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IKV Behalve bier en daar eene verduidelijking, is deze tweede
druk een onveranderde herdruk.

VOORREDE.

i S i 3 in het licht der Volkshistorie herdacht. -- Eene
bijdrage ter feestviering , te midden van velerlei werkzaamheden , meerendeels uit vroegere geschriften ontleend.
Mijn oogmerk is bereikt , indien ik , met deze vlugtige
bijeenzameling , aan sommigen mijner landgenooten , ter verlevendiging van den geheelen zamenhang onzer historische
herinneringen , behulpzaam mag zijn ;
Door beknopte aanwijzing , met de geschiedenis in de hand,
van hetgeen Oranje voor Nederland geweest is ; van de wijs
waarop de Natie van het nationaal Stamhuis werd gescheiden;
van de gevolgen die deze scheiding gehad heeft ; van de
omstandigheden die tot hereeniging hebben geleid; zoodat , door
den geheelen levensloop- van het Nederlandsche Volk , door
lief en leed, door luister en lijden , door tuchtiging zoowel
als door zegen , eene gebeurtenis zoo merkwaardig en aandoenlijk als waarvan wij gedachtenis vieren , mogelijk werd.

Ik laat de geschiedenis alleen spreken.
Ik vermijd met opzet elke zinspeling op het beklagens-
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waardige der onlangs gehouden beraadslaging in de Tweede
Kamer der Staten-Generaal. Aan gelegenheid om hierop
terug te komen zal het niet ontbreken en inmiddels kunnen
wij met verwijzing naar het over en weer gesprokene volstaan. Nu moet er wapenstilstand zijn. Nu moet men wat
tot hartstogtelijkheid aanleiding geeft ontwijken. Nu moet er
een gemeenschappelijk terrein gezocht worden waarop men
elkander in de feestelijke waardering van 1813 ontmoet.

Eendragtige viering , althans van den zeventienden No-

vember , is niet ondenkbaar.
Wanneer, even als toen, elk verschil zich oplost in een
vaderlandsch accoord. Wanneer het vaderlandsch gevoel over
eenzijdigheid der redenering de overhand behaalt. Wanneer
men van weerskanten , ook waar men dwaalbegrippen veroordeelt, op het dikwerf lofwaardige der bedoelingen acht
geeft. Ik althans zou niet ligt aan iemand vaderlandsliefde
of liefde tot het Buis van Oranje betwisten ; terwijl , zoo ik
mij vlei , menig tegenstander ook mijne verklaring in het oog
houdt: „Bestrijding van de Revolutie , niet omdat hetgeen ze

voorspiegelt , minder door ons gewaardeerd wordt , maar omdat
het groeit op christelijken bodem en in den revolutionairen
dampkring te niet gaat."
Doch, zoo men deze zanlenstemming begeert , dan moet
vooral bij het oogenblik eener volkomen eensgezindheid (dat,
ook in 1813, spoedig voorbij was) de aandacht, zooveel doenlijk , worden bepaald. Laat ons niet vergeten dat , zoodra
men , bij het vieren van 1813, buiten den door de omstan-
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digheden duidelijk afgebakenden kring gaat , zoodra men
zich in een later tijdperk begeeft, men terstond weder allerlei
verscheidenheden van oordeelvelling ontmoet, terwijl, in de
viering der omwenteling zelve , zich met opgetogenheid vereenigt al wie een vaderlandsch hart heeft.

Laat men vooral zich niet verbeelden , of aan anderen diets
maken , dat , op den

zeventienden November , het aan genoeg-

zamen waarborg van een vrijen regeringsvorm , van een niet
weder oprigten van versleten instellingen ontbrak. Ook
hierin juist lag een oorzaak van eensgezindheid dat de
geheele loop en ontwikkeling van hetgeen vroeger en later
geschied was , in 1813 met onweêrstaanbaarheid dreef naar
eene staatsregeling , zoo als de dichter het, met kernachtige
juistheid , uitgedrukt heeft: „In zijn wezen vrucht
tijden , -- in zijn vorm van

der

dezen tijd. " Ook van den grond-

wettigen vorm is het waar dat , in de ééne daad, waarbij
men de Franschen afzwoer , vrijheid en onafhankelijkheid
hernam , het Huis van Oranje terugriep , de geheele omwenteling , met al hetgeen daarin op prijs behoort te worden
gesteld , vervat was. De opdragt der Souvereiniteit was geen
gunstbetoon , maar noodkreet; ook de Grondwet was geen
gunst , geen gift , geen genadig octrooi. Een oppermagt,
door

Nederland aangeboden en door Oranje aanvaard , kon

niet anders worden opgevat dan in vaderlandschen zin en
geest ; een Eminent Hoofd, met geen meerder en ook met geen
minder gezag dan ter handhaving van aller vrijheden , van
aller regten onmisbaar gekeurd werd ; toepassing der vader-
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landsche beginsels, naar den eisch der omstandigheden en in
een met de ontwikkeling der tijden overeenkomstigen grondwettigen vorm. Dit wist ook de meest bevoegde beoordeelaar,
dit wist van Hogendorp wel , toen hij de Schets eener
Constitutie gereed had in zijn kabinet.
Hoe meer men op de vrijverklaring, op de eigenaardigheid
en volledigheid van haar gedenkwaardigen inhoud , op deze
zegenrijke kiem van al wat gezamenlijk begeerd werd , let , des
te meer zal steeds de zeventiende .November, door alle rigtingen in den lande , als de Vaderlandsche Gedenkdag bij
uitnemendheid worden beschouwd.

Overvloedige stof zal er , tot nationale dankbaarheid en
tot nationale verootmoediging , zijn.
Tot nationale dankbaarheid. Over de verbreking van het
fransche juk ; over het einde van den napoleontischen
dwang; over den terugkeer van Oranje, over een hereeniging die , teeken en voorteeken van een onafhankelijken Staat
en van een vrije Natie , met eenparig vreugdegejuich begroet
werd. Over een eensgezindheid waarbij , in het meer dan
ooit nationaal gejubel, elk leed en lijden vergeven en ver-

jeten , of slechts ter waarschuwing tegen tweespalt in het
geheugen bewaard scheen. Over hooger zegen , zoodat de
spoedig tot stand gekomen verlossing naauwelijks van de
hagchelijkheden van strijd vergezeld was , en wij , ook thans
nog , bij de narekening der bezwaren , gevaren, nadeelige
kansen , moeten uitroepen : nationale zelfbevrijding was
zonder Oranje ondenkbaar , maar ook met Oranje , zoo
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niet , boven bidden en denken , de Heer zelf, in den dag
der benaauwdheid , ons een borgt en een toeverlaat en een
uithelper was geweest.
Nationale verootmoediging. Ook hieraan zal het, den
Christen althans , die èn de Natie èn zich zelven kent , niet
ontbreken ; nu vooral niet , als men , bij de beschouwing van
zoodanigen zegen , naar de vruchten der dankbaarheid vraagt.

De bijdrage sluit met eene vergelijking van 1813 met 1863.
Smartelijk is de uitkomst wanneer men , naast het jaar der
uitredding , het jubeljaar stelt.
Het is onloochenbaar dat aldus , en wanneer we de vergelijking ook buiten het Vaderland uitstrekken en rondzien,
er op onze feestviering een somber licht valt.

Welke mag de oorzaak zijn, voor Nederland en Europa ,
van een zoo verwonderlijk , zoo bedroevend , zoo schrikbarend contrast ? van waar dat op 1813 weldra 1830 , op
1830 weldra 1848 gevolgd is ?
Naar waarheid is er gezegd: „De omwenteling van 1813
verdreef wel de Franschen , maar niet wat uit Frankrijk
was overgeplant. "
Niet in de volkshistorie , niet in den geest der omwenteling van 1813 , maar in de beginselen der Fransche Revolutie
werd leiddraad en steunpunt gezocht.
Let wel! De Souvereiniteit van het Huis van Oranje werd
de Volkssouvereiniteit onder eenhoofdigen vorm. Eerst een
autocratische , thans een democratische Republiek.
Let wel ! Terwijl we gaan feestvieren , verkondigt Napo-
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leon III dat de Tractaten van 1815 niet meer bestaan. Het
zegel op het werk van 1813; de met het bloed van honderdduizenden gekochte waarborg tegen de overmagt eener Natie
die aan Europa de wet gesteld had , en tegen de wederoptreding van een Stamhuis dat als de verpersoonlijking
beschouwd werd van eene , tegen al wat vrijheid en regt is
gekante , Revolutie. Inderdaad Napoleon zelf is , te midden
van de algemeene weifeling` en vertsaagdheid, van de juistheid
zijner opmerking , al had hij gezwegen , het sprekend bewijs.
Ontveinzen we ons derhalve niet dat we zware tijden te
gemoet gaan.

Doordrongen van het besef hiervan , zou ik gaarne eindigen
met een ernstig en vaderlandsch woord.
Daarbij zou ik liefst (is die gunst, ik zeg niet van de
welwillendheid, maar van de eerlijkheid mijner wederpartijders verkrijgbaar) vrijgewaard zijn tegen de onderstelling,
als of het herinneringsfeest door mij , als middel van oppositie
tegen het kabinet , of tegen eene der twee afdeelingen van
het liberalisme , geëxploiteerd wierd.
Beide rigtingen zijn evenzeer tegen hetgeen mij dierbaar
is , gekant.
Conservativen en radicalen (wier vaderlandlievende bedoeling , uit hun oogpunt , ik gaarne waardeer) zijn , door de
onweêrstaanbaarheid van het gemeenschappelijk beginsel en
aan den standaard van 1789 getrouw , in de miskenning

zoowel van de regten der Kroon, als van de vrijheden der
Natie, homogeen.

Ig
Ook in de Tweede Kamer vond ik , voor hetgeen ons bij
uitnemendheid ter harte gaat , bij de ministeriële partij in

alles tegenwerking , en bij de andere rigting in niets hoegenaamd eenigen steun.
Ik heb dus naauwelijks een voorkeur. De ministeriële
dictatuur heb ik welligt nog liever dan de parlementaire
anarchic.
Ook maak ik mij sedert lang geen illusie omtrent de
voortdurende overheersching van een liberalisme, dat met
de gansche atmosfeer onzer eeuw, en met de beklagenswaardige slapheid van onzen volkgeest, en met de bijkans
normaal geworden verwarring van Kerk en Staat , in verband is.
Daarom zeide ik ten vorigen jare : „ Wat in Europa,
in Nederland, in de Staten-Generaal geschied is, gaf mij
geene reden tot ingenomenheid met de beginselen waartegen
ik mij vroeger verzet heb. Desniettemin begeer ik niet een
nutteloos geworden strijd te hervatten."
Ik berust in de tot stand gekomen feiten. Ik voeg mij
naar dien triumf. Maar ik ben daarom aan het welzijn van
het Vaderland niet onverschillig, en ik vraag : Wat is uw
plegtanker , bij den storm die welligt , die waarschijnlijk ,
zich straks wederom verheft?

Gij verwijst ons naar de Grondwet?
Ook wij hebben steeds bn naleving én verbetering van
de beschreven en bezworen Grondwet begeerd. Maar niet
eenzijdigheid van uitlegging, waardoor ze aan het uitroeijen

I
van haar histarischen wortel dienstbaar zou worden gemaakt. Maar niet een steunen op de Grondwet , als of zij
meer ware dan een vorm , als of zij op zich zelf kon zijn
een nationale kracht. De Grondwet heeft ons niet gered in
1830 , toen de uit Frankrijk overwaaijende volkssouvereiniteit
het Rijk in tweën heeft gescheurd; ook niet in 1848 , toen
voor den weêrklank der in Frankrijk wederom zegevierende
revolutie-spreuk Vrijheid , Gelijkheid en Broederschap , het
constitutioneel gezag ook in Nederland gezwicht heeft.
De Grondwet, ja; ook door ons wordt ze gewaardeerd.
Maar niet de subjectiviteit uwer opvatting. Niet de rampzalige revolutieleer , die, gelijk ze, sedert haar opkomst tot
op den huidigen dag , enkel in velerlei schakering van
regeringloosheid of dwingelandij vruchtbaar is geweest, ook
in die beide jaren , 1830 en 1848, rijk aan smart en aan
leering, ons aan den rand van het verderf gebragt heeft.
Het is nog niet vergeten wat , in die kommervolle
dagen, toen aan al wat conservatief heette , de moed tot
wederstand ontviel, ons , te midden der algemeens verslagenheid, tegen de uiterste gevolgtrekkingen behoed heeft. De
nederlandsche volksgeest, de christelijk-nationale vrijheidszin , de historische betrekking eener dankbare liefde voor
het Huis van Oranje, de trouw van het nederlandsche

Volk , dat, aan het „vreest God, eert den Koning" gedachtig , in 1830 aan de vorstelijke wapenkreet gehoor
gaf en in 1848 voor oproerkreeten doof bleef.
Toen was er nationale kracht!
Er kunnen dagen komen waarin er aan die kracht op
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nieuw behoefte zou worden gevoeld. Doof ze niet uit. Hebben
de openbare instellingen het christelijk-nationaal karakter
niet meer , laat daarnevens vrijheid , ter ontwikkeling van
godsdienstzin , bestaan.
Veel wat in November 1813 ongelooflijk zou gekeurd
zijn , is , sedert die heugelijke ommekeer , in dit land der
gewetensvrijheid geschied.
Denk aan de Kerk. -- De diepte van den afval en van de
vernedering des Vaderlands werd ook hierin openbaar , dat
een vereenigd vasthouden aan het zaligmakend Evangelie,
waarvoor het bloed der vaderen gestroomd had , tot in de
binnenkameren als misdaad achterhaald, en een gezamenlijk
en biddend lezen der Heilige Schrift, in een land waar
Overheid en Volk in vroeger dagen op derf Bijbel niet te vergeefs hadden gesteund , in de rij der wanbedrijven geteld werd.
Denk aan de School. -- Een wet op het Lager Onderwijs

kwam , onder vruchteloozen weerzin van Koning en Volk , tot
stand. Bijbel- en volkshistorie werd uit de openbare school
geweerd , maar onzijdigheid dezer staatsschool en eenige
vrijheid van onderwijs beloofd. Thans wordt , onder de
leus eener zoogenaamde scheiding van Kerk en Staat,
op de zoogenaamde neutrale school een Christendom boven
geloofsverdeeldheid van Israëliet en Christen en moderne
bestrijders van het Evangelie , met goedkeuring toegelaten,
en zal er weldra , door veelsoortige bemoeijelijking van hetgeen men als broeinesten van kerkelijke en wereldlijke
twisten uitkrijt , slechts een zoogenaamde vrijheid van
onderwijs zijn.
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Aan dergelijke vervolging om der godsdienst wille moet,
door regtsgevoel en billijkheid, een einde worden gemaakt.

Eerst dan zal de feestviering van 1863 met de Volkshistorie, in de tijdperken van onzen nationalen luister , met
de vrijverklaring van November 1813 , overeenkomstig geweest zijn, wanneer, dien ten gevolge , veler oog naar Boven
gerigt, en althans , aan hen , wier begeerte het is „Ik en
mijn huis wij zullen den Heer dienen", de vrijheid niet
langer betwist wordt ter christelijke pligtbetrachting onmisbaar.
10 November 1863.
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November en December 1813 ,
de nationale zelfbevrijding door hereeniging van
Nederland en Oranje, naar waarde te herdenken , moet
Om de gebeurtenissen van

dat is ,

men weten:
Wat het

Huis van Oranje-Nassau

voor Nederland

geweest is ;
Hoe de scheiding der Natie van een Stamhuis , zoo bij
uitnemendheid

nationaal , mogelijk werd ;

Welke gevolgen deze scheiding gehad heeft ;
Hoe de hereeniging tot stand kwam.

WAT IS ORANJE VOOR NEDERLAND
GEWEEST a

........C143....•

Het Huis van ORANJE-NASSAU is door GOD tot eerre
taak geroepen , met de roeping van geen ander Stamhuis
vergelijkbaar; de taak om , aan het hoofd van de Republiek ,
ten behoeve ook van geheel de Christenheid , te waken en
te strijden voor Evangelie , vrijheid en regt. In eene reeks
van schrandere en godvruchtige staatslieden en helden , heeft
het deze grootsche bestemming luisterrijk vervuld.
Niet ten onregte werden op hen, met aandoenlijke volksliefde , de woorden toepasselijk gemaakt :

I Wanneer de Heer

den kinderen Israëls Richteren verwekte, zoo was de Heer
met den Richter , en verloste ze uit de hand hunner vijanden ,
alle de dagen des Richters ; want het berouwde den Heer hunnes
zuchtens halve , van wege die ze drongen en die ze drukten. /u
Ja , het heeft Gode behaagd herwaarts een Stamhuis van
duitschen bloede over te brengen , dat den overmoed van Spanje
en Oostenrijk en Frankrijk aan banden gelegd , den vereenigden
aanval van Frankrijk en Engeland gekeerd , in Nederland en in
Groot-Brittannie , bij het beschermen allereerst van gewetensvrijheid , zich tegen elke verdrukking verzet heeft ; een
Geslacht, in het vuur van den krijg , in het vuur der beproeving , met de nederlandsche natie , gelijk de dichter zegt:
1/ gloênde aan één gesmeed en zaám verbonden in lief en leed. ll
Dit in 't algemeen. De moed , het beleid , het staatkundig
overleg dezer Vorsten werd vooral in de worsteling tegen

Spanje en in de oorlogen tegen Frankrijk openbaar.

c.31W160,s

TACHTIGJARIGE KRIJG TEGEN SPANJE,
WILLEM I.

Prins van Oranje , door afkomst, opvoeding , begaafdheden
en karakter bij uitnemendheid gevormd om Nederland te
verlossen uit spaansche magt en pauselijken dwang.
WILLEM en zijne vier broeders Adolf, Hendrik , Lodewijk , Johan. Edel vijftal , niet ten onregte de nederlandscue Maccabeeuwen genoemd ! WILLEM , langs een
aaneenschakeling van teleurstellingen, telkens aan den rand
des afgronds gebragt, opdat hij , wandelende door geloof
en niet door aanschouwen, zich , als ziende den Onzienlijke , aan Gods wil en beloften vasthouden zou. — Het
geloof werd bij toeneming zijn hoofdbeginsel. ll Door het
geloof heeft hij verkozen liever met het volk Gods kwalijk
gehandeld te worden , dan voor een tijd de genietinge der
zonde te hebben , achtende de versmaadheid , om Christus
wil , meerderen rijkdom dan de schatten in Egypte, want
hij zag op de vergelding des loons. ll Onmiskenbaar waren
in zijn gansche leven de onnaspeurlijke wegen GODS. Als
een Mozes, heeft hij de Hervormden, ter dood toe onderdrukt , uit het slavenhuis geleid. -- De Heer zelf heeft
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hem geroepen tot het goede werk, dat voorbereid was,
opdat hij er in wandelen zou.
MAURITS
en zijn neef

Willen-Lodezvijk.') --

Maurits heeft de vrijmaking

van het spaansche juk voltooid. Terwijl hij in veldheerstalentcn
zijn Vader overtrof, was hij , in staatkundig overleg, met hem
niet vergelijkbaar. In krijgskunst uitgeleerd , rusteloos bezig
met de vorming en leiding van het leger , afkeerig van elke verzoening met Spanje die voor onafhankelijkheid of Godsdienst
gevaarlijk zou kunnen zijn , was hij niet geneigd zich te
mengen in het landsbestier ; streefde niet naar hooger gezag;
liet gaarne aan den schranderen Oldenbarnevelt overwigt en
beslissing ; berustte in den wil der Staten , zelfs waar hem
in oorlogszaken de voet dwars gezet werd ; was dikwerf, meer
welligt dan aan den Stadhouder vergund was , onverschillig
aan hetgeen de partijen verdeeld hield. Niet altijd evenwel.
Toen de vergadering der Staten van Holland de regten miskende van de Hervormde Godsdienst , wier bescherming vooral
ook aan hem opgelegd was , toen verklaarde Maurits zich
tegen dit buitensporig bedrijf. In trotschen ouermoed had
men den burgerkrijg , met al het daaraan verbonden onheil
en gevaar , bijkans onvermijdelijk gemaakt; toen heeft hij
dit , door pligtmatige tusschenkomst , gestuit.
FREDERIK-HENDRIK.
FREDERIK-HENDRIK, heldhaftig en reeds onder Maurits
geoefend in den krijg , heeft, ook als Stadhouder, vooral in
merkwaardige belegeringen , groote bekwaamheden aan den

1 0 flonkerster , zelfs naast een Maurits niet verbleekend, maar vaak door
zuiv'rer gloed zelfs boven hem uitstekend!
DA COSTA
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dag gelegd ; de Republiek , waar ze het meest bloot lag,
met een grensmuur van veroverde vestingen versterkt; voorts,
door de kloekheid zijner stamgenooten , inzonderheid der
Friesche Stadhouders , ondersteund , in een roemrijken vrede
het werk voltooid door zijn Vader aangevangen en zijn
Broeder voortgezet.
WILLEM II

zoon van Frederik-Hendrik , schitterend in gaven van
ligchaam en geest , eergierig en hooghartig , paarde aan
een ondernemend karakter , beleid en overleg. De gesteldheid
der naburige Rijken was niet te dreigend en ingewikkeld
voor de stoutheid zijner onderwerpen. Krijg verlangde hij ,
niet enkel om ijdelen roem te verwerven , niet enkel omdat
hij den Munsterschen Vrede , zonder Frankrijk gesloten ,
als bondbreuk aangemerkt had ; maar vooral om in Engeland
het verdreven koninklijk geslacht te herstellen , en om hier
te lande, door den glans van ridderlijken heldenmoed , de
tegenstanders der Unie , dat is, der nationale eenheid en
kracht , te bedwingen.
In 1648 vrede ; doch weldra zou het strijdperk worden heropend. Niet tegen een ontzenuwd Spanje , maar tegen Staten ,
in volle ontwikkeling en bloei , en voor wier overmagt het
daarmeê naauwelijks vergelijkbare Gemeenebest scheen te
moeten bezwijken. Evenwel ook dan zou het blijken dat de
hand des Heeren niet is verkort , waar zijne langmoedigheid
niet uitgeput werd. In de veeljarige en bange worsteling
tegen Frankrijk , zou Nederland met Oranje, na den Tachtigjarigen krijg , andermaal de waarheid ondervinden van
het apostolische woord : 11 Verneder u onder de krachtige
hand des Heeren , opdat Hij u verhooge te zijner tijd..11

OORLOGEN TEGEN FRANKRIJK.
Van 1672 tot 1713 hebben de oorlogen tegen Frankrijk
met geringe tusschenpozing geduurd. De Prins van Oranje
die , ten jare 1672, in één en twintigjarigen leeftijd , als
beschermer optrad , was
WILLEM III.
Frankrijk , het magtige Frankrijk werd , onder den geweldenaar Lodewijk XIV, de gevaarlijkste vijand. Tegen
hem de onafhankelijkheid der Republiek , het evenwigt van
Europa en de vrijheid van geweten te handhaven, was des
jongelings levenstaak. Hij was daarvoor berekend ; Prins
van Oranje , met den luister van grootsche herinneringen
omstraald; bij het meerondeel eener dankbare bevolking
geliefd , aan veelvermogende Vorsten verwant. Het ontbrak
hem , noch aan zeldzame gaven , noch aan uitgebreide
kennis, noch , bij een zwak gestel , aan vastheid van wil
en verkracht der ziel. In de kweekschool van leed en
vernedering gevormd , had hij wantrouwen op menschen
geleerd , vertrouwen op de Voorzienigheid Gods , welke ,
door liet geloof meer nog dan door het zwaard zijner
Vaderen, de evangelische kerk op nederlandschen bodem
had geplant.
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De onweêrstaanbaarheid van zijn invloed (waaraan , in
de ure des gevaars , half Europa hulde bewees) lag in
de edelaardigheid zijner beginsels , in de grootschheid van
het doel , in de onkreukbaarheid zijner goede trouw , in de
vastheid van een karakter door hoogex inzi tten geleid ; in
de onwrikbaarheid der volharding , waarmede hij de hem
aangewezen taak , telkens afgebroken , telkens weder opgevat
heeft. -- Op drie jaren vooral worde gelet , 1672 , 1688 ,
1702 ; op de redding van Nederland, op de omwenteling
in Groot-Brittannie , op de voorbereiding van den Spaanschen Successiekrijg.

1672.
De Republiek was , naar menschelijke berekening , onredbaar ; door Frankrijk te land , door Groot-Brittanje ter zee,
door Keulen en Munster van den noord-oostkant overvallen.

Wat vermogt , tegen dergelijken aanval , een Staat van Beringen
omvang , om de vooringenomenheid tegen het stadhouderloos
bewind , nagenoeg zonder bondgenoot , en , door de verwaarloozing der landmagt , bijkans zonder leger of verdedigbare

vesting ; terwijl mistrouwen en verdeeldheid aan het jammerlijk overschot van krachten bruikbaarheid ontnam !
Weerloos bijkans werd het land door krijgsbenden overstroomd. De meeste vestingen vermeesterd zonder slag of
stoot. Het geringe veldleger van den IJssel naar Utrecht ,
van Utrecht naar Holland gedron gen. Binnen vier weken

Gelderland , Overijssel , Drenthe , Utrecht overheerd, Woerden
en Naarden bemagtigd ; Amsterdam bedreigd.
Verslagenheid en vertwijfeling waren algemeen , niet het
minst bij hen wier kloekhartigheid ten voorbeelde had
moeten strekken. Door velen werd , in onderwerping aan
Frankrijk , het eenige redmiddel gezocht. Vrede , tot iederen
prijs , de leus van elk die voor schande minder dan voor
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gevaren beducht

was , werd evenwel aller leus niet. Veront-

waardiging over dit vreesachtig , baatzuchtig en franschgezind
overleg was algemeen bij de

burgerij. Neen ! liever met den

jeugdigen Prins het uiterste gewaagd en het onmogelijke
beproefd ! Ook in vele Regenten ontwaakte een edeler zin ;
in Zeeland en te Amsterdam stelde men den dood boven
eerloos verdrag. Maar wat nu , wanneer aan den Prins van
Oranje , wiens oom de koning van Engeland was , wanneer,
gelijk de listige toeleg der vijanden meêbragt ,
verein gezag over

het

aanhem sou-

verkleind en vernederd Gemeenebest ver-

leend wierd ? De edele jongeling , nazaat der redders van het

Land ,

versmaadde , met de fierheid der verontwaardiging ,

dergelijke gunst. Ter goeder ure ; bij weifeling zou het bederf
der Republiek onvermijdelijk zijn geweest. Alleen door zijn
groothartigen afkeer werd de oranjegezinde partij , op wier
lijdelijkheid , zoo niet medewerking , de vijand rekening
gemaakt

had , weldra de kern van nationaal zelfbehoud.

Zoo was het middenpunt der welgezinden dáár. Lang
had men de wenschen en regten der Natie miskend ; lang
was ze lijdelijk geweest ; doch , zonder tegenweer aan de
Franschen te worden overgeleverd, dit wilde zij niet. Door

spaansche tyrannij
bevrijd had , zou het tegen de frazecke . worden beschermd ,
en , niet als partijleus , maar als, nationale standaard, werd
de Oranjevlag tegenover de lelievaan geplant.
het Stamhuis dat Nederland van de

WAT BETEEBENT EEN VERBLIJF DER FRANSCHEN ?

Het verblijf der Fransclsen, in 1672 en 1673 , werd door roofzucht gekenmerkt; hun aftogt vergezeld van geldafpersingen, door
bedreiging van brandstichting en plundering en door het wegvoeren der aanzienlijken als gijzelaars. Volgens de Staten van Holland, „hebben de vijanden in Holland en West-Friesland brandschattingen aangerigt, en, door vermoorden en verbranden van stokoude
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luiden, onnoozele kinderen en zuigelingen, on het bedrijven van
allerhande ongehoorde en onmenschelijke actiën en wreedheden, zich
op barbaarsche wijs gedragen, dat daarvan onder de beschaafde Heidenen , ja onder Tartaren zelfs , bijna geen exempelen gevonden
worden." In de briefwisseling van den franschen veldheer Luxemburg met den minister van oorlog Louvois, maken beiden van deze
gruwelen, met onverschilligheid en dikwerf schertsende, gewag. Bij
het verbranden van een dorp : „ de huizen zijn in dit land zeer
ontvlambaar; alles is verbrand; paarden, koeijen, en, naar men zegt,
vrij wat boeren, vrouwen en kleine kinderen." Elders, „ geen koortsaanval is zoo geregeld als onze gewoonte om, van de twee dagen
een, te verbranden die dwaas genoeg zijn er ons toe te dwingen." —
„ Zoo even komt de vijand ons terugvragen een kolonel, bij hen in
groote achting; ik houd het er voor dat hij tot assche werd, gelijk
verscheidene officieren gesneuveld te Swammerdam, waar ik er nog
al aardige hoopen van heb gezien, verteerd door de vlam, gelijk
ook vele lieden die in de huizen waren gevlucht." -- Louvois
schreef aan den veldheer Condé : „ al de Hollanders in Swammerdam
heeft men geroosterd; niet één heeft men uit de huizen laten gaan."
Ongehoorde kwelling en geldafpersing. Op een uitvoerig berigt
van den franschen intendant te Utrecht, die met welbehagen een
tafereel zijner onbarmhartigheden ophangt, antwoord Louvois : „ Ik
bid u, houd niet op boosaardig te zijn en deze zaken met de uiterste
veerkracht te drijven." Na de beschrijving van den rampzaligen toestand der bevolking, schrijft Luxemburg: „waarlijk ik dacht er aan
u dit niet te schrijven , omdat ik u zoo medelijdend ken, ten einde
u geen leed te doen; maar ik heb niet kunnen nalaten u de dingen
te melden gelijk ze zijn." In denzelfden toon is het antwoord: „ja,
ik neem het u zeer euvel af mij van alle de ellenden van Holland
zoo te hebben onderrigt; ik ben er in den hoogsten graad gevoelig
aan; en had ik hier fijnen bij de hand, ik zou ze raadplegen of
ik, gewetenshalve, kan blijven in eene betrekking die geen ander
doel heeft dan mijn naaste tot wanhoop te brengen. Gelukkig is er
in het leger niet één."
1688.

Na den bedriegelijken vrede van Nijmegen in 1678 had
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de Napoleon van dien tijd , had Lodewijk XIV, behalve
den Prins van Oranje, naauwelijks vijanden meer. Iedereen,
uit vrees of eigenbaat , boog zich. Wederstand was , in 1684,
schier ondenkbaar. En toch — het tijdstip was nabij dat de
Prins andermaal de toevlugt van allen zijn zou , de redder
van Nederland , van Engeland , van Europa. — Een bondgenootschap , geduchter dan te voren , werd tegen den zegevierenden geweldenaar gesticht. Door overmaat van eigen
wanbedrijf, zou de trotsche monarch dalen van het toppunt
waarop hij duurzaam gevestigd scheen.
Vervolging om der godsdienst wille heeft een zoo ongedachte en heugelijke ommekeer bewerkt. Eene lange reeks
van ongeregt'gheden , tegen de fransche gereformeerden gepleegd , liep op de herroeping van de bij het

Nantes

Edict van

verleende religievrijheid uit. Geloofsverzaking werd

bevolen. Het in ballingschap gaan bleef niet vrij. De overkomst der slagtoffers van gewetensdwang, in doodsgevaar
herwaarts gevlugt , deed veler oog opengaan voor de oogmerken van den Vorst , die in dweepzieken ijver een vrijbrief
voor zedeloosheid zocht.
Dubbel schrikbarend was het vooruitzigt , omdat in Engeland een Koning regeerde die de vestiging der Roomsche
kerk aldaar , des roods, met fransche hulp , ten doel had.
Straks kon men , na de reeds zoo verderfelijke onzijdigheid
van Engeland , een gezamenlijken aanval dezer zamenspannende Vorsten tegen de ketters te gemoet zien. De dagen
van 1672 konden terugkeeren ; de vereenigde kracht van
Engeland en Frankrijk aan de uitroeijing der Hervormde
Kerken , en allereerst aan de vernietiging der Republiek ,
worden gewijd.
Om zich van een dergelijk tijdperk eenigzins met juistheid
een denkbeeld te - vormen , geve men acht op den aard der
godsdienstvervolging in

Frankrijk

en in

Schotland.

11
VERVOLGING DER GEREFORMEERDEN IN FRANKRIJK.

Nog in 1666 schreef Lodewijk: „niet minder getrouw dan mijne
overige onderdanen, hebben zij aanspraak op gelijke goedheid." —
Van lieverlede, ook door de spanning tegen Holland, werden zij, als
geloofsgenooten van 's konings vijanden, verdacht. Terstond na den
vrede van Nijmegen nam Lodewijk het werk , reeds vroeger begonnen,
met dubbelen ijver ter hand. -- ] 679. Verscheidene regten ontnomen. --1680. De Hervormden uit alle bedieningen gezet; gemengde
huwelijken verboden; 300 kerken gesloten ; op sommige plaatsen inlegering, mishandelingen ; met geweld werd men naar de roomsche kerken
gesleurd. — 1681; duizenden vlugten naar Engeland , Denemarken
en Holland. — 1682. Kinderen van zeven jaren oud, die het protestantsche geloof afzweren en het ouderlijke huis verlaten, worden in
de roomsche kerk opgevoed, ten koste der ouders ; giften of legaten
aan Hervormde kerken of armen vernietigd. -- 1683. Het bezoeken
van gereformeerde scholen bemoeijelijkt; vereenigingen der Hervormden gewapenderhand belet; waar tegenstand is, zendt men een groot
getal troepen; de Protestanten opgezocht, aangevallen, ter dood
gebragt; somtijds de kinderen niet gespaard; de predikanten naar de
galeijen; opgehangen, geradbraakt; Dragonnades. —1684. De gereformeerde ziekenhuizen gesloten; de kranken in roomsche hospitalen
gebragt. Inlegering van troepen, gemagtigd om huisraad te plunderen,
te breken of te verbranden, en voorts alle leed en pijniging aan
te doen , mits het leven worde gespaard. —1685. De grafplaatsen
der Gereformeerden verstoord. Eindelijk, 2 Oct., herroeping van het
Edict van Nantes. Vernietiging der kerken , verbod van godsdienstoefening , verbanning der predikanten, opheffing der scholen, doop
en opvoeding der kinderen in de roomsche kerk ; verbod van uit het
Rijk te gaan, op straf van de galeijen voor de mans, van gevangenis
en verbeurdverklaring voor de vrouwen. — Le Tellier , de grijze
kanselier van Frankrijk, onderteekent, stervend en lasterend, het
hemeltergend bevelschrift : „ Heerel nu laat gu uwen dienstknecht
gaan in vrede, naar uw woord." -- Voorts (1686), op aandrang van Lodewijk en omdat vele fransche Hervormden naar
Piemont gevlugt waren, vernieuwde vervolging der IValdenzen. De
hertog van Savoyè, door fransche troepen ondersteund, laat hen op-
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zoeken in het gebergte; 3000 gedood ; grijsaards, kinderen en zieken
vermoord; 10000 gevangenen, meerendeels omgekomen door gebrek.
Vlugtelingen (Refugiés). De heldhaftigheid der belijders ditmaal,
niet in weêrstand, maar in vlugt openbaar; met wat opoffering
en gevaar ging dit vlugten vergezeld ! Hier te lande vele duizenden
opgenomen als geloofsgenooten en broeders. Gunstige bepalingen der
overheid. —1681. In Holland, vrijdom van buitengewone lasten voor
12 jaren; te Amsterdam onbepaalde vrijheid van handwerken en
aanbouw van duizend huizen tegen geringe huur. Ongeveer 200 predikanten, aan wie meestal standplaats en jaarlijks inkomen verleend
werd. De waalsche Gemeente versterkt; fransehe Gemeenten gesticht
(bijv. tc Bommel, Hatlem, Harderwijk, Harlingen, Sneek). In 1686
gaf Holland f 100000 voor Hervormde officieren die herwaarts de
wijk genomen hadden.
Grootc indruk van de berigten en van het voorbeeld dezer gcloofsgetrouwe geloofsgenooten, onder alle rangen en standen.
VERVOLGING DER GEREFORMEERDEN IN SCHOTLAND.

Reeds onder Karel II. -- a. Ondersteuning der episcopaalsche kerk
(die minder van Rome verwijderd geacht werd), door de presbyteriaansche te verdrukken. Spoedig na 1660 werden de Gereformeerden, ook in Schotland, met schennis der plegtigste beloften en
heiligste regten, onder bisschoppelijken kerkvorm gebragt. Afscheiding en conventikelen, waartegen inlegering, gevangenis, boete, ballingschap, lijfstraf. Dood en verbeurte van goederen tegen den leeraar
die in het open veld gepredikt had; zelfs tegen vrouwen werden,
om het bijwonen van zoodanige vergaderingen, bevelschriften (letters
of intereommuniny) afgeleverd, waarbij aan een iegelijk , op gelijke
straf, verboden werd met de daarin aangewezen personen verkeer te
hebben, herberg, spijs, drank , kleederen, of eenige levensbehoefte
hun te verschaffen. Militaire expeditiën, somtijds van de woeste
bergbewoners (the Hiyhlanders), van gouvernementswege gelokt. Overvoering (deportatie) naar de koloniën. Als, door overmaat van onregt
en kwelling, wederstand losbrak, vreesselijke strafoefening. -- b. Schijnbare begunstiging der protestantsche Dissenters , om tevens voor de
Roomschen toegang tot ambten en waardigheden te verkrijgen.

--

r. Franseligezinde staatkunde, ten einde een uitbeemschen bondgenoot
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tegen protestantsche onderdanen te hebben. -- Jacobus II dweepzieker
nog dan zijn broeder.

Welnu , op wien zou , in dergelijke omstandigheden , het
oog , zoo niet op den Prins van Oranje , worden gerigt ! Hij
had het bedriegelijke van vrede en wapenstilstand voorspeld ;
geen wonder dat hij de ziel van een nieuw bondgenootschap
werd. Reeds eenmaal was men, onder Gods zegen, door
hem gered; natuurlijk dat , in dreigend gevaar , de onmisbaarheid zijner talenten , zelfs door de tegenstrevers van zijn
gezag, werd gevoeld en erkend. Hij was zeer na met het
Vorstenhuis in Engeland verwant ; het kon niet anders of
ook dáár werd , uit vrees voor bijgeloof, geweld en franschen
invloed , de hoop gevestigd op den zeldzamen staatsman en
veldheer, die vrijheid en hervorming tegen Frankrijk voorgestaan had.
Willem en zijne gemalin prinses Maria werden GrootBrittanjes koning en koningin. Binnen weinige weken kwam ,
zonder bloedvergieten , eene omwenteling tot stand, ook voor
Nederland heilrijk en onmisbaar, daar zij een magtigen
Staat , die met den vijand steeds overleg gepleegd had , in
een bondgenoot , den eenigen met de verbonden mogendheden tegen Lodewijk opgewassen , herschiep.
1702.

In 1702 stierf deze laatste , niet de minste , uit een
onvergelijkbaar vijftal staatslieden en helden. Afgeroepen ,
toen hij , om de onvermijdelijkheid van oorlog , meer dan
ooit , ter uitvoering zijner ontwerpen , onmisbaar geacht
werd. Ook aldus zou het blijken dat de invloed van een
groot man reikt tot over het graf, ofschoon Gods wijze en
almagtige voorzienigheid , wanneer zij de volkeren behouden
wil , de meest door haar bevoorregte stervelingen niet ter
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verwezenlijking van haar liefderijk voornemen behoeft. Kort
na zijn overlijden Irak de krijg tegen den trouweloozen
geweldenaar weder los. Nooit was het gevaar grooter dan
in den aanvang ; nooit de loop der gebeurtenissen even
glansrijk. Het zwaard der bondgenooten heeft perken aan de
fransche heerschzucht gesteld. Doch ook deze gunstige uitkomst heeft men grootendeels aan Willem III te danken
gehad. Door zijne stem waren Vorsten en Natin tot eene
aan het gevaar evenredige krachtontwikkeling geleid. De
overwinningen werden behaald en de onderhandelingen gevoerd door troepen en krijgsoversten , en staatslieden die
hij gevormd had.
WII,LEM

IV.

1747.
In 1747 alweder tegen Frankrijk een oorlog ! Alweder
was Belgie door Frankrijk overheerd ! Alweder zouden
velen hier te lande in een nadeeligen en smadelijken vrede
hebben berust ! Niet allen. Niet de vrienden van het Huis
van Oranje. De vijand , nog steeds als vriend , zoo het
heette , trok over de grenzen , om de franschgezinde voorstanders van den vrede te versterken , hun tegenpartij tot
zwijgen en de geheime onderhandeling spoedig tot een einde
te brengen. Omzigtigheid evenwel , dit begreep hij , was
noodig. Want ook de Franschman had niet vergeten wat
in 1672 gebeurd was ; dat de overmoed van den franschen
Koning de verheffing van den felsten zijner vijanden , van
Willem van Oranje , bewerkt had , en dat uit de veerkracht
der wanhoop volksbeweging en omkeering was ontstaan. Doch
hiervoor vreesde men thans niet ; want, bij het aanranden
van het nederlandsche grondgebied , was , zoo dacht men ,
door de sluwe klanken van een oorlogsverklaring , zacht
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van stijl en rijk aan fraaije beloften , voor het in rust houden
der bevolking op behendige wijze gezorgd. Aan dit vogelaarsfluiten leende de natie het oor niet. Ook nu gebeurde wat
vroeger, in soortgelijke omstandigheden , gebeurd was. Het
volk , bij het inrukken der Franschen, achtte zich door de
regenten verraden en verkocht. Het zag, ouder gewoonte,
naar Oranje om redding uit. Het stadhouderschap werd
hersteld en straks kwam een, wel niet voordeelige , . maar
ook niet eerlooze vrede tot stand.
4.

Gelijk als aan het strand de duinen, ons ten goeden,
Beletten met geweld den overloop der vloeden,
Wanneer het woeste meir uit zijnen afgrond braakt,
Waardoor al 't lage land in rep en roere raakt,
Zoo heeft Nassouwen ook (naast God) in onze alarmen
't Vereenigd Nederland zijn vrijheid gaan beschermen ,
Zijn palen uitgestrekt, en eindlijk door zijn drift 1
Den vrede toegebragt, gelijk een rijke gift.

3

*
Gelijk een Cherub die, de vleuglen uitgestrekt,
In 't Tempelheiligdom de Bondkist overdekt ,

3

Zoo stondt ge, 6 Nassaus Huis ! in onzer Vaadren dagen
Omschitterd met den glans van 's Hoogsten welbehagen.

4

1 moedige voortvarendheid.
2 VONDEL.
3 Exod. 25, v. 20.
4 De Dichter BILDERDTJK , sprekende van de roeping van het Huis van Oranje ,
ter bescherming van de Christelijke Kerk , ziet, in deze vergelijking , op de kracht
Gods, die zich ook in zwakke en zondige menschen openbaart.

HOE IS DE SCHEIDING TUSSCHEN NEDERLAND
EN ORANJE ONTSTAAN?

---4.4.---

Door revolutionaire vriendschap met hetzelfde Land dat
meermalen reeds , zonder de tusschenkomst van Oranje ,
een wissen ondergang aan Nederland zou hebben berokkend.

VRIENDSCHAP MET FRANKRIJK.

1781-1813.
Ongeloofsgemeenschap was haar oorsprong , vrijheid haar
belofte , ellende en slavernij haar vrucht.
Ook Nederland was , door ter zijdestelling van het Woord
Gods , vatbaar om met het gif der ongeloofs-theoriën te
worden bedwelmd ; om doode regtzinnigheid te verruilen
tegen eene wijsbegeerte welke, in godverloochening gegrond , onder een vernis van gemoedelijkheid , den hoogmoed en de begeerlijkheden streelt; om eiken band van
Openbaring of gezag , als onwaardigen boei , aan flarden te
rijten ; om , op het gebied des geloofs , aan het oppergezag
der Rede , op het gebied van den Staat , aan de Volkssouvereiniteit , hulde te brengen. Om in rnenschvergoding
te vervallen. Om onder den alles overweldigenden invloed te
geraken cener leer van eigenwijsheid die, vermits zij de
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verhouding van God en mensch , en even daardoor de verhouding van regten en pligten , omkeert , DE Omwenteling ,
DE

.Revolutie genoemd wordt. -- Alzoo behaalde deze filo-

zofische regerings-theorie een triumf , uit welks vruchten het
weldra zou blijken of het onverschillig is den ZONE GODS
tot Heer en Koning te hebben , en of de Nederlandsche
Maagd , om de vrijheidspeer met vaste hand te kunnen
'houden , al dan niet ten onregte haar steun in het eeuwigblijvende Bijbelwoord gezocht had.
Inderdaad geen verbastering van staatsvorm , geen gebrekkig
en verward staatsbeheer , geen roekeloos veronachtzamen der
meest noodige betrekkingen tot andere Rijken , was in verderfelijkheid vergelijkbaar met de valschelijk dusgenaamde
wetenschap , waardoor, reeds lang vóór 1795 , de loop der
gebeurtenissen ook in Nederland bepaald werd. Op verflaauwing van geloof was zedenbederf, op bederf van zeden
voortgang van twijfelarij en ongeloof gevolgd.
zegt in zijn hart ; er is geen God ,

//

II

De dwaas

en de wijsheid dezer

eeuw had ontdekt dat de mensch eigen wetgever , elke
openbaring bedrog, en God Almagtig , de Schepper van
hemel en van aarde , een onding, althans een overtolligheid is.
In Nederland was , ter opneming van dit doodelijke zaad,
de bodem bereid. Wegkwijning was er van hetgeen de ziel
van volksleven en de bron van volksheil uitgemaakt had.
Ook in de Kerk grootendeels schijn voor wezen ; de naam , niet
de daad ; in plaats van geest en leven , sleur en vorm. Reeds
vóór den aanval was de nederlaag beslist. Of zou doode regtzinnigheid de gansche wapenrustinge Gods zijn ? zou welligt,
waar men het schild des geloofs wegwierp , elke vurige pijl van
den Booze met formulieren en kerkleer worden gebluscht ?
Evenwel , in een land waar de standaard van het Evangelie hoog opgerigt geweest en het erfdeel van der vaderen
godsvrucht niet geheel verteerd was , kon aan eene god2
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loochenende wijsgeert eerst dan een ruime toegang worden
verleend , wanneer zij , in schijn , met gehechtheid aan het
Christendom vereenigbaar was. Doch hoe, zelfs in schijn,
tusschen anti-christelijke wereld-wijsheid en vleesch-en-bloedergerend Evangelie vereeniging bewerkt !
Door den aard zoowel van het Evangelie als van de
wijsbegeerte in de schaduw te stellen.
Den aard van het Evangelie ? dit was reeds geschied. De
kern der geloofswaarheden was verloren geraakt. Bij velen,
zeer velen , was de vorm slechts behouden. De leerstellingen
waarin hoofdzaak en wezen der Openbaring vervat is , waren ,
welnu P

leerstellingen; niets meer ; leerstukken , wier verband

niet langer opgemerkt werd ; leerbegrip der Kerk , verborgenheden , belangwekkend voor godgeleerden welligt, maar die,
om geen aanleiding te geven tot onvruchtbaar en hatelijk geschil , uit de studeercel niet op den kansel , veelmin in de zamenleving moesten worden gebragt. Nog meer ; deze leerstukken ,
zeide men , behoorden gezuiverd te worden van bestanddeelen
waarin een kiem scheen te zijn van bijgeloof en dweeperij. En
dit kon ; want, was de bron dezer stellingen goddelijke openbaring , ook de rede was godsgeschenk en het middel om
de godewaardigheid der Schrift ter toetse te brengen , althans
om de ware meening des Geestes te leeren verstaan. Zoo
werd, nu de rede gold voor onbedorven , zonder regtstreeksche tegenspraak , door de min opzienbarende werking van
rationalisme en neologie, elke harde waarheid , den natuurlijken mensch aanstootelijk , verzacht. Zoogenaamde christelijke zedekunde, buiten het alleen heiligmakend geloof in den
gekruister Christus , kwam op den voorgrond, en dit, naar
den eisch des tijds omgewerkt , Evangelie werd voor allen
aannemelijk en welgevallig gemaakt.
Deze toenadering kon echter geen vereeniging bewerken, ten
zij ook de wijsbegeerte van haar kant te gemoet kwam. Zij deed
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het. Wie zou niet gruwen van een leer die het aanzijn
der Godheid en de onstoffelijkheid der ziel en het onderscheid van goed en kwaad wegredeneert , die den mensch ,
door toomelooze involging zijner driften , beneden het peil
der dierlijkheid verlaagt ! Men beijverde zich dus over deze
uitersten een sluij er te werpen. Hoewel zij het gevolg waren
der aangenomen beginsels , werd deze verwantschap ontkend.
De buitensporigheid , de overdrijving , de onzin van wargeesten kwam, zeide men, niet op rekening der wijsbegeerte.
Haar doel is zelfvolmaking , streven naar deugd en naar godegelijkheid ; een leer die , wel verre van tegen den Bijbel
gerigt te zijn , daar , in de zuiverste voorschriften en in het
luisterrijkste voorbeeld, bevestiging vindt ; eene zedekunde
die, welligt uit anderen oorsprong , bij de uitkomst , met
christelijke zedekunde overeenstemt.
Zoo was ook- in Nederland vereeniging van Godsdienst
en filozofie daar. Vereeniging waarbij , in den grond der
zaak , de wijsbegeerte alleenheerscheres was. De ontwortelde evangelie-waarheid was op vreemd terrein overgeplant.
Zoo ontstond een deïsme , onder christelijke benaming en
kleur , door den Apostel een /i zonder Christus en zonder
God in de wereld zijn n genoemd. Nooit zonder uitzondering
algemeen , verkreeg het , in de hoogere standen vooral , toe-

gang , overmagt , heerschappij. Allengskens en weldra werd
daarin door velen de eenige bron van heilrijke werkzaamheid
gezien. Aan dit Christendom boven geloofsverdeeldheid had
menigeen genoeg ; elke grondwaarheid van het Evangelie
werd, in de praktijk en door de toongevers der eeuw, op
de rij der bijgeloovigheden gesteld.
Losbandiger nog bewoog men zich op po litiek terrein.
Zoodanige godsdienst zag niet in Gods ordening den grondslag van het staatsregt. Dus had de gansche stroom der
revolutionaire theoriën een onbedwingbaren loop. Neem het
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verband weg tusschen hemel en aarde , de natuurlijke toestand wordt vrijheid en gelijkheid , regt en pligt is conventioneel en de Staat enkel op overeenkomst gebouwd. De
Staat , onder eiken vorm , is maatschappij , genootschap,
Republiek , waarin het Souvereine Volk de oppermagt heeft ,
zijn heil de hoogste wet , zijn wil alvermogen is , het gevoelen
der meerderheid rigtsnoer , de openbare meening vraagbaak ,
de Overheid dienares. Zoodra de Overheid Overheid zijn
wil , zoodra zij zich niet gehoorzaam aan de lastgevers betoont , is opstand het regt en de heilige pligt van het in
zijne majesteits-regten aangerande volk.
De Revolutie-leer , van de gemoederen meesteres , trad,
uit de boeken , in het leven. Bespiegeling werd door beoefening , woord en schrift werd door daden gevolgd. De
meeningen liepen uit een ; de belangen doorkruisten zich ; het
woelen der hartstogten begon. Met logische noodwendigheid
werd men , door de begrippen , aan wier leiding men zich
overgegeven had , op de baan der ontwikkeling , willig
gedreven , of onwillig gesleept. De juistheid der schrikverwekkende toepassing kon niet worden ontkend. Na verloochening der waarheid die uit God is , wordt elke waarheid
dwaling , elk geloof bijgeloof, elk gezag dwingelandij.
Wanorde , burgertwist , regeringsloosheid bleef niet achter;
de Republiek , op het punt van uit een te vallen , werd
slechts voor een korte wijl staande gehouden door buitenlandsche hulp.
Droevig was het ; maar het is , zeide men , de storm
waardoor de politieke dampkring gezuiverd , vooroordeel en
misbruik ontworteld , de staatshulk in de haven gevoerd ,
de zege van vrijheid en verlichting voorbereid wordt. Ach ,
wat jammerlijk zelfbedrog lag er in dit opgedrongen vooruitzigt ! Men wist niet dat de ellende , waaronder men gebukt

ging , slechts een begin was der smarten ; dat, waar valsche
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leeringen zich een weg hebben gebaand , het
en niet verder !

it

it

tot hiertoe

langen tijd te vergeefs uitgesproken

wordt, en dat , waar de mensch, die God verliet, door
God aan zich zelven is overgelaten , de heerlijkheid des
Heeren zich in de ijdelheid der ontwerpen , in de rampzalige strekking en uitkomst openbaart.

Waar

GOD

geloochend wordt , is burgerrecht noch orden,

Noch deugd, noch Godsdienst , die op

GOD

gevestigd worden.

Zoo drijft de wereld, daar de Godsdienst zinkt , in 't wild,
Gelijk een roerloos schip. Geen toom van wetten stilt
Den dreigenden tiran, noch oploop der rebellen ,
Een wilde zee gelijk , daar alle golven zwellen,
En barhen naar den wind die 't water ommedrijft. i

*
Lafaarts die van Vrijheid schreeuwen , maar geboren voor het juk;
Van Verdragen, maar vermoordend wie voor hun geweld niet bukk'
Van elk aangeboren regten, maar verachtende alle recht ,
Die zijn 't door wier vloekverwantschap de aard het juk wordt opgelegd.

1 VONDEL,

2 BILDERDIJK.

2

WELKE ZIJN DE GEVOLGEN DER SCHEIDING
GEWEEST ?

Vrijheid , Gelijkheid
kheid , Broederschap is de spreuk der
Revolutie. De leus ook van den Christen , als ze met naleving, niet met verloochening, van de geopenbaarde waarheid in verband is. Maar een spreuk waardoor , omdat ze,
naar het wanbegrip der eeuw, onafhankelijkheid van den
hoogsten wetgever beteekent , ook Nederland ten verderve
g eleid werd.
WAT HAD MEN

(van 1781 tot 17 Nov. 1813) AAN ZOODANIGE

VRIJHEID , GELIJKHEID , BROEDERSCHAP ?
VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP. --

In 1781 , in 1795 , in

1830, in 1848, werd de kreet vernomen.
In 1781.
Waar kwam ze van laan? Uit het Land dat ons altijd zooveel
hartelijkheid in woorden , zooveel hatelijkheid in daden betoond heeft;
uit Frankrijk. Men had uit fransehe boeken dit drietal woorden
geleerd. Maar de kunst moet immers niet blijven in de boeken; men
zou er nu ook genot van hebben. De fransehe vrijheid kon men
in Nederland niet langer missen. Er was, het is zoo, er was vrede,
rust, welvaart; armoede was bijkans onbekend; de koophandel bloeide;
uit de koloniën ontving men overvloed; men was met het geld verlegen; ook vrijheid was er, zoo als die bijkans in geen ander Land
der wereld bestond. Maar dit alles , zeide men, was niet genoeg,
was weinig, was niets, zoo men de nieuwerwetsche fransehe vrijheid niet had. En met die Vrijheid zou ook welvaart en overvloed
worden verdubbeld.
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En er was , zeide men , zoo weinig noodig om al dat heil te
verkrijgen. Enkel vernedering van den Prins pan Oranje en oorlog
met Engeland werd vereischt.
Oorlog. De geliefde Franschen hadden het gaarne en waren vrienden
der Vrijheid, de gehate Engelschen waren voorstanders van de slavernij. Voor Engeland was de oorlog toen ongelegen, het wilde in
vriendschap met Holland blijven. Maar neen , men moest en men
zou oorlog hebben. Men zou Engeland de les lezen; er was geen
nood; want de Franschen waren met ons ; nu eerst zou welvaart en
magt en roem, als van oudsher, voor Holland , met nooit gekenden
vooruitgang, op nieuw beginnen.
Zoo sprak men jaren achtereen. Zoo sprak men nog (nadat Engeland, het tergen moê, den oorlog verklaard had) den 27 December
1780, op de Beurs te Amsterdam.
Vijf dagen later , den 2 Januarij , sprak men zdó niet meer; reeds
waren 60 schepen genomen ; in ééne maand 200.
In 1780 kwamen er in Texel en in 't Vlie 2641 schepen binnen;
in 1781 slechts 1322; in 1780 zeilden 2058, in 1781 slechts 11
hollandsche schepen door de Sond.
De fransche hulp bleef achter.
De meeste Kolonien gingen verloren.
De vrede werd te vergeefs begeerd. -- Eindelijk in 1784 werd
vrede verkregen; schadelijk en schandelijk. — Later bleek het evenwel niet dat men door schade en schande geleerd had.
Met den Prins van Oranje Willem V kon men beter dan met Engeland te regt. Hij was zeer goedaardig , wilde zelfs aan zijne vijanden
geen kwaad doen, en daarom hadden deze dappere mannen den moed
te verbreiden dat hij een vreesselijke tyran was. Zij waren zoo ijverig
in het vernederen van den Vorst dat hij magteloos werd. Aldus ontstond er ook hier Vrijheid , Gelijkheid en Broederschap, zoo als ze
door de franschgezinden begeerd werd.
En wilt gij weten van welke soort de drieledige gaaf was ?
Vrijheid. Namelijk om te zeggen en te doen al wat degeen die de
overhand verkreeg, goed vond. Vrijheid om den Prins te lasteren
en te schelden; vrijheid weldra om allen die tot dusver in de regering
waren geweest, uit te maken voor verdrukkers ; vrijheid om Wapengenootschappen en Vrijkorpsen te vormen, waarmeê men anders-
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denkenden in toom hield. Vrijheid om op het aanheffen van een
Oranje-lied en op het dragen van een Oranje-lint de doodstraf te
zetten; vrijheid om alle vrijheid aan anderen te ontzeggen. — En
daarbij was ook het geheele Vaderland vrij. Vrij om alles te verrigten
wat aan de Franschen beviel.
Gelijkheid. Ja dat vooral! Er was niet slechts ééne, maar zelfs
tweederlei gelijkheid; eene voor de partij die boven op, eene voor
de partij die in verdrukking geraakt was. Gelijke heerschappij of
gelijke onderwerping. Gelijkheid in voorregt of in onregt. Waarbij
nog een algemeene gelijkheid voor beide partijen, voor Oranjegezinden. en Patriotten , gelijkheid in verarming en achteruitgang
des Vaderlands gevoegd werd.
Broederschap. Een familie-band waarvan het meerendeel der Natie,
die Oranjegezind was, buitengesloten werd. Eene broederschap tusschen de vijanden van Oranje onder elkaar. Evenwel de broederlijke
liefde duurde niet lang. Het was eene broederschap waarbij men
elkander haatte en uitschold, en van het kussen wierp, en bij de keel
greep, en zou hebben verscheurd, zoo niet de tusschenkomst van
den Pruissischen buurman aan het oubroederlijk huiskrakeel een einde
gemaakt had.
Dit ging zeer spoedig.
Omdat die tusschenkomst door allen, behalve door de vrijheidlievende tyrannen met hun aanhang, gewenscht werd.
0, die vrijheidszonen waren zoo moedig -- toen de vijand niet
verwacht werd. Utrecht was zeer versterkt, had 200 stukken geschut,
en 7000 man; en — de stad werd verlaten, wel nu, wanneer? eer
de bres gangbaar gemaakt? eer de vijand in het gezigt was.
In zeven dagen, klaagden zij, was afgebroken wat zij in zeven
jaren hadden gebouwd. De Natie was overwonnen.
Neen, niet de Natie. In Nederland laat zich de Natie door geen
20000 man vreemde troepen de wet stellen. Dat heeft Neérlands
Volk, in 1572 en 1672, aan Spanjaarden en Franschen geleerd. Maar
de Natie was met de nieuwe Vrijheid niet gediend. De teleurgestelde
raddraaijers erkenden naderhand dat het toen een droevige tijd geweest was ; het Volk was nog niet op de hoogte; slechts een klein
gedeelte was in opstand; eenig enkele personen, eene faktie, welke
bezweek , ook bij gebrek aan onderstand van het Volk.
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De Natie was uitermate verheugd dat zij van de vrijheid vrijgemaakt, in de ongelijkheid teruggebragt , en van het broederlijk bestuur
verlost was.
Zoo was het in 1781-1787.
Laat ons nu eens zien wat er in 1795 gebeurd is.
Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap !
Oranje uit het Land en de Franschen er in !
Dat was voor de vrienden der niet-hollandsche vrijheid een vreugd!
Het scheveninger pinkje stak, op 18 Januarij 1795, in zee. Een
Bataafsche, geen Nederlandsche Republiek was er , en de Franschen
werden ingehaald als redders en broeders. Men plantte vrijheidsboomen met driekleurige linten; men drukte elkander de hand; men
zong en men danste , en men had aanspraken en men had optogten
en men had maaltijden , en men liet er den schuimenden beker
rondgaan, en men sloot het heilig verbond der Vrijheid , en men
wenschte dat zij andersdenkenden mogt verpletteren met de donder
van haar wraak,
Deze vreugd was voor de vrienden van het oude Holland, voor
de vrienden van liet Huis van Oranje , een bittere smart.
Maar hoe lang zou de vreugd voor de vreugdedronken Bataven
geduurd hebben ?
Acht dagen misschien.
In Januarij kwamen de Franschen. In Februarij had men in Holland
voor inkwartiering, in sommige steden en dorpen, geen huizen genoeg. Menig gezin werd tot den bedelstaf gebragt. Daglooners,
weduwen en weezen, kregen twee soldaten , vier, zes. Het vragen
hield niet op; en het was niet : „het vragen staat vrij en het weigeren
er bij." Neen , wat de Franschen requireerden, moest zonder uitstel
of klagt worden verleend; fourage, brandstoffen, wagens , paarden :
zij beschikten over alles. Spoedig was er volkomen verval van handel,
stilstand van nering en hantering. Velen die de buitenlandsche
vrienden in het Land hadden gehaald , zouden ze nu uit het Land
hebben gewenscht; maar zij wilden er niet uit ; zij waren er in;
en zij bleven er in.
Doch de Franschen maakten veel vertering ! Wel zeker, zij verteerden al wat de Hollander met vlijt gewonnen en met zuinigheid
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bespaard had. Zij betaalden liet immers? Wel zeker, met Adsignaten,
met papier, in waarde nagenoeg aan scheurpapier gelijk. Goede
negotie voorwaar, als men voor een gulden koopt en met een stuiver
betaalt.
Zij kwamen als vrienden; dus hadden zij regt op vriendelijk
onthaal. Als broeders; dus wilden zij met ons deelen wat wij van
de vaderen geërfd hadden.
Dit heeft langer dan zeven jaren geduurd. Nu is het spel een treurspel van achttien jaren geweest; van 1795 tot 1813.
Wat hebben wij gewonnen; magt, geld, rust, of vrijheid misschien?
Magt? — Wij waren een veelvermogend Gemeenebest; wij werden
een weinigbeteekenend wingewest van het Fransche Rijk : wij hadden
heerlijke volkplantingen in Oost en West ; men verloor ze , of
(omdat de Engelschen meester van de zee waren) men kon er niet
bij. Wij hadden vroeger aanzienlijke vloten; de weinige schepen die
we nog hadden, mogten, omdat ze door de Engelschen genomen
werden, de haven niet uit. En, zoo wij nog eenig overblijfsel van
magt hadden, het moest ten dienste van de overmagtige Franschen
worden gebruikt.
Geld? -- Grove winst was er -- voor de Franschen. Zij waren
binnengehaald; maar voor de moeite van binnen te komen, legden
zij ons een inkomend regt, eene tegemoetkoming, een douceur op,
van 100 millioen. Zij wisten ons , op menigvuldige wijs, te ontlasten
van het overtollige zilver en goud. Bij voorbeeld, wij hadden beloofd
25000 hunner troepen te onderhouden en te kleedera; terstond kwamen
25000 havelooze mannen; zoodra zij gekleed waren, kwamen er andere
25000, even haveloos, die evenzeer dringende behoefte hadden om ,
op kosten van Holland, te worden gekleed. Zoo kwamen er misschien
100000, en men mogt nog blij zijn en danken dat er niet meer
kwam. Er waren vele kunstjes van dien aard, zeer eenvoudig en
zeer profijtelijk. — Men had, als de Vrijheid kwam, op een goedkoop
Bestuur rekening gemaakt, en op weinig belasting. Zie hier een
staaltje, om te oordeelen hoe die rekening uitkwam. Van 1795 tot
1804 gaf men 615 millioen, waarvan 276 gewone belastingen, en
339 door buitengewone en gedwongen heffing; voorts deed men
geldleeningen, waarvoor jaarlijks 34 millioen rente betaald werd. —
Let ook hierop. Vroeger, toen er negotie was, kon er wat af; maar
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er was geen negotie meer. In 1797 had men , aan opgebragte
schepen, reeds eene schade van 120 millioen. Eindelijk kwam er
een tijd dat er geen negotie zijn mogt ; geen schip mogt uit of in.
Geld winnen was onmogelijk geworden; en, zoo het nog een weinig
had geduurd, zou (het geld op zijnde) het geldverliezen onmogelijk
zijn geweest.

Rust ? — Onrust, gewoel, tweedragt, dreigement ; onophoudelijk
overleg wat men doen zou, onophoudelijk afbreken van hetgeen men
zoo even gedaan had ; in 1795 was er een ander Gouvernement,
en in 1796, en in Januarij 1798 , en zes maanden later wederom
een, en in 1801, en in 1805, en in 1806, en in 1810. -- Maar het
was immers niet altijd zoo onrustig als in het begin? 0 neen. Er
kwam langzamerhand rust, tot dat er eindelijk veel binnenlandsche
rust was. Men had met

NAPOLEON

te doen, en deze was een vriend,

en een zeer magtig vriend van rust en eendragt, onder zijn invloed
of bewind. Hij begreep dat men lang genoeg geredeneerd had; dat
de tijd van zwijgen daar was , en dat men zwijgend gehoorzamen,
zwijgend betalen , zwijgend de kinderen naar het slagveld of naar
de slagtbank zenden moest. Zelden werd de rust en orde gestoord.
Vrijheid? -- Vrij van het Huis van Oranje , dit is zoo , maar
onderworpen aan elken bewindvoerder in Parijs. Vrij om te doen wat,
onder goedkeuring der Franschen , aan een honderdtal menschen
die zich Nationale Vergadering noemden , of aan twaalf die
Staatsbewind heetten , of aan een , die den titel had van Raadpensionaris of Koning , welbehagelijk was. Vrij -- om slaven van een
vreemden dwingeland te zijn. Het klinken van den keten is de naklank
van de vrijheidskreten geweest. Er zijn nog enkele landgenooten
wiep het heugt; die, uit eigen lot en leed, de beteekenis kennen
der woorden: Conscriptie , Tiercering , Policie , Censuur , Droiis-Réunis,
Douaniers. Amsterdam verloor in weinige jaren een zevende der bevolking ; in Haarlem alleen werden 500 huizen gesloopt. Doch bijna
niets had dit te beduiden bij het verlies van wat het dierbaarst is
aan het ouderlijke hart. Waar bleven de zonen die dienstpligtig
waren gekeurd? zij sneuvelden in Duitschland; zij werden vermoord
in Spanje; zij bezweken in Rusland onder sneeuw en ijs. Wat kon
er voor het Vaderland te gemoet worden gezien ? de ondergang
scheen nabij, toen , door de almagtige hand Gods, de verlossing
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daar, en Oranje nit negentienjarige ballingschap op bet Scheveningerstrand en in het Vorstelijk 's Gravenhage terug was.

1795.
1795-1813.
Rampspoed , bijkans onafgebroken en onvermengd , viel
in deze negentien jaren , Nederland ten deel. Het was
aan revolutionairen en buitenlandschen invloed ondergeschikt ; door tweedragt verscheurd ; in oorlogen tot
eigen nadeel en verderf gewikkeld ;, van handel en zeevaart en volkplantingen, beroofd ; tot dat het , als aanslibbing der rivieren van het Fransche Rijk , aan het gebied
van een zegevierenden overheerscher gehecht werd.
Vijandschap tegen Groot-Brittanje was , op last der
Franschen , de onveranderlijke wet. Deze verpligting kwam
duur te staan ; want Engeland was alvermogend ter zee.
Voor Nederland , welks bloei en aanwezen met vrije zeevaart in onafscheidelijk verband was , stond die vijandschap
met zelfvernietiging gelijk. Er moest , op het overschot van
voorvaderlijk erfgoed worden geteerd. Het werd door den onverzadelijken bondgenoot , in allerlei vorm van nederlandsche
hulpverleening , verteerd. Het Bewind werd gewijzigd , of ook
omvergeworpen , naar de lastgeving die men, met belofte of
dreigement , uit Frankrijk ontving. Altijd , in deze jaren
is Nederland weerlooze prooi en wingewest van Frankrijk
geweest. De onderworpenheid bleek door gelijkvormigheid in de gedaantewisselingen van den Staat. Het Gemeenebest werd weldra , door eenhoofdigheid , voorbereid tot
eerre erfelijke Monarchie , die zelve het middel was om ineensmelting met het Keizerrijk te bewerken. Nederland had,
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in schijn, een eigen bestaan , het had , tegenover Frankrijk,
geen eigen wil meer.
1795-1800.

Eerst de Bataafsche Republiek. Zelfs de naam van Nederland was onwaardig aan den gevel van het nieuwe staatsgebouw te prijken ; beter titel zou uit de herinneringen der
heidensche duisternis en der woeste Batavieren worden ontleend. De vreugde evenwel was niet onvermengd. Broeders
hebben aanspraak op broederlijke hulp , de Franschen handhaafden dit regt met gewapende hand en op onbroederlijke wijs.
Inkwartiering , adsignaten , requisitiën waren aan de orde
van den dag. Het was een voorregt dat men met troepen
onder strenge krijgstucht en njet met de woeste horden
van 1793 te doen had; maar het was een kranke troost dat
men even regelmatig als volledig uitgeplunderd werd.
Wat zou er, zoo de Franschen vroeger gekomen waren ,
ook hier gebeurd zijn?
De Franschen kwamen in 1795. Ook in het straffen heeft de Heer
zich over Nederland ontfermd. Waren de Franschen in 1793 niet
afgeslagen, waren zij in 1794 binnengehaald, wij zouden in den
jammer en in de gruwelen waardoor die jaren voor Frankrijk onvergetelijk zijn, hebben gedeeld.
Om deze goedertierenheid Gods te begrijpen en te waarderen,
lette men op hetgeen toen in Frankrijk gebeurd is, en op de geestverwantschap , ook ten onzent , van niet weinigen met de drijvers
en hoofden van het fransche Terrorisme.
Hoe was het in Frankrijk gesteld?
Frankrijk was , nadat men den zachtmoedigen Koning vermoord
had, onderworpen aan het dictatorschap van een Comité van Algemeen
Welzijn, waarvan ROBESPIERRE de ziel was. De Revolutieleer werd,
zonder zich aan regt of eigendom te storen, met stelselmatige
barbaarschheid in praktijk gebragt ; zoodat men eiken weêrstand door
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den moordbijl (de guillottine) en door het verdelgen, te vuur en te
zwaard , van geheele landstreken bedwong. Aan a ll e Regeringen werd
oorlog verklaard, aan a ll e bevolkingen, indien ze in opstand geraakten,
bijstand beloofd. De geheele Fransche Natie werd opgeroepen te
wapen. Een groot gedeelte der bevolking kwam tegen de revolutionaire drijvers in opstand. Ten westen in de Tended, waar eerbied voor troon en altaar, en weldra ieder stad- of landbewoner
krijgsman en ieder krijgsman een held werd. Waar de bevolking zich,
met de geesdrift der wanhoop, voor God en koning en vaderland
ten doode gewijd had en republikeinsche legers, ten bedrage van
200000 man, achtereenvolgens vernield heeft. Ten Zuiden, waar
het meerendeel der groote steden (Lyon, Toulon, Marseille),
tegen de Parijsche dwingelandij in verzet kwam. — Ligting van
1,200000 man : Frankrijk een groot legerkamp, vol wapensmidsen,
tuighuizen, magazijnen: het wemelde van opgewonden burgers die
zich verzamelden, oefenden, Avapenden, of naar de grenzen trokken.
Vervolging van al wie van anti-revolutionaire gevoelens verdacht is
(loi der suspects). Meer dan 50000 Comités, om, in ieder stad en
dorp , naar den wenk der Parijsche geweldenaars, werkzaam te zijn.
Gedwongen leeningen en requisitiën : uitgifte van adsignaten zonder
maat of perk. Het geringste voorwendsel genoeg om er een doodvonnis
op te bouwen. De generaals die , of een nederlaag leden , of slechts
eene halve overwinning behaalden, onthoofd. — Zedenbederf, afschaf fing van de Christelijke godsdienst door den gemeenteraad van Parijs,
optogt van de Godes der Rede en verklaring: „er is geen God en
de dienst der Rede moet in plaats worden gesteld." Geen godsdienstoefening , geen zondagviering; op de begraafplaatsen het opschrift:
„de dood is de eeuwige slaap." -- Lyon belegerd, uitgehongerd,
platgeschoten, vernield; na de overgaaf slooping der prachtigste gebouwen, strafoefening over honderdtallen, mannen en vrouwen, kortheidshalve met schroot- en kanonvuur; evenzoo te Toulon en elders.
De Vendée ten laatste bedwongen, verwoest en uitgemoord. Van
April tot Julij 1794 verdubbeling der waanzinnigheid : de dood liet
eenig middel van bestuur. Paleizen, kloosters, kasteelen ingerigt tot
kerkers, en ieder kerker, ondanks onophoudelijke strafoefeningen,
vol. 7000 gevangenen te Parijs, 200000 in het land. Tevens feesten
ter eere van het Opperwezen, de Deugd, de Vriendschap, de Onster-
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felijkheid. Nooit grooter overvloed van filantropische betuiging ;
dikwerf niet onopregt , want de triumf der herboren menschheid over elk
vooroordeel kon, dacht men, voor geen te duren prijs worden gekocht.
Van daar het koelbloedige en stelselmatige in de moordenarijen: „door
uitwaseming" sprak de een „ wordt het maatschappelijk ligchaam
gezond :" een ander : „alleen de dooden komen niet weêr;" een
derde : „ de hulk der omwenteling kan de haven niet bereiken dan
over een met bloed geverwde zee." Te Parijs het getal der slagtoffers van 30 tot 80 op één dag: in acht sagen (10-17 Junij 1794)
1285 ter dood verwezen. Te Arras 2000 personen onthoofd; te
Nantes honderden in vaartuigen geworpen, die men midden in de
rivier zinken liet, ook vrouwen (300 in ééne nacht); kinderen, zuigelingen. In die stad alleen kwamen in ééne maand, onder beulshanden
of in de gevangenis, 15000 menschen om : kinderen van 7 jaren
onthoofd , 350 te gelijk verdronken; 500, jongens en meisjes, ter
neêr geschoten , waarvan de oudste geen 14 jaren had bereikt. Volgens
berekeningen, althans niet te ruim genomen, werden tijdens het
Schrikbewind , bij vonnis der Revolutionaire regtbank , 18600 geguillottineerd, daaronder 2400 vrouwen ; in de Vendée alleen omgebragt
900000 mannen , 15000 vrouwen, 22000 kinderen; te Lyon bedroeg
het getal slagtoffers 31000. -- Dit werd voor het algemeene weizijn
gedaan ! -- In Julij 1794 val van Robespierre. Het stelselmatig
misdaad-plegen gestuit.
Had het Schrikbewind geene geestverwanten in ons Land ?

Ongetwijfeld. Dezelfde wanbegrippen en dezelfde hartstogten waren
ook hier werkzaam. Men leze slechts wat er in 1786 en 1787, ook
in 1793, . werd geschreven en gezegd. De wil was er, hoewel de
gelegenheid ontbrak. Ook in 1795 waren er mannen van veel bekwaamheid en invloed, wier: regeringsmiddelen, volgens eigen getuigenis , zouden geweest zijn: „eenige hoofden ophangen in de eerste
zes weken der Revolutie van 1795, een aantal anderen in verzekerde
bewaring en zonder briefwisseling op Loevestein," honderd millioenen , of immers het grootste gedeelte, omslaan op de Oranjehoofden en Oranje-ambtenaren ; „hierdoor lam geslagen, ils n'auraiení
que lezers yeuv pour pleurer." -- Er waren er die naar het nationale
scheermes (gelijk zij de guillotine , met moordzieke geestigheid, noemden)
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reikhalzend uitzagen. Reeds in 1787 zong menig Patriot: „De
vrijheid is het waard, al kost ze burgerbloed." Ook hier zou de
bloeddorst niet achtergebleven zijn, wanneer men eenmaal bloed
gesmaakt had. Vreesselijke tooneelen zou ook Nederland hebben
beleefd, indien onze Robespierres door de Franschen , die hen in
1795 tegenwerkten en bedwongen, in 1793 of 1794 waren aangevuurd en ondersteund.

1801-1810.
NAPOLEON.

Napoleon Bonaparte is de lotbeschikker , noodra hij in
Frankrijk regent werd , ook van Nederland geweest. Zijn
wenk was , bijkans voor geheel Europa , de wet ; zoodat er,
ook hier te lande , eer men onderdaan heette , onderdanigheid bestond.
Krijg was voor Napoleon de voorwaarde om zich staande
te houden. Beteugeling der revolutionaire driften was ondoenlijk , zoo niet in treffende gebeurtenissen afleiding eener
woelige bevolking , in oorlogstrofeën zelfvoldoening eener
roemzuchtige Natie en steun voor het Gouvernement gezocht wierd. Bij een dergelijk steunen op zegepralen , werden telkens nieuwe zegepralen vereischt. Met veel staatkundig overleg , een

Militair Bewind. Dit begeerde van zijne

Bondgenooten , in het land en in het leger , militaire ondergeschiktheid en militaire hulp. De Veldheer en Dictator wist
geheel Frankrijk in een uitgebreid kamp te herscheppen. Holland was een der flanken waardoor het tegen den aanval van
Europa gedekt en ter overvleugeling van Europa versterkt
werd. Het dreigde , met Frankrijk en eer dan Frankrijk,
onder oorlogslast en slavenjuk te bezwijken. Het lijden , voor
de zoogenaamde groote Natie , de Franschen , door roem en
en,
Volk
overmagt ligter; werd voor de ten onder gebragt
e
door schande en vernedering verzwaard.
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KONING LODEWIJK.

Nadat Napoleon in 1806 over Oostenrijk en Rusland, bij
Austerlitz, gezegevierd had , was het als of voortaan het vernietigen en scheppen van koningrijken, het onttroonen en
daarstellen van dynastiën, aan de willekeur van den altijd
en overal zegevierenden werelddwinger stond. Zoo was het
inderdaad. In Holland zou het blijken. -- Door den Keizer
van het Westen moest de Rijksstaf over koningen worden
gezwaaid ; vorstelijke zetels waren voor zijne bloedverwanten
bestemd. Zoodanig systema van kroon-uitreiking en familie
bezit was inzonderheid toepasselijk op ons land , door ligging en hulpbronnen voor Frankrijk zoo gewigtig. Des
Keizers broeder Lodewijk werd Koning.
De bedoeling van Napoleon was eenvoudig en blijkbaar.
Erfelijkheid en bloedverwantschap zou ten waarborge eenex
voortdurende en onveranderlijke onderworpenheid strekken.
Lodewijk was een der gekroonde satrapen of prefecten ,
door wie , ten behoeve van het keizerrijk, de aangrenzende
landen , met roofgierigen ijver , onder het gestadig oppertoezigt van den Keizer zouden worden beheerd. Het land
werd wel niet in het keizerrijk verzwolgen ; maar zou het
verschil noemenswaard zijn, nu het aan de willekeur van
een koning, van een Franschman , van een broeder van
Frankrijks opperheer , overgeleverd werd?
Voorzeker; want in de persoonlijkheid van den opgedrongen koning lag een reden van onderscheid waarop
geen rekening gemaakt was. Lodewijk had de kroon niet
begeerd , en, nadat hij , met tegenzin , ze eenmaal aanvaard had, begreep hij niet , of verkoos niet te begrijpen ,
dat hij , tot onderkoning en rentmeester , hoogstens tot leenpligtig regent en handlanger van zijn oppermagtigen broeder
aangesteld was. Hij wilde , in het belang van Holland, met
3
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eerbiediging der regten , zeden en wenschen van liet volk ,
in eigen naam en uit eigen hoofde , koning en weldoener
zijn. Dergelijke worsteling tegen den leenheer moest uitloopen op verwijdering van den weêrbarstigen vasal. Evenwel was het bestuur van den bij uitstek welwillenden
en goedaardigen Vorst , die , tegenover den geweldigen
broeder , de voorstander en vriend zijner onderdanen en
Hollander in het hart was , een vierjarig uitstel van menigen verderfelijken maatregel en alzoo een opmerkenswaardige leedverzachting en zegen. Ook die zegen zou in vloek
worden verkeerd. Napoleon had besloten een einde te maken
aan hetgeen , in zijn oog, een ondankbaar miskennen zijner
gunsten en een lastig en gevaarlijk kinderspel was. De koning
was krijgsgevangen op den troon. De verachtelijkheid der
behandeling , door en van vege den Keizer hem aangedaan ,
was zoodanig dat ze de voorbeeldelooze lijdzaamheid van het
weerloos slagtoffer overtrof. Geweld met geweld te keeren ,
al ware het voor een ander doenlijk geweest , verinogt de
broeder en ambtenaar niet. Het zou een daad van roekeloosheid , maar bovendien , in hem , een daad van rebellie
geweest zijn. Aan Lodewijk , na zich , ook ten koste van
eigen vooruitzigten , met Holland vereenzelvigd te hebben ,
bleef niet over dan werkelijk zij n ontslag te vertelden , of,
gelijk hij deed , door vrijwilligen afstand , den scepter te
verbreken waaraan hij geboeid was.

1810-1813.
NEDERLAND EEN FRANSCII WINGE WEST.

Vereeniging met Frankrijk was de voortzetting en
voltooijing van hetgeen sedert vijftien jaren geschied was.
E venwel er was merkbare verzwaring van leed : geheele ver-

35
nietiging van den Staat; regtstreeksche onderwerping aan
vreemde magt; onmiddellijke heerschappij van den man die
de halve wereld gehoorzamen en sidderen deed. Het afzonderlijk volksbestaan zou in hetgeen meest nationaal is ,
worden ondermijnd ; verfransching voorbereid en bevorderd.
In de gestrengheid en verderfelijkheid der maatregelen, in
Conscriptie , en Tiercering , en Policie , en Censuur, in de
vindingrijkheid en ijver der verachtelijke dienaren van den
geweldenaar , ondervond men dat Napoleon zelf de Regent was.

Hoedanig was onder KEIZER NAPOLEON onze toestand?
Verdeeling in Departementen : Monden van den IJssel, van de Rijn,
van de Maas, van de Schelde , Wester-Sems, Zuiderzee, Overijssel, en
Friesland. — LE BRUN, hertog van Plaisance, Gouverneur-Generaal.
De Keizer schreef hem: „gij spreekt mij van klagten, van ongerustheid, van misnoegen : zouden welligt de Hollanders mij voor
een groot-pensionaris Barnevelt (dien ze kunnen vermoorden) aanzien? Ik zal doen wat voor het welzijn van mijn Rijk betaamt,
en de kreten van onzinnige lieden zullen mij niet ophouden :
niet met streelen wordt het gepeupel geleid. Gehoorzaamheid eisch
ik ; verstaat gij ? en laat de Hollanders er wel van onderrigt zijn." —
In ieder departement een Prefect; de Stassart in 's Hage, de Celles
te Amsterdam , beladen met den haat en het afgrijzen des Volks. -Policie. Fransche spionnen in allerlei gedaanten ; gemeenzame gesprekken afgeluisterd; het gebruik van een dubbelzinnig woord ten
kwade uitgelegd. -- De Censuur: elk boek moest vddr de uitgave
te Parijs worden onderzocht. De openbare Acten mogten niet in de
landstaal dan met eene Frnsche vertaling ; evenzoo de couranten.
Op alle scholen onderwijs in het fransch.
De volkplantingen verloren. Ook Java. Kwellingen van allerlei
aard. -- Bij de inlijving 50 pCt. op alle Engelsche goederen; later
uit de magazijnen gehaald en verbrand. De tabakshandel onder keizerlijke Itégie; het artikel vijfmaal zoo duur als te voren betaald;
de handelaars van hun bestaan beroofd. De haringvisscherij verboden;
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koloniale waren (koffij, suiker, thee naauwelijks verkrijgbaar -willekeurige vermindering van de rente der hollandsche schuld op
een derde. Door deze Tiercering duizenden tot armoede gebragt,
menige landsgepensioneerde wordt winkelknecht. Ook de gestichten
van liefdadigheid konden naauwelijks in stand worden gehouden.
Amsterdam verloor 1 /, der bevolking ; in 's Ti nge, Delft en vooral
Haarlem nog aanmerkelijker verval : slooping van lusthoven en
huizen; te Haarlem alleen 500. Openbare gebouwen zonder het
noodig onderhoud. De straten werden pleinen , de steden schenen
dorpen te worden. Zelfs de waterstaat, het dijk- en polderwerk
schandelijk verwaarloosd. -- Afschaffing der hoogescholen van
Ilarderwijk, Franeker en Utrecht. -- Droevige toestand van diakoniën, kerkekassen en pastorie-fondsen : nood van vele predikanten,
ook ten gevolge van het achterstallige der traktementen; in het
gansche jaar 1811 was er geene betaling hoegenaamd. -- Het vreesselijkste van alles de oorlogsopschrijving (Conscriptie). De jongelingen
tolken jare naar liet leger, naar de slagtbank ; ten dienste van den
verdrukker van hun Vaderland ; ten strijde , in Duitschland en
Spanje tegen volken in wie men bondgenooten voor vrijheid en
onafhankelijkheid te gemoet zag.
Op weinige uitzonderingen na, was er geen gedienstig
en baatzuchtig kruipen , maar veeleer waardigheid in het
lijdelijk verduren van onvermijdelijken dwang ; zoodat de
nationaliteit , op wier uitroeijing men bedacht was , te
dieper wortelen schoot. Het volksgevoel verhief zich , naarmate het aangerand werd. Vernedering, geen verlaging ; het
verlies van den volksnaam was winst voor het volkskarakter , door opwekking van vaderlandschen zin.
Napoleon , zoo hoog verheven , kon evenwel niet onbezorgd zijn. De laatste veldtogten , vooral in Spanje , hadden getoond dat de glans der overwinning niet altijd zijne
vaandelen omscheen. Het was merkbaar dat , na het zwichten
van de Vorsten , een feller strijd , de strijd tegen de Volken nabij was. De vroegere geestdrift bestond in Frankrijk
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niet meer. In oorlogsroem had het tot dusver troost voor
het sneuvelen zijner tien- en honderdduizenden gezocht;
doch , nu er minder zegepralen werden behaald , nu er meer
belastingen werden betaald , nu had men sterker weerzin
ook dáár tegen des Keizers dwingelandij. Maar wat zou
dit aan Holland baten ? Napoleon was niet gewoon voor
moeijelijkheden te wijken. Om de uitgestrektheid zijner
hulpmiddelen en de onbedwingbaarheid van zijn inborst,
kon er geen verligting , maar verdubbeling zijner eischen
worden verwacht.
Strenger nog werd de afsluiting van bijkans elke bron van
welvaart en bestaan. De laatste levensteekenen van den handel
werden , als verraderlijk heulen met den vijand strafwaardig
gekeurd ; de vaderlandsche zeden verguisd , het land aan
stelselmatige uitplundering overgeleverd ; duizenden tot den
bedelstaf gebragt; de kinderen aan der ouderen liefde outrukt , om naar vreemde gewesten en bloedige slagvelden
te worden gesleurd. Aller goed en leven was in de hand
van den geweldenaar. Geen uitzigt dan op een vrede van
Europa , bewijs en zegel van algemeene slavernij , rampzaliger dan alle rampzaligheden van den krijg.
Een Vorstin uit het overwonnen Huis van Oostenrijk
werd gemalin van den franschen Keizer. Aldus scheen hij
het toppunt van magt en eer en invloed te bereiken. Door
de overwinning bekroond , in oorlogsroem gehuld , boezemde
hij ontzag in , meer dan afgrijzen. Hem tegenstand te
bieden scheen gelijke dwaasheid als tegen Gods bestellingen
te kampen. 1 Geen uitzigt in de stikdonkere nacht ; doch,
zoo werd in dat tijdsgewricht der wanhoop , door cell
Christen voorspeld ,

I. V. D. PALM
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Doch de dampen
Dezer rampen ,
Doch de nevels dezer nacht,
Zullen breken
Bij 't ontsteken
Van den dag waarop zij w<<eiit.

Ja zij zinscc,
Zich vervullen
Deze tijden van geluk!
Dees dienden
Gaan volenden;
En, verpletterd wordt het juk.

Iolland leeft weêr,
Holland streeft wear,
Met zijn afgelegde vlag,
Door de boorden
Van het Noorden

N;,ar den ongeboren dag.
Holland groeit weêi !
Holland bloeit weêr !
Hollands naam is weêr hersteld !
Holland, uit zijn stof verrezen,
Zal op nieuw ons TOLLAND wezen;
Stel vend heb ik 't u gepield.

HOE

KWAM
LAND

DE HEREENIGING VAN NEDEREN

ORANJE

TOT STAND ?

Vooreerst, door den overmoed van Napoleon. Zijn val was
buiten het bereik van alle Europa's Magten : hij zelf moest
dien voorbereiden en bewerken. 1 Ten anderen , door den
zegen Gods op nederlandschen moed.
Hoogmoed komt vóór den val. Trouweloosheid en geweld
jegens Vorsten en Volken zou ten langen leste , uit verontwaardiging en jammer en wanhoop , een kracht van weerstand en weldra van aanval doen ontstaan , waarvoor het
schijnbaar alvermogen van den dwingeland en veroveraar
zou bezwijken. Aanvankelijk was reeds de tijd der teleurstelling daar. Engeland trotseerde hem. In Spanje werden
zijne talrijke legers vernield. Rusland was minder dan te
voren bereid om voor Napoleons goedvinden te zwichten.
Over geheel Duitschland werden teekenen van onwil en
wrok en weerspannigheid bespeurd.

1812.
VE (,DTOGT TEGEN RUSLAND.

Geen nood; want met de opkomende gevaren zou het
ontwerp , door Napoleon gevormd , in evenredigheid staan.

1 V D,

PaLri•
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De Keizer van Rusland Alexander wilde hem niet gehoorzaam zijn in alles. Welnu ! Een heirvaart der volken van het
Westen zal den vermetelen Autocraat weifeling verleeren ;
de woeste scharen van Russen en Slaven naar hun aziatische
bakermat terug dringen ; den weg naar Constantinopel en
Egypte voor de fransche legerbenden ontsluiten ; ja , zal
welligt aan de magt van Engeland, dat de vloten van den
oppermagtige vernietigd en met zijne bevelen gespot had,
in den oost-indischen hartader den doodsteek gaan brengen.
Nog eenmaal de overwinning aan zijne vanen gekluisterd ,
en straks zal , in de algemeene onderwerping en in den
algemeenen vrede, Napoleon de Groote de wereldmonarchy
hebben gesticht !
Bittere ervaring zou den wereldbeheerscher het bewijs
geven dat er , boven de hoogste magt der aarde , eene hoogere en regtvaardige Magt is. Kloekmoedigheid en zelfopo ffering hadden reeds , ondanks zijn zegevierend voortdringen , de wijsheid zijner berekeningen te schande gemaakt,
toen zijn leger , de bloem der Europesche bevolking ! door
den adem van het Noorden verdelgd werd. Ook Holland
bragt, gedwongen , zijne jongelingen aan onzinnigen overmoed ten offer , om , in een onregtvaardigen krijg , voor
het zwaard , den honger , of de kott te bezwijken.

De eedera Gods hoeft ze vernield.
Meer dan con half millioen soldaten, uit bijkans alle volken van
Europa, naar Rusland ten verderve geleid. -- 25 Junij. Overtogt
van den Niemen. Voortrukken over Smolensk en, na den slag van
cie M oskozacc (7 Sept.) tot Moskou. Brand dezer prachtige hoofdstad,
door de Russen aan de vlammen overgeleverd. Gedwongen terugtoot
van 150 mijlen, in October , door een land waar alles tot puinhoop
en woestenij gemaakt was, van de Russen nagejaagd , van talloozc
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zwermen der vijandelijke ruiterij omringd, prijs gegeven aan wraakzucht en overmoed van overwinnaars die men getergd had, aan
gebrek en honger, aan een vroeg ingevallen wintersaizoen, dat voor
geheele scharen doodelijk was. — Vernietiging eenex legermagt die
in talrijkheid , toerusting , krijgskunde en zelfvertrouwen, misschien
nooit haars gelijke had. — 240000 lijken der vijanden in Rusland
verbrand: voor een armeekorps (48000 man) was ruimte in één
vertrek : geen 1000 man in staat de wapens te voeren hielden achter
den Weissel stand. -- V66r - het einde van 1812 was er op russischen
bodem geen vijand meer.

Hoedanig was het gedwongen deelgenootschap van Nederland
aan dezen veldtogi?
Ongeveer vijftien duizend Nederlanders.
Het 4de regiment Hussaren , het 3de Grenadiers, het 2de Lanciers,
het 33ste Ligte infanterie, de 123ste,124ste,125ste en 126ste regimenten Infanterie van Linie.
Zie hier hoedanig het lot was dezer leger-afdeelingen.
Het regiment Hussaren. — Op 7 September, bij Borodino tegen
de russische batterijen aangevoerd en door de vijandelijke ruiterij
omsingeld, versmolt het tot 46 weerbare manschappen. Weldra op de
rol van het leger doorgehaald.
Het regiment Grenadiers. -- Op 16 October, reeds tot 500 man
verminderd, werd het gebruikt om Napoleon, bijkans in de magt
der vijanden geraakt, te redden. Het werd vernietigd ; geen 40
grenadiers bleven over uit het gevecht.
Het regiment Lanciers. -- Het kon, om den terugijlenden keizer
te begeleiden, slechts een vijftigtal ruiters bijeenbrengen ; allen, op
twee na, zijn van gebrek omgekomen of in de handen der vijanden
gevallen.
Het 33ste regiment Ligte Infanterie. -- Op 16 October bezweek
het na heldhaftigen weêrstand; het overschot , 78 man , waarvan
slechts 25 ongekwetst waren, in krijgsgevangenschap.
De vier regimenten Infanterie van Linie. -- Slechts één heeft, en
slechts in naam , den veldtogt overleefd.
Ter versterking van de regimenten kwamen telkens versche sol-
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Baten aan. Het is daardoor onmogelijk liet aantal menscheillevens
te berekenen , waarop de russische veldtoga ook Nederland is te staan
gekomen. „ Bij zulke toevoeren van jonge manschappen, bezweken
velen , vóór dat zij het oorlogstooneel bereikt hadden , onder de
ontberingen en vermoeijenissen van groote marschen waaraan zij nog
niet gewoon waren, en van de overigen konden velen niet lang een
oorlogsleven verduren als dat van het fransche leger in Rusland.
Zoo hebben twee honderd jonge, krachtige Friezen, van de ligting
van 1811, bestemd voor het l24ste regiment, in gezelschap van
elkander gezond en welgemoed, den marsch van 500 uren tot Polotzk
volbragt; doch in het vijandelijke land zijn zij in korten tijd allen
bezweken onder het menigerlei ziels- en ligchaamslijden." 1

1813.
Het geheele gebouw van Napoleons oppermagt daverde van
den geweldigen schok. Nu zou hij niet ongaarne vrede gehad
hebben. Maar neen ! het was nu eerst het begin van een hem
ongevalligen krijg, waardoor Frankrijk en Europa van zijn
ijzeren scepter zou worden bevrijd. In het oprijzen van een gewapend Pruissen werden de eerstelingen van de kracht der getergde Natiën openbaar. Geen eerste slag evenwel vermogt den
dwingeland te doen vallen. Meer dan ooit onverzettelijk,
zou hij noch Spanje, noch Duitschland zich laten ontwringen. Nieuwe offers werden aan de onderworpelingen
ontperst ; nieuwe legers uit naauwelijks volwassen jongelingen gevormd ; nieuwe veldslagen geleverd , nieuwe zegepralen behaald. Om de verloren meerderheid te herwinnen
werd enkel , met zelfopoffering der onderdanen , ijver en
trouw der bondgenooten vereischt.
Napoleon zou ondervinden dat bondgenooten die men
tot slaven gemaakt heeft , wanneer de keten breekt, strijd1
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genooten in het vijandelijk gelid zijn. Geen aanverwantschap
belette Oostenrijk de schaal ten voordeele der redding van
Europa te doen overhellen. De vrijwording van Duitschland
werd in de omstreken van Leipzig beslist. Vorsten , die aan
Napoleon de broederhand gereikt of de voeten gekust hadden , grepen , nu hij magteloos scheen , naar het zwaard.
De legers die hij in Rusland had opgezocht , stonden , met
half Europa vereenigd, aan de grenzen van het Fransche Rijk.
Het vrije Duitschland mogt juichend optrekken in den
heiligen krijg , maar de Franschen bleven meester in Holland ; magtig om het weerlooze volk te bedwingen. Napoleon had nog troepen beschikbaar om een land , welks
bezit voor de verdediging van Frankrijk onberekenbaar gewigt had , vooral bij den naderender winter , aan de verbonden legers , al ware het met doorsteking der dijken en
opening der sluizen , te betwisten. De hoop op bevrijding
voorzeker was er ; maar zou zij vervuld worden ? en, zoo ja ,
wanneer, tot welken prijs , onder welke voorwaarden zou het
afgefolterd Nederland worden bevrijd ?
WWat zou, waren wij lijdelijk gebleven, Nederlands
lot zijn geweest?
Holland was groote opoffering waard. Niet ligt zou het verlaten
worden dan na het aan al de ijsselijkheden van uitputting, uitplundering, brand en moord, en overstrooming der golven prijs gegeven
te hebben. -- „ Laat men," sprak Napoleon (16 Nov. 1813) tot
Schimmelpenninek, „in Holland verstandig zijn en zich wel overtuigd
houden dat ik het land, liever dan het af te staan, aan den Oceaan
teruggeef." -- „ Het was te vreezen dat Hamburgs ontruiming de prijs
zou zijn eener hardnekkige verdediging van Nederland. Dat het
legerkorps van Davoust middelen genoeg zou hebben over gehad,
om, vereenigd met het overschot der fransche magt in deze gewesten,
aan alle zijden een gedachten warstand te bieden, en een nieuw
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bedrijf der Hamburgsche gruweliragédie in Amsterdam en Aders te
versoonen; wie kan dit ontkennen, wie anders dan met schrik en
huivering het indenken?" 1
laat er te Hamburg gebeurd is?

In Maart 1813 hadden de Franschen Hamburg verlaten. Op liet
Iaatst van Mei keerden zij weêr. — Ds. Miincke, predikant aldaar,
heeft dezer dagen een boekje uitgegeven, Hamburg enter dem Driieke
der Franzosen, hetwelk daaromtrent de hartverscheurendste bijzonderheden bevat; alles wat daarin vermeld wordt is authentiek. Nadat
Hamburg, reeds lang van' allen handel verstoken en door requisitiën
van allerlei aard uitgeput en uitgezogen, nog eene buitengewone
oorlogsbelasting van 45 millioen francs had moeten opbrengen ,
maakte Davoust zich meester van aI het aan particulieren toebehoorende geld, dat in de Bank lag (8 A, 10 millioen mark banco).
Tevens werd de stad in staat van beleg verklaard en alle ingezetenen gelast zich voor zes maanden van levensmiddelen te voorzien,
iets, wat voor liet grootste gedeelte dier verarmde bevolking onmogelijk was. De straf voor degenen, die aan dat bevel binnen zekeren
bepaalden tijd niet voldeden, was 50 stokslagen. Bij eene tweede
huiszoeking werden de zoogenaamde weêrspannigen op nieuw met
50 stokslagen gestraft, en zonder genade uit de stad gedreven. Op
deze wijze zijn bij de 30000 menschen, grijsaards, vrouwen en
kinderen verbannen, en grootendeels bij eene vorst van 20 graden
Réaumur, cone prooi van honger en ellende geworden. Men toont
u nog de plaats buiten de stad, waar velen van deze slagtoffers der
Fransche tiranny begraven liggen. In Hamburg was het, op straffe
van doodgeschoten te worden, aan meer dan drie personen verboden
zich op straat bij elkander te bevinden. Vrouwen werden daarvoor
gegeeseld en gevangen gezet; en men leest in eene memorie van
den toenmaligen maire, Abendroth, dat Davoust voor zijne woning
een soort van tooneel had laten opslaan, van waar hij, na
zijn ontbijt, de executie aanschouwde van de vrouwen, die met
roeden geslagen werden. Si _ Alle voorsteden waren, nadat men
slechts acht uren te voren was gewaarschuwd, afgebrand. 20000
1

V. D. PALM.

2

S. Dagblad van 'a Crazenhage , 22 O ct. 186 ,
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menschen uit de stad gejaagd, eerst de jongen en sterken, als gevaarlijk, daarna de ouden en zwakken, als overtollig. De kinderen
uit het weeshuis, de gebrekkelijken uit de liefdadigheidsgestichten,
de misdadigers uit de tuchthuizen, werden voor de poort gebragt en
aan hun lot ove1gelaten. Den 30 Dec. 's middags gelastte Davoust
dat het ziekenhuis, met achthonderd kranken en waanzinnigen, zou
worden ontruimd; men zou het 's anderen daags om twaalf uur in
brand steken. Terwijl troepen dronken soldaten allerlei afschuwelijkheden bedreven, kwam, door de ingespannen krachten der brave
burgers, de ontruiming tot stand, maar de doodsangst, in het
woeste gedrang en de Januarij kou, kostte in de volgende dagen
aan bijkans zeshonderd der opgenomen zieken het leven. 1 — Ziedaar
enkele trekken uit de Hamburger-yruwellrayéíie, die ook in Amsterdam en elders had kunnen worden gespeeld!

1813.
De zeventiende November.
NEDERLAND DOOR NATIONALE ZELFBEVRIJDING EN
HET Oranje-boven! HERSTELD.

Wanneer , en hoe , en tot welken prijs zou Nederland
uit de nog niet verstorven adelaarsklaauw gered worden ?
Nederland gaf , door zelfbevrijding , het beslissend antwoord. De volksstem , negentien jaren door medeburgers
of vreemde wapenen gesmoord , brak los. Partijverdeeldheid
was verdwenen in de eenzelvigheid der algemeene rampen
en der vaderlandsche wenschen ; afzwering van Napoleon;
verdrijving der Franschen , herstel van vrijheid en onafhankelijk bestaan , terugroeping van een Geslacht , waarvan
de onmisbaarheid nu , evenzeer door de geschiedenis van volksellende als te voren door die van volks-geluk, gestaafd was.
Wakkere vaderlanders , met den schranderen en onverwrik1 PERTHES

Leben,
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barcri VAN BOGENDORP aalt het hoofd , behoefden, om eendragtigen opstand te bewerken , slechts de banier te ontplooijen ,
waaronder men aan het zegevieren , ook over Frankrijk, en
aan het vernederen , ook van trotsche geweldenaren, gewend
was. Het geklank van Oranje-boven ! was de ontboezeming
der Natie; de vaderlandsche leus waarin , bij het terugroepen van een onvergetelijk Stamhuis , te gelijk dankbaar
herdenken en blijmoedig uitzigt openbaar werd.
Velerlei bezwaren werden , bij de oniniskenbaarheid
van hooger zegen , als weggevaagd. De Franschen weken
met overhaasting voor de moedige, eensgezinde en bedaarde
houding van een herboren volk. De gemeenschap met Engeland werd hersteld , waarborg en begin der herleving van
eigen zeevaart en handel. De hulp der bondgenooten ontbrak niet aan Bene natie , wier koenheid een veldtogt uitgewonnen en , over de rivieren heen , den toegang tot
Frankrijk over Belgie gebaand had. De PRINS VAN ORANJE
zette voet aan nederlandschen wal.

Als een moeder die haar lieveling, wien het nijdig stormgeweld
Jaar en dag op vreemde stranden in de branding hield gekneld,
Eindlijk na vertwijílend wachten weder in hear armen drukt,
Al haar angst en ramp vergeten, en in blijdschap weggerukt;
Zoo, ja teêrder, was de vreugde, toen ge uw Vorst aan 't barre strand
Op uw wenschen aan zaagt snellen , blijd Herrezen Vaderland!
Ieder golfjen dat hem stuwde, dat vooruit toog voor zijn boeg,
Was uw hart een zegenbode die u blijdschap tegenloep.
Ieder slag der vlakke riemen, ieder spat van 't roeigeklots,
Was u weldaad en verkwikking, als de zichtbre redding Gods.
Juichende en zich-zelv' onmachtig, streefde uw ziel hem in 't gemoet,
En de hemel ving uw zuchten in den heeten welkomstgroet.
ó Iloc daverden de stranden , hoe weergalmden lucht en zee
Van het : Leef , O Neg ulands redder aait ons uchllienjariy wee !
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WAT IS IN DE OMWENTELING VAN 1813 HOOFDZAKELIJK OPMERKENSWAARD ?

De Omwenteling van 1813 heeft, in de onafscheidelijkheid van Nederland en Oranje , als slotsom der nederlandsche
volkshistorie , als waarborg der nederlandsche vrijheid , den
grondslag van het herrezen staatsgebouw gelegd.
Vooreerst , lette men op de daad van 17 November. Op
de daad waarbij men de Franschen afzwoer , vrijheid en
onafhankelijkheid hernam , het Huis van Oranje terugriep.
In die ééne daad is reeds de gansche omwenteling vervat.
Met grond kan men beweren dat de dader bij uitnemendheid , dat VAN HOGENDORP de verpersoonlijking is dezer
revolutie. Geheel zijn politiek leven vóór 1813 was een
gestadig getuigenis van hetgeen 1813 kenmerkt ; onafscheidelijkheid van Nederland en Oranje niet alleen , maar
onafscheidelijkheid , als vereenigingspunt voor allen ; nu ,
door negentien jaren van ongekender jammer , dat geliefde
Huis , in vollediger zin dan ooit te voren , genationalizeerd werd.
Ten anderen , is opmerkenswaard de wijze waarop deze
hereeniging van Nederland en Oranje , deze oppermagt ,
rijpe vrucht der geschiedenis van ons Land , gebragt werd
in een nieuwen , met de veranderde omstandigheden zoowel
als met den nederlandschen vrijheidszin overeenkomstigen,
grondwettigen vorm.
Ten derde , mag niet in de schaduw worden gesteld wat
de Prins van Oranje in die dagen voor Nederland verrigt
heeft. Laat het mij met één woord uitdrukken ; hij heeft
zich toen, in waarheid , in den voorvaderlij ken zin , Prins

van Oranje betoond. Door zijn overkomst, toen de Franschen nog genesteld waren in het land ; door zijn opregte
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medewerking in het uitwisschen van al wat met vroeger
partijschappen in verband stond ; door zijn ijveren tegen
elk misverstand van het misschien elders bedenkelijke woord

Souvereiniteit; bewust dat er in Nederland van landsheerlijk gezag geen spraak is , dat de Souvereiniteit aldaar ,
om de eigenaardigheid der volkshistorie, met republikeinschen zin en geest doorvoed is , en dat door de Prinsen
van Oranje nooit een onbeperkt gezag, nooit eenig gezag
dan ter bescherming van aller vrijheden , van aller regten ,
begeerd werd.
Ten vierde, moet inzonderheid acht worden geslagen op
het aandeel dat het Volk zelf in de omwenteling gehad
heeft; in die

nationale zetbevrijding,

ten gevolge waarvan

de Bondgenooten , reeds eer ze dit land bereikten , in den
vrijen Staat een ter bespoediging hunner taak niet onbeduidenden medestander gehad hebben. De daad van van
Hogendorp was een

volksdaad. In het op 17 November

uitgesproken woord was de omwenteling besloten; maar het
algemeen beamen van dit beslissend woord was meer nog
dan een weerklank. Er zijn omstandigheden waarin één voor
allen uitspreekt wat sedert lang in aller hart ligt. Zoo was
het hier in 1813. De gemoedsstemming van den
was de gemoedsstemming van het

volk.

volksman

Naar vrijheid en

Oranje zag men , na zoo veel overmaat van leed , smachtend
en reikhalzend uit , en de volkskreet waarmee de vrijverklaring, in naam van Oranje, begroet werd , was meer dan
adhaesie, was , op het gegeven sein , de losbarsting van de
naauwelijks bedwingbare volksstem.
En moet niet bovenal op den onmisbaren , op den onmiskenbaren ze g en Gods worden gel t e2 Bed nk met welke
e
bezwaren , gevaren , nadeelige kansen , men te kampen gehad
heeft; en wanneer gij des te liever hulde brengt aan
den vaderlandschen moed die daarvoor niet teruggedeinsd
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is, zult ge ook des te meer de zorg der Voorzienigheid
waarderen , die het Vaderland , waar geen berekening of veerkracht der menschen zou hebben gebaat, gered heeft. Daarom
acht ik dat al wat ter viering van 1813 zal verrigt worden,
in den toon , meer van een danklied dan van een triumfzang, moet gestemd zijn.

DANKLIED.

Hij heeft geen welgevallen
Aan de eigen kracht des mans,
De macht der duizendtallen, —
De scherpte van de lans, —
De menigte der paarden
Die met den oorlogsheld
Zich in slagorde schaarden, —
Der wapenen geweld!

Den Heer der legerscharen
Zij eeuwig lof en dank !
Dat velden, bergen, baren
Weérgalmen dezen klank !
Die 't heir doet zegepralen
Is Isrels God en Heer!
Met orgels en cymbalen
Verbreidt in 't rond zijne eer !
4

J0
Van uit der heenilen glorie
Slaat Hij de wereld g, —
Geeft aan zijn volk viktorie,
d'Ootmoedigen gená, —
De nederlaag aan Spanje, 1
Wiens Rijksmacht de aard omspant,
De zege, door Oranje,
Aan 't needrig Nederland !

Hooghartigen weerstaat Hij ,
En nu en t' aller stond.
Zijn hateren verslaat Hij
Met d'adem van zijn mond !
't Geheim van allen zegen
(Oranje en Neerland ! hoor 't !}
Is in Gods vrees gelegen ,
Zijn dienst , zijn gunst , zijn woord !

Q

1 Waarbij , in den zin en geest van den Dichter, voorzeker ook het FRANRRuJK

van Lodewijk XIV , van de Revolutie, en van NAPOLEON mag worden gevoegd.
2 DA COSTA.

WELKE WAS , IN VERBAND TOT NOVEMBER 1813,
DE HOUDING EN ' VERHOUDING VAN HET
HEREENIGD NEDERLAND EN ORANJE
TOT OP DEN HUIDIGEN DAG?
Het jaar 1840 geeft, met het einde der regering van
Koning Willem 1, de meest eenvoudige verdeeling der
vijftig jaren aan de hand.
Welnu ! hoedanig was toen de uitkomst eener retrospectieve beschouwing ?
Omtrent het Huis van Oranje ?
Omtrent de roeping van het nederlandsche Volk ?
1813-1863.
HUIS VAN ORANJE.

Dit Huis is eene nationale Dynastie. Het is met het
volkswezen vereenzelvigd. De gansche geschiedenis van het
Gemeenebest heeft medegewerkt om er dit karakter in de
hoogste maat aan te verleenen. Dit erfgoed ging met de omwenteling geenszins te loor. Of ondervond de eerste Koning
het niet , toen in 1813, persoonlijk bij de minsten bekend ,
de Natie hem , als het afgebeden geschenk uit de hand
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eener reddende Voorzienigheid , ontving. Dat erfgoed werd ,
OOk tijdens de anti-nationale vereeniging met Belgie , niet
verteerd. Of hebben de jaren 1830 en 1831 het niet getoond, toen de geheele natie zich om de Oranje-vaan heeft
geschaard , en elke reden van misnoegen en beklag als weggevaagd scheen a Geen Huis welligt is zoo uitnemend bevoorregt geworden. Geen Huis hetwelk voor God een grooter
verantwoordelijkheid heeft. Het moet zich handhaven op
die hoogte; om liet te kunnen doen, vergete het niet hoe
het die hoogte heeft bereikt. Niet slechts door onvertsaagdheid en krijgsbeleid , door schranderheid en kunde,
door heldenmoed en genie ; niet hierdoor alleen, maar , ook
en vooral , omdat het al die gaven aan den Gever gewijd,
al die vermogens aan de bevorderin g van regt en waarheid
besteed , al die krachten ter bescherming van het nationaal
beginsel aangewend heeft. In Nederland is nationaal , het
Evangelie , waardoor het , in den strijd tegen Spanje en
tegen Rome , werd gevormd ; de orde , die niet in willekeur
ontaardt ; de vrijheid die geene losbandigheid , de verdraagzaamheid die geen onverschilligheid wordt. Dat zijn de
kleinodiën van het nederlandsche volk en , zoo dikwerf zij
door ongeloof of bijgeloof , door heerschzucht en aanmatiging ,
door drift en onverstand , door bekrompenheid of overdrijving ,
aangerand werden, even dikwerf waren de Prinsen van Oranje
gereed om die kostbare panden te beschermen tegen inwendige faktiezucht en buitenlandsch geweld. Zoo dikwerf Godsdienst of Vaderland , of laat ik beter zeggen , Godsdienst
en Vaderland werden bedreigd , waren zij even dikwerf een
schild voor den Staat , een borstweer voor de Kerk. Hierin
ligt het kenmerkende van hun grootsche bestemming ; hierin
de grond der volksliefde , der geestdrift welke de Natie bij
het noemen hunner namen ontgloeit. Laat ik er bijvoegen ,
hierin ligt , ook voor de toekomst , het geheim , het eenige
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geheim , hunner kracht. -- Er moet opregte navolging van
die voorbeelden zijn. Navolging : want , zoo men stelselmatig
dezelfde beginsels waardoor Nederland en Oranje , Nederland, met en door Oranje , groot is geworden , miskent en
bestrijdt , zou het slechts dubbel grieven zulks , door den
invloed en onder het gezag van Oranje, plaats te zien hebben.
Opregte navolging ; want het is niet te doen , om nu en
dan , in een oogenblik van gevaar of van feestviering , ter
opwinding , zoo men waant , eenex wufte menigte , of ten
einde ruimschoots offers op het altaar des Vaderlands te
doen brengen , met ophef gewag te maken van dierbare
herinneringen , uit vroegeren tijd. Het komt aan op daden ,
op de doorgaande strekking ; en de ontheiliging van de
vaderlandsche taal , niet achtervolgd door vaderlandsch gedrag , zou nog het meest noodlottig uitwerksel hebben.
Dergelijke kunstenarij zou eenmaal , zou weldra misschien ,
een versleten kunst zijn. De Natie zou onaandoenlijk
blijven bij hetgeen haar te voren tot zelfopoffering dreef;
met meer dan koelheid zou beantwoord worden wat vroeger
door merg en gebeente drong.

ZEGENINGEN GODS EN ROEPING VAN HET NEDERLANDSCHE VOLK.

Van de barmhartigheden des Heeren getuigt de geheele
geschiedenis van vroegeren tijd. En heeft in onze dagen
die stroom van zegeningen opgehouden te vloeijeu ? Ik zal
de vermetelheid niet begaan van de gansche reeks der weldaden Gods , ook in onzen leeftijd , te willen schetsen. Zal
ik in 't algemeen zeggen dat Nederland in duizend opzigten
is bewaard , gered , gezegend , verhoogd onder de Volken,
in de gelegenheid gesteld om een toonbeeld van wezenlijk
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geluk en duurzamen voorspoed te worden ? Of zal ik op
eenig bijzonder tijdsgewricht wijzen ? Op 1813 ? toen de
elementen werden ontboeid om de strijdkrachten van Hollands overheerscher in Ruslands barre woestenij te verpletten ; toen reeds het geklank der afgeschudde keten de
siddering in het hart onzer vijanden joeg; toen het eervolle der poging en de volkomenheid der redding naauwelijks gepaard gingen met de hagchelijkheden van een strijd.
Op 1815 ? toen de dwingeland zijne woede in Belgiës velden
uitgestort scheen te hebben om , door de vreugde der overwinning , om , door de wonde en de lauweren van den Prins
van Oranje, om door zoo veler bloed vergoten in den heiligen kamp , beter dan door der Mogendheden oppermagtige
beschikking , een fundament voor het Rijk der Nederlanden
te leggen. Op 1830? toen , bij ontbranding van den binnenlandschen krijg , de oorlogstoorts in Java uitgebluscht
werd , als ware het om de schatten van het Oosten , negen
jaren lang , ruimschoots in de uitgeputte kassen van het
berooide moederland te laten vloeijen. Op het bange jaar,
op het blijde jaar 1831 ? toen , door de mare eener glansrijke overwinning, het gebed , eer het werd opgezonden ,
verhoord , en de angstige Bededag een dag van blijde dankzegging was geworden ; toen er aan het voorwaarts trekkend
leger, als door een Engel Gods , een heerweg werd gebaand ;
toen het krijgsgeluk onze dapperen vergezeld heeft , zoo ver
noodig was ter opbeuring van den gezonken moed , ter
opklaring van den benevelden roem ; toen de snelle marsch
met eere gestuit werd , noodra de voortzetting van den
triumf het begin van verlegenheid en gevaar, van te leurstelling en tweedragt , had kunnen zijn. Of zal ik toonen
dat ook de rampspoed in weldaad is verkeerd ? dat de staf
des bujtenlandschen drijvers ons voorbereid had om den
scepter te waarderen van een vaderlandschen koning; dat
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de onheilen van 1830 dubbel vergoed zijn door het uiteen
springen van den anti-nationalen band ; dat de oorlogsgevaren van 1831 bestemd schenen om aller harten voor
den erfgenaam van den troon te herwinnen. Overal, in
voorspoed en beproeving , in uitredding en leed, vinden wij
Gods liefde en langmoedigheid , en zijne, wanneer ze tuchtigt , nog altijd zegenende hand. -- Zoodanig waren de
weldaden Gods; hoedanig is de erkentelijkheid geweest ?
Ook anderen hebben van den zwijmeldrank gedronken,
maar de verantwoordelijkheid is niet dezelfde voor allen.
Nederland heeft gewedijverd met andere Volken en
misschien den prijs der ongodsdienstigheid behaald. Ook
Nederland heeft, in kerk , staatsregeling, wetenschap en
zeden, godtergende altaren voor de afgoden van een afvallig en anti-christelijk tijdperk gesticht. Wij verlangen,
en we verlangen met regt , dat het Huis van Oranje gedachtig aan het voorbeeld zijner voorvaderen zij ; gedachtig
vooral aan de hooge en heerlijke roeping, sedert eeuwen
blijkbaar in de treffende lotgevallen dezer christelijk-hervormde dynastie. Maar heeft dan de historie geene beschamende bladzijden voor ons ? Behoeven wij nooit te
blozen bij het aanschouwen der achtbare beeldtenissen van
onze staatslieden en helden ? Hebben wij de nederlandsche
deugd, ik zeg niet der achttiende eeuw , in hare weelde
en verbastering , maar de oud-nederlandsche deugd van
vroeger tijdperken, geërfd ? Kunnen wij roemen op naarstigheid , trouw , eerlijkheid , naauwgezetheid , spaarzaamheid , oud-hollandsche degelijkheid , op de godvrucht waaruit die eigenschappen allen, als uit één zelfden tegenvollen
wortel , opwaarts geschoten zijn ? Is er voor ons geene roeping in de geschiedenis van een volksken , onaanzienlijk en
kleen , hetwelk , in een land opgeheven uit de golven, door
den bloei eenex uit de asch der martelaren , het altijd
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vruchtbare zaad der kerk ! opgerezen Gemeente , door
de uitgebreidheid zijner heerschappij , door een zegenrijken invloed ter handhaving van het Evangelie, door
krachtige bescherming van de vrijheid der bevolkingen
en de onafhankelijkheid der Staten , als gezegend voorwerp van de wonderen des Allerhoogsten , als sprekend
en wonderbaar getuige zijner liefde en trouw , onder de
naijverige en verbaasde Mogendheden werd gesteld ? Wat
hebben wij , als Natie, gedaan ? Niet in 1795 , toen wij
door de bedwelmende kracht des rondgaanden gifbekers
duizelig waren ; niet in 1813 , toen de vereenigbaarheid
van strijdende elementen , van vrijzinnige instellingen en
historische overleveringen , van liberalen en christelijken
zin , door weinigen werd in twijfel getrokken ; niet in
1830, toen voor het oorlogsrumoer al het overige zweeg;
maar thans , na zooveel ervaring , thans , nadat de strijd
tusschen liberale begrippen en christelijke beginsels voor
menigeen duidelijk werd , thans nadat kalme redenering
sedert lang mogelijk was ; thans zal het nog een onderwerp
van beraadslaging, neen ! zal het naauwelijks een onderwerp
van beraadslaging zijn , of we , op dit erf aan het bijgeloof
ontwoekerd , in onze stellingen en wetten eenige waarde aan
Gods geopenbaarde voorschriften hechten ; of er aan het Woord
der zaligheid een vrije toegang tot het hart der kinderen mag
worden opengesteld; of er eerre uitzondering zal toegelaten
worden op een stelsel waardoor de onwaardige en rampzalige
miskenning van Hem aan wien alle magt gegeven is in Hemel
en op Aarde, als een onvervreemdbaar erfgoed , ook op de nakomelingschap wordt overgebragt. Zou deze tegenstelling van
genade en ondankbaarheid geene waarschuwing voor de Natie
behelzen ? Zouden er in Nederland minder teekenen dan te
Capernaum zijn geschied ? En aan Capernaiim werd gezegd :
ij die tot den hemel toe zijt verhoogd , gij zult tot de belle
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toe nedergestooten worden. I Laat ons niet vergeten dat er
een einde aan Gods langmoedigheid , een begin zijner oordeelen is , niet ter beproeving, niet ter loutering meer,
maar ten verderve ; dat er , voor Natiën , zoowel als voor
personen die het Evangelie gekend hebben , schatten zijner
liefde, maar ook schatten zijner langgetergde geregtigheid zijn.

REGERING VAN KONING WILLEM

I.

Smartelijk einde , in 1840 , eener Regering , in 1813 , onder
daverend vreugdegejuich van het geredde Vaderland begonnen.
Nederland, toen verlost , geëerd , uitgebreid , in vernieuwde
jeugd aan den ingang eener baan , waar zich andermaal een verschiet van grootheid en roem voor het nederlandsche volksleven
ontsloot. Nu verzwakt en uitgeput, mishandeld en verguisd,
zonder gewigt in de regeling der algemeene belangen , bijkans
zonder waarborg van , ook bij geringe botsing, door eigen
vastheid staande te blijven; onder financiële lasten en vooral
onder moedeloosheid bezwijkend ; onverschillig bij het aftreden
van den Vorst , aan wier de bevolking , ook om eigen verdiensten , menigwerf op de meest ondubbelzinnige wijs , de hartelijkheid 'van hoogachting en liefde betoond had. -- Was dit
roerend contrast enkel aan de omstandigheden , niet aan den
aard en gang van openbare meeping en staatkunde te wijten ?
zou de uitkomst dezelfde geweest zijn , indien men, in het
weefsel der heerschende begrippen niet gewikkeld , zich met
het rigtsnoer van Gods Woord in den doolhof der menschelijke dwaling een veiliger uitweg gebaand had ? Zou misschien
voor het geheel ook dezer merkwaardige jaren, het Bijbelwoord ten waarschuwend opschrift kunnen strekken : ll de
vreeze des Heeren is eene springader des levens om af te
wijken van de strikken des doods ? ll
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1840-1863.
Hier behoeft niet lang naar het jaarcijfer ter onderverdeeling te worden gezocht.
Ook hier te lande heeft het jaar 1848 een veelbeteekenenden invloed gehad.
Tot 1848 hadden wij het conservatief bewind. De mannen
van het 7)ehond en de mannen van den vooruitgang , onder
DE REGERING VAN WILLEM IT.

1840-1848.

De mannen van het Behoud.
Onvergankelijk zijn de lauweren , zoowel door den held
van Ciudad-Rodrigo , van Salamanca , van Vittoria, van
Quatre-Bras 1 , van Waterloo , vddr en na 1813 in den strijd
tegen Napoleon, als later, door den Prins van Oranje, veldheer in den Tiendaagschen veldtogt , behaald. Maar ook van
hem was het niet te vergen of te verwachten dat hij den
bedwelmenden invloed zou ontgaan van theoriën aan wier
naleving men , ook bij gedurige teleurstelling, door staatsregtelijken sleur, reeds gewend en gehecht was. De goede
bedoelingen van den Koning , ter wegneming van gewetensbezwaar , werden door de overmagt der heerschende wanbegrippen verijdeld. Een conservatief systema was er ; voor-

1 Naar het merkwaardig getuigenis van Napoleon zelf: rc L'Empereur nous a
dit ce matin, en parlant de la campagne de 1Vaterloo: a Sans l'héroïque déteimination du Prince d'Orange, qui , avec une poignde d'hommes , a osé prendre la
position de Quatrebras, je prenais l'armée anglaise en flagrant délit, et j'étais
vainqueur comme a Friedland. Le Prince d'Orange a fait preuve dans cette journée
qu'il a le coup-d'oeil et le génie de Ia guerre. Tout l'honneur de cette journée lui
appartaent. Sans lui l'armée anglaise dtait anéantie, sans avoir livrd bataille et
Blucher n'anrait trouvé de refuge qu'an delà du Chin. MONTHOLON, Captaaité de
rEinp,:reur Ilrapo eon ea Ste Ilélène.
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zeker ten aanzien van vele misbruiken , ook wel van
constitutionele vormen , maar geenszins van burgerzin en
nationale veerkracht , van waardigheid naar buiten , van welvaart en wezenlijke eendragt en allerminst van de financiën ,

conservatief. Ook toen waren vele conservatieve Ministeriën ,
waarin uitstekende staatslieden zitting hadden , kort van
duur , en waarom ? omdat zij in de

nationale

vrijzinnige,

niet in de

sympathiën steun hadden ; omdat zij niet wisten ,

of zich in de praktijk niet hadden herinnerd , dat men , om
waarlijk

conservatief te zijn , staan moet op onveranderlijken

grondslag , op hetgeen ook voor de volkeren en de Ministeriën -- de ervaring onzer dagen heeft het overvloedig

enne noodre mag worden genoemd ; op het
Christelijke stand- en steunpunt, waarop alleen men kracht
ter bescherming van ieder regt en ter ontwikkeling van elke
vrijheid verkrijgt.

geleerd -- het

De mannen van den Vooruitgang.
En nu de mannen van den vooruitgang , de mannen der
Grondwetherziening ! Wat hebben zij in die dagen , onder
veel ophef van constitutionele hervorming , ter handhaving
van de dierbaarste volksvrijheden verrigt ? Welke vruchten
kon men , naar aanleiding hunner toenmalige houding , van
hun toekomstige zegepraal te gemoet zien ? Ook na het
vool'stel van 1844 , heb ik mij veroorloofd het nationale
hunner toekomstige politiek in twijfel te trekken.
ll Er zijn ,n schreef ik in 1846, aberalen die , was hunne
hand vrij , de hand aan het werk zouden slaan ; die de verlevendiging der constitutionele instellingen verlangen ; die eene
radicale herziening der Grondwet ten doel hebben , en uit wier
hoofd en hart een van alle zijden bezienswaardig ontwerp van
echt liberalen staatsvorm , met ontbindbare Kamer en verantwoordelijk Ministerie en regtstreeksche verkiezingen , op het

GO

papier gevloeid is. Ik breng gaarne hulde aan huis goedels
wil. Ik zou niet durven ontkennen dat de inrigting die zij
bedoelen , in sommige opzigten , boven de tegenwoordige de
voorkeur verdient. Doch ik ben overtuigd dat, na wijziging
der vormen , liet wezen der zaak geene verandering zou
ondergaan. Met behoud van den wortel van het kwaad , is
geen herstel denkbaar dat waarlijk radicaal, dat is , uit een
anderen wortel afgeleid zij ; er zal , met de beste bedoeling
verandering van geweldhebbers zijn met instandhouding van
het geweld ; hetzelfde despotisme van den revolutionairen
Staat ; dezelfde ongodisterij der wet ; dezelfde miskenning
van den hoogsten Wetgever en Koning ; dezelfde onderwerping van de Kerk aan den Staat ; dezelfde centralisatie , te
gelijk het zwaard en het schild van het Bewind ; dezelfde
willekeur ten aanzien van al wat tot de onschendbaarheid
van verkregene regten en van eigenaardige zelfstandigheid
behoort. De vrijheid met ophef beloven , dat kunnen zij ;
de vrijheid geven , dit kunnen zij niet. Niet enkel hetgeen
zij gelooven en zeggen , ook hetgeen zij doen of althans
hetgeen zij niet doen , is er een blijk van. Zoo ze wisten
wat vrijheid beteekent , zouden wij , welligt minder ijver
voor bijkans afgesletene vormen, en voorzeker meer naauwgezetheid aanschouwen ten aanzien van hetgeen tot de eerste ,
en , waar men door geen valsche theoriën verblind wordt ,
tot de onmiskenbare bestanddeelen van ware vrijheid behoort.
Onder de treurige verschijnselen van onzen tijd ken ik er
geen dat , zoo de diepte van den afgrond moet worden gepeild , met de toenemende verstomping van het regtsgevoel
kan worden in vergelijking gebragt. Er is nog wel eenige
zucht voor de omwerking van kieswetten ; er worden nog
wel architecten gevonden die ter levering van papierengebouwen bereid zijn ; doch eigenlijke vrijheidszin , waarbij

men , niet eigen overmagt eis willekeur , maar de eerbiedi-
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ging der regten ook van anderen ten doel heeft , is er bijkans niet meer : de snaar welke door het onregt in beweging
gebragt werd , is gesprongen , en de algemeens onverschilligheid bij de vertreding der heiligste regten (zoolang men
zelf in het bezit blijft van al wat , naar eigene schatting,
tot genoegzaam levensgenot vereischt wordt) is het bewijs
van den doodelijken invloed der liberale theorie op de edelste
aandoeningen van het menschelijke hart...' Neen ! bij de
voorstanders der liberale begrippen , al mogten zij den wil
bezitten , is het vermogen niet mij te schenken wat ik
behoef, wat ik eisch ; wat tot mijne wezenlijke regten als
burger , als Nederlander , als Christen behoort.

1848_1863.
1848.
Achttienhonderd acht en veertig!
En de band der Staten sprong, —

En de dam werd doorgebroken
Die de Omwent'lingszee bedwong!
Ook Nederland bezweek voor den revolutionairen aan-

hoofdzakelijke onzer geschiedenis
de Maartsche buijen, toen de Grondwetherziening door het constitutioneel gezag te doen zwichten,
drang. Men lette op het
in dat jaar; op

tot stand kwam , en op de verantwoordelijkheid van den

Christen.
Nederland in

1848.

De geschiedenis van Nederland ten jare 1848 komt, in
1 Hier wees ik meer bepaaldelijk op de (am niets meer te zeggen) onverschilligheid van deze vrijheidsmannen, van deze mannen der toekomst, voor de gewetensvrijheid in kerk en school.
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het doordrijven van zoodanige Grondwet-herziening, kostelijk
hierop nar. Volkomen overgave aan den eisch eener zeer
geringe partij ; niet na rijp beraad, maar zoodra zij dien
geformuleerd had ; niet na eene worsteling waarbij men voor
de overmagt der meerderheid bezweek , maar met een ontwijken van allen wezenlijken strijd ; niet omdat het met
de begeerte van het nederlandsche volk , maar dewijl het
met het voorbeeld van Parijs overeenkwam; niet omdat men
van de wenschelijkheid der zaak, maar dewijl ook het conservatief gedeelte der liberalen, door eigen gehechtheid aan
het liberalisme, opgenomen en voortgedreven door den revolutionairen stroom , van magteloosheid overtuigd was. Aldus ,
aldus alleen heeft het kunnen , heeft het moeten gebeuren
dat Nederland, het Nederland van November 1813, ook
nu wederom voortgesleurd werd op de revolutie-baan door
een fransche

locomotief.
Maarteche bitijen. s

Mijn smartelijk gevoel over deze gewelddadige handelwijs
heb ik, ook in 1849 , toen men liefst een sluijer daarover
wierp , geopenbaard. -- ll Den oorsprong der grond wet-herziening noem ik

revolutionair. Niet als of ik (die, na den

1 Om de beteekenis dezer uitdrukking te doen verstaan , is misschien het volgende , op het einde van 1848 geschreven , niet overtollig. a Men onderstelt — en
men heeft het verkondigen dezer onderstelling in de dubbele Kamer nuttig geacht —
dat, «zoo de stem der Natie om Grondwet-herziening niet spoedig verhoord ware,
wij welligt reeds de barricaden in onze steden hadden gezien. » Men meent dat ,
« Nederland op het punt eener uitbarsting gestaan hoeft. » Ik wil het niet onderzoeken; ik weet niet tot hoe ver, in dagen wanneer enkel bij de kwaadwilligen
kracht is , onruststokers hunne vermetele ontwerpen ten uitvoer gelegd, hunne
misdadige wenschen zouden hebben bereikt; dit alleen verzoek ik dat de naam
der Natie niet worde misbruikt. Er mogen ook hier Manifestatiën en Demoustratiën
geweest zijn; zij waren voorzeker geen openbaarmaking van nationaal gevoel. Dit
slechts hebben zij (tot onze leering , zoo ik hoop, voor het vervolg) getoond dat
men , in elke groote stad, ook in 's Gravenhege , met blaauwboekjes , vlaggen ,
flambouwen , veel drank en eenig geld, een optogt kan organizeren en een straatrumoer te weeg brengen ; gevaarlijk, wanneer de poging, die op zich zelve niets
beteekenen zou, geenerlei warstand ontmoet in de veerkracht van het Gouvernement; wanneer leiding van boven , op een oogenblik dat zij in dubbele mate wordt
vereischt, ten cenemale gemist wordt. n
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afloop der beraadslagingen in 1840 , terstond de behoefte
aan eerre meer volledige , meer nederlandsche herziening ,
openlijk vermeld heb) in 1848 eene Grondwet-herziening
overtollig zou hebben gekeurd ; niet als of , omtrent sommige en zeer gewigtige punten , haar wenschelijkheid niet
I eene vraag was van jaren herwaarts , in de hoofden onzer
meest verstandige en vaderlandlievende medeburgers sedert
lang tot rijpheid gebragt ; I niet als of bij it de spanning
en stoute wending aller Staten , ir de voortduring denkbaar
geweest ware van het systema van Behoud ; niet als of de
onvoorzigtige inzending van 27 ontwerpen van wet, alleen
door hun aantal iets beduidend , mij minder dan anderen zou
hebben ge ë rgerd en verbaasd ; niet als of ik de zuiverheid der
bedoeling en de grootheid van het offer niet zou hebben
gewaardeerd , ook waar ik de maatregelen voor betreurenswaard en het offer voor schadelijk hield. Maar , onder dit
voorbehoud , meen ik te mogen en te moeten zeggen : de
oorsprong der grondwet-herziening is revolutionair; in de
beteekenis , niet van 1572 of 1813, maar van 1795 en
1830 , en , ik mag er met nadruk bijvoegen, van 1848 ;
zoodat de overheid , zoodat de koning en de staten-generaal
beschouwd en behandeld werden als door het volk geconstitueerde magten , aan het volk verantwoorde lijk, en wier
voortduring aan den volkswil , aan den constituerenden
souverein ondergeschikt blijft. De grondwet-herziening werd
doorgedrongen tegen wil en dank der overheid ; zij was het
werk van dwang ; de vrucht eener vertooning van geweld ,
de daad werd overtollig , waar de bedreiging genoeg was. ik
herinner dat , al is de grondwet-herziening eene hervorming en
niet eene revolutie geweest , er , om de grondwet-herziening
te verkrijgen , revolutionaire middelen gebruikt zijn ; dat
de zedelijke vrijheid der staatsmagten aangerand is ; dat
men eene noodzakelijklaeicl van herziening heeft doen ont-

0-1
staan , niet in de grondwettige beteekenis van het woord ;
eene noodzakelijkheid , welke veeleer , in constitutionelen zin
en volgens constitutionele trouw , op de noodzakelijkheid
wees der handhaving van het constitutioneel gezag. Ik
beweer dat , in den grond der zaak , de gansche toedragt en
afloop der herziening een doorloopend

Coup d'état

tikas.

Het constitutioneel gezag heeft zich naar den revolutionairen
aandrang gevoegd ; omdat er geen keus was ; omdat men
botsingen te gemoet zag; omdat men meende dat zwichten
de voorwaarde van behoud was ; om vele en gewigtige

het zwichten zelf is onloochenbaar.-zwichten, ik zeg niet van den Vorst , maar van het

redenen misschien ; maar
Door dit

constitutioneel gezag', in zijn geheelen omvang; door dit feit
kwam de grondwetherziening, gelijk zij nu plaats greep, tot
stand. Verzamel al wat ter verklaring , ter verontschuldiging
van deze staatkunde der toegeeflijkheid kan strekken ; gij
moogt , gij kunt niet ontkennen dat dezelfde vertsaagdheid
tegenover het gepeupel , die zich , ten gevolge der liberale
theoriën , zoo dikwerf bij kloekmoedigen geopenbaard heeft;
die in 1830 Parijs en Brussel , en in 1848 de hoofdsteden
en , met het middenpunt van den constitutionelen Staat , de
volken aan de willekeur eener partij prijs gaf; dat dezelfde
noodlottige weifeling , met onzekerheid omtrent het regt der
overheid in verband , ook in de handelingen hier te lande
klaarblijkelijk geweest is. -- Dit ZWICHTEN , dit historische

feit

heeft groote beteekenis en kracht. De hoofdsom der

zaak is dat men de leer der

volksouvereiniteit in praktijk

gebragt heeft. De volksoppermagt zeg ik , met haar verderfelijken onzin ; niet de leer , op nederlandschen bodem
geenszins onbekend , dat ook een volk regten bezit , die een
dwingeland niet ligt op den duur straffeloos vertreedt. ,/
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Verantwoordelijkheid van den Christen.

In Maart 1848 , aan het einde van een opstel over een
onderwerp van kerkelijken aard ', achtte ik het wijzen op
die verantwoordelijkheid niet ongepast of overtollig.
Aldus. a Ik schreef deze bladen , terwijl men voor Nederland de bevrediging van veler wenschen in eene wijziging van
staatswetten zocht , ik schreef ze , terwijl , na het plotseling
verdwijnen van dynastie en staatsvorm te Parijs , uit dezelfde
beginselen die, keer op keer , het onheil der wereld hebben
gebaard , op nieuw het heil der wereld toegezegd werd. En
zou ik , nu onder het gejubel eener menigte, die ten allen
tijde werktuig en slagtoffer is , de afgrond zich heropent;
zou ik , te midden dezer gebeurtenissen , aan haar verband
met den hoofdinhoud van mijn geschrift (onmisbaarheid
van het eenig en eeuwig Evangelie) niet gedacht hebben !
Wij zijn , niet ten onregte , voor de toekomst van Nederland bekommerd ; wij weten dat geen Grondwet-herziening,
waar de maatschappij niet op hechte grondslagen rust,
waarborg van vooruitgang of van behoud geeft ; wij gevoelen
dat het aan zelfstandigheid ontbreekt , en dat , in een Land ,
aan het revolutionaire Frankrijk door velerlei sympathiën
geboeid , in een land alleen door beschouwingen van eigen
belang tegen overneming van revolutionaire voorschriften
beveiligd , de staatshulk gevaar loopt van , naar eb en vloed
van het revolutionair getij , heen en weer te worden geslingerd. Maar wat is de reden van dergelijken wankelbaren toestand ? de reden dat er geen zweem van zelfstandigheid meer is ? dat het weerstand bieden aan de
stormen - der omwenteling bijkans ongerijmd wordt ? dat het
parijsche gepeupel ook hier , naar het schijnt , aan overheid
1 Over het Nederlandsche Zendelinggenootschap.
^

a
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en onderdanen de wet geeft ? Voorzeker , wanneer alles bij
de revolutionaire triumfkreet ineenstort , is van een kleinen
Staat geen onwrikbaarheid te wachten ; doch Nederland
voorheen was grout , toen het klein was ; Nederland voorheen stond pal , ook toen alles wankelbaar stond. Van waar
dat het Nederland van weleer, in verval en ten val geraakt ,
van waar dat het , in onzen leeftijd , herrezen en gespaard ,
desniettemin, van 1813 tot 1848 , telkens tot lageren trap
afgedaald is ? Laat anderen naar oorzaken rondtasten , de oorzaak is u , Christenen! bekend. Gij weet en komt er voor uit ,
het is omdat het waarachtig Evangelie uit Staat en Kerk , uit
school en huis , of ten eenemaal , of in menig opzigt, is gebannen. Doch , vergunt mij er bij te voegen ; het is niet enkel
omdat het is gebannen , het is meer nog omdat het in schijn
is behouden ; het is omdat men , in Kerk en School en elders,
hoog ingenomen geweest is met een Evangelie dat zich,
naar den eisch der omstandigheden en der staatsvormen en
der zich opvolgende wanbegrippen in godsdienst en politiek,
liet plooijen en rekken en verzachten ; het is omdat de
Christenen zich gevoegd hebben naar hetgeen zij hadden
behooren te weerstaan ; omdat zij den opgedrongen vrede
met allen en met alles hebben geëerbiedigd; omdat zij zich
niet hebben herinnerd dat het Evangelie , alleen wanneer
het in de harten der belijders van leven beroofd is , met
de dwaling vrede behoudt. Geen gedaante van godzaligheid,
geen half-Evangelie , geen Evangelie dat welbehagelijk is
aan allen , geen Evangelie bij welks verkondiging allen wel
van u spreken , geen Evangelie door hetwelk gij vrede met
allen behoudt , geen Evangelie dat te gelijk verloochening
en karikatuur van de leer der zaligheid is, kan schenken
wat men voor wezenlijke en duurzame redding der Natiën
behoeft. Geen weifelend belijden heeft de Kerk dezer landen
gesticht. Geen weifelend belijden heeft ze, met den neder-
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landschee Staat , onder de grootste gevaren behoed, bevestigd , en tot onberekenbaren zegen gesteld. ii

1849--1863.
Om onzen toestand , in den loop en vooral aan het einde
dezer jaren , te schetsen , is vergelijking genoegzaam.
VERGELIJKING V A N

1813 EN 1863.

In 1813 werd eerre getemperde Monarchic , werd althans
zoodanig grondwettig gezag voor het Huis van Oranje
begeerd , als waardoor het , aan zich zelven gelijk , ter
doeltreffende bescherming van de volksvrijheden in de mogelijkheid zijn zou. En is het in 1863 te veel gezegd ,
wanneer men beweert dat dit zelfstandig koningschap gesloopt is ? dat de kroon geen kroon meer , dat ze niet de
hoogste , maar een ondergeschikte, een louter uitvoerende
magt is ; dat de koning gerekend wordt geen eigenlijk

velo

te bezitten , maar , ook in de uitoefening der hem toegekende
regten , voor de kamers of kiezers te moeten zwichten ; dat
de meerderheid der Tweede Kamer regeert ; dat ministeriële
dictatuur het eenig behoedmiddel levert tegen parlementaire
anarchic ; dat de souvereiniteit van het Huis van Oranje,
gelijk ze in 1813 door G. K. van Hogendorp en zijne medestanders en de Natie bedoeld werd , feitelijk niet meer bestaat,
en dat we den vaderlandschen staatsvorm van 1813 hebben
verruild tegen eene soort (en eene zeer slechte soort) van
democratische republiek ?
In 1813 werd de vrijzinnige f ransche vrijheid, noch als
praktijk van 1795, noch als theorie van 1789 begeerd. Neen !
de 7lederlandsche vrijheid , op bijbclsclle1l en historischer
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grondslag; de gewetensvrijheid vooral , gelijk ze, onder den
Oranj e-standaard , ook naar Engeland overgebragt , de wortel
van alle vrijheden , ook op staatsregtelijk gebied is , en gelijk
ze, dacht men , in de negentiende eeuw, zonder prijsgeving
van het christelijk beginsel van den Staat, in regt voor allen
openbaar zijn zou. En hoe is het met de ontwikkeling onzer
staatsregtelijke vrijheden geweest ? hoe was het , sedert 1813,
hoe is het in 1863 met de gewetensvrijheid in ons land ?
is er inderdaad vrijheid van onderwijs ? is er vrijheid van
de kerk ?
In 1813 was er een echt-nederlandsch gejubel over de
verbreking van het

fransche juk ; over de verlossing uit

nafioleontischen dwang. En in 1863 ? Is het niet als of, met
schrikbarende gelijksoortigheid, sedert 1848, de toestand van
vóór 1813 herleeft ? Wederom het goochelspel eener vrijheid die , om regeringloosheid te ontwijken , op willekeur
uitliep. Wederom een temmer der anarchie , een keizerlijke
dictator, wederom een Napoleon, met dezelfde Hoofdgedachte,
met een rijk van

vrijheid en vrede in het verschiet , met

een streven naar dit tweederlei doel , langs den zonderlingen omweg van willekeur en krijg. En ook weder de
vorsten en volken van Europa verbaasd , verdeeld, bedwelmd ,
gedwee. En de nederlandsche Regering (ter voorspiegeling van
een bedriegelijk uitzigt aan een des te deerniswaardiger volk)
met Rusland in de omgekeerde verhouding van 1813 geraakt
en opgenomen in de sfeer der fransche politiek.
In 1813 was er godsdienstzin , was er afkeer van
Revolutie ; van haar

anti-christelijke

de

hoofdgedachte, de ver-

loochening van de Souvereiniteit Gods. Sedert 1813 daarentegen is Europa , is ook Nederland , bijkans onmiddellijk,
weder in het spoor der Revolutie geraakt. In de laatste
jaren , ook in 1863 , is het veldwinnend en in Staat , in
Kerk , in Akademie , bijkans overmagtig ongeloof meer en
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meer op uitdrijving van het christelijk beginsel bedacht.
De volgende opgaaf van onzen toestand is onbetwistbaar.
n In Nederland moet reeds uit de openbare instellingen het
christelijk beginsel worden geweerd. Staatsregtelijk leeren
wij , feitelijk althans , in een godsdiensteloozen Staat. Vergelijkenderwijs ware deze godsdiensteloosheid een voorregt,
indien er waarlijk individuële vrijheid was voor den Christen;
indien de christelijke veerkracht eener Natie , die, aan haar
geschiedenis gedachtig, met den niet-christelijken Staat nog
niet homogeen is , door geen opzettelijke en veelzijdige
tegenwerking gesmoord wierd. Maar, dit is het geval niet.
Onder de leus van scheiding van Kerk en Staat , die, welbegrepen , ook door ons begeerd wordt, is het , in den
grond der zaak , om bezieling van Staat , en Kerk en School
met de religie van het ongeloof te doen. Men beweert den
Staat te neutralizeren ; men geeft den Staat aan gansck
niet neutrale invloeden prijs. Als in den Staat het christelijk beginsel niet meer den boventoon heeft , zal het antichristelijk beginsel , in den staatsvorm genesteld , tegen al wat
aan eene christelijke Natie nog heilig en dierbaar is , worden
gekeerd. n

-

En in 1863 heeft men (met het oog op den vijan-

delijken zin tegen de christelijk-nationale school , voor zoo vele
protestantsche Christenen onmisbaar) kunnen en moeten schrijven : n Verdrukking door den vreemdeling , we hebben het

geleerd ; is een volksramp. Verdrukking door den landgenoot,
vooral wanneer ze op godsdienst-vervolging uitloopt, is erger ,
in zoover zij het bewijs levert dat eene Natie , wier luister
met gewetensvrijheid in verband stond , ontaard is, en dat
ze , niet voor po li tieke wedergeboorte , maar

aan

1813

voorafging ,

voor ketgeen

andermaal rijp wordt. n

Zoo is het jongst verleden. En hoe is nu de naastbijzijnde
toekomst ? Wie zou, ondanks al het verbazende, hier en elders ,
van stoffelijke vooruitgang en welvaart , durven ontkennen dat
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het Vaderland , met geheel de wereld , in onheilspellender
toestand verkeert ! Er is veel waarheid in de volgende regels
van een geachten landgenoot die in deze dagen de verlossing
van Nederland , in verband met den vrijheidsstrijd der volken
van Europa beschrijft : ' ,/ Europa , zelden stil , is tegenwoordig een vulkaan. Wanneer zal de uitbarsting volgen ?
Er is een strijd op leven en dood over beginselen aangebonden , ook op onzen vaderlandschen bodem , niet over
gezag of geen gezag : dat is maar woordenspel , want de mensch
handelt nooit zonder gezag , maar over het vraagstuk :
wien het gezag toekoine? De rigting dezer eeuw erkent
alleen gezag aan zich zelve toe. Dit is reeds eene revolutie
of een opstand , een willekeurig verzet tegen hetgeen regtens gezag bezit , en dit is God , die zich oppermagtig
openbaart èn in de natuur èn in de Heilige Schrift. Dit
beginsel : losmaken van gezag , zoodat men alleen onderworpen is aan zich zelven of aan hem die als zijn evenbeeld
optreedt , heeft zich in de vorige eeuw uit de school der
encyclopedisten ontwikkeld en zet sedert zijne gevolgtrekkingen door , nu eens met gedruisch achter barrikaden , dan weder
met bedaarde wetgeving , die , als het zoo te pas komt , in
een despotisme ontaardt, waarbij de willekeur van koningen
een bagatel is. De omwenteling van 1813 verdreef wel de
Franschen , maar niet wat uit Frankrijk was overgeplant.
't Kon ook niet anders. De beginselen der revolutie lagen
in 't hoofd van die regt tot spreken hadden , en anderen
zwegen stil. — waarheen loopt de stroom der revolutie , uit
het encyclopedisme ontsprongen ? waar zij reeds voor een
goed deel is gekomen : de Staat opvoeder van het volk ,
losgemaakt van de kerk en van het beginsel dat de kerk
in 't leven heeft geroepen. Reeds is de historische waarheid
I
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des Evangelies uit het Staats-lager-onderwijs geweerd , voor
een gedeelte te bekostigen door die het betreuren. Bij het
middelbaar onderwijs is natuurlijk geen plaats voor christelijke waarheid , en bij de aanstaande wet op het hooger
onderwijs , zal wel al wat karakteristiek christelijk is,
buiten de hoogeschool gesloten worden. Tegen de uitkomsten der revolutie verzet zich de voorstander van het
anti-revolutionair beginsel , maar 't zal hem niet gelukken ,
zoo min als de weerkundige den storm , dien hij uit gewisse
verschijnselen vooraf berekent, bezweren kan. Alles moet
zijn loop hebben. De rivier keert niet naar hare bron terug,
maar verliest zich eindelijk in den oceaan. 't Behoeft minder
gevraagd te worden , of het christelijk-historisch grondbegrip
juist zij , dan wel of het voor het tegenwoordige in toepassing
kunne gebragt worden. Zoo lang het negativisme , het ongeloof ,
in kerk en staat den toon geeft , is de natie ongeschikt de
christelijke staatsmaxime in zich op te nemen , want zij kan
er niet naar leven ; 't zou een volslagen anomalie zijn. Alvorens moet de geestelijk-zedelijke denkwijze Bene omwenteling
ondergaan, een ander geestelijk levensbeginsel worden opgewekt , het Christendom , hetzij dan onder welken vorm,
weêr op het Evangelie als het eenig gezaghebbend beginsel
gegrond , weder een niet bloot kerkelijk , maar een nationaal
gemeengoed worden. Het christelijk-historisch hoofdbeginsel
is niet verouderd of verjaard ; hoe zou wat onvergankelijk
is , dit kunnen ? — Maar het is ter zijde gezet , en zal
daarom eerst dan wederom in werking treden , noodra het
moderne veroudert door uitgisting. Er kunnen geene oude
toestanden teruggebragt worden , omdat zij tijdelijk zijn,
doch de waarheid behoeft niet teruggevoerd te worden,
omdat zij , toestanden overlevende,

blijft, gelijk de bron ,

waaruit zij is opgeweld. il
Zoo is het. De waarheid is eeuwig , en daarom altijd oud
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en altijd modern. Er was langen tijd , ook in ons vaderland , een schier onafgebroken reeks van geloofsgetuigen die,
op het voetspoor van . Prins Willem I, in den rotssteen
der eeuwen , niet te vergeefs , steun en zegen hebben gezocht. Met het oog op deze voorgangers , op de volkshistorie en op het verband tusschen de naleving van de
woorden Gods en onzen nationalen luister , mogen wij ,
op het gebied ook van staatsregtelijke beschouwing , zeggen :
'I Gedenkt uwer . voorgangeren die u het woord Gods gesproken hebben , en volgt hun geloof na , aanschouwende de
uitkomst hunner wandeling. En wordt niet omgevoerd met
verscheidene en vreemde leeringen. Jezus-Christus is gisteren
en heden dezelfde , en tot in eeuwigheid. g
De somberheid der vooruitzigten , te midden onzer feestviering , is onbetwistbaar. Ook in 1863 evenwel herhaal ik
gaarne (bij de gedachte : ll vernedert u onder de krachtige
hand Gods , opdat Hij u verhooge te zijner tijd ! n) hetgeen
in 1840 gezegd werd :
ll Wat Nederland van 1813 tot 1863 geworden is , dat
zien we. Wat het , op dit spoor worden zal , is , ook zonder
ongemeene scherpzinnigheid, te voorzien. Wat , bij christelijken zin , een ootmoedig en heilbegeerig Nederland zou
kunnen worden , dat berekene hij die de uitgestrektheid van
Gods beloften aan Natiën die Hem dienen , berekenbaar acht.
Gelukkig Nederland , en hier wensch ik ook het Huis van
Oranje , nog als van ouds , in den geliefden naam van Nederland
te omvatten , indien het behoefte gevoelt om weder te keeren
tot den God wiens duizendwerf verbeurde gunst misschien
nog voor ons weggelegd is ; indien het , door schuldbesef en
aanbidding , zich het uitzigt opent om , gespaard en gelouterd , een toonbeeld van Gods genade te zijn , tot in de
verste nakomelingschap !

