelens en be
langen heeft zich in het ‘koningrijkder Nederlan
den niet kunnen vormen - alles werkte dit te
gen“‚‘—- en ‘daardoor ontbrak er aan de regering

eene waarlijk nationale party‘ , waarop zij steu

‘neu koude, waardoor zij eenen vasten gang koude
houden -—- en het staatkundig 'gebou‘w , dat in
18115 opgerigt is, mistte een hechten grondslag,
de instellingen wortelden‘ zich niet in het hart en
in het verstand der ingezetenen, en‘ het groote‘

doel der vertegenwoordiging werd meer en meer
onbereikbaar‘.
" ‘
Om dit duidelijk te maken, zal eenige ontwik
keling noodig zijn.
Letten ‚wij vooreerst op den waren staat van

zaken, zoov als die bestond bij de vereeniging in
1815 , der twee groote afdeelingen van het Rijk;

gaan wij den ‘loop daarvan na, en ‘Wij zullen tot
besluit vinden, dat de plotselijke vereeniging,wel
-verre van het daarbij voorgestelde doel te berei
ken , eene daarmede geheel strijdige uitkomst heeft
opgeleverd.
Iedereen weet, dat deze vereeniging geenszins
het gevolg was van het verlangen, den wensch ,

de behoeften dezer beide volken, om zich te ver
eenigen; maar dat dezelve hun Werd opgelegd‘;
aan België als het gevolg van het regt van over
winning, aan ‘Holland, als eene uitbreiding van
grondgebied, met oogmerk om daarvan een krach

tigen, Europeschen voormuur tegen Frankrijk te
maken.
’ \
.
Iedereen weet, dat er in beide landen voor
oordeelen tegen deze op eene gelijke wetgeving
gegrondveste vereeniging bestonden, vooroordee

‘len, welke mogelijke middelen zochten om zich te
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‘versterken , en zich meer en meer te doen bil
lijken.
‘
’
t
Ò

Iedereen weet, dat de gevoelens, de geschie- ‘
denis,v de zeden, de godsdienst’, de maatschappe
‘lijke

instellingen,

de

middelen van bestaan, de

bronnen ‘van voorspoed vanûhet Noorden en van

het‘ Zuiden Werkelijk verschilden.
Dit ‘verschil, deze ivooroordeelen zouden onder
eene despotieke regering verzacht, verminderd en
door langzame t0e_nadering mogelijk‘ eens geheel
vernietigd zijn geworden -- gemeenschap van on

geluk en onderdrukking vereenigt en verbindt,
máar- getueenschap van voorspoed en vrijheid doet

dikwijls‘ vetdeeltlheden ontslaan, of, zoo zij reeds
‘bestaan , doet ‘ze isterker en. krachtiger uitkomen
en werken.
.
Derhalve moest’ dat verschil, die zedelijke af

scheiding, bij hetlystaan der vrijheid, zich ook
bij onsmeer en meer verloonen en uiten. Op dit
verschil, op die‘ verdeeldheid heeft zich al aan
stonds na de vereeniging een strijd gevestigd,
die steeds ‚aanhield, die‘ aan de belangen geen
tijd liet "om ‘zich te rangschikken, te verbinden
en eene gemeene zaak te maken zonder onderscheid
valtrlìuid. en Noord.
_

Die strijd over ‚te brengen in eene eenige wet
gevende ‘vergadèrirg; aan 7de publiciteit der be
raadslagingen ‘onderworpen, .‘—-‚- dat ‘verschil van

denkbeelden, gevoelens, belangen uitte lokken,
om zich al sterker en sterker te uiten, konde‚wel

26_7 0-4
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geen- ander uitwerksel hebben dan die afscheiding
grooter , en de ‘toenadering moeijelijker te maken,
‘doordien een nationaal gevoel van eer daarbij op

gewekt werd , en een Publieke geest, in elk’ der
‚deelen van het Rijk gevormd werd, die’ niet
alleen van denkbeelden verschilden, ‚maar elkan
der meer en meer vijandig werden, ten gevolge
der overdrijvingen , die onafscheidelijk ‘zijn van

parlementaire debatten.‘

’

De nationale eer is krachtiger dan alle redene
ring, dan de baarblijkelijkheid zelve , Want het
ontstaat uit gevoel , en ‘verandert ras in eenen
hartstogt.’ Dat kamp, waarbij de nationale eer
gemoeid Was ,‘ en Welke in de Tweede Kamer als
‘in een strijdperk gevestigd Was, verkreeg door de
‘discussien over godsdienstige vraagstukken, een

karakter van hevigheid en onverzoenlijkheid, die
alle vereeniging en toenadering moeijelijker maak

ten, en al dieper indruknalieten,

’

Vier millioenen‘ Katholijken waren met twee
millioenen Protestanten vereenigd, en die veree
niging kon in niets anders eenen grondslag vinden,
dan in de suprematie van het burgerlijk , van.het
tijdelijk over het geestelijk gezag.

Zonder de erkenning dier suprematie, zonder
hare in werking brenging ten einde de_beide gods’
diensten in de haar bij de Wetten aangewezen

’ grenzen te houden , is onze vereeniging, onze grond.
wet niet anders dan ‘eene zamenstelling van leugen

en bedrog , van onzin en onderdrukking‘, van haat
25
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en’verdeeldheid.’v en niettemin Werd dat opper

bestuur van het ‘tijdelijk over het geestelijk gezag
in deze kamer. een ‘ijdele hersenschimgenaamd.
Het eerste beroep dat-gedaan werd op de nu
merike meerderheidvan dezev of gene_‘godsdien
stige gezindheid, was danook ‘de eerste‘ stap tot
vernietiging van het fundament van ons maar‘
schappelijk verdrag , en hierdoor werd de strijd,‘
die reeds bestond over commerciële enﬁnaneiëlè

denkbeelden , ‚op eenv ‘volcanisch terrein geplaatst‘;
het ‚was de eerste stap tot zedelijken opstand,
en de ‘weg gebaand voor de nnmerike meerder‘
heid’, om , door welke middelen ook, de over‘
‘W-inning te verkrijgen voor hare stelsels en denk

beelden in deirzelver toepassing op wetten ‘die één
‚vormig moesten zijn, voor beide deelendesﬁijks.

De minderheid (Holland) ontweek ‘alle discussie
over dergelijke questiën,

— als niet totharë

competentie behoorende , riep altijd de suprematie

van ‘de burgerlijke magt in , — het was haar ‘ee-__
nige‘ ‘stut en steun tegen de overhêërsëhing van

het ‘geestelijk gezag’, van welke ‘belijdenis dan
ook.’ . .‚
‘
‘
Deze numerieke minderheid had_altijd’, via het
begin of van haar volksbestaatr, de vrijheid" van
het geweten en onderzoek, ‘waarvoor zij gestreden
bad, gegrondvest op het publieke onéíerwĳs 4-‘
waarover het aktive toezigt aan de Regering, als
een stellige plîgt was opgedragen, blijkens art‘.
{m6 van de grondwet, in verband beschouwd ‘met
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de regelen voor elke der verschillende gezind‘
heden,’ in het zesde hoofdstuk voorgeschre
ven. ‘
‘
’
‘Is zoodanig een beginsel van vrijheid van gèwe
ten in strijd en onvereenigbaar met sommige be- I

lijdenissen en geloof, dan mogen de grondwettige
bepalingen omtrent godsdienst en onderwijs voor

deze‘ en onoverkomelijke hinderpaal zijn.v —— Voor!
ons ‘was het openbaar onderwijs de hoeksteen van
ons maatschappelijk gebouw en de basis van het
oppetbestuur Van het tijdelijk gezag; het was de
eenige waarborg ‘voor de vrijheid van geweten,
door middel eh met oogmerk om hetonderwijs

der‘ ‘leefsúelliúgèn ’ te keer te gaan; een‘ oogmerk
‘hetwelk, wel’ ik waar, zeer moeĳelijk is te berei
\

‚ken, doch waarheen alle Pogingen de; Regering
îmoesten’ en werkelijkook gerigt zijn. ’
-‘_'
Het openbaar ‘onderwijs, in den waren geest

‘den grondwet, _ werd ‚dan hoe ‚langer hoe meer
het vereenigíngspunt van aanval ‘en vendedîiging,

het ‚groote ‘struikelblok’, het-welk reeds de oorzaak
was geweest van het Deïweïpèîi dierzeĳkíe groiul
‘wet door de ‚notabelen van Beígië‘
‘‘ " '
De godsdienstige begrippenveiïbonden ‘zich dan
ook aan de înationaleeer, ‘einde twee groote
afdeelingen van het Rijk, zedelijk, ‘hoe langer ‘hoe
meen te verdeelen en af te scheiden , zoo weläls

“derzelver iespexelíve‘ Vertegenwoordigers in de
Tweede Kamer; ‘en een gevolg "daäïiìän was ‘dat

de verkiezingen tot leden vande wetgevende ver
25 "

‘
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gadering al meer en meer‘ in een vijandelijken geest

Plaats vonden.

’

‘

_

Maar bovendien: in de vertegenwoordigende
kamer was het getal der afgevaardigden van het

Noorden en het Zuidengelijk. ‘
‘
Die gelijkheid in getal werd ‘in het Zuiden als
eene onregtvaardigheid aangemerkt. Dit gevoel
van‘ eene onregtvaardigheid , waarover men zich
‘vermeende

te moeten beklagen, verbitterde den

strijd , en deed de beschuldiging‘ ‘rijzen van eene
‘ĳvoorbedachtelijke onderdrukking van‘ de meerder
heid der bevolking van vhet Koningrijk der Ne’
derlanden door de minderheid.
‘
Het’ geloof. aan deze onbillijkheid had eenigen
schijn van gegrond te zijn, dewijl zij op eene af‘

‘getrokken en rekenkunstige Waarheid berustte,
volgens de statistieke beginselen van den vertegen
Woordigenden regeringsvorm.

Volgens de dorre, oppervlakkige en materialis- ’ rt-ische theorie van cijferletters, moet een gegeven
‘aantal inwoners ook zoo of zoo veel-vertegenwoor
digers hebben 5’ Wanneer deze materiële bereke
ning niet strikt gevolgd is, over degeheele be
„volking , wordt het vertegenwoordigend stelsel
geacht in deszelfs-grondslag te feilen; en de voor
standersdezer ‚theorie, over onregtvaardigheid en

ongelijkheid schreeuwende, doen, mogelijk zon
der het zelfs te willen, een beroep aan-de nume

;rike meerderheid, en Wanneerde menigte, op
welke eene zoo eenvoudige berekening ‘altijd den

‚a‘

grootsten indruk zal voortbrengen, is ingeroepen‘,
stelt zij ‚zich in beweging om haar gewigt in de

schaal te werpen, en haar regt om vertogen-i
‘ woordigd’ te worden , te doen gelden; alsdan is
het tijdstip gekomen, dat de regering der pligten
ophoudt, en dat de regering der’ laaaronis een

aanvang neemt.

I

‘

Doch zoodanig was de wargeest onzer veree
niging niet.
Het geloof aan deze onregtvaardigheid , dat het

denkheeld van de\ onderdrukking der ‘meerder
heid door de minderheid deed geboren worden,
was eene dwaling met der‘ daad en naar regt, met
betrekking tot het verdrag , hetwelk twee vol‘
ken, als zedelijke ligchametz, vereenígde, met
eene gelijke nationale ‘vertegenwoordiging, dewijl‘

de koloniën werden beschouwd als een integre
rend gedeelte van Holland; en waarlijk, deze
volkplantingen, aan “de Belgische nijverheid de
onschatbaarste voordeelen verschaﬂende, verdienden wel hun gewigt te mogen laten gelden door
het gelijk getal der vertegenwoordigers 5 edoch ‚
men sloeg daarop niet het minste acht.
Onze vijftienjarige, zoogenaamde innige veree-—

niging is dus niet anders geweest, heeft dus niet
anders kunnen zijn, dan eene voortdurende ‘wor

stelstrijd van de numerike meerderheid tegen de‘.
minderheid, ten einde de suprematie ‘en het over‘
wigt , hetwelk de grondwet haar’ ontzegde,‘ te’

verkrijgen: van daar al onze rampen, íen hoe sten-l
/
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kei‘ zich die strijd deed gevoelen , ‘hoe meer men
zich ‘van het doel verwijderde _, hoe grooter de
onmogelijkheid werd, ‘eene waarlijk algemeenen
lflationalen zin en geest en partij daar te stellen.

Zoodanig’ een algemeene echt nationale geest
werd dan ooknergens anders gevonden dan in de Ga

zette ‘des Pays-Bas , die deze ledige ruimte trachtte
op- te vullen , met verwelkte bloemen van eigen lof,
en zoo de afgrond bedekte, ‘Waaruit langzamer‘

hand opggrezen zijn, haat en‘ verdeeldheid, en,
eindelijk morele opstand, die weldra door mate

riëlen opstand is gevolgd geworden, in navolging
van hetgeen te Parijs ‘gebeurd is.

Bij eenen dusdanigen staat van zaken bestond er
‘geen vertegenwoordigende regeringsvorm , geen
gouvernement. De Koning‘ vond” geen anderen

steun dan in zijn opregt en edelmoedig hart, dan
in zijne zuivere en welmeenende bedoelingen, en
in zijne onvermoeide werkzaamheid en zelfsopoífe
ring.
‚

Noch het ministerie, of liever de Ministers,
noch de Staatsraad, noch ’s lands vertegenwoor
diging verzekerden hem eenen hechten steun van

ware nationaliteit, want de strijd bestond overal,
de nationaliteit nergens.
Hierdoor stond de Koning op zich ‚zelven afge
zonderd, enl zijne regering was niet anders dan

eene personele administratie.
Te vergeefs riep de Koning zijne beide zonen
totïzioh‘; zij ‘deelden in zijnen toestand, ‘zonder
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het kwaad te kunnen uit den weg ruimen, het

welk den grondslag zelven der innige vereenigìng
van twee, in‘. gevoelens verschillende, volken ge
legen was. ’
‘

De monarch, vreemd aan alle partijen, had er,
‚ zelfs geene, en nogtans schatte elk hempersoon
lijk hoog, bezat hij de genegenheid van allenâ‘
doch wat kon dit baten , de verdeeldheid bestond,
en demoest
strijdhij ging
— Om
te l
zijn,
zich voort.
hoe langer
hoe onpartijdig
meer afzonde‘
ren; het onvermijdelijk gevolg hiervan was, dat
hij in beide de afdeelingen ontevredenheid moest

verwekken.

_

De numerike meerderheid (Belgie), riep de
verantwoordelijkheid der Ministers in, als het on

feilbaar‘ middel om de denkbeelden, en de ge,
voelens van het grootste aantal tegdoen zegevieé
ren, en een overwegenden invloed te bezorgen.

De minderheid hield daar niet op aan, uit‘ in!
stinktmatig bezef van zelfbehoud. Zij schraagde
het gezag, zij moest hetzelve schragen, dit was

- haar plegtanker.
De periodike drukpers kan niet eeniglijk‘ door
Wetten worden in toom gehouden; zij moet ‚zich

zelve verbeteren, kastijden, zuiveren, de blinde
partijgeest , onder de banier der nationale eer",

maakte dit hulpmiddel nutteloos en onuitvoerlijk,
Want degeen‘ die onder deze banier niet mede
‘streed, Werd in den ban gedaan.

Eene steeds toenemende overdrijving en verhit.”
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tering, en eindelijk eene ware diktatnre over de
denkbeelden en publiekeopinie, zonder eenig te
genwigt, waren hiervan het gevolg.’ Vreemde
schrijvers mengden zich in den snijd , en kozen
de partij, om het gezag te verdedigen. Men‘
‚luisterde niet naar dezelve, men onderzocht en

gispte met bitterheid hun bijzonder leven in plaats
van hunne redeneringen te wederleggen, en het
laatste argument eenen‘ brandstichtende logica ,

Was ,’ hij volkomen gebrek aan andere argumen
ten, oproer, plundering en wezenlijke brandstich
ting. Zoo ging de morele opstand tot materiëlen
opstand over; -—- En, Edel Mogende Heeren! (en
dit zij de eenige verwijting, welke ik mij zal

veroorloven) niet ééne eenige onafhankelijke stem
liet zich in het Zuiden hooren om den laster, als

of Holland België onderdrukte, te logenstraﬁen;
niet één eenige onpartijdige pen wederlegde die

beschuldiging, die hatelijke logentaal! En het
stilzwijgen der Welgezinden versterkte de stoutheid

der kwaadwilligen,‘en de kreet van: Weg met
Holland] Weergalmde in geheel Europa, dat ver

baasd stond dat deze kreet opging uit ‘het midden
eener altijd‘t0enemende welvaart, eene Welvaart

‘die men grootendeels te danken had aan de op‘
qﬂeringen, welke aanhet Noorden ten voordeel‘:
van het Zuiden waren opgelegd geworden.
‘

Dittoeongelukkig
verschijnsel
is aan dezelfde
zaak
teischrijven,
en het gevolg
er van isoor
ons
allen bekend, ‘ofschoon het vast staat, dat de
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jongste gebeurtenissen in Frankrijk, aller hoofden
bedwelmende, het oogenblik der uitbarsting ‘ver
haast hebben.’
’
Welk is het ‘eenige en ware redmiddel tegen
de noodlottigste aller rampen , burgerhaat en bur
gerkrijg? Herschimmen en illucien op ‘te geven,
en tot de ‚wezenlijkheid terug te komen.‚ De schei

ding tusschen het Noorden en Zuiden bestaat ze
delijk; werkelijk. en met der daad bestaat zij ‘in
eenige gedeelten van het Zuiden; de‘ Commissie, ‘
door den Prins van Oranje bijeengeroepen ,' heeft
de scheiding eenpariglijk aangekondigd, .-— Hol
land neemt die aan; het verdrag is de facto’ en

jure verbroken. ‘
’
Holland keert tot den stand van zaken terug,‘
Waarin het zich voor het jaar 1815 bevond.

‘ De kolonien maken een integrerend gedeelte van
deszelfs grondgebied uit. Zij deelen in het lot
Van ‘derzelver Ware moederland.
'
\\
De vrije vaart en handel is het grond-het le
vensbeginsel van ’Holland, het is deszelfs onbe
twistbaar regt en eigendom. Het herneemt het‘
zelve; geen gezag, geene magt kanhet ‘dit ont
rooven; weder in zijn regt getreden zijnde, kan
_ ‚het iuwilligingen verleenen , nimmer kan men die
alseene verpligting van Holland eischen.

De schuld wordt verdeeld; Holland belaalt zich
met deszelfs vroegere schuld, — België met alle

de zijne, hetoveri-‘ge wordt gelijkelijk omgeslagen.
De innige vereenigingÍvan België en Holland

ze;
was het gevolg van een traktaat. De Koning
sluit en bekrachtigt verbonden; aan hem behoort
alzoo de magt, om die te wijzigen of die te ver‘
nietigen.
_
r I
‘
De ‘ Staten-Generaal ;_ buitengewoon bijeengeroe

pen, hebben slechts het beginsel der afscheiding
‘te proclameren, en‘ zich dan tot den Koning te

‘wenden , om de uitvoering daarvan aan zijne wijs
beid en aan zijne onpartijdigheid’ over» te laten.
‘Wanneer wij als vrienden scheiden, stellen wij
een middel daar van bevrediging voor het tegen

woordige, een middel tot voorkoming‘ der ramp
spoeden eener. geweldige ontbinding ‘voor het, ver
volg; het is een middel van eene toekornstigeytoe
nadering door, mogelijk minder innige, maar zeer
zeker beter en meer wezenlijke banden, die vrij
willig zullen gelegd en aangeknoopt worden. Dit
’ geval is niet bij de grondwet voorzien; het ‘is eene
zaak van dringenden spoed; de Staten-Generaal
in dubbele getale, hebben geene meerdere be‘

voegdheid, om over dit beginsel te beslissen, dan
de tegenwoordige of‘ gewone vergadering van de

Staten-Generaal.
Derzelver bijeenroeping in dubbele getale, zou
slechts een kwaad te meer ‘zijn, een noodeloos

kwaad, door het tijdverlies en de altijd gedwon
gene toepassing‘ van artikel 230 der grondwet,
hetwelk geene scheiding van ‚hetpNoordeu en het
Zuiden, kan hebben op het oog gehad. Wanneer
het hoofdkwaad , de innige vereeniging onder eene
l
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wetgeving, rnogt’ behouden blijven, verklare ik
‘mij’ stellig tegen alle bijeenroepingvan StatemGe‘
neraal in dubbelen getale, om de grondwet,

waaronder wij leven , te wijzigen. De tegenwoor
dige grondwet faalt in haren grondslag, eenheid

van belangen en ‚denkbeelden, en‘ als vertegen
Woordigend stelsel wederspreekt het zich zelve;
het hulpmiddel, om het getal vertegenwoordigers
‘in evenredigheid met het aantal ‘der vertogen.
woordigden te brengen, zou nog erger zijn dan
het kwaad zelve,‘ zon eene dadelijke inlijving zijn
ven Holland ‘in België, en eene openlijke schennis

van al wat in de wereld regt en heilig is; want
Holland, hetwelk zich in i813 zelve heeft gecon
stituëerd, en als onafhankelijke‘ Staat door alle
Mogendheden van Europa is erkend, heeft nooit,
en kan nooit Willens en wetens hare toestemming

geven tot eene vereeniging, welke slechts eene
zelfmoord van deszelfs eigen onafhankelijk bestaan
zoude wezen.
De Koning, als de hooge scheidsman en het .
hoofd der twee groote afdeelingen, zal eene com
missie van tien leden, in gelijken getale uit het
Noorden en Zuiden genomen, benoemen, teneinde
de voorwaarden der scheiding te regelen; inge
valle van verschil, zal hij de. bemiddeling en be

slissing in het hoogste ressort hebben en uitoe
‘ fenen.

De Koning zal in elke grootelafdeeling van zijn
Rijk Staten-Generaal in dubbelen getale bijeen
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roepen,’ ten‚einde aan ieder dier vergaderingen
eene staatsregeling aan te bieden, welke , doorde
meerderheid ‘aangenomen zijnde, de grondwet

voor‘ elk gedeelte des koningrijks zal uitmaken,
Voor het overige, en zonder in bijzonderheden‘
te treden, zal ik alleen zeggen , dat de scheiding
niet met kleingeestigheid moet behandeld worden‘;

edelmoedigheid en waarlijk verlichte denkbeelden
moeten daarbij geraadpleegd en in het oog gehou
den worden. Holland en dc koloniën zullen open
blijven, zonder hooge regten voor den invoer der
voortbrengselen van België; de vriendschapsban

den , die ik wil daarstellen , moeten in het‘ be
lang van den voorspoed der ‘beide gedeelten, zoo
wel van die van Holland als van Belgie zijn. De
Ware handelsvrijheid verlangt , begunstigt en be.

schermt zelfs het welzijn, den voorspoed en de
rust harer naburen.
‚
Edel Mogende Heeren! het kwaad
het geneesmiddel ‚Jnoet aan het kwaad
digd zijn; alle verzachtende middelen,
maatregelen, die ‘de kwaal niet in het

-is groot,
geëvenre
alle halve
hart aan

tasten, zullen tot niets anders strekken, dan vroeg
of laat nog veel verschrikkelijker uitbarstingen te
veroorzaken.

Dat men den staat van het alge

meen gevoelen in Europa, bij ‘onze naburen,‘in
overweging neme gjen dat men volgens‘ geweten

en met kennis van zaken uitspraak doe —- een
cordaat en stellig besluit neme. ‘Aan het Hoofd
van den Staat aan wiens overal erkende billijk
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heid magtige buitenlandsche natiën de beslissing
van hunne verschillen,‘ ten aanzien van grondge
bied hebben toevertrouwd, îaan dit Hoofd kan

het‘ Nederlandsche‘ volk met volkomen veiligheid
een‘ tusschen-bewind, of eene tijdelijke opschor

tinglder‘; grondwet, met opzigt tot de Staten
Generaal, toevertrouwen,‘eene opschorting welke

reeds met der daad en werkelijk‘ in een der ge
deelten van het Koningrijk bestaat, en daardoor
in vhet andere. gedeelte onvermijdbaar zal worden.
Holland kwijnde en leed; het achtte zich in‘
zijn levensbeginsel gekreukt, het gevoelde zich
zijne eer gekwetst, belasterd, overgeleverd aan ‚de

verachting van, de beschaafde wereld, en dit Hol
land getroostte zich, sedert dertien jaren, het
algemeene lot van alle numerike minderheid te

ondergaan, uit liefde voor den Vorst en uit ge
trouwheid aan den eed , en , geregte Hemel! het
werd beschuldigd van Belgie te hebben willen’
onderdrukken.
Belgie nam in voortdurende, wezenlijke en al-‘
gemeene welvaart toe, en het noemde ‚zich ‚ven.

drukt , uitgezogen en‘in ketens gekneldi!
Belgie kan van deszelfs verkeerde oordeelvelling

‘niet dan door daadzaken, en ‚inzonderheid-door
— _d’e daadzaak der zoo volledig mogelijke afschei- ‘

‘ding ‘terug ‘komen.

Die dieoordeeling, die be

schuldiging Was het gevolg vande valsche Posi- ‘
tie , waarin het zich met betrekking tot Holland
‘bevond, ’ van, onbekendheid een vooroordeel, van

sas
— blinde eigenliefde en ‘gekwetsten hoognioed. Gat.’
scheiden op billijke voorwaarden, kan eenmaal
‘eene ‘wederzijdsche vrijwillige toenadering plaats
‘vinden, wanneer de rede hare stem zal‘ doen
‘hooren, de hartstogtenbedaard zullen zijn, en de
‘Belgische belangen goed gerangschikt, zich vrije
lijk kunnen uiten. De innige vereeniging is eene
onmogelijkheid “de facto , de afscheiding is‘ het
"înien ’ ‘

” ' ‘Ik
‘ben; de ‘overbrelíger
‘van woorden
van rust
ïën
Îbevrediging;
ik’ heb niemand
‘beschuldigd,
ik V i
„béschùidíg alleen de ‘droombeelden eener, wel is
"waatrò, goedgemeende hersenschim, waarvan de

-verwèaeniijkingî"voor het’ tegenwoordig althans
vonmogelijk is ’5 booze driften hebben daarvan maar
al te meer misbruik gemaal‘; ik heb afschuw van
‘opzettelijke misdaad , maar voor verbijstering ben
ik‘ loegevend,
de liefde voor den géboorte- 1
‚gram! ‘zal {zelfs ‘in hare uitspattingen, altijd eene
verschooning in mijn hart vinden. ‘De gebeurte
‘iiissën aìjamaatr al te dikwerf de ware diotateren
ﬁer‘ ‚Wet g‘ zij "hebben ‘de’ ‘scheiding tussclren H01

land en ‘Beìgûe ‘úitîgësprnken’; ‘ongelukkig, dat de
tïiélvè door liet bloed van ‘veieedele slagtùiïérèvau

“pîìïgt airgetùòuwîìaìaaè‘ Meld’ en dìezegeld
Pgewmden. Vòaroardeelen, verwijt, miíliadheid,

îloldriftigheid’, moord ‘en verwoesting , aìedaat‘,
‘Edel Mogende Heeren! het Qpkliámmendebn ‘ver

schrikkelijke gevolg van ‘staatkundige vereerágíin

gen’, die‘, ÏÈtèt gòede "inzigten, ‘air een verkeerd
‘\
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dagliöht zijn ‘beschouwd ‚ dewijl die vereenigin
gen ‘het eerste beginsel van ‘alle innige ‚zumen

“vòegi-îìg mìskenden ,

tewetèn ûvereenkomsi , ge

Iijksoorìigheid ‘van zeden‘, aard, behoeften, ver
langens en ‘uìtzigten op de toekomst: — Verlaten

diì paìì, wam he‘: leidmen verderva.

'

Ed. Meg. Heeren! ik had voorgesteld, in he:

antwoord op ’s Konings. aanspraak ’, heL roover‘
woord afscheiding uit te dﬂtkidèn ale een steiiii
‘gen wensch in heîﬁbelang der beide deelen des
Rijks; ik herhaal dit nog , ’-‘- ‘altijd ebhter onúël‘

de billijke voorwaarden, nader teregëlen. ’

Indien de ópstand , de’ mùarìj-vìagiìeîveìbîîù
tering waarlijk Belgisch zijn, zal-Hit ‘woord ‘zijne

uitwerking doen; zoo zij aìrùîei zijn; zal heËzeL
ve althans nog die uiìwerkingê,r hebben, ‘dat hët
‘vraagsnuk alsdan van een Eurbpeeĳoh belang en

gewigt wordt’. In allen‘ gevallë ‚heg-ik ja op het
îweede vraagpunti, en , ter zake van ‘de door ïnij
gèopperde- bedenkingen, zeg 'ik vootwùùrdeìĳk
neen ‘op ‘het ‘eerste’ ‘

’

“

' -

‘ ‘ ‘Jídvĳs van Heer Mr. w. n. HOFSTEDE
.’ ‚ EbzL: Moeizame Hennen!

“ Afgeéaardìgd uit eene provincie, alwaar de in.
‘gëtébéﬂenﬁiehl gelukkig achten, wanneer ‘zij , ‘on
Hèr"Ïi1s’teYllîhgèú-,.die örde en veiligheid waarborî
gen , door‘ nijverheid ‘Hüh’ ‘bestaan ‘kunnen vinden‘,

strekt ZM‘: ‘mij 1:0’: ‘het ‘grobìäfb gehoegèn ‘níij te

‘

.
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mogen ‘overtuigen, dat} de algetneene denkwijze
aldaar, ‘zoo ‘geheel overeenstemt met de gewaar’
wordingen en gevoelens, Welke alle welden..
kendp Nederlanders , in_ de overige gewesten be
zielen.

g

‚

Bij de eerste mare van beroering in eenige ste

den der Zuidelijke afdeeling ontstaan, kan men
het, oog in ‘ons ‘gewest ,‘ voor uaanwelijks moge
lijk houdenj, dat; een gedeelte des Nederlandsehen

volks, eenîorde van zaken zoude Willen omkeel
vren, onder welke reeds zoo veel voorspoed was '
genoten , en ‘die, zoo vele schoone uitzigten ople- ‘
.verde ‘in’‚ de toekomst. — Maar ‘ook aldaar ‚klom

‘de verontwaardiging ten top , opv het vernemen

_van welke; niíddeledmen zich bediende, om dat
_‘‚oogrnerk_ (te bereiken,
en men
niets
jaujidergîvtiqorgrjkol‘
de Koning,
sterkstelde
door zieh
de liefde
‚en‘ ìhethkvetîtronĳvvcep ‚zijner volken, zou. dadelijk
‚îbevelen hebben. gegeven, om het oproer met de
‘wapenen te bedwingen ‚x en alzoo in de geboorte

‘te verstikken. Niet Weinig Werd die verwachting
gevoed , door de krachtvolle houding bij het Gou—

vernement’ in denvbeginne aangenomen, 7 ge‘
tuige het doen aanrukken van troepen naar het
tooneelvan den opstand, en de afreize. derwaarts

_van\ ‘den beidet koninklijke. prinsen , terwijl’ men
ter beschikking ‚scheen te hebben alle de noodige
‚middelen , om aan dien opstand niet zoo veel’ tijd

_te‘._moeten laten, ten einde eene volslagene revolte
ivoor tqbereiden en werkelijk daar ‘te stellen,
‘
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Dan‘, aan deze verwachting werd verder niet
beantwoord, wel was de bijl aan de wortel ge

legd , doch hierbij bleef het vooreerst.
De langmoedigheid des Konings in het openla‘
ten van de gelegenheid , om terug te’ komen, _en
vooral ook met de zending van‚den_Prins van
Oranje , om door bevredigende middelen het ge
zag der wet herstellen, is hierdoor zeker aan den
dag‘ gelegd , zoo ook, door het ontslag aan te‘ ne.
‘men, van dien edelen en_ getrouwen Staatsdie’
naar, welke als het, struikelblok en voorwerp van
s’

algemeeneil haat werd opgeheven,

doch

tegen

wien men zich blijkbaar alleen daarom had‘ ver
eenigd, vermits hij, met kracht en klemwan-re

denen, de inbreuken op het gezag der wetten tot
hiertoe had weten te beteugelen, en zich in het‘

geheel niet koude vereenigen met de afgetrokkene
leerbegrippen,'die wel op het dwaalspoor’ kun,
nen voeren, doch , voor het wezenlijk geluk van

een volk, al vrij onverschillig ‚zijn.
Danken wij dan wel den Koning voor deszelfs
geduld, ofschoon de uitkomst niet aan het oog;
merk heeft beantwcord‘
Maar danken wij ook den held, dieverheven
en groot, daar hij alleen stond te midden van

een muitziek graauw , getracht heeft’; den min
nelíjken weg verder te beproeven, doch ‚met ge‘
lijke vruchtelooze uitkomst.
_
‚De zaken aldus voorbereid en door Zijne Ma"

jesteit tot zekere hoogte gebragt , worden wij nu
‘

26
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geroepen, om‘ met Hoogstdezelve in gemeenschap

pelijk overleg te treden, over de volgende twee
punten Z

' n Of de “ondervinding denoodzakelijkheid heeft
» aangetoond, om onze nationale instellingen te
a Wijzigen?”
a Üf in dat geval de betrekkingen, door de

i‘ traktaten en‘ de grondwet tusschen de

twee

‚ n groote afdeelingen‘ van het Koningrijk gevestigd,

n tot bevordering van het onderling belang in
» vorm of aard zouden behooren te worden ver
» anderd P”

Na zoo veel als reeds door onderscheidene mij
ner geachte ambtgenooten te dezen is in het mid
‘den gebragt, zal het gewaagd kunnen schijnen,
wanneer ik, nog; zoo onlangs onder ‚U Edel Mo
‘genden opgetreden, de aandacht bezig houde, met
de ontwikkeling van mijne gevoelens, omtrent‘

aangelegenheden van zulk een groot en teeder be
lang; pligtgevoel echter, als het cenigst lid uit
onze provincie afgevaardigd , spoort mij aan, ook
‘mijne stem met ‘redenen bekleed, dienaangaande
te laten hooren.

‘

‘

_

\

’

Betrekkelijk het eerste punt, ‘ben ik, onder
verbetering,‘ van gevoelen , ‘dat de ondervinding

de‘ noodzakelijkheid, om onze nationale instellin
genl te wijzigen, nog niet heeft aangetoond, zelfs
niet_ lzeefï kunnen aantoonen.
‘nvijftien jaren zullen Weldra reeds zijn verloo

pen‘, om de ondervinding hier‘ te raadplegen,

\
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maar hoe groot dit tijdsverloop ook moge zijn,
voldoende is het niet, om’ de doelmatigheid eener
staatsinrigting,

met

genoegzamen grondte kun

neubeoordeelen, daar eene onafgebrokene vrede

geene schokken van buiten, en eenerlei toestand
van rust en kalmte, de gelegenheid niet heeft

’opgel‘ev‘erd,‘om de noodzakelijkheid van zoodanige
Wijziging, buiten ’allen twijfel te stellen‘.
De treurtooneelen, die wij thans) aanschouwen,
kunnen mij ook geenszins overtuigen, datde oor
zaak daarvan, in onze nationale instellingen ‘ge
zocht moet ‘worden.
Immers is ‘het er verre af, dat wij gezegd kun
nen worden, in staat te zijn, de volle ondervin
ding nu‘ reeds te kunnen raadplegen ,‘daar men‘
tot hiertoe onledig is geweest , met het in wer
king‘ brengen van die instellingen, en’ de orga
nisatievan de regterlijke magt zelfs ‘nog niet ‘eens

tot stand heeft kunnen worden gebragt.
‚ Bovendien, nog dagelijks en gedurig, vindt
”s Konings Wijsheid de gelegenheid, om het in‘

‘gevoerde te verbeteren.

De ‘middelen, daartoe

gebezigd, behooren al wederom beproefd, en
aan de mogelijkheid eener vereenvoudiging ge
toetst te worden.
‘
’
Zullen wij nu, Edel Mogende Heeren! den gang
cvan dezen arbeid, die tot nu toe geregeld heeft
plaats gehad , plotseling stuiten,‘ om wijzigingen ‘
‚daar te stellen, die wederom als zoo vele nieuwe

proefnemingen zouden moeten werken? Daardoor
26*
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blijft de onzekerheid van ‘onzen toestand des te

langergvoortduren , en worden wij inderdaad, op
den weg ‘van volmaking, slechts teruggezet.
Maar stellen Wij deze overweging eens ter zij

de, en raadplegen wij de ondervinding’ in zoo
ver Wij geacht kunnen worden, die nu reeds ver
kregen te hibben,’dan , Edel Mogdnde Heeren!

kunnen wij niet anders dan met een dankbaar
gevoel erkennen, dat onder die instellingen, zoo
als zij thans bestaan , Nederland althans voorspoe
dig en gelukkzgl/ran zijn, en wat zou men, re
delijkerwijze, meer verlangen?

Die instellingen mogen al niet volmaakt geacht,
doch zij hebben zhlksdan gemeen met alles wat
‘ menschelij k is. Het najagen eener denkbeeldige

volmaaktheid, voerde in onz‘e leeftijd, zoo dik
werf van het spoor, en ook schijnt dit thans we
-derom het geval; zou ik Wijdersvoor U Edel
Mogenden behoeven te betoogen, dat de morele
‚gezindheid, de goede wil, veelal toereikend is,
om datgene, wat instaatkundigc instellingen mis‘
schien gebrekkig kan worden geacht, weg te ne‘
men of onschadelijk te maken? en dat het volks‘
geluk minder van vormen dan van burgerdeugd

afhankelijk ‚is? 200 veel is zeker, onze regten, zoo
‘wel als onze pligten, zijnbij rle grondwet, zoo
als wij die nu hebben, vastgesteld en bezworen,
genoegaaam afgebakend, en geloof ik niet, dat

in de meer vormelijke bepalingen van dezelve,
verandering noodig vof nuttig ‘zou zijn, althans,’ ik
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zal aliijd mijne stem verheffen tegen elke verande
ring hier bedoeld, die niet boven alle bedenkin

gen noodzakelijk wordt bevonden , hoezeer die dan
_ook door factie geest mogt worden ingeroepen,
of hoe het oproer die ook moge trachten af te
dwingen. ’

’

‘
1

Het tweede vraagstuk zou ik misschien onhe
antwoord kunnen laten en mij tot liet reeds aan...
gevoerde gedragen‘; doch het denkbeeld van af;

scheiding vordert op zich zelve , onze bijzondere
aandacht.

Als ik ingezetenen van het voormalig België
‘ was, en deze vraag mij voorgesteld werd, dan
zou mijn antwoord gereed zijn, dat, door de ver

eeniging met de Noordelijke gewesten onder het
stamhuis van Oranje-Nassau, de Belgen eenmaal
hadden opgehouden vazallen’ te zijn van eenen
vreemden landsheer, en_ rang onder vrije staats

burgers
hoe dat
na en blijk‘
baar ten hadden
gevolge verkregen;
dier vereeniging,
landbouw,
fa-‘j
brijken, handel en allerlei vertier, aldaar ‘meer
hadden toegenomen; dat daardoor een talrijke_
gelukkige middelstantl, die ware grondslag eener’
welgeordende ‘maatschalipij , die voorheen niet be
stond, niet alleen nu aanwezig was, maar, met
voorspoed en welvaart bekroond, hoe langer hoe
meer zich ophief; om van geene andere voordee

len te gewagen , enídat ik dus volkomen verbijs’
terd zou moeten zijn, om de voorgestelde afschei- ‘

ding te verlangen.

I

”w
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Maar, die gedane vraag uit het oogpunt be
schouwénde ‚van een bewoner der’ Noordelijke
provincien , vermeen ik te moeten antwoorden,

dat , wel is waar, de ondervinding van twee
eeuwen ‘geleerd had, dat Noordelijk Nederland
‘ zeer wel rijk, voorspoedig, magtig en zelfstandig
kan zijn , zonder met België te behoeven, doch

dat dit België nu eenmaal en krachtens de trak
tatenî, en krachtens de grondwet, met de Noor
‘delijke provinciën vereenigd’ ‘zijnde, met dezelve
vereenige behoorde te blijven, omdat een groot
gedeelte ‘van dat België, zijne ware belangen in
ziende , op ’ de voortdurende vereeniging prijs stelt;

maar ook omdat, hoe ligt het ook vallen moge ,
die afscheidingenkel maar te proclameren, de
zwarigheden eerst dan imgeene-geringe mate zich
zullen opdoen, Wanneer de’ voortvaarden daarvan
moeten ‘geregeld worden , waarvan de ‚tegenwoor
dige discussien‘ reeds de proeven opleveren. —
Oneindige botsingen en geschillen zullendaaruit
voortvloeijen, en wie zal ‚hier als scheidsnan op

treden, aan Wiens uitspraak men zich zal willen
onderwerpen.
’
Bovendien , hoe volstrekt de afscheiding ook
moge p1a‘ats kunnen hebben, één punt van veree
niging moet toch altoos blijven bestaan, vermits
dezelfde dynastie over de beide deelen den scep

ter voert. ——’Hoe- afgescheiden de inwendige huis’
houding ook wezen moge, deKoning zal toch
altijd, in buitenlandschc betrekkingen, naar bui- ‘
e

‘

_

407

ten moeten werken, dl.’ hoofd van het geheel.
‘Nu kunnen uit‘ die buitenlandsche betrekkingen‘
voortvloeijen, zoodanige gevallen, waarin Hoogst-_
dezelve het ‘gemeenschappelijk overleg‘ van deyer-y

tegenwoordigers der natie behoeft.
Is nu de vertegenwoordiging gesplitst, zoo als
de afscheiding dit zal moeten medebrengen, dan
vraag ik, in welke moeijelijke positie de Souve
rein zal geraken , als de vertegenwoordigers van
het Zuiden eens een geheel tegenovergestelden weg

uit willen als die van het Noorden, en. omge
keerd? Zou het betoog behoeven, dat hieruit
botsingen ontstaan kunnen, verderfelijk voor de
nationale belangen?
Wel is waar , er zijn meer voorbeelden in En
rop‘a, dat een en dezelfde Souverein den schepter
zwaait over volken, niet door dezelfde wetten
geregeerd; doch hierop valt aan te merken, dat
er alsdan of verschil van natiën bestaat, of dat
een land als wingewest beschouwd wordt, of on
der bescherming gesteld is, maar in geen geval
heeft zulks plaats, of er bestaat één Principaal
Rijk’, dat de kern uitmaakt van de Monarchie,‘

dat een overwegenden v invloed uitoefent, of in
staat zou zijn uit te oefenen, terwijl dan de Staat,

Welke eene bijzondere wetgeving bezit, meer te
beschouwen is,’ als een aanhangsel of bijvoegsel,

althans, in geen geval als zelfstandig in derij der‘ i
Mogendheden optreedt; geene nadeelen zijn’ dan ook

van zulk een staat van zaken te verwachten.

‘.1
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Maar’, Edel Mogeude Heeren! hoe eenig en ge.

heel zonder voorbeeld zou hier het geval zijn,
ten aanzien van België en vNoorddïederland, daar
bijna twee gelijke deelen van een Rijk, tegenover
elkander zouden lgesteld worden! ik kan mij niet
verbeelden, dat dit anders zou mogelijk zijn, dan

in eene vijandelijke houding.
Ik zal over dit alles niet verder uitweiden,
[naar eindig met den wensch, dat Wij orde en
wetten Weldra hersteld mogen zien, dat in de‘

straf, Welke dennisdaad op de hielen volgt, de
onschuldige en Welgezinde burger bewaard moge

blijven; ‘dat zij, _Welke tot de ergerlijkste toonee
len van oproer, plundering, brandstichting en
wetteloosheid hebben medegewerkt ,‘onverschillig
‘van welken rang of betrekking ook, niet uit het
oog worden verloren, en dat wij in alle omstan
digheden, Waarin het vaderland bedreigd mogt

worden, op onzen post steeds kloekmoedig en ge
trouw te roer blijven staan, gedachtig aan de
Spreuk van ons Koninklijk Stainhuis: Gerust in
het midden der golven.
‘
Dan, Edel Mogende Heeren! het spreekt van
zelve, dat deze mijne wijze van beschouwing ge
heel en abafhankelijk is van zoodanige hooge po
litieke beweegredenen, Welke geheel buiten onzen

y gezigtskring liggen , en welken de Koning als het
overzigt hebbende over het geheel alleen in staan
zal zijn,‘ te beoordeelen, terwijl‘ wij het aan de
prudentie van Z. M. behooren over te laten, om.
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te dezer zake , aan ons zoodanige voorstellen te
doen, als’ Hoogstdezelve in Zijnewijsheid zal ‘ver
meenen te behooren‘.
.

‚ \

‘

K '

Advijs
dan den Heer
Mr. r. J. nonnannr.
\
‚
\
.

I

Ennr. Mocnnnn Hennen!

‘In ‚mijne‘ afdeeling heb ik verklaard niet op
het ‘standpunt te zijn geplaatst, om op de vragen,
de onderwerpen onzer tegenwoordige beraadsla
gingen, met zelfvoldoening te kunnen antwoorden;
daarom‘ ook den wensch geuit‘, dat eene discussie

mogt worden vermeden en het gouvernement zich
met de prosessen-verbaal der zeven afdeelingen
vergenoegen
zoude.
‘heeft om
nietnietlan-Î‘
mogen
zijn
,_ en thans
ben ikMaar
zelfs dit
verplìgt
‚ders dan ‘met ja en neen te stemmen.’ Zoodanig
geplaatst, Edel Mogende Heeren! zal mijne’ stem
vooral op de tweede vraag moeten beschouwd’,
meer als de uitdrukking van eenen Wensch, dan
als de verklaring van eene innige en gegronde
overtuiging.

‚

” Wat dan de verandering onzer nationale instel

lingen betreft, geloof ik dat iedervoorstel tot
Wijziging van de grondwet een twistappel tusschen
Noord en Zuid zal zijn, en dat men schielijk berouw
zal hebben de handen daaraan te hebben geslagen.
Ik ‘zal mij dus daar tegen verzetten.

Op de tweede vraag te antwoorden valt mij
moeijelijker, ‘maar omdat‚eene_ droevigebndervin
z
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ding geleerd heeft dat de eensgezindheid onmo.
gelijk ‚is, omdat het mij toeschijnt dat de tegen

strijdige belangen der twee groote afdeelingen des
Rijks eene scheiding inroepen, omdat ik daarom
naar dezelve verlang ,‘ zeg ‘ik op de_ tweede vraag ja.
‚Redelloôfiîlg van den Heer m‘ BOELENS , uitgespro

ken bij de beraadslaging der Tweede Kamer over
het antwoord op ’s Konings aanspraak.

EDEL MOGENDE HErREN!
Hulde doende aan de Wijsheid en het doorzigt
van de commissie in dezen, heb ik mij niet ont‘
trokken in mijne sectie het concepbantwoord aan

den ‘Koning te onderzoeken, zoo als het ons is
voorgedragen , en hetzelve met de leden van die

sectie paragraaf voor paragraaf‘ na te gaan; en
indien het, zoo als het nu ligt, door de kamer
Wordt. aangenomen , houd ik mij aan de gemaak

te aanmerkingen en veranderingen. Intussclien
kan het concept door‘ verbeteringen van enkele
zinsneden , bezwaarlijk zoodanig geredigeerd wor‘
den , dat het mijne volkomene goedkeuring zal
kunnen wegdragen , waarom ik eene geheel nieu‘
We redactie noodig oordeel.
’
Ik Wil, door ‘het bezigen van harde bewoor
dingen, die misschien den schijn van‘ beleediging
of verbittering kunnenhebben, niet toegeven aan
eene anders’ billijkeverontwaardiging, welke ie
der regt geaard Nederlander anders zoo zeer ‘be
zielt ‚ doch ook niets ‘meer dan die verontwaar‘

Ml
diging zoude te kennen ‘geven; maar ik Wensch
eene korte ‚onbewimpelde , rondborstige mannen- v
taal;

eene

taal , niet‘ ‚ingehuld in een zwier van

hoogklinkende zinsneden ‘en kunstmatigen stijl,‘
maar in woorden , die duidelijk kunnen gevoeld
worden, zonder verfraaijing, waar, en Welge
meend, en zuiver regtstreeks uit het hart te zijn

voortgevloeid: ik] wil mij niet buiten de attribu
tiën van de Kamer. begeven, evenmin die van
den Koning aantasten, maar bij deze buitengewo
11e zamenroeping der Staten-Generaal, door bui
tengewone omstandigheden veroorzaakt, komt het
mij niet ongepast voor, ook een buitengewoon

antwoord op des Konings aanspraak te geven: dit
antwoord behoort thans niet alleen zoo als meest
al een Weinig beteekenende weêrklank op ‘s Ko
uings, woorden te zijn, maar moet stellig in zich
bevatten het gevoelen‘, de onbewìmpelde meening
der Staten-Generaal bij de plaatshebbende omstan
digheden, en dit schijnt (behalve de, door’ de
grondwet ‘vereischte kennjsgeven van het bijeen‘
blijven der militie) ,‘ het eenige doel van Z. M.
zijn geweest ter zamenroeping van deze vergade
ring.

Zouder onze attributie te buiten te gaan,

of te treden in die van den Koning , kunnen wij

toch‘ met gepaste bewoordingen aan Hoogstden
zelven , in een vast vertrouwen op Zijne wijsheid

en zorg, onze gevoeieus te’ kennen geven; Wij
kunnen onze meening openleggen , dat Zijne Ma’

jesteit al die nìateriëlemagt dient te’ gebruiken , ‘

M2

‚

en zoo spoedig mogelijk te gebruiken, die de
grondwetaan hem gegeven heeft 5" onze hoop
uiten , dat daardoor, en daardoor alléén, zonder
met’ opstandelingen in eenige onderhandeling te
treden, de rust spoedig zal hersteld worden, te

vens met onzen ernstigen wensch ‘in den geest van’
het voorstel van den Heer van‘ SYTZAMA, dat het
Zijne Majesteit behage een onverwijld ‘en naauw
keurig onderzoek te gelasten, omtrent de aansto

kers en werkmeesters ‘der bestaande oproereu, op- ‘
dat de schuldigen, van welken rang ook’, naar
de gestrengheid der wetten gestraft worden: ‘wij

kunnen den Koning, ten opzigte der boodschap’
’ door’ Hoogstdenzelven ons toegezonden, onze ge
dachten te kennen geven ,’ dat de kamer, zonder
de herstelling der rust niet kan noch zal mede
werken tot herziening van de grondwet, of omver
stooting van dezelve, door eene afscheiding van de
twee groote onderdeelen des ‘Rijks. Zoodanige’
duidelijk nitgedrukte wenschen de Staten-Gene
raal , kunnen niet anders dan den Koning verster

ken en bemoedigen in de ongelukkigeomstandig
heden, Waarin zijn Rijk verkeert; en zulks ‘zal
uit het gevoel van zijn vaderlijk hart, dargeen
traan uit het oog van eenen zijner onderdanen zon
der aandoening kan zien vloeijen, voor een korten
tijd doen zwichten voor den drang der omstandig.
1

heden, welke, ter herstel van rust ‘en orde, en ‚
bewaring van de goede ingezetenen middelen vor
dert, die welligt bloed zullen doen storten.

...», anw-w’; m——‚

M5 .‚
Hiermede bekort ik mijn discours, en wil den
’ tijd, dierdringend is, niet onnoodig verspillen.v

Aangaande de beraadslagingen van meergenoem—
de Koninklijke boodschap van 13 September 1830,
had de Voorzitter voorgesteld die beraadslagingen
met open deuren tehouden, ‘doch een groot aan‘.
tal leden, hadden van het gegeven regt bij de

grondwet artikel 108 (*) gebruik-gemaakt en be.
geerd dat dezelve _in besloten vergadering zoude’
plaats hebben.
Vervolgens ontstond de vraag of men op de
beide vraagpnnten in de menigmaal gemelde Ko‘

ninklijke boodschap stellig zoude antwoorden dan
of men met een voorwaardelijk antwoord zoude
kunnen volstaan, waarop door de meerderheid

besloten werd dat het antwoord stellig bevestigend.
of ontkennend zonde zijn.
‘
‘
Eindelijk werd op de vraag, of de Oﬂderíliìldillg

de noodzakelĳk/zeid heeﬂ aangetoond om de natio
nale instellingen te’ wĳzigen, door 50 leden een’
bevesligend en door 44 een ontkennend antwoord

gegeven; 6 leden verklaarde geen bepaald aan...
‚ v woord te kunnen geven, terwijl op de tweede

vraag, of in dat geval de betrekkingen door’ de
iractalen en de grondwet, tusschen de twee grag.
(*)‘Hctwelk aldus luid:
De zittingen der Tweede Kamer van de Staten-Generaal wor
den in_ het‘. openbaar gehouden.

De Kamer raadpleegt met ge

alotene deuren ‚ wanneereen tiende gedeelte der tegenwoordige

leden hetlvordert,‘ of de President het noodig oordeelt.

\

‘
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l te afdeelingen van‘ het Koningrĳk‘ gevesttgd, tot
bevordering van het gemeensckappelĳ/a belang,
in vorm‘ ‘j’ aard, zouden behooren te worden

‘verandert, door 55 leden een bevestigend en 43,
een ontkennend antwoord werd gegeven, hierbij

verklaarde’ 2 leden geen bepaald -‚ antwoord. te
kunnen’ geven ; 10 leden waren afWezì-r’.
De. beraadslagingen over ’de twee opgenoemde
vragen werden dus ten einde gebragt.

‘ ‘ Omtrent de Ministers werd het volgende bekend
gemaakt; in het vervolg der beraadslagingen wordt
‘ dit aangemerkt; daarom zal ik het onderstaande

‘letterlijk’ invoegen.
’
‚
‚
Van de zes Ministers, die thans ’s Koning’s ka
‘binetsraad ‘uitmaken , zijn‘ er twee uit de zuide‘

lijke gewesten afkomstig.

Deze beide staatslieden

“wordenthans, op grond van ‘door dagbladen be- \
kend gemaakte stukken , aan welker zamenstelling

uit den aard der zaak geheel vreemd zijn, of
_ wok opj grond van omstandigheden, met welker
‚eigenlijken "aard, mendnogniet ten volle bekend
is , ‘beschuldigdwan’ te’ groote toegenegenheid voor
"de gewesten , ‘waarin ‘zij geboren zijn; men heeft

hen‘zelfs uit dien’ hoofde in het oog der Noord
“Nederlanders “verdaclir willen anaken, en‘ is zoo
‘verre gegaan, van het ‘hun zeer euvel te duiden,

dat zij zich van de op hen geworpene blaam niet
openlijk zuiverden.
‚
Intusschen is het stilzwijgen der bedoelde hooge
Staatsambtenaren zeer goed daaruit te verklaren,
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dat zij vde‘ meerderheid der Noord-Nederlanders
voor verstandige en bedaarde lieden houden, die
van zelve zullen begrijpen, dat bij de moeijelijke
"omstandigheden, waarin ’s lands Regering thans
verkeert , niet alles voor openlijke uitlegging vat

baar is 5 dat de Koning, in wien alleopregte Ne
derlanders met zoo veel regt het volste vertrouwen
stellen , geene verraders in zijnen Raad zoude
behouden; en dat , indien men de twee groote —
afdeelingen des Rijks als van elkander gescheiden
Wil beschouwen, het toch niets ongerijmds ‚heeft‘,
dat elke dier afdeelingen in ’s Konings Raad ver
tegenwoordigd wordt.
’
‚ Te Haarlem werd door de Generaal-Majoor en
Plaatselijke Kommandant eene bekendmaking uit

gevaardigd, houdennde aanbieding ‘Wan twintig
guldens handgeld voor ieder, die de vereischten

voor Militair bezat, en zich voor zes of acht ja
ren’ verbinden wilde.

’

Dit zelfde had ook te Ámsterdam plaats.
Den ‚i618!‘ October had een veertigtal leden van
de eerste en tweede Kamer een rekest aan den

Koning aangeboden, houdende verzoek dat Z.
K. ‘H. de Prins van Üranje zich naarùeene der
zuidelijke steden mogt begeven, ten einde aldaar
met eenige Notabelen te confereren, betrekkelijk
de middelen ter herstelling van rust.
Het tot‘ nog toe rustig geblevene Gend werd den
298ml ook de plaats van oproer; maar geen ‘won

der: de geest, waaraan arm te zijn deugdzaam
\
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is, werkte aldaar zeer sterk, terwijl men het ge- ’
meen door het uitdeelen van geld, verspreiden
van valsche geruchten , en andere schandelijke mid
delen, opruide en genoegzaam dwong om misdrij
ven te‘ plegen.
’
‘

In den avond van diendag hadden er talrijke
zamenscholingen Plaats, niettegenstaande de stede
lijke Regering alle vereenigingen van meer dan 5

personen had verboden.

Ook had het gemeen,

i door middel van karren , drie bruggen versperd.
De bezetting was evenzeer als de burgerwacht,
geheel onder de wapenen, en er Waren vier stuk

ken geschut met brandende lonten op het St. Mi
chels plein geplaatst.

Toen de zamenscholingen

al te dreigend werden, heeft ‘zoo wel de bezet
ting als de Burgerwacht op het gemeen gescho

‘ den of hetzelve met geweld uiteengedreven. De
Burgerwacht heeft onder andere.‘ zich van twee
der bovengemelde bruggen meester gemaakt, en
daarbij één muiter‘ dordgeschdten v(‘n ‚twee ge

kwetst.

De’; avonds ten tien ure Waren alle de

zamenscholingen uiteengedreven.
Te Geìrd Werd ineere bijeenkomst van den

Luitenant-Generaal Gnîenv, den Generaal-Majoor
‚van ‚ OLDENEEL , provinciaal Kommandant, den
Baron DESTOMBES, plaatselijke Kommandant, den
-Baron van noomv, Gouverneur der Provincie en
Burgemeester CROMBRUGGHE besloten, om de krijgs

bczetting uit de stad en naar het‘ kasteel te doen
trekken. De Gouverneur begaf zich naar ’s Gra

‘M7
aìenhage, waarneming werd aan den heer cameo
HEM lid der gedeputeerde Staten, opgedragen.
Het garnizoen te Ostende en later dat van

Nieuwpoort weigerde de dienst.
Doornik werd ook oproerig; eene menigte was
op de kasernen aangevallen.

àanvankelíjk hadden

de troepen zich verdedigd en op demuitelingen
gevuurd, zoodat er op eene plaats drie gedood en
een twaalftal gewond werden, terwijl op eene
andere vier dooden en tien gekwetsten gevallen
zijn. Van het garnizoen werd slechts een man

gewond; doch het toeval willende, dat een man
uit het volk door zijnen schoonzoon werd dood

geschoten, maakte zulks dadelijk zoodanigen in
druk op de troepen, dat het vuur ophield en
dat vervolgens langzamerhand meer dan 600 sol
daten hun vaandel verlieten.

Generaal oom‘ nmncnnswas den 30ste“ Septem
ber met de divisie onder zijne bevelen staande,

welke 6ooo man sterk was en laastelijk in den
omstreken van Maastricht gekantonneerd had, te

Cortenberg aangekomen, om zich met de troepen,
onder. onmiddelijk bevel van Z. K. H. Prins FRE‘
DERIK staande, te vereenigen.

In den morgen van dien zelfden dag had zich
een troep muiters hij Marly, op den weg van
Brussel naar Vilvoorden, vvertoond, zich naar

laatstgenoemde plaats willende begeven. Eene co
lonne der aldaar geposteerde Nederlandsche troe
Pen trok hun tegen, en heeft hen, na eenige te
27
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hebben gedood en gewond, terug gedreven tot
over de‘ Lakensche brug.
De curassiers, die te HaecÌzt stonden, sloegen
Verscheidene aanvallen der Leuvenaren met dap
perheid en goed gevolg af.

Het hoofdkwartier van Z, K. H. Prins FREDERIK
werd den eden October te Antwerpen gevestigd;
de correspondentie op‘ Frankrijk werd geheel ver
hindert‘

‘

De beruchte baron DE STASSART werd door het
provisioneel‘ gouvernement tot ‘Gouverneur der
provincie ‚Namen benoemd.
Te Yperenv werd de Brabandsphe vaandel uit

gestoken.
’ .
Te Doornik kwam het tot een gevecht tusschen
de‘ troepen en de muiters.
Te Ath onderwierp zich de militaire magt aan

’de vorderingen der oproerigen.
Te Mans, waar de militaire magt zich gedurende

loífelijk gedragen had, gelukte het de muiters,
een groot deel derzelve tot afval te bewegen‘, het
welk de gevolgen had dat generaal nowmv, bene
vens de hoofd-oﬂicieren ‘LASARRAZ , KNQLL en LAATS‘

MAN , met den Luitenant ‘rHEEsmG gevankelijk naar
Brussel gevoerd Werden.
Het vooral bevoordeelde en welvarende Gend,

hetwelk langer den ‘storm had afgeweerd, keerde
nu geheel en al om.

Commissarissen vertrokken

‘naar Brussel, om zich met het Provisioneel Be
‘wind te verstaan.
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Te

Luik

had een‘ scherp gevecht plaats.

De generaal DAINF met een convooi leeftogt voor

de citadel verschenen zijnde, kwam met de Com
mandant van de Luikschc Burgerwacht in onder
handeling, waarbij bepaald werd, dat een ge‘

deelte van dat convooi op de citadel zoude wor
den gebragt; Waarop het verder naar de voorstad.
trok. De Luikenaren , de bevelen van hunnen
Commandant miskennende, overvielen hetzelve.

De begeleidende troepen sloegen daarop het mui
tend graauw naar binnen. 3 stukken geschut,
uit welke de artillerie der Luikenaren bestond,
benevens het vaandel van Verviers, waarvan er
ook eenige waren onder geweest, vielen in de
handen der troepen, die van de zijde een uitval

deden. Het konvooi kwam evenwel niet binnen.
Te Namen had Generaal van GEEN een aantal
van ‘zijne manschappen ontslagen en was met de ove
rige naar_ het kasteel teruggetrokken. Op den
2de“ October had de laatste vergadering voor de
buitengewone zitting van de tweede kamer der
Staten-Generaal plaats, waarbij 70 leden tegen
woordig waren.

De heer TOULON was voorzitter.
De aanteekeningen van het verhandelde in de
openbare zitting van den 23ste“, alsmede in de
zittingen met geslotene deuren van den 27ste" , van

den 28ste“ , voormiddags en ’savonds, alsmede van
den 298m‘, voormiddags en‘ ’savonds, werden ge
lezen en 5‘oed g ekeurd.
‚27
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De Voorzitter deelde ‚mede eene boodschap van
de Eerste Kamer der Staten-Generaal, houdende,
dat zij de beide vragen, vervat‘ in de koninklijke
boodschap van den 13de!‘ September ll., met ja
heeft beantwoord. Dit stuk werd voor kennisge
ving aangenomen.

‘

De Heer ĲoNnEn-cnnrins had het woord over
het door hem,in de zitting van den 15115" Septem
ber ontwikkelde, voorstel (zie bladznöi), en zegt:
Toen ik den 14de“ der afgeloopene maand,
daags na de opening dezer buitengewone zitting,
een voorstel op het bureau uederlegde, waarvan

ik U Edel Mogenden den 15‘lell de ontwikkeling
gaf, had ik daarbij onderscheidene bedoelingen:
Vooreerst.- die, om de aandacht der Regering
daarop te vestigen, dat alsloen vooral het tegen

woordig oogenblik meer belang moest inboezemen
dan voorzieningen ‚in de toekomst, en om tevens

U Edel Mogenden daarvan te overtuigen.’
Ten tweede.‘ die, om de gevoelens te leeren
kennen van onze ambtgenooten , ’ vooral uit het
Zuiden, nopens de middelen van conciﬁcatie,

welke zij mogten op het oog hebben, terspoe
digste bereiking ‚van het doel tot herstel der ge
schondene orde.
Ten derde: die, om u te bewegen, om mede

te werken tot, en zelfs om aan de Regering, des
noods, voor te stellen, het gebruik van kracht

en geweld, indien er u de noodzakelijkheid van
zou zijn gebleken.
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Ik zag minder kans om deze bedoelingen te be
reiken door middel der deliberatien in zeven af
deeliugen uwer vergadering, elk uit vijftien leden
bestaande, ‘ dan door middel van eene enkele

Commissie, welke U Edel Mogenden kon voor
lichten, en ik zou daarom nog mijn voorstel quad
ad formam ‘trachten te regtvaardigen , indien niet
intusschen‘ de grond_der zaak door de opgevolgde
gebeurtenissen zoodanig was veranderd, dat het
thans zonder doel is geworden.
Immers het is de vraag niet meer, of men eene

of twee Provinciën, die de’ oproervaan hebben
opgestoken, door toegevendheid of door geweld
moet terug brengen tot de orde, maar veeleer,

of men het goed en bloed van de getrouw ge.
blevene Nederlanders, verder moet wagen en op
oiïeren tot temming van den euvelmoed van de

bevolkingen van geheele Provinciën, die als zin
neloozen te wapen loopeu , en zich tegen de wet
tige orde verzetten , zonder dat zij het onderling
eens‘ zijn wat zij willen , en zonder dat dus toe
gevendheden , of middelen van overreding ingang

vinden of iets baten kunnen; want, Edel Mogen
de Heeren! het is thansxvolkomen blijkbaar , dat,
gelijk te voren de zoogenaamde grieven, nopens
eene verlangde ministeriële verantwoordelijkheid,
jury ‚ vrij onderwijs, en wat niet al, alleen Wa.

ren voorwendsels enleuzen in den mond der drij
vers, om tot het uiterste te komen, zoo ook en
zelfs de eisch tot afscheiding der Regering van
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Noord en Zuid, in het Zuiden het eerst ge.
hoord , een punt van’ uitgang is, waaromtrent men
zich daar evenmin ‚ schijnt te verstaan; doch het
geen echter, mijns oordeels, nu‘ wel tot stand

zal moeten worden gebragt, omdat de_ zaak facto
reeds bestaat, en het gebeurde volkomen bewijst,

dat het Zuiden niet op gelijken voet alshet Noor
den te regeren is, terwijl dit laatste alleen in

het uitzigt op die scheiding een rustpunt‘ van
hoop in de toekomst kan vinden.
Dit laat niet na, Edel Mogende Heeren! dat,
naar mijn inzien, de Regering bevoegd en volstrekt

verpligt was, om de kracht van deszelfs uitvoerend
gezag en van den sterken arm te beproeven tot

‘demping van den opstand, opdat men haar niet
naderhand verwijten zou, dat zij de stil gebleven

ingezetenen in

het Zuiden zelve, bescherming

geweigerd en aan derzelver lot had overgelaten.
Maar die proef heeft getoond, hoe de opstand
is geworteld, seders langvoorbreid, en met wel

ke kannibalen-woede ‚hij wordt volgehouden , zon
der dat het hollend paard, immers thans, te
teugelen is.

‚

Te regt, zoo schijnt het mij toe , heeftdus de
Regering die proef niet verder volgehouden, maar

de krijgsbenden ‚van den Staat terug doen trekken,
om vaste vmilitaire posten te bezetten; en terwijl

wij aan die krijgsbenden den hoogsten lof van
trouw en dapperheid toezwaaijen, en den plegti
gen dank der natie toebrengen, zal tijd en rijp

‘
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beraad, zoo veel bespoedigd als de omstandighe
den toelaten, alleen moeten leeren , hoe de woe
de op de beste wijze zal worden betoomd en
een opstand gedempt , die, zonder beweegreden

begonnen, thans geen ander doel schijnt te heb
ben dan de wegwerping van alle wettig gezag;
en indien zij niet van zelve, of door buitengewone
kracht gestuit wordt, geene andere uitkomsten

aan de ongelukkige bevolkingen der weêrspannige
streken belooft, dan die onafscheidelijk zijn van
jde rampzaligste regeringloosheid.
Ì
De staatkunde van Europa, Welke dit Rijk heeft
gevestigd , en waardoor de Zuidelijke‘ gewesten,
onder den schepter van Oranje , aan de bestaande
en door eigen kracht gevestigde Vereenigde Ne
derlanden zijn gevoegd , kan dusdanigen onge

hoorden moedwil , die nergensschijn noch grond ’
van regtvaardiging vindt , niet onverschillig aan‘ ‘
zien; de Koning der Nederlanden, die vijftien
jaren lang ijverig zwoegde, juist om vooral het
geluk dier bevolkingen te bevorderen, en onder
wiens regering zij tot eenen tervoren ongekenden

bloei Wierden opgevoerd,’ zal in die staatkunde
steun ‘vinden tot herstel. Ik wil de middelen,
die daartoe kunnen leiden , noch vooruit loopen,’
noch aanduiden, maar (des mogen wij ons verze
kerd houden), deze zullen zoodanig zijn, dat, bij

schifting der belangen van het volk , dat rustig en
getrouw bleef, van dat, hetwelk moedwillig, en
brooddronken zijn geluk vertrapte , die belangen
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nimmer zullen Worden opgeoﬂerd aan de overdre
ven en woedende eischen van opstandelingen, die
getoond hebben , niet rijp te zijn voor het genot
eener verstandige en matige vrijheid, en te Wier
aanzien de Europesche staatkunde zich schijnt be

drogen te hebben, doch nu nader, en zoo men
hopen mag ,’ wijzer zal kunnen beschikken.
Dat dan ingezetenen der rustige des lands hier
op vertrouwen, in dat vertrouwen ‚rust en orde

bewaren en handhaven, en moedig blijven hopen
op

de

toekomst, die,

hoe duister ook,‘ echter ’

nog lichtstralen opent.

Mijn voorstel van den 14den September thans
zonder verder doel zijnde, meen ik hetzelve

te

moeten intrekken.
Ì

Vervolgens werd gelezen het volgende verslag der
centrale afdeelíng, betrekkelijk het voorstel, door
den Heer van SYTZAMA in de zitting van den 18de“

September ontwikkeld.

(Zie bladz. 167.)
l

De antwoorden, door den Voorsteller gegeven,
werden bij vier afdeelingen aangenomen. Eeneaf

deeling (de 6de) verklaarde te volharden bij haar
reeds geuit gevoelen; eene (de 3de) hield na de
beslissing der twee vraagpunten, het doel van het
tegenwoordig voorstel grootendeels voor vervallen.
Eene afdeeling eindelijk (de 7de) eveneens volhar

dende bij hare eerste meening , gaf den voorstel
ler in bedenking, of het niet best ware, zijn
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voorstel in te trekken, en verdere discussiën voor
te komen.
’.
De Voorzitter stelde voor, om de beraadsla
gingen over dit onderwerp dadelijk te openen ,

hetwelk werd goedgekeurd.
De Heer van DAM van rssrrr: Over al het geen
ik heden in den vroegen morgen reeds gehoord heb,
durf ik het niet wagen naar mijne gewoonte tot U te

spreken.

Ik heb gemeend mij te moeten binden

door mijn advies te schrijven, uit vrees van aan
mijne gemoedsbewegingen te vrijen teugel te vieren.
Toen de Heer van SYTZAMA op den 18de“ der
vorige maand zijn voorstel‘ deed, meende ik het
zelve te moeten ondersteunen, omdat het mij alle‘
zins gewigtig en doelmatig voorkwam.
l
Mijne overtuiging hieromtrent is niet verminderd,
maar vermeerderd gedurende den tijd die sedert
verloopen is.
Toen de buitengewone oproeping geschiedde,
hebben wij ons verheugd; wij hebben ons vol
vaardig om den troon geschaard, om met onzen
geëerbiedigden Koning, die onze wijsheid, be

daardheid en standvastigheid inriep, te bepalen,
wat in deze treurige omstandigheden voor het wel

zijn van Nederland kon gedaan worden.
En in welke toestand hebben wij ons bevon
den? Edel Mogende Heeren!

Indien de zaken niet zoo ernstig waren, wij
zouden dezelve belagchelijk heeten. - De leden
van de hoogste vergadering des lands, waren even

/
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weinig bekend met den waren toedragt der ge.
beurtenissen , als de geringste arbeidsman- dezer
residentie. Onze ooren openden zich gretig voor
ieder berigt van het jammerlijk tooneel des bur
gerkrijgs.
_
En bij dezen stand van zaken heeft men gewild
dat wij‘ zouden raadplegen.

‘blinden overde kleuren.

Zoo raadplegen de

’

Onze laatste beraadslagingen hebben dan ook

geleerd, van ‘hoeveel belang het zonde geweest
zijn , dat men het voorstel van den Heer van
SYTSAMA te voren in overweging had genomen.
De geringe meerderheid der Kamer had be

slist, dat men bepaald jaof neen zoude antwoor
den op de voorgestelde vragen. ‘Waar toe nu die
menigvnldige advijzen , in . grooteren getale dan
immer te voren hier uitgebragt, dan alleen om
ons te zeggen, dat men zich niet genoeg vond

ingelicht;_dat men ja of neen zeide , zonder zich
door dat‘ votum te laten binden; en dat men op
helderingen dienaangaande zoude afwachten van
Gouvernementswege. Zoo dat onze beraadslagin
gen, waarvan men buiten af zoo veel gewigt
hechtte, en waaraan hetGouvernement heden

zulke ernstige gevolgen heeft gegeven , volstrekt ‚
geen definitief resultaat hebben opgeleverd.
Men werpt ons tegen dat het voorstel thans

zonder doel is. Maar , Edel Mogende Heeren!
zal niet binnen weinige dagen onze gewone na
jaarsvergadering eenen aanvang nemen ?_
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Is het niet meer dan tijd dat wij het Weten ,
of men de oproerige gewesten door toegeeﬂijkheid
door schikkingen, door verdeeling van grondge‘
bied en gezagtot rust en orde hoopt terug te
brengen, dan wel of de kracht der wapenen zal
beslissen?
Is het niet voor het volk, en dus voor ons,
‘die het hier vertegenwoordigen, van belang om

te weten, of die gewesten, die zich hebben ge
kenmerkt door trouw aan het wettig gezag, door
trouw aan hunnen Koning, ongewapend zullen
blijveii staan tegen over gewapende gewesten, en
of de_ voorwaarden der scheiding, 200 die wordt
bewerkstelligd, door het eene gedeelte des Rijks
aan het andere zullen worden toegeschreven, met

de wapens in de vuist.
Ik wil den oorlog niet.

Ik wensch vurig, dat

men middelen zal vinden om zonder bloedvergie
ten de rust te herstellen; maar ik ben er trotsch
op tot een volk te behooren, dat vrede steeds
heeft lief gehad, maar den oorlog nooit ‘gevreesd,
en dat gedurende bijna drie eeuwen voor vrijheid
en Oranje goed en bloed heeft veil ‘gehad.

Die bedaardheid en die kalmte, waarmede men
zoo gaarnespot, is nog het kenmerk der Noord

Nederlanders, en hartelijken dank hebbe , dat
volk, dat het die onder de moeijelijke omstandig
heden, Waarin wij verkeeren, nergenscheeft ver

geten.

'

Maar men wete het, dat die kalmte en he‘,
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daardheid overgaan in vasten moed en volharding

als de nood het eischt.
Wij -lev‘en in een ‚oogenblik waarin men van
geene zijde de waarheid mag bewimpelen. Ver
trouwen wekt vertrouwen.

Die spanning der

gemoederen heerscht niet alleen bij ons, zij heerscht
bij alle volken van Europa, en de gebeurtenissen

volgen elkander schrikverwekkend op.
Vraagt gij mij nu, EdelMogende Heeren.r of

ik geloof, dat ook dan, wanneer de meerderheid
zulks mogt verlangen, de Ministers die rondbor
stige opgave zouden doen, welke gevraagd wordt,

met vermelding van personen en zaken? dan zeg
ik neen!
De Staatsmannen, die , openlijk opgeroepen
zijnde, om‘ zich te zuiveren van den blaam en

het wantrouwen, die op hen rusten, vergenoegen
zich met eenige nietsbeduidende zinsneden te
doen plaatsen in een Gouvernementsblad, geven
mij die verwachting niet.
‘
‚Maar ik zeg het hier met vertrouwen, dat veel

raadselachtigs begint te ontraadselen, en dat een
gedeelte van‘ den sluijer is opgeligt.

De Ministers die ik bedoel, zeggen ons, dat
niet alles in deze moeijelijke omstandigheden voor_
openlijke uitlegging vatbaar is. Dit stem ik gaarne
toe. Maar hier, in geheim-comité, zich ‘te open

baren voor de vertegenwoordigers des Nederland
schen volks, met openheid en rondborstigheid,

is het kenmerk van een rein geweten, isniet spreken
\
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voor het publiek; en ‘dit hadden wij mogen ver
wachten.
De Ministers, die zich in hagchelijke oogenblik
ken als deze, het vertrouwen zien onttrekken van
het rustige en welgezinde deel der natie, en nog
lust behouden ‚ hun ambt te blijven vervullen,

toonen, dat hetvergulde kleed dat hen dekt, en
de bezoldìng hunner bediening hun nader aan het

harte ligt, dan het Welzijn van den Staat, ten
zij men gelooven mag wat zij ons zeggen, dat zij
de zuidelijke deelen des Rijks, en dus ook de
oproerige provinciën, in ’sKonings Raad verte
genwoordigen.
’
Iedere meening ter goeder trouw eerbiedig ik.
Maar ik voor mij blijf den hartelijken Wensch
koesteren,

dat aan den inhoud van het voorstel,

en daarmede aan het verlangen van zoo vele dui
zenden, worde voldaan.
Maar hoe de uitslag zij ook van deze beraad

slagingen, welk het lot wezen moge dat. aan het
dierbaar Vaderland beschoren zij, ik zal berusten

in het bewustzijn, dat ik gewaarschuwd heb met
Hollandsche trouw en rondheid; ik zal mijnen
troost zoeken in het getuigenis van mijn eigen
hart , dat ik het wel heb gemeend met den Koning
en met het Vaderland.

De Heer van ALBEBDA van BLOEMERSMA: De me
dedeelingen , die bij het onderhavige voorstel wor

den gevraagd, zouden veel licht hebben kunnen
verspreiden over de beide belangrijke vraagpunten,
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die wij te beantwoorden gehad hebben. Thans
zijn de omstandigheden te dezen aanzien veran.
derd; maar desniettemin is het doelvan het voor

stel nog geenszins gemist, en ik blijf nog gelooven,
dat de daarbij gevraagde olliciële berigten nopens

personen en aken , ons voor het vervolg van we
zenlijk nut zullen kunnen zijn. Ik zal dus mijne
stem aan het voorstel geven, doch ben van oor

deel , dat in de bewoordingen-daarvan eenigever
ahderingen behooren gemaakt te worden. — De
spreker telt deze veranderingen op , waaronder be
l hoort, om bij de vraag over de middelen, die ter
n‘

voorkoming van het oproer zijn te Werk gesteld,
de woorden: door personen , die in openbare be
trekkingen geplaatst zĳn, in te lasschen.

De Heer raars: Ik kan niet besluiten om te
gen het voorstel van ons geacht medelid van svr
ZAMA te stemmen, zonder hulde toe te brengen

aan den ijver en de vaderlandsliefde, die den
voorsteller versieren.

De redenen, die mijne wei

gering bepalen , zijn tweeërlei. Vooreerst zoude
ik zelfs in-de omstandigheden, zoo als die waren
toen het voorstel gedaan werd, hetzelve voor een

\.

te groot bezwaar gevonden hebben in den gang der
Regering. ‘Ik wil nu geen tafereel ophangen van be
staande en vermeerderende rampen, maar _zoo
veel weet ieder bijna , dat het voorstel alsnu voor

al doel zoude missen, en in‘ de tweede plaats
jderhalve, na dat zoo veel gebeurd is, en de zaak
‘niet meer in haar geheel‘ is, kan in het voorstel
/
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niet aannemen. Maar vergunt mij, Edel Mogende
Heeren! dat‘ ik bij het voorgaande eene aanmer

king make.

Ik wil namelijk klagen over dc ge

brekkige berigten in de Staats-Courant, wegens

hetgeen er’ in de Zuidelijke provinciënvoorvalt,
vooral met opzigt tot de strijdelingen. Ik had
gewenscht, dat de Minister van Binnenlandsche
zaken tegenwoordig ware geweest, toen wij in
comité-generaal over ’s Konings vragen hebben

geraadplaagd.

Ik zoude het anders , toen ik

het woord had , aan Zijne Excellentie zelve heb
ben gevraagd: waarom worden wij niet naauw
keuriger van de gebeurtenissen. onderrigt? Het
publiek ziet uit naar de Staats-Courant, en ner
gens de berigten korter en ﬂaauwer, dan in dat

blad.

Ik behoor nu wel niet onder die ge

nen , die in de tegenwoordige
omstandigheden ongerustheid of
verwekken. Ik geloof zelfs, dat
en bekrompene tìjdingen een goed

en gevaarlijke
argwaan willen
men met korte
oogmerk heeft;

namelijk om het volk niet al te ongerust te ma
ken en de noodige kalmte te bevorderen daar,
waar dezelve bestaat. Ik zie gaarne, dat Holland
gerust zij, maar ook weder zoo ongerust, als het
gevaar van den opstand waarlijk vordert. Doch
het oogmerk wordt niet bereikt. Mogt mijne stem
tot den Minister, of wel tot den Koning ‘zelven
komen! Door de geringe tijdingen wordt het
volk veel ongeruster dan misschien noodig is ,

maar zekerlijk‘ wordt daardoor de meeste voet ge
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geven aan valsche berigten, die met ‘allerleioog.

merken worden verspreid. Ik zie dus. meer kwaad

dan goed in de politiek , om weinig ollicieëels te
zeggen van de gebeurtenissen , die wij zoo zeer

betreuren.

Ik houde de zaak van groot belang,

grooter misschien dan wel geloofd wordt,enhoop
dus dat de geachte voorsteller mij eene aanmerking
zal ten goede honden, die niet onmiddellijk tot
zijn voorstel behoort,maar waartoe hetzelve even
wel de natuurlijke aanleiding gegeven heeft.
_ De Heer DE JONGE: Ik kan mijne stem aan het

voorstel van den Heer van SYTZAMA niet geven,
en zulks om redenen, die zoo wel uit den aard
daarvan, als uit de veranderde omstandigheden se
dert de indiening van het voorstel ontleend zijn.

Het is toch mijnes inziens onbetwistbaar, dat
door zulk een uitgestrekt onderzoek omtrent per
sonen en gebeurtenissen, als de geëerde voorstel
ler verlangt, vele zaken uit derzelver geheel zon
den worden gebragt; en deze zwarigheid wordt

van dubbel gewigt, omdat men de uitgewerkte
verslagen nopens een en ander, na onder de oogen
des Konings geweest‘ te zijn, aan de Staten-Gene
raal wil’ hebben medegedeeld. Zonde deze ka
mer, ik vraag het met vertrouwen, juist door
deze mededeeling niet in zeer moeijelijke omstan

digheden kunnen worden gebragt? Zonde zij daar
door niet in eene soort van regtbank over perso
nen en verrigtingen ontaarden, enldaardoor hare

bevoegdheid tew buiten gaan? Neen! Edel Mogen
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\‘

de Heeren! de Kamer moet blijven, wat zij vol
gens _de grondwet is;‘zij kan de betrekking-van

eenekamcrwan beschuldiging of onderzoek niet
vervullen, en ‚zulks vooral‘ niet, wanneer ‚de fei
ten ,-’ waarop ‘zij beschuldigingen zoude kunnen’
vestigen, ‚op niets anders‘, dan op geruchten ‚of

enkele woorden in de openbare papieren berus
ten. Was- er immer‘_.een tijdstip, dat wij ons
stiptelijk aan de grondwet moeten houden , dan
is het voorwaar onder de tegenwoordige treurige
omstandigheden. Wachten wij onsv thans meer
dan ooit, om een gevaarlijk voorbeeld te geven,
waarop men zich in het vervolg‘ zoude kunnen
beroepen!

Mijne tweede bedenking ligt‘ in de veranderde
omstandigheden sedert het indienen van het voor

stel. Destijds moesten wij de twee bekende vraag
punten nog onderzoeken; en het was wel niet
twijfelachtig, dat de geëerde voorsteller onder
anderen ook ten doel had, ons inlichtingen ’te
verschziiïen , die ons de beantwoording dier vraag‘
punten gemakkelijker zouden maken. Thans heb‘
ben ‘wij daaromtrent besliJt , ‚en de voormelde be
doeling is dus vervallen.‘
‘
i‘

'

Niet , Edel Mogende Heeren! dat’ook ik’, vóór
het behandelen der vraagpunten , omtrent\' den
wezenlijken stand van zaken en het gebeurde in
sommige gewesten geene Ineerdere inlichtingen
zoude hebben verlangd; ik heb integendeel, ‚juist
Wegens het gemis dier inlichtingen, gemeend, de
28
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beide vragen ontkennend te moeten‘ beantwoor-‚
den’; maar‘ thans houde ik het voorstel van ons
geëerd medelid voor’ ontijdig emongepastèï Intus

sehen doe ik gaanne hulde aan Îzaïjne ‘edele bedoe
lingen; zoo als er dan ook onderthet welgezinde
volk welk niemand zal‘ zijn, dieïzich‘ niet over‘
tnìgd houdt, dat hij daarbij alleen ‘door opliegte

vaderlandsliefde geleid is geworden.’ Ik heb ge
zegd. \

‘

-

‘

‚î

’ ‘

‚

De heer D’OMALIUS2 De zaak ‚Îwelke‘ thans _door
U Edel Mogenden behandeld wordt, is mij geheel
vreemd, en ook niet aan de orde van den dag.
Het is toch een vast gebruik, dat inhet oproepings- —

briefje voor elke zitting de onderwerpen worden
opgenoemd, die daarin zullen behandeld wor
ädengen echter zijn wij in het tegenwoordig geval
op geenerlei wijze gewaarschuwd, dat men over
het voorstel van den Heer van SYTZAMA zoude be
raadslagen. Deze geheele beraadslaging is dus
strijdig met het reglement der Kamer, volgens
hetwelk de leden vier en twintig uren te voren

van ‘de ‘zaak , die ‘men behandelen wil, onderrigt
moeten zijn.
’
Maar bovendien moet ik vragen, waarom de

antwoorden van den voorsteller op de in de af
deelingen gemaakte bedenkingen, niet als naar ge
woonte aan de Zuidelijke leden in de Fransche

taal zijn rondgedeeld? Wat heeft dit te beteeke
nenj? Men heeft, ja, ons die antwqorden in het
Hollandsch toegezonden; maar gelijkt dit niet veel

‘
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naar bittenen spot, en schijnt emen daarmede niet

te hebben willen zeggen, dat wij ‚die met het
Hollandsch ‘niet bekend zijn, ‘ons met de ‘beraad.
slagingen over het voorstel niet hebben ‚in te la.
ten? Ik acht mij dan ook niet geregtigd, ‘mijne

stem ‘daarover uit te brengen.
De Voorzitter: Er bestaan menigvuldige voor
beelden, de beraadslagingen over eenig voorstel
of ontwerp van wet terstond na de voorlezing-van
het verslag der ‚centrale afdeeling geopend zijn; in

het ‘tegenwoordig geval heeft de Kamer daartoe
zonder eenigen tegenstand besloten. Voorts zijn
de antwoorden -van ‘den voorsteller in de afdee
‘lingen ‘onderzocht, en de heer ‚rfouauus had dus
daarvan kennis kunnen nemen.
De heer rﬁomauus: Maar waarom zijn Idie ant
woorden ons alleen in ‘het îHollandsch toegezonden?

‘De Voorzitter: Dit is mij onbekend.
De heer avLnvnLo: Wanneer ik U Edel Mogen

de herinner aan hetgeen ik zakelijk heb gezegd,
bij gelegenheid van de behandeling van de twee
vraagpunten, bij boodschap van Zijne Majesteit
den Koning, den 13de‘! der ‘afgeloopene ‚maand

aan deze kamer ingezonden , dat namelijk U ‘Edel
Mogenden onkundig gelaten van alles wat dient
geweten te worden ,' ‘niet konden ‚geacht ‚worden
op de hoogte te zijn om over ‚dezelve te kunnen
oordeelen zullenU ‚Edel Mogende zich wel over
etuigd willen houden, dat ik altijd gedeeld hebin
lìet- ‚gevoelen van het geëerd medelid, den ‘Baron
‚

’

Ù
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van SYTSAMA, en ik dienvolgens , als vbehoorende
tot dezulken die ongaarne zich in den blinde la
en rondleiden, om, zonder volkomen kennis van
zaken,’ over hetgeen voorgedragen wordt te oor
deelen , ik ook altijd heb ingestemd met het voor‘.

‘ stel, door dat geëerd medelid gedaan, zoo als het
zelve thans in beraadslaging is gebragt.
Ofschoon de omstandigheden , waarin wij thans
‘verkeeren, niet meer dezelfde zijn, die zij waren,
voor dat Wij over de vraagpunten hebben beraad

slaagd, zoo heeft het voorstel daardoor niet van
zijne waarde verloren.
Na het gevallen besluit op de twee vraagpun
ten, zoo als dat’ wordt beschouwd, zullen nu de
liberatien moeten volgen , waarbij het niet minder’

‘noodzakelijk zal zijn met den‘ Waren staat van za
ken bekend ‘ te zijn, ten einde zich op het stand
punt_te plaatsen, van waar de gesteldheid van het
Rijk moet kunnen worden overzien om het beslo

tene in ‘toepassing te brengen.
blijf gelegd
dus noggevoelen,
volhardenenbij verklaar
mijn vroeger
aan
denIki dag
mitsdien
voor ‘het voorstel te‘ zullen stemmen.

De vertegenwoordigers der natie mogen de be
doelde mededeeling Wel verlangen ‘en vragen.

De Heervan REENEN: Bij de behandeling der
vraagpunten in het committé-generaal, heb ik
‘mijn gevoelen-geuit, dat wij een bepaald adres
aan Zijne ‘Majesteit moesten inleveren, Waarin

wij onder anderen denwensch te kennen te ge
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ven, om met datgene, wat gebeurd is en dage’
lijks gebeurt, bellend te worden. Op die wijze
zoude in het wezen der zaak aan den wensch van
den Heer van svrzana gevolg zijn gegeven. En

dit hield ik voor zeer noodzakelijk, daar er ten
aanzien der verschillende takken van bestuur om
standigheden bestaan , die een naauwkeurig‘ onder
zoek noodzakelijk maken. Ten bewijze daarvan

behoef ik u slechts te herinneren aan de houding
van het ministerie van Binnenlandsche zaken bij
onze laatste beraadslagingen.
Van het ministerie

van Oorlog zal ik niet spreken 5, maar ik vraag of
men aan1 het bestuur van justitie en politie niet
zoude ‚kunnen vragen, waarom men thans zoo vele
verdachte vreemdelingen zonder pas in het land
laat rondzwerven, en op die wijze de openbare
‚rust, die met zoo veel kracht moest gehandhaafd
worden, in de waagschaal stelt? Vooral zoude ik

het noodig achten, dat ‘debestaande bezwaren
omtrent het beheer der geldmiddelen in een adres

aan den Koning wierden bekend gemaakt.

Ik heb

vroeger de nadeelige gevolgen van ‘sommige ﬁnan
tÌële-maatregelen voorspeld 5. die voorspelling is

thans door de uitkomst’ bevestigd , want het is
eene daadzaak... .
‚
De‘ Voorzitter herinnerde den spreker‘ de orde
van de discussie.
‚
_
‚
De Heer van Runen zegt, dat hij , zijnes inziens,
bij het behandelde vraagstuk was gebleven, doch,
gewoon aan alle wenken van hooger handgèhoor
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te‘ geven, niet verder uit zal weidenm. ‘Ik
wil alleen nog te kennen’ geven, d t iktegen het
voorstel van den Heer vin SYTZAMA zal stemmen;
doch op het indienen van een adres aan den Ko- ’

nîngdìlijf aandringen. Misschien is dit echter,
na‘ de benoeming der Staats-Commissie , die dezen
oelrtend ter onzer kennis is gekomen, minder nood‘
zakelijk‘ ‘In allen‘ gevalle verheugt het mij,-d‘at
daarin een lid geroepen is, wiens volledige bekend
heid met den geldelijken toestand van ons land
door niemand in twijfel wordt getrokken, en die
dus’ daaromtrent de beste maatregelen zal weten

voor te‘ dragen. Òok bezit ik het volkomenst ver
trouwen op de wijsheid‘ des Koningsî,‘ die in’ de
tegenwoordige moeijelijke‘ omstandigheden de bes
te redmiddïelen zal weten te vinden‘
De Heer WARÏN: Vermits wij hier in het open’
, haar spreken én inen aanteekening houdt van het
geen door ons gezegd wordt, meen ik te moeten

terûg komen op de
Voorzitter gebezigd.
den’ ‘Heer van RBENEN
roepen ; hetgeen dan’

uitdrukking, zoo even door
Ik ben overtuigd, dat hij
niet tot de orde heeft‘ Willen
alleen te’ pas zoude’ komen ,

wanneer dit lid iets ‘onhehoorlijks of onwelvoege

lijks gezegd had. Maar hij heeft den Heer m‘
heeren willen aanmanen , om bij het vraagstuk‘ te
‘blijven , en daarvoor was eenige meerdere ‘grond

daar het geacht medelid mogelijk eenîgermate van’
het: onderwerp‘ onzer tegenwoordige lieräádsla‘

gingen was afgedwaald.

159
‚De Heer van urnen zeide hoofdzakelijk’: ‘Ik

kan mijne ‚goedkeuring aan het‘ voorstel van den
—Heer van svrznua niet geven, ‘en vereenig mij
met hetgeen dc-Heeren na zonen en raars daar‘

omtrent gezegd hebben.

De inlichtingen ’- die

daarbij verlangd worden, zouden hebben ‘moei
ten dienen, om ons met meerdere vkennis van za‘
ken te doen beslniten op de twee vraagpunten’,

die ons voorgesteld waren ,‘ en nu reeds beslist

zijn.

’

Daarbij ‘ komt dit nog in’ aanmerking : welke
soort van inlichting-en openlegging , zoo wel van

personen als zaken , begeert men?
Is het de opsporing van de oorzaken van den
opstand? die liggen diep ‘verborgen en zijn van
‘verschillenden vaard en groeten omvang, en Zijne

Majesteit, in zijne aanspraak, heeft zelfs ons te
kennen gegeven , dat het in de treurige’ omstan‘
digheden, waarin wij onsv bevinden , minder noo
dig was tot den oorsprong van het gebeurde door
te dringen, dan wel de middelen te onderzoeken
om rust en orde te herstellen; en ‘wat de perso‘
nen belangt, dat is een zeer teedeí‘ punt.

Niemand heeft‘ meer dan’ ik gewenscht, dat-er
beter verband tusschen‘ de Ministers en deze Ka

mer bestaan mogt, ‘- maar het‘ ‘isÍÎU Edel Mo
gende bekend, dathct- besluit ‘van ‘Zijne Majesteit

van 1820 wel eenigzins’ gewijzigdhis, maar nog
bestaat, -—- de Ministers hebbenîîdus geene andere

dan zeer bepaalde communicatieimetïle ‘Kamer;
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en kunnen en mogeriﬂzich niet verdedigen, zonder
stelligen last van‘ den‘ ‚Koning ,‚‚ik vind ‚er is-iets

onedelmoedigs in om afwezenden,‘die zonder toe
stemming niet spreken mogen, totyerantwoording
te roepen; -—‚ daarbij als menmet personen be
gint, hoe‘ ver en tot hoevelen zal‘ men die _beoor
deeling uitbreiden? Een der vorige sprekers heeft

over ﬁnantiële maatregelen, die nu pas genomen

zijn geworden, beginnen te spreken en de presi‘
dent heeft denzelven tot de orde en de quaestie

terug. geroepen en daardoor zijne rede gestuitĳen
ikvherhaal ,' _Waarmede zullen Wij beginnen en

waar eindigen en tot welk resultaat zal het ons
brengen? i
’
Niemand kan meer voor stellige maatregelen

‘zijn dan ik, voor woorden van waarheid en rond
lìorstigheid —-— maar men moet eene zaak niet zij
delings maar in het hart aantasten. —
‘De behoefte van de natie is een ministerie dat
algemeen vertrouwen bezit en verdient, ‚en een
goed verband van de Regering met de StatemGe
neraal; 3laat-‚—‚n1.ij ditrondborstig verklaren, en
laat ons niet voorbarig of partijdig zijn omtrent
personen‘, die zich ‘niet verdedigen kunnen; laat

onsgeene haat of driften opwekken.

_

_

_ ‚Ik heb mij’ van den beginne af aan tegen klan

ken ;en Weerklanken’ verzet, ‘maar ‚ik heb geene
‘inlichtingen noodig ‚gehad om er mijn stellig ‘ge
voelen’ voor de ‚afscheiding op te ‚gronden,‘ mijne
pndervinding sedert 15 jaren ‘heeft mij ‘genoegine _
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lichting afgeven , en ik voeg hier nog alleen bij ,
dat ik het voor het belang van mijn Vaderland
van groot gewigt achte, dat die afscheiding zal
kunnen geschieden, niet als tusschen ‚ vijandige
partijen, maar zoo vriendschappelijk als het naar
eenigzins mogelijk zal zijn; en dit doel wil ik zoo
veel in mijn gering vermogen is bevorden.
Ik stem tegen het voorstel van den heerv van

svrsana. ‘

i

De heer van naar van ISSELT vroeg -het woord,

en zeide, dat sommige uitdrukkingenvan den
heer van aLPnnn regtstreeks tegen hem Schijnen
gerigt te zijn geweest; en dathij daarom alleen
‘zijn gevoelen over sommige staatsliyeden in de kamer
‘vrijelijk heeft geuit, omdat hij het er voor houdt,
datrrondborstigheid in de tegenwoordige moeije

lijke omstandigheden een vereischte ‘is. Van ge
brek aan rondborstigheid en van eene daaruit
voortvloeijende‘ begeerte, om afwezigen op eene
onedelmoedige wijze aan te vallen, zonder wel

_ niemand den spreker beschuldigen ,"= die voorts het
vermoeden te kennen ‘geeft, dat de heer van aL
PHEN zich door het vuur zijner rede totá uitdruk
‚kingen heeft laten vervoeren, waaraan zijn hart
geen deel heeft.

‘

‚

h

‘De Heer van aLPnEn zeide’; dat de-gevoelens van

zijn hart hier niet. te pas kwamen.

‚

V

De Heer ‚van sYTzaMa: Ik heb het voorstel j,
door mij op den 18de“ September ter‚tafel gelegd,

gemotiveerd bij mijne ontwikkeling; ik heb heît
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na

„na verdedigd tegen de ‘opmerkingen , welke men
daarover in de seotiën had gemaakt, en kan dannu
korf zijn in dezejmijné laatste aanprijzing vanhetzelve.

‚ Lila , ‘Edel Mogende Hoeren! ik prijs hetzelve ulie
den aan, ‘nu eene
mitté-generaal bij u
de overtuiging, dat
beantwoording dier

driedaagsche discussie in co
allen moet gevestigd hebben
wij. niet rijp waren voor de
vragen , en dat wij dus ook

niet rijp zijn voor de behandeling der voordragten,

Welke als gevolgen van U Edel Mogends antwoord
van Woensdag avond, ons van regeringswege in deze
of in eene volgende zitting konden gedaan worden,

En uit dit oogpunt beschouwd, brengt de uit
‚slag van uwlieder beraadslagingen over verande
ring in de grondwet, en scheiding van gewesten,
geene verandering in de strekking van mijn voor
stel, daar de eigenlijke beantwoording dier vragen

niet in het overhaast, onbekookt, onder bedwang
‘van muiters uitgebragt antwoord , maar daar die
eigenlijke beantwoording zal liggen in de zoo ik
hoop nog verwijderde, meer beradene, meer be

zadigde overwegingen over de middelen, welke
_ aangewend zullen moeten worden, om dat ant

‘woord in toepassing te brengen.
Want komen ons de aanwendbare middelen
aannemelijk voor, dan is het evenals of ons ant
woord niet gegeven ware; daargelaten nog de
‘vraag, in hde verre de îMogendheden’, welke het
Koningrijk der Nederlanden hebben geoonstrtueerd
op het principe van’ eenheid, genoegen ‘zullen
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kunnen nemen met ons antwoord, vooral wan
neer zij zullen vernemen, dat de stem van eeni

gen, helaas! niet vrij heeft kunnen, mogelĳkzelfs
Wel door geweld of bedreiging wasÎ afgeperst.

Het doel van mijn voorstel bestaat dus nog. Uw‘
lieder overtuiging, dat wij niet rijp zijn, om de‘
zaak in haren geheelen omvang te beoordeelen 7
komt mij voor bevestigd te wezen door onze laat“
ste overwegingen’.
Mij blijft dus alleen over, om diegenen “m te‘

spreken, welke het voorstel aangevallen hebben
van den kant der ontijdigheid, ongepastheid en
onuitvoerlijkheid.
‘
Ik huldig de beginselen van voorzigtigheid en
naauwgezetheid , waaruit deze aanval voortsprnit;

maar, Edel Mogende Heeren! is het nu een tijd
om door stilzwijgen en geheim, tebedekkemeenen
staat van zaken , die ons verdraaid, en met be
sparing der waarheid,- in allerlei journalen en

geschriften, ter kwader trouw wordt opgedischt?
Neen, Edel Mogende Heeren!‘ zoo er. iets goeds
is in de publiciteit d-er raadplegingen ,’ van de’

handelingen, der joúrnalen‘, dan is het als middel
om door vcontnadictoirwei openbaringen de waarheid

te kunnen kennena

‘

Maar wanneer dit middel aan de eene zijde
gebruikt ‘wordtriùltt ons physiquement en me‘

ralement te vernielen , en van“ detinderé zijde
niet ‘gebruikt wordt, dan zijn Wij geleverd ‘ter

slagtbaak ‚van kwaadwîllìgheid en tröaweloosheid. ‘
‚
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Twee Ministers , wie hen dan ook mogen ver-J
dedigen, hebben ‘ons in de Staats-Courantdere
den doen kennen ,’waarom zij dit tegenhielden:

n zij ‚konden‘ in zeker geval gerekend worden de
n Belgíche aangelegenheden als hunne eigene, en

n aangeborenejte representeren.” — Ja zeker’! als
zoodani‘g bedekken zij met eenen mantel derliefde
de gewelddadige _mui'teríj van hunne broeders en

landslieden , en zijn waardige representanten van
de Belgische aangelegenheden.
‘l
Maar zij waren op dat oogenblik Ministers des
Nederlandschen Konings, en of zij als zoodanig
het algemeen belang des Rijks en van alle des

zelfs deelen hebben in het oog gehouden, kan
alleen uit hunne verantwoording aan hun gewe‘
ten, den Koning en God blijken.
k
’ En hiermede, Edel Mogende Heeren! kom ik tot
- het punt van de verantwoordelijkheid der Ministers,
waarmede men heeft gemeend dat’ mijn voorstel

in verband staat. —- En evenwel, dit is Îzoo niet,
Want het gezond verstand leert ons , dat het geheel
iets anders is, het gebeurde te verantwoorden.

Het eerste verlang ik, niet het ‚laatste, en dus
ook zonderte prejudiciqtren‘, hoe, en ‘aan wien
verantwoording deswege zou moeten geschieden. —

Maar de strekking enjeene der goede zijden van
mijn voorsiel, dat, bij voorbeeld__. ‚de Ministervan
Binnelandsche zaken, die, zoo men meent , ook

met een gedeelte der algemeene politie, door het
middel. der Gouverneurs, belast ‚zijnde ,‚ door _en

‘445".
door moet ‘gekend ‘hebben, de oorsprong, aard,
ontwikkeling, voortzetting en uitbarsting van den
opstand, deszelfs rapport aan Zijne Majesteit
zoodanig zoude genoodzaakt wezen in te rig

‘ten, dat‘ hetzelve den toets der publiciteit en
van tegenspraak de beoordeeling kan doorstaan;
‚en‘ zoo zouden Wij daardoor beletten, dat onzen

eerbiedwaardigen Koning de zaken immer worden

voorgedragen, onder kleuren, welke.niet de wa
re zijn, en eenen‘ invloed, welke’ niet‘ in het alge
‘meen belang des Rijks is.
g‘
‚Zoo, Edel Mogende Heeren! zoude het aanne

men van mijn voorstel strekken iu het belang des
Konings en des Vaderlands, welks Vertegenwoor
digers’ wij zijn.

Werkt daartoe mede, bid ik U,

door het aannemen van‘ hetzelve, hetwelk ik met

vertrouwen en onderwerping aan den uitslag uwer
stemming overgeve.

De ‘heer FABRI-LONGRËE, die door de zwakheid‘
zijner stemmoeijelijk te verstaan was, gaf naauwelijks

hoorbaar te kennen, dat het beter ware geweest,
indien de heer van SYTSAMA zijn voorstel weder
had ingetrokken, en dat hij geen deel konde nemen
aan eene beraadslaging, die geheel en al gehouden
wordt in eene taal, welke hij niet verstaat.
De heer - “mannen zeide, dat men geene ver
keerde uitlegging aan zijne rede geven moest. Hij
had niet gesproken als verdediger van personen,
maar_had alleen onpartijdigheid ‘aangeraden, en
voorbarigheid en beoordeelingen, die in deze 00..
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g,

genhlikken tot geen nuttig resultaat leiden konden,
afgeraden;

en dit begreep hij te ‚moeten doen

in het welbegrepen belang van het Vaderland.
De beraadslagingen ‘werden gesloten, en men
ging ter stemming over. De uitslag dezer hoofde’
iijke stemming, waaraan sommige Zuidelijke leden
‚geen deel namen, was, dat 47 deden zich tegen,
en 10 voor het voorstel van dnnheer van svrsaua

verklaarden, zoodat; hetzelve niet Werd aangeno

men Voor hadden gestemd de heeren ‚van van
van ISSELT, BYLEVELT, van srrsana, van wrcxn
‘voonr caoMMEĲn, van roaaasr, van Ĳrannovn, van
manna, cars , YSSEL na scnarran en van sonmsns.
Er werdt gelezen een Koninklijk besluit van den
‚Kram‘ Octoher, waarbij de Minister van Binnelanjd
JSGlIG‚ zaken ‚gemagtigd werd, ‘om, ‚zich op dien
fzelfden dag, des namiddage ten 3 ure, naar de
gewone vergaderzaal der Tweede Kamer te hoge‘

v-en, ten einde aldaar, ‚namens Zijne Majesteit,
1de buitengewone "vergadering der Staten-Generaal
‚te ‘sluiten.

f

‘DeVoorzitter verzocht de leden der Kamer,
‘om bijeen te blijven, ‚en benoemdetot leden der
Commissie, die den Minister van Binnelandsche

zaken in- en uitgeleide moesten ‚doen , de ‚heeren
van RHENEN, nuîcsman lfannneaotx, van wnnnnarn
nnnenns en van nen BROUCKE van TERBEQUE,
De zitting werd ‘ten half drie ure opgeheven.
‚Vereenigdc zitting de!‘ beide Kamers.
De vergadering werd ten 3 ure doende Prins
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na oavitn, in zijne betrekking van Voorzitter der
Eerste kamer geopend.

‚

Het koninklijk besluit betrekkelijk de sluiting
Werdt voorgelezen.
" ‘
Omstreeks half vier ure werd de Minister van‘
Binnelandsehe zaken,

door’ eene Commissie‘ van

achtdeden‘, vier uit de Eerste en vier ‘uit de

Tweede Kamer , binnengeleíd.

Zijne Excellentie

plaatste zich aan eene tafel voor den troon‘, ‘en’
deed eerst in de Nederlandscheüren daarna in’ de

Fransche taal de volgende aanspraak:
’

‘

’ /

EDEL Mocnnnn HEEREN!

De Koning heeft mij gelast de tegenwoordig
zitting van U Edel Mogenden te sluiten. ‚
’ '
De buitengewone bijeenhouding van de geheele

Nationale Militie had, die zitting noodzakelijk ge
maakt. Zij is overigens voornamelijk ‚toegewijd ge‘
worden aan het onderzoek van twee vraagstukken van
eene groote’ uitgestrektheid en hooge aangelegenheid.
De Koning , onderrigt van den wensch , door
U Edel Mogenden , bij ‚deze gelegenheid geuit ,

en de meest geschikte maatregelen willende ne
men, om’ denzelven op eene spoedige en regelma
tige wijze te verwezenlijken, heeft eene Staats
Commissie belast met het ontwerpen der wette

lijke bepalingen, welke zullen noodig zijn, om in

de grondwet en in de bestaande betrekkingen
tusschen de twee groote afdeelingen van het Ko
ningrijk, de veranderingen daar te stellen, welke
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het ‘algemeen belang,‘ en dat van elk der afdee
lingen vorderen.

De tijd, welke tusschen de tegenwoordige en
de aanstaande gewone zitting van U Edel Mogen
den zal verloopen , zal voor het werk dier‘ Com

missie‘ worden ten nutte gemaakt. Dezelve zal
insgelijks worden besteed aan de overweging der

middelen , om de ﬁnanciën van hetKoningrijk te
verbeteren en het openbaar crediet op te beuren.
Gesterkt’ door Hoogstdeszelfs opregte bedoelin
gen\en de regtvaardigheid Zijner zaak, zal de
Koning niets onbeprocfd laten, om een einde te
maken aan de rampspoeden, die een gedeelte van

het Koningrijk teisteren , en vooral om die pro
vinciën , welke daarvan‘ nog zijn bevrijd gebleven,

krachtdadiglijk te verdedigen en te beschermen.
Brengt, Edel Mogende Heeren! ‘deze verzekerin

V genin uwe haardsteden over, gelijk ook-de be
tuiging der hooge tevredenheid, welke de in den
boezem dezer vergadering gegeven blijken van va
derlandsliefde en trouw, zoo wel als de kalmte,
welke bij uwe overwegingen heeft geheersch t, denlïo‘
ning, onder zoo veel leeds hebben doen ondervinden.

In naam des Konings verklaar ik dezebuitengewo‘
ne zitting der Staten-Generaal gesloten en geëindigd.
_De Minister verliet de zaal en de vergadering ging
uit een.

\

~

Men zie voor de vertalingen de volgende bladzijdes.
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VERTALING van de Aanmaning van.
den Vícaris-Generaal FOURGEUR , aan de
Notahelen van Ìzet Bisdom Mechelen
gerigt, in het jaar i815.
(Op bladzijde 334 voorkomende).

Aan Mijne Heeren-de NOTABELEN van het Bisdoni
‘Mechelen, gekozen om over het verwerpen of
aannemen der nieuwe magtgevingte stemmen.
MIJN]! HEEREN’!

‘ Na het herderlijk voorschrift van den Bisschop
van Gend en vooral na het gezag der oppermag- '
tige Pausselijkelplus‘ V_I en PmsVII volgens aan

haling van deze eerbiedwaardige ‚Kerkvoogd, moet
gìjl. het voor vast houden , dat het ontwerp
‘ ‘ van de nieuwe magtgeving artikelen inhoud, ge
heel en al strijdig met onze heilige godsdienst,
en dat het derhalve door geen één goed Boomsch

gezinde kan aangenomen’ worden. Het is‘ dus on;
‘ ie pligt, om ul._ te verpligten (en ongelukkig ‘Wij
als gij er ons’ niet van zoudet kwijten’, zoo ‘als ook
ongelukkig gijl. indien gijl. ons niet zoudt ‘aanzien
voor de werktuigen ‘(organesĳ der Roomsche Gods
dienst, dewelke u noodzaakt voor haar ‘behoud, uwe
uwe wenschen te uiten) 5‘ het is dan, zeggen wij,
‘onzen pligt u te verpligten, zoo als wij ul. ver-ì
pligten door deze voorstelling, ‘om dit ontwerp
zuiver en eenvoudig te verwerpen.
29
1

.

.

‘

t’

Dit‘te“’clöen‘,l‘
ishetgcenùl.de‘kiezende
goedheidom
‘desover
Koniugs
u toe
staat
het verwer
pen of “aannemen van het gezegde ‘ontwerp te

stemmen‘;
de
Kerk
hare staat ‘verzekerènde’
en ‘vrijheid. _ aan
V
‘ Roomsche
’ ‘
Wij hebben de eer metyeene volmaakte hoogî
achting te zijn.
Mechelen, den‘7‘den Augustus 1815.

‘

‘ï ‘FOURGEÜR, VicarisäGeneraal ,

"jáermandementg-‚è i

" ‘ ‘

‘

J. B.‘ van YnEcKEN, Secretaris.
HIJ I ‚ |

‚1

I
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‘

"

‚

‘

i’

I

'

'

“

_"“’

‘= t; ‘VERTALING’ van ‘de Äannierking a.‘ de
‘

v ’ ‘ “’ " gezette de ‘Pàyséîlîals’ , _F’elìl”‘zzcylrij 1829., ’

„t: ‚l ‘

(Op Bladz. Iiäaivoorkemende)“.

‚ y’, De. veneeniging v„tusschen

‚- Apostqlischen en

Liberalenjis ‚natuurlijk 5. zij neenatghareîroorsjìrong

inrhgt‚algenieenhbelang5 niets meer dan toepadei

ring’!.i‚s‚ noodigjĳugeweest.“ De Liberalen‘ hebben
herkend , dat diegenen‘, die‘ men‘ met de ’.A.posto‘
lische eernaamwjbegutìsutigde , waarachtige‘ Liberalen

"

wagen; zijîhebben; hunne‘ krachten hereenigd, en
die liedetrbeheerscht: geworden , die zonder
ophouden de verdraagzaamheid aankondigden om
het regt te hebben ‘‚van. onverdraagzaam te zijn

en — de knods waarmede zij eene meening vor
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brijzelden (accmssaieni), is tusschen hunne han

den gebroken.

tĳdîgaf zijn de Jesuiten,

ziende dat men veinsde hen overal te zien, ver

dwenen , en lieden met délantaarn van DIÓGENES inde
hand , loopt men gelteellietklìelgië door , ‘zonder er
een te ontmoeten. Hetîis dat-m'en meer het uitwerk
sol ‘vande hersenschimmen heeft waargenomen,

zo“ als de Heer DE srasssm) te regt heeft gezegd:
nwìlaomen demonnikskap de een op het hoofden
„de Jesuitsclie mantel op de schouderv validen an
„Cere wierp, om aanhdelìesìiiattiiig van liet alge‘
„meen hem op tedragen‘, dieliet‘ ongelijk had van
„gelijk te’ liebben.”‚ “
!’‚i: ‚ “
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Met deelneming zag gewisnelk.’ regtgeaard Hol
lander, ‚waarin de‘ laatste vonk van vaderlandsliefde

‘nog niet‘ Was uitgedoofd, de bedaardheid en he
radenheid van eenen Vorst onder de woede des
oproers, die door Hollanders,’ na de onderdruk

king van’ de Fransche barbarij‘, onder de dwin
geland NAPOLEON, tot‘ Souverein gekozen werd;
van eenen Vorst , diesnood miskend, door het Zui
delijke volk die Nederlanden belaagd, bespot ge
hoond- werd, zelfs door voorwerpen zijner wel

dadigheid. ‚Maar met afgrijzen ‘zagen ‘Hollanders
ook hunne’ daden, en Wedijverden met hunnen

Vorst eenstemmig voor de_ goede zaak.
Wij vorsclìten onpartijdig de oorzaak der Bel
gischen opstand na, zagen derzelver begin , Brus
sel‘: oproer ‚ de Prins van Oranje aldaar; wij za‘
gen de‘.“ Minister van MAANEN vrijwillige afstand

doen van zijlnen post, om zoo veel mogelijk te be.
Ì

‚

vredige“; niets hîìogt baten. —- De Inwoners van
Luik’ Leuven) Gend ‘en van zooveele andere ste

len werden oproerig; Wĳ „zagen den Koning met
.

1

I

_

ren oog op de Heer der werela jievesugd’ stand‘

45s

’

vastig en bedaard de middelen beramen ter dem
ping der oproervlam,‘ en het onderzoek ope
nen omtrent de belangen van het rijk — wij za

gen de warme vaderlandsliefde van onze vertegen
woordigers —-—‘ en liet bloed vlieten van de Hol‘
landsche helden ‚die verradelijk bij het’ innemen
van de stad der schande (Brussel) werden ver

moord — Provinciën bij Provinciën vielen af ,_ en
bereiden daardoor zich zelvemde ellende die het
‘i

vervolg dezer geschiedenis‘ ‘zal leeren. -—
Dat dit eerste boek slechts eene soort van in
leiding is tot de geheele geregelde voorstelling‘
der geschiedenis geloof ‘ik alleen met een enkel
woord behoeven te zeggen, dewijl oorzaak en be
gin,v die hier alleen met de daartoe behorende

geregelde. bijeenverzameling van de beraadslagingen
der

vertegenwoordigers

in konden voorkomen,

slechts de’ draad kunnenaangeven die de geschie
‘denis bij derzelver voorgang volgt. --; Van daar

ook‘ dat ik bij het begin niet de gewone wijze,
van aanteekeningenen bijlagen te houden, heb ge
bruikt, die ik in het vervolg, of tweede deel,
voorkomen om de geregelde leidraad van de ge

schiedenis te bewaren.‘ —
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den Prins ‘van’ Oranje , 1 ‚September ’.’ .
n

Z. K‚_ H. den ‚Prinsjan Oranje, aan de
inwoners van Brussel,‚1 September _. .
K. H. den Prins van Oranje, en Z. K. H.

n

u
’
n
’
\ n‘
‘
n‘
‘

n

‚Prins rnr-‚pnmx der ‘Nederlanden . . . .
De Burgemeester en Wethouderen der stad
Amsterdam,‚4 September . . . . . .
Rotterdam 6 September. . . . . . .
de afgezondene Commissie‘ naar s’Graven—
hage- aan de inwoners van Brussel, 5 Sept.
de raad der stad Luik, 32111 de Ingezetenen
van Luik, 3‚ September. . . .
. .
den Koning aan de Nederlanders, 5 Sept .
‚»

51
53

62
—
66‘
69
75
78
84

Gouverneur van Noord Holland, aan

de ingezetenen ‘van dat gewest, 5 Sept. 89
» ‘ n ‘Ëouverneur van Luik, aan de inwo
Provincie‚iöenSeptember.
alle die 91
_ ners
eenig van
gezagdie‘uitoefenen
»

de leden’ der tweede Kamer teBrussel tegen
woordig , aan hunne zuidelijke rnedeleden ‘. 97

‚ »

’s Konings denkwijze over het oproer in
deluidelijke Provinciën des Rijks .‘ . ' 99

»

de Commissie voor de veiligheid , te Brussel
tegenwoordig, 16 September‘. . . . . 178

i)

den Gouverneur van Luik ,‘ aan de inwo-Ä

i)

ners van die Provincie . . . : . . . 180
den Generaal
vanSeptember
GEEN , aan de. ingezetenen
van
Namen,‘17
i. . . . 181

v

Prins rnrnmux der Nederlanden, aan de

inwoners van Antwerpen , 21 September . 191

‘

Bladz. i‘
van het Centraal Committé te Brusselnn POTTER ,

c. n. noem‘ ons. van m‘: WEIJER.
Beraadslagingen over het antwoord
aanspraak, als :
van den Heer Van ALPHEN . .
‘i’
Van Bosnnns (*)
n
DONKER Cmvrlns‘ .
’ »
D’0MALIUS THIERBY

.

.

. 243

op ’s Konings
. . .
. . .
. . .
. . .

.
.
.
.

.
.
.
‚

175
410
129
129

n‘

Dan (van) van Issnm‘

.

.

.

. 172

))
i’

GEELnAnT m2 LA FAILLE .
VAN SYTZAMA . . . .

.
.

.
.

„174
. 167

Brief van den Bisschop vanLuik ‚ 10 Septemh.

178

n

den Luitenant-Generaal oom‘ nnluonns,
23 September. . . . .‘ . . . . 198
Dagorders , als :

van den Baron van mznmnnnn nhroocvonsî‘, 28 Aug.
n denzelfden, 3G Augustus . . .’ . . ‚
„
»
‘7 September
. . . . \
» den Majoor van man nnnnn ‚v 1 September .
Petitiën , als :

.

30
46
94
51

.

uit België afkomstig van het jaar 1829 . v 9
_ herhaling van dezelve . . . . . . . . 33
van Antwerpenaars ‘aan den Koning , 6 Septemb. 96
Rapporten,L als:
' ’
van de‘ Commissie belast met het aanbieden van
‘ het antwoord der Leden van beide Kamers,

in antwoord op ’s Konings aanspraak.

.

_. 2Û3

der afgezondene Commissie van Brussel naar
’s Gravenhage aan de inwoners van Brussel ,

2September..........70
van de Commissie van Luik aan de inwoners
van dat gewest, 2 September . ‚ . . 76
. (*) Deze redevoering is door het lang achtergebleven van de‘

zelve op deze bladzijde, na de verhandelingen over de vraag‘
punten ‚ bijgevoegd.
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