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Deze Voorlezingen zijn eene proeve van historisch betoog dat
er eennatuurlijk en noodwendig verband is tugschen Ongeloof en
Revolutie dat de riving welke , ten gevolge der zelfverheffing van
den mensch , in Staatsregt en wetenschap, niet zonder weerspraak
evenwel , heerschappij voert , nit verwerping van het Evangelic
is ontstaan. Ik heb getracht , door het bewijs der ervaring,
duidelijk te makers dat de z e verderfelijke rigting ten einde luchtkasteelen te bouwen , de grondslagen van waarheid en regt , op
stelselmatige wijs , omgekeerd heeft ; dat zij , in Naar doorgaans
hoogyeroemden voornitgang , kings de baan van wettige gevolgtrekking, naar volelagen ongodisterif en radicalisme vooruitgaat , en dat , waar men de theorie beaamt , er tegen de juistheid
der toepassing geen beh,oedmiddel is dan in gewelddadig etuiten
van een , naar zoodanige beschouwing , allezins regtmatigen,
loop. 1k heb nit de doodelijkheid der vrucht , zonder gedwongenheld , meen ik , het gevolg ontleend , dat de boom waarop zij
groeit , geen levensboom is : dat men niet op het kweeken , maar
op het uitroeijen der giftige plant moet bedacht zijn ; net (Indere woorden , dat, ook op politick terrein , men niet maaij en kan
dan hetgeen men gezaaid heeft ; dat gelid verscheidenheid van
grond geen verandering maakt in de eigenaardigheid der kiem ,
wisseling van omstandigheden het revolutionair gewas niet veranderen zal; dat veeleer de onvermijclelijkheid der mislukking
uit den aard zelven der proefneming ontspruit ; en dat, Permits
de verloochening van den levendigen God met verwarring , onregt
en slavernif in verband ie , vereeniging van vrijheid met regt en
,
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orde buiten onderwerping aan den hoogsten Wetgever en Koning,
als een steen der wijzen, vruchteloos gezocht wordt.
Dock genoeg reeds 1k zou ligt met vermetelheid voorop stellen wat ik, in het werk zelf, , met behoedzaamheid en van lieverlede te voorschijn gebragt heb : ik zou door mijne beknopte inhoudsopgave te weeg kunnen brengen dat de inhou,d niet bruikbaar , niet leesbaar gekeurcl; dat het hoek, waarin ik, voor de
eerste maal net eenige uitvoerigheid , het geheel midner Christelijk-historische beschouwing opgeteekend heb', net minachting
of met verontwaardiging ter zijde gelegd wierd.
1k geef het Han,dschrift , op enkele woorden na , onveranderd
gelijk het, in den winter van 1845 op 1846, medegedeeld werd
aan een klein getal personen wier belangstelling in de zaak ,wier
welwillendheid voor den spreker niet twijfelachtig was.
Spoedige openbaarmaking had ik aanvankelijk niet bedoeld.
Veeleer was ik voornemens de Opstellen , vrucht van langdurig
onderzoek en rijp beraad , zorgvuldig te herzien en ze , door
voortgezette nasporing en overleg , gedachtig aan het nonurn
prematur in annum , tot meer volledigheid te brengen. Weldra
ben ik overtuigd geworden dat nod?, de aard van het onderweiT
noch de crisis van onzen leeftijd dergelijk streven aanraadt
dergelijk uitstel vergunt. Waar men zich, gewaagd heeft aan de
behandeling eener stof die van alle zijden aan de meest gewigtige vraagstukken verwant is, behoort al wat naar volledigheid
zweemt , tot de niet vervulbare wenschen ; en, vermits ik de reeks
dezer Yertoogen ter verduidelijking en aanvulling inzonderheid van het laatste gedeelte van mijn Handboek der Geschiedenis van het Vaderland, al: niet overtollig , somwijlen als bijleans onmisbaar beschouw vermits over Historie en Staatsregt ,
ook bier te lande een strijd waaraan ik mij niet onttrekken wil ,
gevoerd wordt; vermits deze worsteling de dierbaarste en heiligste belangen van het Vaderland, van de Menschheid en, regtstreeks of zijdelings , de erkenning of miskenning van het Licht
Met beknoptheid heb ik het gedaan in de Nederlandsche Gedachten (III,
21-27).

der wergild en het beltoud van onsterjeliike zielen betreft , zoo
rnogt ik, bij het gewigt der zaak en den drang van het oogenblik , uit bedenkingen eener lichtschuwe eigenliefde niet vergeten dat de ure van het gevaar de ure der voorbereiding niet is,
en dat , wanneer van alle zijden het vijandelijke zwaard schittert , het gehruik , niet de opscherping en opsiering , der wapenen te pas komt.
Men vergunne mij , zonder uitgebreid roorberigt , naar het
werk zelf te verwij zen. Dit alleen mag ik niet verzwijgen dat,
naar mij voorkomt , sedert den aanvang en vooral na het eindigen van mijne taak , in April 1846 , binnen e'e'n jaar en weinige
maanden, geheurtenissen en gesch,riften mime hydragen ter
hevestiging van mijne zienswij ze , in de voornaamste van Naar
omtrekken , hebben verleend.
1k bedoel de gebeurtenissen in Zwitserland; de opvolging der
voorschriften, van het radicalisme ; de onvoorwaardelijke gestrengheid en logische naauwgezetheid , waardoor al wat ik over
de versmelting van de Kerk in den revolutionairen Staat gezegd
heh , door praktische toelichting aanschouwelijk en onmiskenhaar gemaakt is.
1k bedoel de houding van den Koning van Pruissen. Zonder
te vernteten over de tijdigheid en gepastheid der zamenroeping van den Vereenigden Landdag eenig oordeel te vellen , mag
ik de tegenstelling opmerken van historisch en revolutionair
Staatsregt, van ware en schijnbare vrijheid,van moderneConstitutiert en traditionele regten, van verloochening en aanbidding
van Hem die over willigen en onwilligen gebied voert ; mag ik
mij verblijden, wanneer een der magtigste Vorsten, al* Regent,
in den kring der landzaten , van zyn voornemen om den Heer te
dienen, met plegtigen ernst en aandoenlijken eenvoud , belijdenis afieg t ; wanneer hij in den wil en in de ordeninge God* den
grondslag van het gezag , het rigtsnoer zijner pligten , den onverniet%baren waarborg der Vorsteligke verantwoordelijkheid
-
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aanewhouwt ; wanneer hij met de onafhankelijkheid der Landsh,eerlijke bevoegdheid haar grenzen in het oog haudt ; in geenen
deele begeert , onder driekleurige vlag , door bloemlezing uit de
nieuwerwetsche wifsheid , naar een revolutionair alvermogen ,
dat aan de Constitutionele Overheid zoo ligt in handen gespeeld
-wordt , te dingen; wanneer hij , ter goeder trouw , op het verleenen van vrijheden en waarborgen bedacht is , waarvan het
Liberalisme , met bedriegelijken ophef , de valsche munt geeft.
1k bedoel een werk , in Duitschland uitgekomen en pier te
lande waarschijnlijk aan zeer weinigen bekend : Gesprekken uit
den tegenwoordigen tijd over Staat en Kerk ;' meesterlijke voorstelling van de eenheid der revolutie-begrippen ; van de toys
waarop de meest uiteenloopende ri gtingen, Liberalen, Radicalen,
Socialisten , maar ook Doctrinairen en Conservatieven, van
het zelfde middenpunt uitgaan ; voorbij zage van de natuurlijke
en historische eigenaardigheid der dingen ; ter zijde stelling ,
in het Staatsleven , van de Goddelijke wet; vorming en hervorming , schepping en herschepping van de maatschappij uit de
willekeur der menschen ; afgodische eerbiediging van den Staat,
als vereeniging van vrije en geliale individuen , in wier naam de
Vertegenwoordiging of het Bewind, onder de menigvuldigheid
der vormen, altijd naar eigen goedvinden , met een centraliserend administratief beheer , over eigendom en regt , over en
ziel van Souvereine en magtelooze bevolkingen beschikt. 2
1k bedoel een werk , dat voorzeker ook in Nederland in veler
hand is; het eerste Deel van de Geschiedenis der Omwenteling
door Louis BLANC 3 waarin , met het eigen voorbeeld van dezen
bekwamen en scherpzinnigen theorist , wat ik beweerd heb , ge*taafd wordt ; dat door een revolutionair die aan de Logica getrouw is, het ideaal der leer, niet in Montesquieu, maar in,
;

Gesprache aus der Gegenwart fiber Staat and Kirche, Stuttgart, 1846.

«Die wirkliche Freiheit hat nur einen einzigen Gegner , den absoluten Staat.. )
S. 235.
5 Histoire de la Revolution, Paris 1847.
,

itousseau; het ideaal der p•aktijk, niet in der reactionairen met.
*oortige list en geweld , maar in de eenvoudige voortzetting van
de afgebroken taak der naar algemeene broederschap strevende
Terroristen, gezien wordt. 1
1k bedoel een werk , in de besChaafde wereld reeds gelezen door
hijkans iedereen die in geschiedenis en letterkunde belang stelt ,
eat, werk waarvan ook de overdrevenheid van isom-mige lofspraken mil niet beletten zal de voortreffelijkheid to erkennen ; in
de juistheid en keurigheid en rijkdom der uitdrukking ; in de
aanschouwelijkheid der voorstelling, in de sierlijkheid en pracht
van een stip die hoeit en wegsleept en die, ter waardige beschrijving van de Revolutie in Naar onweerstaanlijken, en tragischen
afloop, met den gloed eener poe'zij , waaraan, menigwerf enkel
rijm en versbouw ontbreekt , schrik en mededogen , siddering en
weemoed door een mengt ; zoodat het in de Fransche literatuur
onzer dagen, ten dien opzigte naauwelijks wedergei heeft. Het
werk van DE LAMARTINE over de Giron.disten, 2 hetg-een mij , ook
in verhand met mijit anti-revolutionair hetoog hooge mate
welkom geweest is. Waarin ik, zoo niet gelijke, althans soortg-elijke strekking al* in slat van L. BLANC aanschouwd heb:
waarin, ik, in de levendige voordragt der feiten, op nieuw de
noodwendige opvolging en ontrolling der gevolgtrekkingen uit
het revolutionair begin:el (de theorie, in de geh,eele reeks der
stadgn van /mar ievenspad) ierugvind ; waarin ik, over de
ondergeschikth,eid der pereonen aan den invloed eener heillooze
leer, over de verklaarbaarheid der daden enkel uit de rigting
der begrippen, over de eenzelvigheici van Terroristen, en Theo ,.
risten in hijzonderheden herlees wat ik in 't algemeen en net
enkele trekken, in het midden gebragt heb, Een werk waarin ik,
in de heyinselen , gevoelens en verwachtingen van den beg aafden
LA FRATERNITE, annoncee par les penseurs de la Montaghe , disparut daps
"”une tempete et ne nous apparait aujourd'hui encore que dans les lointains de
Prideal; mais tous les grands cceurs rappelled , et deja cite occupe et illumine M
;)plus haute sphere des intelligences.) p. 10.
Histoire des Girondins , Paris 1847
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Auteur, opmerk hetgeen reeds door zoo menig schitterend voorbeeld getoond wend. Namelijk dit. Waar de gedachten niet tot de
gehoorzaamheid van Christus geleid zijn , zal noch kunde , flock
vernuft , noch ervaring , noch ook bestudering van al wat in de
afgrijselijkheid der Revolutie leerrijk gamest is; zal niets , in
e'en woord , beletten dat men langg dezelfde baan naar denzelfden afgrond worde gegleept ; dat men de Bede voor onfeilbaren
maatstaf houdel der openbaringen Gods ;dat men den *tat breke
over instelling en wier grondslag in hooger dan menschelijk g oedvinden ligt 2 ; dat men een schemerend lampje of een gloeijende
helletoortg bewondere , als of het hemellicht was; dat men een
Revolutie die zelve , in bloed en tranen , in onmengchelijkheid
en ongerijmdheid , het bewij levert der on,uitvoerlijkheid van
haar beginsel , dat men dezen onheiligen en heilloozen opgtand
tog en natuur en regt , als den aanvankelijken triumf van denkbeelden roeme, heerlijk en heilig , in wier volledige toepassing het
geluk der Volken alleen moet worden yezocht ; dat men , als of ,
na zooveel ondervinding , alles vergeten en nietg aangeleerd
was, van de Fransche Omwenteling gewag make, al* van een
volkaan voorzeker,, maar eon volkaan die onvergankelijke waarheid bevat ; 3 een vuurbaak voor de Menschheid , to midden der
stormen welke men op de wereldzee der menschelijke dwalingen
I a La raison humaine est la confidente divine de la Providence sur la terre.
»Elle est la revelation continue des verites dont la dart 6 s'accroit sans case sur
»l'horizon des peuples. » Discours de M. DE LAMARTINE Macon , juillet 1847.
2 u Nous mettrons dans run des plateaux de la balance les crgdulitês d'esprit,...
»le droit divin des rois, les distinctions de droits entre les castes (ontwikkeling
der Stenden uit de veelsoortigheid van eigendom en bedrijf) , ... les unions si»moniaques entre le sacerdoce et l' empire» (vereeniging van Kerk en Staat). t. a. p.
5 (, Dans l'autre plateau nous mettrons un peu de cette lumare que la revolu»tion franpaise fit jaillir d'un volcan sans doute, oui , mais d'un volcan de veri»Ms.» t. a. p. - Wanneer wij DE LAMARTINE alle de vooroordeelen van een
verouderd liberalisme zien omhelzen ; wanneer wij hem zien draven en voorthollen in het spoor waarin de geheele kudde der revolutionairen, door logica of
fanatisme voortgezweept , zich steeds met onbesuisdheid heeft geworpen, dan zouden wij , met ongeveinsde hoogachting voor zijne talenten, mogen vragen of de
qualificatie welke hij aan zijne tegenpartij geeft: uvieux parti de la routine et
»du prejuge,» welligt beter op hem zelven toepasselijk is?
-
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en drifter te gemoet ziet. F oorzeker zoodanig werk en de wearHank er van in veler harten i* een krachtig bewij* van hetgeen
ik , alb hoofdgedachte , in mijne roorlezingen ontwikkel ; dat
het ongeloofyeen uitweg heeft dan in het revolutie-beginsel; dat
de vercycheidenheid der meeningen, door de vuurproef der logische
en historische ontcouwing , terwiji al het overige verteerd wordt,
in het eenvoudig contrast van Goddelijke waarheid en van menschelijke eigenwifsheid versmelt ; dat men , of met onvoorwaardelijke onderwerpiny aan de Heilige Schrift, Christen; of , met
wegredenering van de Heilige Schrift, Jacobijn en Radicaal
wordt ; en dat zich aldus aanvankelijk in enkelen die , zonder
huiveren , consequent zijn, het karakter openbaart van den ontzagchelijken strip ,voorbode,naar het getuigenis van de Profetie,
der wederkomst van Hem aan wien alle magt gegeven is in Hemel
en op aarde en die de toespraak «vrees niet ,gij klein kuddeken ;
» want het is UW8 Fader* welbekagen u het Koninkrijk te geven ;
» 1k ben met u alle de dagen tot aan de voleinding der wergild ,»
aan zijne Apostelen niet alleen maar aan alien die door hun
woord in Hem gelooven zouden, gerigt heeft.
-

,

1k bedoel ; dock mijne optelliny is genoey zaam , en ongaarne zou ik voorbeelden ontleenen uit hetgeen te gelijk in
plaats en in tijd zeer nabij is. Ter ontwikkeling vanhetyeenik in
weinige rey els aangeduid heb zou ik reeds een tweede boek moeten
schrij ven. 1k eindig met de verklaring dat ik tegen alle widsheid
der menschen, bij het gevoel van eigen zwakheid , twee woorden , als onderpand der zege, ten lens heb ; er staat geschreven
er is geschied ! een fundament tegen elk schutgevaarte , een 1()01
tel tegen iederen wervelwind van filozofisch, ongeloof bestand.
De Historie , die ook het vlammend schrift van den heiligen
God is; de Heilige Schrift die , in de onafscheidelijkheid van
gebeurtenis en leer, ook de historische Schrift is. De Historie ,
gelijk zij niet enkel door de opvolging van laden , maar vooral
door de ontvouwing van begrippen gevormd wordt; gelijk zij
door de feiten der Openbaring Naar aanvang en beteekenis en
rigting en eenheid ontvangt. De Heilige Schrift , gelijk zij aan
,
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Schrzftgeleerdheid de wet geeft ; gelijk zij ,als de dwaasheid van
het krnis , tegenover het ootmoedig geloof der kinderkens de diepzinnigheid beschaamt van wijsgeer of sofist ; gelijk zij getuigt
van het Lam dat geslagt is , van het onaanzienlijk rijsken en den
onverwinbaren Leeuw uit Judas stam , God en mensch, Middelaar of Regter,, die ,na het rruchteloos toereiken van den genadestaf , een ij zeren scepter ter verplettering van hardnekkigen in
de hand heeft. Hi storie en Heilige Schrift , gelijk zij , onder den
verbeurden zegen van dien Heer, wiens lan,gmoecliqheid alle herekeningen overtreft , eenstentinig en vereenigd, den boetvaardigen
zondaar wij zen op Hem die , met den glans ,Zijner volmaakt,.
fteden , ook op 1Vederlandschen bodem zich heeft geopenbaard
wiens belofte en bedreie,.ine,. : die Mij eeren zal Ik eeren , maar die
Mij versmaden zullen ligt geacht worden , vervuld werd in de nitgestrektheid van den zegen , waardoor een Volk , dat naauwelijks
een ,Volk was, tot een eersten rang onder de Mogendheden
verhoogd is; in de uitgestrektheid der vernedering en ellende
welke de verloochening van Zijn heilig en Naam over eene ondankbare nakomelingschap gebragt heeft ; wiens waarschuwend
woord: Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan en het verstand
der verstandigen zal Ik te niet inaken , ten huidigen dage, na
zooveel opgeblazenheid eener onchristelijke wetenschap en politic* , in de ijdetheid van Naar glinsterende waterbellen gezien
wordt ; in een toestand waarvan iedereen , ook bij verscheidenheid
van inzigt het droevig aanzijn erkent ; in die ge,Ftelclheid tociar,
voor het bezwaarlijkwordt eene juiste benaming te kiezen ; in die
sombere fy zionomie der tijden, waarvan elke trek een merkteeken
is der magteloosheid van den zich onalhankeliik wanenden
mensch ; onaandoenlijkheid voor al wat te refit goed en groot
Meet ,miskenning en verzaking van voormaligevoortreffeliikheid
en luister ; een woelziek onvermogen , een zedeliik ont zenuwd en
verlamd zijn , eene versterving en levenloosheid Welke, naarmate
men de verlaten levensbron opzoekt of ontiviikt , het herstel of
ook, waar men door de goedertierenheid Gods niet tot bekeering
geleid wordt , het verde,' van weOrspannige Natibt voorafgaat
.
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INLEIDING.
Het doel dezer Voorlezingen is het betoog dat, sedert de
opkomst der Revolutie-begrippen , de oorzaak der gebeurtenissen in de natuurlijke ontwikkeling dezer heillooze denkbeelden
tnoet worden gezocht.
Billijkerwijs, veelgeachte Vrienden ! verlangt Gij dat ik u omtrent de keus , den acrd , het nut , en het hestek van dit veelomvattend onderwerp eenige opheldering geef.
De keus is het gevolg der bewerking van het laatste gedeelte
van mijn Handhoek der Geeckiedenis van het Vaderland geweest.
1k heb mij sedert eenige maanden bijkans uitsluitend met onze
Historic der laatste Iftig jaren bezig gehouden; en een enkel
woord omtrent de slotsom van dit onderzoek zal u toonen dat
ik hierdoor , op zeer begrijpelWie wijs , tot nadere uiteenzetting
eener gedachte , welke mij buitendien sedert lang voor den geest
gezweefd had, opgevvekt werd.
Bij het aandachtig beschouwen van hetgeen toen in Nederland
gebeurd is , was de uitkomst n4ner overwegingen ongunstig. In
dit geheele tijdvak, dat zich tot op onze dagen uitstrekt , heb ik ,
net uitzondering van oogenblikken waarin men zich illusien gemaaktheeft, eene doorgaande ervaring, een onmiskenbaar en som.v/len levendig besef gezien van vernedering en achteruitgang.
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Wanneer wij ten aanzien der etoffelijke belangen , hetzij op
het onbeduidend gewigt van den Staat,. of op de beperktheid van
den handel , of op de bezwaren der nijverheid , of op de vermeerdering der behoeftigen letten, overal is er een , met voormaligen bloei en luister , bedroevend contrast.
En de verachtering geldt niet enkel materiéle welvaart. Wanneer wij acht geven op de politieke vormen, waarbij men zich
eene heilrijke vereeniging van gezag en vrijheid ten doe! gesteld
heeft , dan treedt eene lange reeks van proefnemingen te voorschijn , die niet slechts allen mislukt zijn, maar die telkens levendiger het gevoel schijnen achtergelaten te hebben , dat de kracht
der Staatsregelingen zich tot dus ver meer in het desorganiseren
dan in het regelen van den Staat openbaart.
Deze wanorde is geensiins binn.en het eigenlijke Staatsregt
beperkt. Veeleer strekt zij zich uit tot de geheele Maatschappl.
Ik wij s u op het te niet pan van de verscheidenheid der Stenden
gelijk zij op verkregene regten en op den aard der gezellige ontwikkeling gebouwd was ; op de nadeelen der onbeperkte concurrentie ; op de wegneming der banden van liefde en onderwerping die de a,ssociatie-geest, in verband met pligibesef,
gevormd had ; op de weerloosheid der arbeiders tegenover de
fabrijkheeren ; op den bij kans onwederstaanbaren invloed der
groote kapitalisten op den gedurig meer dreigenden toestand
van het Armwezen; en reeds dit oppervlakkige overzigt wijst
naar het onloochenbaar aanzijn eener algemeene oorzaak van zoo
alomvattend maatschappelijk bederf.
Maar welligt is de ondervinding de beste leermeesteres geweest,
en heeft zij ons , al is het langs een moeijelijken weg naar die
deugdelijkheid van theoriin gebragt , welke, terwij1 zij op overleg
en ervaring berust , het onbedriegelijke rigtsnoet wordt eener
betere praktijk. Is dit zoo ? hebben vvij uit zooveel nadeel, ten
minste dit voordeel getrokken dat de wetenschap van. het Staatsregt in ontwikkeling en vastheid heeft gewonnen ? Het tegendeel
is waar. Nooit welligt was ieder vraagstuk zoo zees en bij toeneming aan ongewisheid ten prooi:= nooit heeft het twijfelen in de
wetenschap zulk een weifelen in het handelen ten gevolge gehad ;
-
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zoodat men , onvermogend naar vasten repel of wel beraamd
ontwerp den Staat te besturen , zich gelukkig acht bij den dag
te kunnen leven , erg bij uitsluiting te verrigten waartoe men
telkenmale door den loop der gebeurtenissen , willens of onwillens , geleid wordt. Nooit is er , in gelijke mate , een afkeer van
alle theorien , ten gevolge der bedriegelijkheid van vele theorien ,
ontstaan.
Dezelfde twijfelzucht is zigtbaar ten aanzien der grondslagen
van Godsdienst, zedelijkkeid en refit. De meeste verdeeldheid van
begrippen alles is subjectief en individueel. Een ieder heeft zijn
eigen geloof, zijn eigen meening, bij velen zoo wankelbaar dat
zij, in eigen verstand en hart , bij het veranderen der omstandigheden en wisselen van jaar en dag , telkens door eene andere even
ras voorbijgaande meening gevolgd en afgewisseld wordt. Wij
hebben thans , niet een Kerkgeloof, niet eenige Godsdienstige
Gezindheden, maar inderdaad , onder de bij kans algemeene benaming van Christelijke belijdenis , een ontelbare menigte van opvattingen omtrent God en Zijn Woord. Niet door vermeerderende
overeenstemming, maar door afnemende beiangstelling , vermindert somwijlen de Jaevigheid van den strijd. Reeds brengt bij
menigeen de twist over leerbegrippen weerzin tegen elk leerbegrip te weeg zoodat het tijdperk nabij zou kunnen wezen
waarin, nit onverschilligheid aan de Godsdienst en uit behoefte
aan rust, de waarheid , dat is het eenig overgebleven middel van
redding , niet zou worden geduld.
Overdrijf ik welligt ? oordeelt zelf. Wij leven aan het einde van
dit tbdperk, onder den voortdurenden invloed der beginselen ,
die reeds N den aanvang overmagtig geweest zijn. Wel nu?
wanneer wij , ter plaatse die wij thans bereikt hebben , een
oogenblik stilstaan, wat dunkt u, ten aanzien der verschillende
punten, die ik zoo even aangeroerd heb , van de schreden , die
wij , als Volk en Staat , op de baan der volmaakbaarheid afgelegd
hebben ? Verheugen we ons over nijverheid en handel? zbn we
omtrent het financie-wezen onbezorgd? speelt Nederland op het
tooneel van Europa een glansrijke een eervolle rol? hebben wij
door Grondwet en Bestuur,, een duurzaam verbond van vrijheid
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en orde getroffen ? mogen we ons verblijden dat Overheid en
onderdanen door de liefelijke banden van wederzijdsch vertrouwen en genegenheid zamengestrengeld zijn ? is er reden om zich
te beroemen over de wij s waarop de Staatsinrigting ten waarborge
en ter bevordering van de regten der Godsdienst , der zedelijkheid,
en der wetenschap verstrekt ? gevoelen wij dat aan de krachten
der Natie die ongestoorde werking verleend wordt , zonder welke
de Staat een ligchaam zonder ziel is ? heeft het Gouvernement
blijkbaar , met regelmatigen voortgang , een welgekozen doel in
het oog ? lost misschien de verscheidenheid der inzigten zich in
hooger overeenstemming op ? is de veelzijdigheid in meening met
eenheid van grondstellingen gepaard?
Doch ik wil , ook in den toon , al wat naar ironie zweemt , vermijden , te meer vermits in het onderwerp zooveel reden tot ernst
is. Liever vraag ik , van waar die achteruitgang , die wanorde, dat
algemeen verval?—Is het een gevolg der regeringsvormen ? maar
wij hebben alle soorten gehad; Democratie , Aristocratie , Eenhoofdig bestuur, Despotisme, Constitutioneel Bewind: de gansche voorraadschuur der revolutionaire Gouvernementen heeft ons ten
dienste gestaan.. Was het aan de omstandigkeden te wijten? maar
zij zijn niet altijd ongunstig geweest.— Lag de bron van het kwaad
in de verbastering van het Volk? maar dit was niet zoo diep gevallen dat er geen opbeuring mogelijk was , of, zoo ja , dan moet
er eene oplossing van dit raadsel der onverbeterlijkheid worden
gezocht. Ontbrak het welligt aan manners van bekwaamheid en
energie? Maar zoodanig gebrek kan eigenlijk niet dan in schijn
en ten gevolge van de algemeene rigting der gemoederen bestaan ;
ook zijn er staatslieden geweest , aan wie men talent en karakter,,
evenmin als goede bedoelingen , behoort te ontzeggen ; zoodat we
des te meer gedrongen worden. naar de reden te zoeken , waardoor
ook hunne wij sheid bedrogen en hunne veerkraeht verlamd werd.
Alles wij st dus op eene algemeene oorzaak, aan wier in.vloed
Staatsvormen en omstandigheden en volkskarakter en handelende
personen ondergeschikt zijn geweest; en deze oorzaak moet gezocht
worden in de begrippen , welke gedurende dien tijd den boventoon gehad hebben, a Il faut le dire , car on n le sacra jamais

» assez : tout sort des doctrines ; les moeurs , la litterature , les
D constitutions , les lois, la felicite des Etats et leurs desastres , la
» civilisation , la barbarie , et ces crises effrayantes qui emportent
» les peuples ou qui les renouvellent , selon reste en eux plus
» ou moins de vie. »i
De waarheid dezer opmerking leert de geschiedenis overal. De
gebeurtenissen zijn , in haar voornamen inhoud en hoofdstrekking,
niet anders dan de omtrekken en vormen waarin de gestadige
werking van den tijdgeest aan den den dag gelegd wordt. Bit verlang ik in de historie der revolutionaire tijden u te doen opmerken. Daarbij zal het goed wezen , wel verre van zich binnen de
grenzen des Vaderlands te beperken , een blik op den algemeenen
gaprg tler denkbeelden te slaan. Aldus zal ons een ruimer mate van
ervaring telentoet :komen en de onpartijdigheid der beschouwing
minder bezwaar hebben. 1k wil dus trachten u het historisch betoog te leveren, of liever te schetsen dat , welke ook de ondergeschikte werking van tweede oorzaken moge geweest zijn , de Geschiedenis van Europa, sedert meer dan eene halve eeuw,, in de
hoofdoorzaak het onvermijdelijk gevolg is der dwalingen die zich
van de heerschende denkwijs meester hebben gemaakt.—Het Revolutionaire tijdvak is niet anders dan de eigenaardige en voortdurende ontwikkeling der revolutie-begrippen.
-

Om van den acrd van dit onderwerp te doen blijken, is het
noodig te verklaren wat ik versta door Revolutie en revolutie-begrippen. Met Revolutie bedoel ik , niet eene der menigvuldige gebeurtenissen, waardoor in een of anderen Staat eene verplaatsing
van het openbaar gezag te weeg gebragt wordt; ook niet enkel
den omwentelingsstorm welke in Frankrijk gewoed heeft , maar
de geheele omkeering van denkwijs en gezindheid in de ter zijdestelling en verachting van vroeger beginselen over geheel de
Christenheid openbaar. Met de uitdrukking revolutie-begrippen
heb ik het oog op de grondstellingen van Vrijheid en Gelijkheid ,
Volkssouvereiniteit , Maatschappelijk Verdrag , Conventionele
DE LA MENNAIS sur l'indifférence en ma sere de Religion (Brux. Haumann,
1839), 1. p. 21.
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herschepping , welke men als de hoeksteenen van Staatsregt en
Staatsgebouw vereert.
De overtuiging dat de menigvuldige onheilen die onze Vaderen
en die wij beleefd hebben , uit deze wij sheid en uit haar bron ,
de verwerping van het Evangelie , gevloeid zijn, is door eene versche aanschouwing van den loop der gebeurtenissen in mij versterkt. Op nieuw heb ik gezien hoe men , waar deze theorien
post gevat hebben , in een cirkel van ellende rondgevoerd wordt.
Ik wil niet vooruitloopen op hetgeen meer tot eene opzettelijke
behandeling dan tot eene opgave van hoofdtrekken behoort. Ik
veroorloof mij evenwel , ter verduidelijiing nu reeds van mijn gevoelen , u op de volgende uitkomsten van mijn onderzoek en overweging te vvijzen.
Door toepassing der Revolutie-leer begeeft men zich op eene
baan, waarlangs men, bij stelselmatige getrouwheid aan het eenmaal erkende beginsel , tot de meest buitensporige ongerijmdheden en tot de ergste gruwelen geleid wordt. Wanneer men daarentegen, uit schrik voor deze revolutionaire ontwikkeling die men
voor overdrijving houdt , zich tegen haar, op grond eener zoogenaamde matiging verzet , wordt men, door zoodanig terugdeinzen voor de gevolgen zijner overtuiging, eigendunkelijk en inconsequent , en vervalt , om de akeligheden der regeringloosheid te
vermijden , in een toestand die even onbehagelijk als wankelbaar
is , en die noodwendig een misnoegen en. tegenstand opwekt,
waarvoor men geen redmiddel heeft dan in verdubbeling van willekeur en geweld. Dit is, onder velerlei wijzigin.g , naar mij voorkomt , het algemeen karakter van ieder stelsel waarbij men , of
blindelings de Revolutie-leer opvolgt , of wel , met vasthouding
aan haar begin.sel, zich vleit haar werking te kunnen stuiten. Ik
reken hieronder ook datgene , waarin men , nog in onze dagen ,
als op diepe staatkundige wijsheid , roem gedragen heeft ; het
overleg der Doctrinaires ; het systema , dat , onder den naam
van Jute Milieu, het voorwerp van zooveel lof en van zooveel
minachting geweest is ; de theorie der Conservatieven , en het
stelsel of, indien ik naar waarheid spreken moet , de routine die
ook in ons Vaderland de overhand heeft.
.

— 7 --De gevolgen der revolutie-begrippen kunnen met vrucht bestreden worden , alleen wanneer men zich buitentun invloed , op het
terrein der anti-revolutionaire beginselen stelt. Maar dit terrein
is niet te bereiken , zoo lang men niet erkent dat de grondslag
van het regt in de wet en ordeninge Gods ligt. Een schrijver
onzer Eeuw' heeft deze waarheid uitgedrukt met beknoptheid
en diepen zin ; cc la Revolution a commence par la declaration des
droits de rhomme , elle ne finira que par la declaration des
»droits de Dieu. »
Het nut mijner stof onmiskenlya.ar. Zij raakt de hartader
der velerlei geschillen die in Godsdienst en Staatkunde gevoerd
worden. De revolutie-begrippen zijn .de toepassing van het ongeloofop hetStaatsregt; er is tusschen het Evangelie en deze praktikale ongodisterij een strijd op leven en dood, waarbij zelfs
het denkbeeld van toenadering ongerijmd wOrdt , en die in eene
hoofdzaak welke het voorwerp der worsteling uitmaakt , al wat
ons heilig en dierbaar , al wat voor Kerk of Staat nuttig en onmisbaar 'is , omyat.
Bij de vermelding der belangrijkheid van het onderwerp
beweer ik evenwel niet dat een beter inzigt in het karakter van
onzen tijd aan hetgeen men gewoon is .eigenbelang te noemen ,
bevorderlijk is. Integendeel. De zegepraal der beginsels die ik aanprijs , is niet spoedig te verwachten. De dwalingen die ik bestrijd,
zijn krachtig genoeg om, ook waar zij op het veld der wetenschap
worden overwonnen, nog geruimen tijd , op het gebied der praktijk de overmagt te behouden. Kennis der waarheid moet , voor
wie Been offers aan de waarheid verlangt te brengen , een last zijn.
De kennis , welke de verantwoordelijkheid verhoogt , is niet
begeerlijk voor hen wien het om eer of voordeel, om toejuiching
van tijdgenooten te dOen is. Het levenslot van de meesten uwer
is genoeg gevestigd om hen ten aanzien der mogelijke gevolgen
eener opregte belijdenis van hun gevoelen onbezorgd te doen zijn;
maar, indien een jongeling, bij het naauwelijks intreden zijner
.
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politieke loopbaan , zich tot mij vervoegde um in het anti-revolutionaire Staatsregt eenig onderrigt te ontvangen , ik zou welligt
aarzelen wat mij te doen was. Ik zou althans trachten hem vooraf
tot zelfonderzoek te brengen. Ik zou hem vragen of hij de kosten
had overrekend en of hij ten behoeve zijner overtuiging tat zelfverloochening gereed was. Zoo niet , ik zou geen moed hebben ,
bij de onvermijdelijkheid der verzoeking, hem nuttelooze wroeging te bereiden. Doch , mogt ik ontwaren dat er een hooger geese
in hem ontwaakt , een andere dan de dagelijksche maatstaf van
geluk en eer bij hem bekend was , ik zou hem toeroepen : laat
niets u terughouden voor u heeft de waarheid voorregten en
genoegens waardoor het te loor gaan van elke verwachting overvloedig zal worden vergoed.
De belangriikheid van het onderwerp valt te meer in het oog,
naarmate het ons , als Nederlanders en als Christenen, am pligtvervulling te doen is.
Als Nederlanders. — Er is weinig vaderlandsliefde : het denkbeeld van Vaderland , in hoogeren zin , is bijkans verloren gegaan.
Evenwel aan u , vertrouw ik , is het niet vreemd. Gij kent en
waardeert de eigenaardige trekken waarin het volkskarakter zich
geopenbaard heeft. Gij zijt niet los geworden van de herinneringen wier dierbaarheid en roem de nakomelingen aan het voorgeslacht en de inwoners dezer landen aan een der meest gezegende
plekken van den aardbodem verbindt. Gij kent ook onze tegenwoordige gesteldheid ; gij keurt de roekelooze pogingen ter
omverwerping van het Staatsgebouw af, doch gij meent toch ook
niet dat wij de volmaaktheid zullen bereiken door het zeer geringe overblijfsel van leven dat in den gang onzer constitutionele
instellingen opgemerkt wordt te verstikken. Indien onze vlugtige blik op het Vaderland tevens een vaderlandlievende blik geweest is , zullen we ons afvragen wat wij , bij het levendig besef
van dezen toestand, behooren te verrigten. Is het raadzaam zich
in bespiegelingen over velerlei bijzandere punten , in wijzigingen
van de Grondwet misschien , te verdiepen ? zich in het praktikale
leven te werpen , om het naleven der meeningen die wij schadelijk achten , zoo veel doenlijk , te beletten ? Voorzeker dit kan

naarmate van ieders roeping , nu of in het vervolg nuttig en
pligtmatig geacht worden , maar voor en boven dit alles is het
noodig , niet alleen de uitgestrektheid , maar vooral den oorsprong
en de ramijicatie van het kwaad te leeren aanschouwen ; opdat
wij , bewust van den aard der groote worsteling , waartoe zeer
bepaaldelijk onze levenstijd behoort , met het bederf, het geneesmiddel erkennen ; opdat we , in de onbedriegelijkheid eener geloovige wetenschap , de vastheid mogen erlangen om , bij den
wind van allerlei leering, onbewogen te blijven en , in het verdedigen der waarheid , ons niet schuldig te makers aan dat onzekere
geluid der bazuin , waardoor ook een waarachtig getuigenis,
omdat de getuige zelf slechts half overtuigd is , zoo dikwerf
krachteloos wordt. — De meest welgemeende pogingen kunnen
geene vrucht dragen, zoo lang men de verwantschap der gebreken
van den Staat met de heerschappij van verderfelijke theorien niet
ingezien heeft. Zonder eerbiediging der beginselen welke de menschelijke waanwijsheid voorbijzien , maar niet wegnemen kan , is
elke toeleg om te hervormen aan het overpleisteren der graven
gelijk.
Doch niet enkel voor Nederlanders, ook voor Chriatenen is
het van belang met de natuur en rigting van het Staatsregt onzer
dagen niet onbekend te zijn.
Een ding , ik weet en belijd het , is noodig ; een ding is noodig
voor ons alien. Niet als Staatslieden of geleerden , als zondaars
wenschen wij zalig te worden. Èen weg, eene waarheid is er. Ik
vind de rust en den vrede mijner ziel in de eenvoudige en kinderlijke aanneming der blijde boodschap dat er in het schuldvoldoenend offer van den Zaligmaker,, uit vrije genade , volkomen vergeving en zaligheid is voor een iegelijk die gelooft. Deze belijdenis
verlang ik voorop te stellen , omdat ik op geenerlei wij den smaad
dezer belijdenis zou willen ontgaan. De algemeene vermelding van
Christelijke beginselen is onbestemd genoeg om geen noemenswaardigen tegenstand te wekken ; daarvan , in verband met de
Geschiedenis en het Staatsregt gewag te maken , stelt , zoolang
men zich van het preciseren zijner overtuiging onthoudt , aan
geen verwijt of vermoeden van bekrompenheid bloot; even daarom
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wensch ik aan den ingang dezer Voorlezingen te herhalen ,dat ik
door deze beginselen de waarheden bedoel welke in de Heilige
Schriften opgeteekend en door den Heiligen Geest in het hart van
den meest eenvoudigen. Christen geprent zijn.. Maar onze taak is
niet afgedaan met het onbewimpeld uitkomen voor ons gevoelen,
De vasthouding aan de waarheid eischt evenzeer vasthouding aan
de pligten welke ons, naar elks bij zondere standplaats en betrekking, opgelegd zijn. Ons , M. V r..! voor zoo ver wij de gelegenheid
hebben regtstreeks of zijdelings , door daad of gesprek , invloed
op den gang der Staatsaangelegenheden of op de rigting der gemoederen te hebben ; ons voegt het dankbaar voor het licht Nan
Gods Woord,,waardoor wij voor struikelen moeten behoed worden , tevens , bij dien helderen fakkel, verder in de schuilhoeken
der wetenschap en in den doolhof der gebeurtenissen te dringen :
om ook in deze Zijne werken -den -Heer te leeren bewonderen en
aanbidden ; om ook alzoo verkondigers van het Evangelie te zijn ;
om ons, ook ten dien opzigte, voor ontrouw aan onze Cbristelijke
belijdenis te wachten; om haar veeleer op nieuw die kracht tot
hell der Maatschappij te verschaffen , welke , door de miskenning
der grond.slagen van eenwelingerigten Staat , haar ontzegd wordt.
Een ding is noodig ; maar , wanneer wij dat: eene noodige
bezitten , moet de vrucht en invloed er van in alle dingen openbaar worden gemaakt. wij willen, wat de behoudenis der zielen
betreft , niets weten dan Christus en Dien gekruist ; man- , indien
wij dit weten , dan moet die wetenschap der liefde van Christus
ens , ter verheerlijking Gods , overal waar Hij kan worden verheerlijkt , opwekken en dringen. Tot prediking van het Evangelic
is eenieder , aan wien het Evangelic bekend gemaakt is, geroepen;
maar die verkondiging aan alle creaturen kan plaats hebben op
velerlei wij s , en geen middel mag verwaarloosd worden, door
hetwelk de toegang tot het verstand -en gemoed van sommigen
kan worden gebaand. Men kan. -voorzeker , zonder bekeering des
harten , dweepen met de wonderen Gods , gelijk in de schepping
en onderhouding der N-atuur,, evenzoo in de wisselingen en uitkomsten van Ziin bestier over Staten en Volken : en, zoo wij het
doen , H j zelf beware ons daarvoor! het zou ter verzwaring
.
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11 onzer schukl strekken ; maar het .zou desniettemin voor degenen
die den HIER in het Rijk der genade kennen., dubbel onverantwoordelijk zijn Hem te miskennen in de gangen van het wereldbestuur en de teekenen Zijner ahnagt en liefde , de wonderen Zijner
weldaden en Zijner gerigten met koele onverschilligheid voorbij te
willen gaan. De Hemelen vertellen Gods eer ; maar zou het ook
geen verhaal der eere Gods zijn , wanneer het, in de geschiedenis
van het revolutionaire tijdperkopenbaar wordt dat verlaten van
Zijn Woord genoeg is om den mensch , ook als het hem aan geen
ondersteuning van schranderheid en vernuft en aan geene begunstiging der omstandigheden ontbreekt , in een afgrond van
ellende te werpen; zou het geene voorbereiding zijn voor den
wijsgeer dezer eeuw om het trotsche hoofd voor het zegenend
Evangelie te buigen , wanneer hem in de aaneenschakeling van
onbetwistbare feiten, de duisternis zijner verlichting en de dwaas-heid zijner wijsheid getoond wordt? 0ok dit getuigenis mag
Evangelie-belijden, ook dit mag Evangelie-prediken worden
genoemd.
De Christen zou ten onregte meenen dat hij , met het rigtsnoer
der Heilige Schrift in de hand, de wetenschap niet behoeft. Om ,
gelijk bovenal hem betaamt , met ijver en naauwgezetheid in elke
hem aangewezene betrekking werkzaam te kunnen zijn, moet ook
eene naauwkeurige bekendheid bezitten met al hetgeen tot
iederen bijzonderen werkkring behoort. De vreeze des Heeren is
het beginsel der wetenschap ; maar het beginsel der wetenschap
is de geheele wetenschap niet ; .deze wordt gevormd ook nit
-de overige bestanddeelen waarin zich het beginsel ontwikkelt.
in de Evangelische waarheid ligt de zuurdeesem; maar , om
het voedzame en smakelijke brood te verkrijgen, wordt bij den
zuurdeesem het deeg ook vereischt. Het deeg _der wetenschap
is noodig zoo men prijs op degelijkheid stelt. Wij behooren
-voor onze traagheid geene bedriegelijke voOrwendselen te zoeken in de algenoegzaamheid van Gods Woord. Men zou al.dus tot een soort van God-verzoeken worden verleid. Meent
demand dat hij, waar het vraagpunten van Stiatsregt , in hun
verband tot de dagelOcsche prakqk , letreft , als ware 't door
.
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een Cliristelp instinkt , voor een min prijselijk gebruik van den
invloed, die aan elk van ons in meerdere of mindere mate is toebedeeld , voor het goed noemen van het kwade , voor het kwaad
noemen van het goed, zal worden bewaard? 1k betvvij fel de regtmatigheid van zijn vertrouwen. Ik wijs hem op Godvruchtige mannen , als een LAVATER een KLOPSTOCK een STILLING een P. L.
VAN DE KASTEELE welke geen opregt en levendig geloof behoed
heeft om , bij de algemeene bedwelming , het begin der Fransche
Revolutie als den dageraad eener gulden eeuw te begroeten. Ik
wijs hem op sommige van onze Protestantsche vrienden in
Zwitserland en Frankrijk , die zooveel goeds schrijven en verrigten , en toch, door onbekendheid met historie en Staatsregt ,
zoodra zij zich op politiek terrein begeVen,meeningen voorstaan,
welke eene nadeelige en gevaarvolle strekking hebben. 1k zou
op hedendaagsche voorbeelden , ook bier te lande, kunnen wijzen
eener verwarring van begrippen omtrent Kerk en Staat in onderlinge betrekking , uit gebrek aan kunde , niet aan geloof. Ik zou
u het gevolg kunnen toonen van tweederlei misbruik , of der les ,
« men moet Gode meer gehoorzaam zijn dan aan de menschen , »
of der evenzeer Apostolische vermaning : « Alle ziele zij den
» Magten over Naar gesteld onderworpen; » een dubbele klip ,
waardoor men gevaar loopt, of door de theori6n eener valsche
vrijheid medegesleept te worden, of in eene lijdelijkheid te vervallen , schadelijk voor de regten der ingezetenen niet alleen,
maar ook voor de vastheid van het openbaar gezag , en die in
geenen deele naar echt Christelijke onderwerping gelijkt.
De verpligting voor Christenen om op het gebied der Staatkunde geene vreemdelingen te zijn , wordt te meer openbaar ,
wanneer men den omvang en de strekking. van het revolutionaire
Staatsregt in het oog houdt. Wanneer het alleen. om Ministeriele
verantwoordelijkheid of regtstreeksche verkiezingen of soortgelijke , zoo het heet, overdierbare steunselen der burgerlbke vrijheid te doen. ware , dan kon welligt de Christen , als zoodanig , ten
.
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dien opzigte , zonder pligtverzuim, onbezorgd zijn doch bier is
'neer dan dit , bier is at wat den Christen ter harte behoort te
gaan , op het spel. Het geldt de bestrijding van begrippen wier
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noodlottige werking zich tot de heiligste belangen uitstrekt. Dat
de Kerk van den Staat gescheurd is om aan den Staat overgeleverd
te zijn; dat de Staat zich geregtigd keurt het Christelijk onderwijs, door de inrigting der volksschool en door het weeren , zooveel mogelijk , van hetgeen in anderen zin door partikulieren
beproefd wordt, te belemmeren , zoo niet te beletten ; dat de
bescherming der Gezindheden in eene bescherming van het opgedrongen bestuur eens Kerkgenootschaps , met verdrukking der
Gezindheid zelve , ontaardt ; dat de Kerk van Rome de grondwettige gelijkstelling tot het vestigen eener dreigende overmagt
gebruikt; dat de vrije en volledige verkondiging der waarheid
bij kans als rustverstoring aangemerkt wordt ; dat er aan de
gemeenschappelijke behartiging der heiligste aangelegenheden
veelsoortige bezwaren in den weg worden gelegd ; dat , waar het
Evangelic zich levendig en krachtvol betoont , tegenstand en vervolging , ook om der Godsdienst wile , uit den aard der zaak ,
onder de pligten der nieuwerwetsche Staatkunde , bij uitnemendheid , behoort ; dit en zooveel meer , ten gevolge waaraan , bij een
Volk boven vele Natien met den zegen der zaligmakende waarheid
begunstigd, deze waarheid niet clan zeer voorwaardelijk het genadebetoon eener algemeene verdraagzaamheid geniet , waaraan , vraag
ik u, is het te wijten? waaraan anders dan aan de heerschapp ij
van dwalingen en van vooroordeelen omtrent de natuur en het
doel en de regeling van den Staat , die ook "tier , onder schaduw
van het ongeloof, als een wortel der bitterheid , beroering makende , opgeschoten zijn ! Geen hevig beklag dus over de
inenschen : van velen hunner geldt ten voile : « zij weten niet wat
» zij doen : » maar des te meer is het pligt den aard en de onverraijdeqke gevolgen der begrippen onder wier invloed zij te werk
gaan, eenigermate althans , door opzettelijke bestudering te
leeren kenn.en; om zich ook in deze onbevlekt te bewaren van de
wereld; om , waar het noodig is , te kunnen str4den met de wapenen des lichts ; om ons en anderen waarschuwend te doen opmerken dat de naleving der beginsels die aan de revolutionaire Staatsregelingen ten grondslage verstrekken , tot miskenning en ter
zgdestelling van hoogere verordeningen verleidt,

--- 1 4 --Nog eene opmerking voor ieder van ons als Christen. De Revolutie moet, in verband. tot de wereldgeschiedenis worden besehouwd. Zij is , in omgekeerden zin, wat de Hervorming voor de
Christenheid geweest is. Gelijk deze Europa uit het bijgeloof gered heeft, zoo heeft de Omwenteling de beschaafde wereld in den
afgrond van het ongeloof geworpen. Gelijk de Reformatie , even
zoo strekt de Revolutie zich over elk gebied van praktijk en wetenschap nit. Toen was onderwerping aan God, thans is opstand
tegen God het beginselsi Daarom is er ook thans een algemeene ,
een heilige strijd , die in de Kerk , in den Staat , in de wetenschap
gevoerd wordt. Gedurig meer zal het blijken dat de vraagpunten
waarover geschil is, tot de eene groote vraag omtrent de onvoorwaardelijke onderwerping aan de wet Gods moeten worden teruggebragt ; en de beschouwing der Revolutie uit dit oogpunt is,
weer dan. ooit , een vereischte om den aard der tijden waarin wij
levee en der pligten die ons opgelegd zijn, te verstaan.
Vergunt mij nog een enkel woord over het ontwerp en hegtek
dat ik mij gevormd heb.
Het gansche Revolutie-tijdperk , met alle zijne lotwisselingen
en rampen , is de vrucht der Revolutie-begrippen. Ziedaar mijne
stelling.
Het eerste gedeelte van mijn betoog zal negatief zijn. 1k wil
nam,elijk bewijzen dat geene der oorzaken waaraan de Revolutie
doorgaans toegeschreven wordt zoodanige Omwenteling te weeg
heeft kunnen brengen. Die veelbesprokene oorzaken zijn overbekend. Europa, zegt men , was voor het opkomen der nieuwe wijsI «On park souvent des analogies de la Revolution et de la. Reforme; t&chons
»de les resumer.
»La Revolution part de la souverainete de l'homme; la Reforme de la souve*rainete de Dieu. L'une fait juger la revelation par la raison; l'autre soumet la
»raison aux verites reveldes. L'une debride les opinions individuelles; l'autre amen
»l'unite de la foi. L'une reliche les liens sociaux et jusqu'aux relations domesti»ques; l'autre les resserre et les sanctifies Celle-ci triomphe par les martyres, celle»14 se maintient par les massacres.
»L'une sort de l'abyme et Vautre descendit du Cid,» Archives de la M. d' Or
N . 1. (2e ed.) P. 117*.
.
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begeerte aan die schroomeqkste wanbegrippen ten proof de
Staatsregelingen waren een zamenweefsel der meest zonderlinge
herkomsten , onder wier beschermiitg het dikwerf aangematigd
gezag een plaag der Volkeren was : verkeerdheden van allerlei
aard deden uitzien en smachten naar volledige zuivering der
Maatschappij ; zoodat het niet te verwonderen is, indien de ter
nederwerping van een onbruikbaar geworden gebouw en het
streven om een beter in de plaats te stellen, met onheilen gepaard
was die, hoe betreurenswaardig, toch de voorwaarde moesten
zijn eener wenschelijke herschepping van den Staat. In deze voorstellingen wind ik niet enket grootspraak en ov'erdrijvingi zij
worden gelogenstraft door opmerkzame beschouwing., Noch de
beginsels , waarop de vroegere orde van zaken berustte , noch de
vormen, waarin deze grondwaarheden zich ontwikkeld en beligchaamd hebben, noch de misbruiken , die allengskens met de
Staatsvormen in verband zijn geraakt , waren van zoodanigen aard
dat daaruit alleen een revolutionaire toestand als die waarvan
ook wij de voortdnring aanschouwen , zou hebben kunnen ontstaan.
Het stellige bewijs waartoe ik daarna wensch over te gaan , is
tweederlei, naarmate het aan de: theorie of aan de geschiedenis
ontleend wordt.
Eerst toch zal ik de leer zelve ten toon stellen ; haar oorsprong
en vorming; om, u het beginsel van ontbinding en wanorde , in
de menigvuldigheid en tevens in de beperktheid der onvermijde;lijke toepassingen., te doen erkennen ; ten blijke dat , al ware
van de uitwerking niets bekend , men desniettemin met logische
noodwendigheid zou beweeren dat, bij de algemeenheid der
Revolutie-begrippen , zoodanige Revolutie als waarin zij zich met
getrouwheid afgespiegeld hebben , niet kon worden gekeerd.
Na aldus de theorie in abstracto gewaardeerd te hebben , zal
ik de Geschiedenis bij de hand nemen ; en u, in de verschillende
lotwisselingen. der Staten, de veelzins gewijzigde , maar in het
wezen eenzelvige werking der Revolutie-begrippen onder het oog
pogen te brengen. Gelijk eerst uit den boom de vrucht , zal
daarna nit de vrucht de boom worden gekend,
-
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Welligt zal het mij ten slotte vergund zijn deze heschouwingen eenigzins ter betere kennis zoowel van de gesteldheid van
ons Land als van ooze pligten jegens dat dierbare Nederland te
Moen strekken.
Misschien acht iemand dit veld te uitgebreid. Voorzeker had
ik menig onderwerp kunnen nemen welks omvang meer aan
den beschikbaren. tijd ge6venredigd zou geweest zijn : hetzij ik mij
tot de vroegere geschiedenis van het Vaderland gewend of nit de
revolutionaire tpen een op zich zelf staand gedeelte uitgekozen
had. Doch mijn oogmerk was u terstond op dat standpunt te
brengen,. hetwelk, naar mij voorkomt , het middenpunt is voor
aanschouwing en praktijk. Ik zal niet slechts kortheid moeten in
acht nemen ; maar ik zal noodwendig menigmaal in oppervlakkigheid vervallen. Op het aangewezen veld is menig gedeelte mij nog
onbekend. Maar wij behoeven thans dit veld niet te bearbeiden ;
wij behooren het te overzien ; om ons , dat ik het dus uitdrukke ,
te orienteeren , ter nadere beschouwing, ter nadere bewerking.
De behandeling zal eenigzins wetenschappelijk moeten zijn.
Er zijn punten waaromtrent , om hun algemeenen invloed, een
sneer dan vlugtig onderzoek vereischt wordt. Menigmaal zullen
wij ons eene voordragt moeten veroorloven , waarbij ik de ondersteuning uwer belangstellende aandacht in dubbele mate noodig
zal hebben. Desniettemin durf ik mij tot u wenden die weet dat
zonder inspanning geenerlei kunde te koop is, en die , om op
gewigtige zaken te letten, Oen gezochtheid van woorden en keur
van oratorische wendingen behoeft.
Mijn betoog is historisch. Dit kan ter geruststelling strekken ,
zoo ik bij iemand uwer , ofschoon zijne welvvillendheid het ontveinst en verbergt, in zekere mate van overdrijving en opgewondenheid verdacht ben. Niets is zoo zeer als een oplettend overzigt
der gebeurtenissen geschikt om , waar wij afgeweken mogten zijn,
ons telkens binnen de perken eener koele beoordeeling te drijven.
1k wil u niet overreden door eigen redenering ; ik wensch te
verhalen wat er geleerd en wat er dien ten gevolge gebeurd is.
Om de theorien die ik bestrijd, te ontzenuwen en te wederleg-
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gen , is het mij genoeg ze in aard en werking , niet te waarderen,
maar te beschrijven. 1k heb ondervonden dat de eenvoudige aanschouwing van de toedragt en loop der gebeurtenissen krachtiger
dan de omslagtigheid van ingewikkelde argumenten , de valschelijk dusgenaamde wetenschap bestrijdt ; daarom evil ik mij ook
nu tot de in het lichtstelling der feiten beperken ; met dien verstande dat het mij niet enkel te doen is om de materiele gebeurtenissen , maar vooral om de denkbeelden en beginsels waarvan
zij het uitvloeisel en het afdruksel zijn , en die zelve , in zeker
opzigt , als feiten van den hoogsten rang moeten worden beschouwd. « C'est sur des faits que notre esprit s'exerce , it n'a que
» des faits pour materiaux ; et quand ii en decouvre les lois gene » rales , ces lois sont elles-memes des faits qu'il constate. . . En
» etudiant les faits l'intelligence pent s'en laisser ecraser ; elle pent
» s'abaisser, se retrecir,, se materialiser ; elle pent croire qu'il n'y
» a de faits que ceux qui la frappent au premier coup d'ceil , qui
» nous touchent de pres , qui tombent , comme on dit , sous nos
» sens : grande et grossiere erreur ; it y a des faits eloign.es , immen» ses , obscurs , sublimes , tres-difficiles a atteindre, a observer , a
» decrire et qui n'en sont pas moins des faits , et que l'homme
» n'est pas moins oblige d'etudier et de connaitre ; et *s'il les
» m.econnait ou s'il les oublie , sa pensee , en effet, en sera prodi» gieusement abaissee , et toute sa pensee portera l'empreinte de
» cet abaissement. »t
,
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Mag ik , na de opgave van hetgeen ik mij nerzij hoop te verrigten , kortelijk en zonder omwegen er bijvoegen wat ik van U
verlang?
Eene ruime mate van toegeeflijkheid; evenredig aan de moeijelijkheid der taak die ik huiverend op mij genornen heb.
Voorts dat ik niet gerekend word mij als een soort van leermeester opgeworpen te hebben. Ik ben medeleerling en de Geschiedenis leermeesteres. Het is altijd en voor alien goed bij haar
ter schole te pan,
GITIZOT

Civilisation en Prance, 1. 31. 333 (Erux. Raumann, 1835).
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-18 -• Ook strengheid verlang ik, voor zoo ver zij het nuttigste bewijs
van echte welwillendheid is. Waar het mij ,niet gelukt te overtuigen., zal mij de vraag om inlichting , zal tegenspraak en teregtwijzing utij aangenaam zijn.
Laat ons Olen, voor zoo ver wij in CHRISTUS ons vertrouwen
gesteld hebben, gedachtig zijn aan hetgeen van Chriatenen
geeischt wordt. De grondtrekken der heerschende gemoedsstemming zijn , ten aanzien ook van het Staatsregt , ongewisheid en
twijfelarij , moedeloosheid, vadzige onverschilligheid, lijdelijke of
baatzuchtige berusting in al wat er geschiedt. De Christen daarentegen kent een beginsel hetgeen vastheid aan de wetensch.ap
geeft;. dat, indien het opgevolga wierd, genoegzaam is ,om. de
wankelende Staatsgebouwen op onwrikbare fundamenten te herstellen ; het is hem niet geoorloofd in de yerdediging van regt en
waarheid.te verslappen, omdat hij, voor zijne persoonlijke belangen tevreden en onbezorgd is. Zwaar zijn de pligten die, in de duisternis en het bederf der tijden , aan hen die het licht en, het zout
der aarde genoemd worden , opgelegd zijn. En dit pligtbesefwordt
verdubbeld , wanneer wij het oog vestigen ook op de gunstige
verschijnselen van onzen tijd. Is het weinig, vergelijkenderwijs
met hetgeen de Vaderen hebben beleefd, een tijdperk achter ons
te hebben , rijker welligt dan eenig ander in de tastbare proeven
der magteloosheid van den hooghartigen mensch een tijdperk ,
met de opgeblazenheid van hoogklinkende beloften begonnen en
waarin zich , aan het einde , de volledigheid der teleurstellingen
openbaart in de angstvallige vreesachtigheid om de minste verandering te brengen in een toestand dien men in vroeger dagen ,
ook van bedaard overleg, ondragelijk zou hebben gekeurd! Is
het weinig dat God ook thans een werk doet onmiskenbaar voor
den Christen, en dat zich, bij ve,e1. zwakbeid enellende toch ook
eene terugkeering tot de Evangelische waarheid vertoont, welke ,
tegenover den toestand der vorige en ook nog dezer eeuw, naar
een herleven der doodsbeenderen gelijkt! Wij leven voorwaar in
een atmosfeer die in menig opzigt drukkend mag _heeten ; .maar
het is den Christen vergund bij bet letter op de teekenen der
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tijden, zich op de vleugelen des geloofs naar hoogeren kring to
verheffen. Dit zij ons voorregt; dit zij ook van deze bijeenkomsten het gevolg; en laat ons, met het oog op Hem die wijsheid en
kracht geeft, onder het besef van de uitgestrektheid Zijner weldaden , op den omvang onzer verantwoordelijkheid bedacht zijn

I I.
DE WETENSCHAP TEGENOVER HET STAATSREGT
DER REVOLUTIE.
Eer ik volgens mijne opgave , met de regelmatige behandeling
van mijn onderwerp begin , atilt ik , bij het voordragen van
stellingen en gevoelens waaraan men in onze dagen ontwend is,
een beroep op het oordeel der voorgeslachten gepast. Het valt
niet te ontkennen dat de beginselen die wij voorstaan, geenszins
door de meerderheid onzer tijd- en landgenooten worden beaamd van daar dikwerf, al is het dat men aan het gevoelen der
meerderheid geen onvoorwaardelijke hulde gelieft te brengen ,
een gevoel , zoo niet van twijfeling en ongewisheid , althans van
isolement. Het is dus niet overbodig te toonen dat het ons,
tegenover het schijnbaar magtige heir der vijanden aan geene
hulpbenden ontbreekt dat wij te strijden hebben tegen de aanvallen eener Eeuw die zich door de oppervlakkigheid evenzeer
als door de stoutmoedigheid van haar oordeelvellingen. onderscheidt , en dat het getuigenis der naauwkeurige en bedachtzame
wetengchap , door alle tijden keen , als een gestadig protest tegen
het Staatsregt der Revolutie kan warden te berde gebragt.
Fraai voorzeker en behartigenswaard is het gezegde van

LUTHER dat wij , in zaken des geloofs , van de waarheid Gods ter
zaligheid onzer zielen zoo onwrikbaar behooren verzekerd te zijn
dat we. al zou de gansche wereld zich daartegen verzetten , in de
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vastheid der overtuiging en in de vrijmoedigheid der belijdenis
niet zouden worden geschokt.' En evenwel mogen wij niet voorbijzien dat de algemeenheid der bestrijding eene verzoeking voor
het geloof is ; en dat we integendeel een middel ter geloofsverlevendiging en versterking bezitten , wanneer wij zien op de wolke
der getuigen die , van den beginne der wereld tot op dezen dag ,
onder tegenspraak en verdrukking, verkondigers der waarheid
en kracht van de in het Paradijs gedane en aan het kruis volbragte belofte geweest zijn.
Deze behoefte , deze wensch althans naar overeenstemming
geldt te meer omtrent al wat niet onmiddelijk tot geloofswaarheden behoort. Ook daarin moeten wij streven naar zelfstandigheid der overtuiging ; niet van de afwisselende meening van and-eren afhankelijk zijn ; geenszins gelijken naar een riet, dat door den
wind ginds en weder gedreven wordt. Doch wij moeten ons tevens
niet ligtvaardig overgeven aan een gevoelen dat met het oordeel
van bijkans alien , wier doorzigt en kunde men gewend- is te roemen , in tegenspraak is. Wij moeten ons , ook omdat we Christenon zijn, wachten voor een beslissenden en meesterachtigen
toon. Vreemd inderdaad is het dat die toon , welke de wereld
onzer dagen zeer bij zonder karakterizeert , dikwerf bij hen opgemerkt wordt, aan vvie de vermaning, « zijt met ootmoed bekleed, »
en zoo menig' soortgelijke les bepaaldelijk gerigt werd. Dit treurig
verschijnsel kan evenwel , behalve uit het : wij struikelen alien
» dagelijks in velen , uit een soort van misverstand , waarvoor
men zich behoort te wachten ,, worden verklaard. De geloovige
weet dat het Woord Gods aan al wat daarop deugdelijk gebouwd ,
aan al wat daaruit met juistheid afgeleid wordt, onwrikbaarheid
verleent ; maar hij vergeet te dikwerf dat de deugdelijkheid van het
gebouw en de juistheid der gevolgtrekking menschelijk werk is ;
zoodat hij , zeer ten onregte zijn eigen arbeid met den rotssteen ,
zijn eigen redenering met de uitspraken des Allerhoogsten verSollst du selig werden , so muszt du des Wortes Gottes also gewisz seyn ,
dasz wenn gleich alle Menschen anders sagten , ja alle Engel nein dazu spa') chen , du dennoch kiinntest allein darauf stehen , and sagen : noch weisz ich.
dasz disz Wort recht ist.
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levendig beset van de onfeilbaarheid
eenzelvigt , en alZ90
Gods , zne eigene fellbaarheid vaak op de jammerlijkste vviize
vergeet. Laten wij , in he onderzoek omtre.1,%. de politieke wetenschap , bij het gevoel der onwankelbaarlatid van onzen grondsiag
die uit God is , de meest naauwkeurige toetsing van al wat uit ons
is , leeren voegen ; aan bet oorcleel van. anderen vooral aan de
algemeene overeenstemming- en , om het dus uit te drukken, de
publieke opinie der menseliheid, binnen de grenzen namelijk van
haar bevoegdheid , gewigt hechten ; en ons verblijden dat de leer
waaraan wij , tegenover de heerschende begrippen , gehecht zijn ,
zoodra wij buiten het revolutionaire tijciperk ons begeven, in de
.eenparige beliidenis van vroegere tijden een ondubbelzinnige
bevestiging vindt.
.

Laat mijbeproeven. u een soort van overzigt te geven van de
_reeks der getuigen of autoriteiten , die het ons vergund is ter staving van ons gevoelen te gebruiken. .
Ik wij s u op den Bijbel , op de Historie, op de politieke
seltrUvers van yroegeren en lateren. tijd.
Zoo wij eene anti -revolutionaire Bibliotheek moesten vormen
zou daarin , als in elks boeker , de BIJIIEL het boek bij uitnemendheid zijn. De nieuwere wisheid , waar zj de Openbaring niet
geheel en onbewimpeld verwe_rpt, meent echter dat haar uitspraak ten mjnste in den Icring_ van het Staatsregt niet te pas
komt. wij daarentegen (zonder claarin, gelijk sommigen gedaan
hebben eene Encyclopedie van elle wete.nsehappen te willen zoeken) beweren dat in de Ueilige Schrift de grondslagen opgesloten
zijn van al wat, ten aanzien van volken zoowel als van bij zondere
personen, regt en zedelijkheid betreft. 1k erken dat er van den
Bijbel , ter verdediging van politieke stelsels en inzigten , dikwerf
schroomelijk misbruik gemaakt is; maar ik spreek van een opregt en biddend onderzoek , op hetwelk zegen is beloofd. De Bijbel is de onbedriegelijke toetssteen.Onvoorwaardelijke onderwerping aan Gods Woord is steeds de waarborg van pligtmatige
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gehOorzaamkeid en van pligtmatigen wederständ , vari orde en
van vrijheid geweest. Met de uit§ptakett der Openbaring kan geen
leer an trotsche zelfvolmaking of van schroomelbke losbandigheid bestaan-. Er getehreven I ziedaar de 41 waarmede elke
wortel der revolutionaire theorie afgesneden wordt.
Natuurlijk dat de nitspraken des Bijbels gestadigen weerklank
vinden , gelTc in de laden , evenzoo in de schriften dergenen die
daarin, met eenvoudigheid en volkomen Overgifte van eigen wijsheid, 'den leiddraad hunner beschouwingen gezocht hebben. Ten
voorbeelde Ides ik de Hervormers. Menige bladzijde nit de werken
van een LUTHER en CALVIJN bewijst, wat ook hun levensgedrag
bevestigt, dat zij , mede ten aanzien van het gezag der Overheden
en van de pligten der Vors ten , nit de bevelen Gods verstand gekregen en alle leugenpaden gehaat hebben.' Van daar dat in
de eenvoudige woorden der Christelijke BeWenissen doorgaans
ten dien opzigte een treffen.d getuigenis opgesloten ligt. Zoo bijv.
in Art. 36 onzer Belijdenis: Everizoo in latere qden. 1k wijs
bijv. op de uitmuntende Berliner EvangelischeKirch,enzeitung ,
die, in 1830 en 1851 , tijdens de algemeene verwarring , getoond
heeft hoe er in God en in Zijn Woord en Wet alleen een genoegzaam behoedmiddel tegen den tuimelgeest van revolutionaire
woeling en tegen slaafsche overhelling naar despotieke dwangmiddelen ligt.
De RevolutiOnaire theorien gelijk tegen de Openbaring ,
evenzoo tegen de Geschiedenis gerigt. En toch, zegt gij , hebben
ook de revOlutionaire theorien zich op de Historie beroepén
Voorzeker en schijnbaar niet zonder grond. De oppervlakkigheid , waarmeg de geschiedenis werd behandeld, was voordeelig
aan elk die steunselen voor de meest ongerijmde leerstellingen
zocht Gelijk , bij nevelâchtig weder of schetherlieht , onze verbeelding de omtrekken die wij niet met juistheid kunnen onderscheiden, naar willekeUr vórmt; zoo had zij ook hier to vrijer spel,
naarmate zij minder , in naauwkeurige bekendheid der feiten ,
-
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beteugeling vond. Ook was men gereed zich van den fakkel der
nieuwere wijsheid , die op alle tijden toepasselijk geacht werd ,
ter toelichting van het gansche historieveld te bedienen. Zoo verviel men tot datgene wat MONTESQUIEU (schoon hij zelf er gedurig
in is vervallen) te _regt de vruchtbaarste bron van historische
dwalingen genoemd heeft ; men bragt eigene voorstellingen over
in volken en tijden, waaraan zij , wear of onwaar , ten eenemale
vreemd waren geweest. En , gelijk de droomen teruggeyen wat
het denkvermogen over dag bezig gehouden heeft, zoo is het niet
vreemd dat men de trekken die de revolutionairen zich vast in
geheugen en gemoed hadden geprent , in de droombeelden die zij
voor historische waarheden gehouden en uitgevent hebben , terugvindt. De Geschiedenis werd dus , ter bevestiging van onwaarheid en onregt , een valsch getuige ; en dit valsch getuigenis een
krachtig middel te meer om de openbare meening in het gareel
der revolutionaire rigting te drijven : ten voorbeelde zij ook ons
Vaderland waar men , zoo het heette , in navolging der vaderen ,
tot daden die hun ten gruwel zouden geweest zij n geleid werd.
De Historie werd tot een Museum , vol revolutionaire specimina,
tot een Arsenaal vol revolutionair wapentuig , ter vermoording
van de waarheid, gemaakt. Zoo was het toen ; zoo is het thans niet
sneer. De Historie verkleurt wel, wanneer zij met het revolutionaire prisma bezien wordt; maar eindelijk valt het bedriegelijk
glas nit de hand en de ware toedragt der gebeurtenissen komt aan
het licht. Dit nu is een voorregt van onzen tijd. Heilzaam was
vooral de bekendwording van vele historische bronnen , waarin ,
indien ik het dus uitdrukken mag , het leven zelf tegen verloochening en vervalsching protesteert. Overvloedig is door de
naauwgezetheid van menigvuldige nasporingen gebleken , dat er
in de wereldgeschiedenis , wel verre van een gestadigen weerklank, een niet afgebroken tegenspraak der revolutionaire leerstellingen. is. Mannen , ook die niet gaarne de onwaarde dier stellingen zouden erkennen , hebben zelf, gelijk bijv., om er een te
noemen , GUIZOT door hunne leerrijke geschriften, tot het verdri jven der valsche analogien , medegewerkt. Maar nu kan ook
het getuigenis der Historic, in zijne geheele zuiverheid en zwaarte,
.
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op de schaal der oordeelvelling gelegd worden , en nu loopen wij
in dit opzigt minder dan vroeger gevaar om door de aanmatigende houding eener leer , die zich in het kleed van algemeene
wij sheid gehuld had , te worden bedwelmd.
Het zou een belangrijk onderzoek zijn , wanneer iemand zich
de moeite gaf na te gaan hoe de meeste dwalingen der schrijvers
over het Staatsregt met de gebeurtenissen die zij aanschouwd of
van het naastvoorgaand geslacht gehoord hadden , in verband
lebben gestaan. Zoo zouden wij ontwaren dat de stelsels der
meestberoemden het eigenaardig product van hunnen leeftijd
geweest zijn; en tevens zou men er uit kunnen leeren hoe gevaarlbk het is zich wapenloos over te geven aan de indrukken van
hetgeen ons omringt zich niet te beijveren om elders een tegenwigt te zoeken niet gedachtig te weien aan hetgeen zoo te regt
aangemerkt is : « C'est par l'esprit des siecles que l'esprit du
» siecle doit etre juge. »
Al wat tot de echte kenais van Openbaring en Geschiedenis
leidt, is anti-revolutionair; strekt om de tooverkracht van den
zwijmeldrank ook onzer dagen te ontgaan. Doch ik wenschte bij
deze algemeene opmerking , eenige racer bepaalde aanwij zing van
politieke schriaivers die met ons eensgezind zijn, te voegen.
1k beroep mij in het algemeen op de schriften der Ouden. De
geheele Grieksche en Latijnsche Oudheid is op onze hand. 1k weet
en erken dat men te dikwerf de Heidensche wijsheid, ten koste
der Christelijke waarheid, geroemd heeft maar wij moeten niet,
aan de scha.duwzijde gedachtig, de lichtzijde in vergetelheid willen
brengen. Wij moeten niet meenen dat , wanneer we in de meesterstukken der Oudheid blijvende modellen van smaak en stijl
hebben erkend, wij hierdoor reeds aan Naar verdiensten regt hebben gedaan. Wij behooren daarin, zoo we billijk wenschen te zijn,
de onwaardeerbare bijdragen voor de wetenschap niet voorbij te
zien; en vooral ook niet te vergeten dat , zoo Heidensche wijsheid
tegenover het Evangelie , dwaallicht en flikkerglans is, de wijsheid
echter van menigen Heiden de wijsheid van vele zoogenaamde
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Christenen besehaamd heeft. Naamchristenen lieten het talent
dat huntoebetmuwd was , ongebruikt ; teriql Heidenen de'over:
blVsels eener vroegere Openbaring., Nroor zoo vet z't cinder de
dwalingen en gruwelen van bikeloof en afgoderij niet geheel verloren waren gera.akt:, op woeker hebben gezet.Gelieft bovendien
in het oog te houden , dat ik devitspraken der Oudheid thans tegenover den revolutiegeest eel. En dan m.ag ik met Vrilmoedigheid beweren dat zij nimmer tot die taagte is afgedaaki waartoe
wij , door den invloed der niemwe begrippen, gebragt zijn. Openbaring en Historic ter zijde te stellen, is , gelijk ik nader hoop te
betoogen , het levensbeginsel deter begrippen ; terlql het , althans in de politieke geschriften der Oudheid., de blijkbare stelregel is met de Godheid te beginnen en net de irva ►ing te rade te
gaan. Door gees zucht naar denkbeeldige voorstellingen en mar
staatsvormen van eigene vinding werd een ARISTOTELES geleid,
toen hij de meest naauwkeurige beschrijving van een aantal Republieken ten grondslage zijner resultaten en raadgevingen gelegd
heeft. PLATO wordt wel door degenen die hem niet gelezen of niet
bestudeerd hebben , als een welsprekend en welmeenend dweeper
met idealen beschouwd ; omdat hij op onveranderlijke ideal
wijst , uit den wil en het wezen der Godheid afkomstig , en in
de ordeningen des hemels den standaard der aardsche voorstellingen gezocht heeft ; doch , naar het voorbeeld dergenen die
eenigzins meer met hem bekend. zijn , heb ik van dc jaren sivaarin
deze onvergelij kelijke schrijver het voorwerp mijner geliefkoosde
studie geweest is , de overtUiging behouden dat men , bij de overweging zijner denkbeelden over het Staatsregt , te Weinig'op het
historisch element dat , bij nader iniigt , allerWege openbaar is,
gelet heeft. En , om ook van Rome te gewagen , waar de politick
steeds op den voorgrond gevveest is , men behoeft de boeken de
1lepublica van CICERO slechts open te slaan om te bemerken
dat zijne Staatkunde praktisch en positief was. 1k ken , bij de
vele en grove afwijkingen der Heidensche wijsgeeren, slechts een
voorbeeld eener met de revolutionaire theorie vergelijkbare rigting ; maar dit voorbeeld is treft'end. Het is dat der Sofisten. Om
een der voornaamsten te noemen , een PROTAGORAS beweerde dat
-
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— '727 ---iets van de Goden te weten onmogeigk is ; flat er buiten de gewaarwording der zinnen geen grondslag van weten bestaat ; dat
deMensch zich zelven ten wet , en voor iedereen eigen inzigt de
maatstaf is alter dingen ; zoodat men reeds in deze weinige formulen, binnen welke de wijsheid ook der meeste overigen beperkt
is , hetzelfde Scepticisme terugvindt , dat ook nu voor zoo velen
den geheelen omvang tier menschelijke kennis , door de verloochening van Naar wezenlijke grondsiagen , wankelbaar en subjectief maakt ; de verwantschap der vroegere en latere schijn-filozofen of Staat- Volkbedervers wordt aan dezen onuitwischbaren familie-trek herkend. Eene opzettelijke en uitvoerige aanwij zing der overeenkomsten zou een belangwekkend en leerrijk
onderwerp kunnen zijn ; waarbij niet onopgemerkt zou mogen
blijven dat , terwijl Griekenland door den invloed eener veeltijds
te veel en somtijds ook te weinig geprezen Socratische School voor
de overheersching van voislagen Godyerzaking en stelselmatige
onzedelijkheid bewaard bleef,, dezelfde leer in Europa, ik zeg niet
over het Evangelie , maar over Volkeren die met het Evangelie
bevoorregt waren , gezegevierd heeft.
Maar heeft dan de uitsluitende en eenzijdige stu-die der Oudheid
op de ontwikkeling van het Staatsregt in Europa niet een zeer
nadeeligen invloed gehad ? Ongetwijfeld ; en de gelegenheid zal
zich in eene onzer volgende voorlezingen opdoen om het opzettelijk te bewijzen. Thans_wil ik skchts , in het voorbijgaan, ter voorloopige beantwoording zeggen , dat die invloed, hoe groot en verderfelijk , repuhlikeinsch, , niet (in den zin waarin wij thans het
woord gebruiken) revolutionair geweest is.
.

.

-

Ik moet mij bekorten. De eerste eeuwen onzer tijdrekening
waren meer rijk aan politieke verwarring dan aan politieke theorie , en gij verwacht niet dat ik uit latere tijden , voor het losbreken van den revolutie-storm , een lange reeks van Schrijvers verzamelen zal. Ik geloof met twee aanmerkingen , voor zoo ver mijn
doel betreft , te kunnen volstaan. — De eerste is deze : met uitzondering van een DESCARTES, in wiens grondstellingen welligt
de kiem der wij sbegeerte van de volgehde eeuw reeds bespeurd_

wordt , en van eenige Engelsche geleerden wier Staatsregt op de
leest der Engelsche Deisten geschoeid is, zou men niet wel onder
de lichten der wetenschap er een kunnen noemen , die aan begrippen , gelijk die welke wij bestrijden , hulde gebragt heeft ; noch
een BACO wiens wij sbegeerte op ervaring , in tegenoverstelling
net ijdele bespiegelingen , haar steun zocht ; noch een HUIG DE
GROOT, die het onderwijs der Historie als bron en toetssteen zijner
.meeningen gebruikt; noch een LEIBNITZ die in het aanvankelijk
veidwinnen der nieuwerwetsche Staatstheorien met ontzetting de
voorteekenen eener naderende omwenteling zagt, terwijl zij
alien, wanneer men hun de verzaking of ter zijdestelling van het
Christelijke geloof, als voorwaarde Nan een onbevangen onderzoek, aangeprezen had, zich ter weerlegging van zoodanige wijsheid met de aanhaling der Schriftuurplaats : « de dwaas zegt in
» zijn hart : daar is geen God, » zouden vergenoegd hebben. —
Mijne tweede aanmerking is dat uit de denkwijs van het beschaafd en invloedrijke gedeelte der Natien allerwege blijkt dat
de theorien, waarin de 18 e eeuw het nee plus ultra der politieke
vohnaakbaarheid gesteld heeft , vroeger ongehoord zijn geweest.
1k bepaal mij tot het Staatsregt ; en , terwijl ik mij naar verkiezing
op alle Volken die , door kennis en weten.schap , eene rol gespeeld
hebben, zou kunnen beroepen, wilik niet buiten den kring van Nederland gaan. Gij kent de bijkans onafgebrokene reeks onzer verdeeldheden en dikwerf hooggaande twisten ; de menigvuldigheid
der inzigten en de hevigheid der politieke geschriften; maar, indien, vOOr het midden der 18 ° eeuw, iemand de vernietiging van het
Christelijk en historisch Staatsregt, ter verwezenlijking van denkbeelden enkel aan het brein van zoogenaamde filozofen ontleend,
to berde had willen brengen ; zou er , meent gij , in het met verontwaardiging afwijzen van zoodanigen gruwel , tusschen Staatsen Oranjegezinden eenig verschil en niet veeleer een wedstrijd
der verontwaardiging hebben bestaan? Evenzoo elders. Dergelijke
,

« Des opinions dangereuses, s'insinuant peu peu dans l'esprit des hommes
du grand monde qui reglent les autres , en se glissant dans les livres a la
"mode , disposent toutes choses a la revolution generale dont l'Europe est me-

nacee. Nouv. Essais sur l'espfrit humain.
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leer heeft , voor haar tegenwoordigen triumf, in geen yolk of tijd
opgang gemaakt. En , om mijne gedachte tot haat: meest eenvoudige uitdrukking te brengen; zoo wij , bij een soort van alleenheersching der dwaalbegrippen, somtijds een lastig gevoel van
zonderlingheid hebben , laat ons niet vergeten dat, zoo wij , tegen
den geest onzer eeuw gelsoleerd zijn, die Eeuw zelve, tegenover
alle de eeuwen, alleen staat en, door de zeldzaarnheid van haar rigting , als uitzondering op den geheelen omvang der wereldgeschiedenis , in den volsten zin des woords , geisoleerd is.
Slaan wij het oog bepaaldelijk op de tijden , waarin de revolutionaire begrippen gezegevierd hebben.
Nooit is de alleenheersching zoo volkomen geweest , dat ze geen
tegenspraak zou hebben ontmoet. De waarheid heeft ten alien tij de
belijders gehad. Maar wij kennen immers den hoogen toon van de
voorstanders der nieuwe wij sheid; wij weten hoe zij steeds de verinaning « frapper plutOt fort que juste », in de stoutheid en schaamteloosheid hunner stellingen en in de heftigheid hunner aanvallen , opgevolgd hebben ; hoe zij hebben getracht , door afspraak enzamenspanning , al wie met hen niet was , ter zij de te schuiven ;
met spotternij en laster de personen zoowel als de geschriften van
andersdenkenden in een valsch daglicht te stellen ; hoe zij inzonderheid , en net vrucht , gepoogd hebbenhetgeen met hunne inzigten
niet strookte, onbekend te doen blijven of in- vergetelheid te
brengen. Het kan ons clan ook niet bevreemden dat in een tijd,
waarin zoo veel voorbereid was om aan de veelbelovende leeringen van hen , die zich, op eigen gezag filozofen noemden , gereedelijk ingang te verschaffen , de meest duidelijke en krachtige stem
van enkele beoefenaars der wetenschap door de schelle toonen
der kermistrompet overschreeuwd werd. Maar wij behoeven ons
thans niet meer te laten bedriegen. Wij , voor wie , op een geruimen afstand, de daverende toejuiching der toen malige wereld
haar oorverdoovende kracht niet meer behoudt , wij zijn ook thans
nog in de gelegenheid om gehoor te geven aan hetgeen in vroeger
dagen ter wederlegging in het midden gebragt is; en , naarmate
men de literatuur der 1 8 e eeuw, in haar wijsgeerig en politiel
-
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gedeelte, meer naauwketrig zal onderzoeken , zal het ook openbaar worden dat er steeds , ondanks smaad en verguizing , krach
tige taal gevoerd is ten behoeve van Godsdienst, zedelijkheid, en
regt. 1k zal u bier met geene reeks van aanhalingen ophouden. Nederlanders ! laat ons evenwel , bij het gewag maken van hen , die
in den storm pal hebben gestaan, onzen VAN ALPHEN niet vergeten.
In zijn Predikt het Evangelie aan alle creaturen, in den Spectator, en andere schriften , zult gij , ook waar misschien meerdere
beknoptheid u wenschelijk voorkomen zou, menige leerrijke
wenken aantreffen ; ten bewijze dat hij , ook toen de toepasselijkheid en kracht van het Evangelie miskend werd, een vrijmoedig
belijder en beoefenaar der Christelijke waarheid en wijsheid geweest is.
Daarenboven , ofschoon in Duitschland en Frankrijk dergelijke
voorspraak grootendeels gesmoord werd , dit was niet allerwege
het geval. Een land is er, Engeland, alwaar , ofschoon het ook een
zetel en in zeker opzigt de bakermat der ongeloovige filozofie geweest is , evenwel niet altijd den boventoon gevoerd heeft.
Daar werd het licht der politieke wetenschap op den kandelaar
gesteld ; daar was meer dan een luisterrijk protest. Het ontbrak
klaar niet aan manners, die, in de hoogste betrekkingen geplaatst ,
zich tegen het naderend verderf, met woord- en daad , hebben
verzet.- Velen mag ik niet opnoemen; van twee mag ik niet zipqgen , omdat meer dim anderen, regt op bewondering en
dankbaarheid hebben-.. Gij. hebt ze reeds genoemd: ik bedoel
PITT. en BURKE,
Het is bier de plaats niet om u de verdiensten te schetsen van
den Staatsman , die, wat velen onm.ogelijk scheen , zijn wader ,
Lord CHATHAM, heeft overtroffen; die, nog geen 23 jaren oud ,
boven alien , en daaronder inannen, die in de behandeling der
politieke aangelegenheden grbs waren geworden , waardig gekeurd
werd om aan het , vooral in die dagen , felgeschokte roer van.
Groot-Brittanje te staan. ; die , door de volharding van zijn karakter en de vastheid zijner grondstellingen, den revolutiegeest in
Engeland ontwapend , alleen tegen NAPOLEON stand gehouden , en ,
onder de drukkende fasten van een telkens hernieuwden en bij-
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kans alle zeeen en landen omvattenden krijg , zijn Vaderland tot
een ongekenden trap van welvaart en glorie opgevoerd heeft.
Maar ,welbehoor ik u te wijzen op hetgeen ons van hem in zijne
Redevoeringen is overgebleven': te meer , vermits hij daarin de
politie)(e qu.estien van den dag telkens tegenover de dwalingen
dor_ revolutionairgezinde oppositie in den vollen glans der waarhekl, en der algemeene beginselen gesteld heeft ; zoodat wij in die
heerlijke gew rochten (naar het schijnt , nog zeer flaauwe weerklanken zijner onvergelijkbare taal) den hoogen ernst der wetenschap gepaard vinden met die levendigheid der voorstelling, welke
in geschriften waarbij men lezers en geene hoorders in het oog
gehad heeft , zoo zelden aangetroffen wordt.
Zoo zelden ! somwijlen nogtans. Dan vooral , wanneer,, in een
magtig genie , de warmte der overtuiging en de gloed der verbeelding door de naauwkeurigheid en diepzinnigheid van het onderzoek niet benadeeld wordt. Geen schitterender voorbeeld dan van
hem ,. wien ik naast PITT genoemd heb, van BURKE , is mij ten
minste bekend. Verlangt gij. op aanschouwelijke wij s , en gelijk
dePuden spraken van in het midden der zaken te worden overgebragt (cc rapi in medias res ») , inzigt in den aard en de werking
der revolutiebegrippen en in de middelen , waardoor zij , met
goed gevolg , bestreden hadden kunnen worden , te verkrijgen ,
leest zijne geschriften : het beroep op de Whigs van vroeger
dagen2, waarbij 14 het contrast van ware en valsche vrijheid , de
vrijheid, waarvan een WILLEM III de beschermer ,. en die, waarvan Jacobijnsche moordzucht de verkondigster was , aan het licht
gebragt heeft; het vertoog over de Fransche omwenteling5 ,
waarin hij , zoo als HEEREN zonder eenige overdriving, het uitdrukt , met de kracht van DEMOSTHENES, den banvloek uitsprak
-

I Speeches of WILLIAM PITT in the House of Commons. Vol. I--III. London.
1808.
2 Appeal from the new to the old Whigs.
3 Reflections on the Revolution in France. u Mit der ganzen Kraft geschrieben
”welche die Ueberzeugung eigner Gefahr des Vaterlandes dem Brittischen DemosHandbuch des Europ. Staatensystems
* thenes einflOszen konnte.o HEEREN
,

(3* Ausg.) s, 584.

over hetgeen toen ter tijd nog als zegen toegejuicht werd ; de aanmerkingen over de staatkunde der Geallieerdent, waarin hij
uit den verkeerden geest de verkeerde rigting en de noodwendige
mislukking hunner maatregelen verklaard en opengelegd heeft ;
de Brieven over den vrede met koningmoordenaars2 , waarin
zich zijne verontwaardiging over de toen.adering tot het RevOlutionaire Bewind, aan het einde zijns levens, met onverzwakte energie lucht gaf. Leest en herleest zijne geschriften : gij zult er in
vinden eene nooit overtroffen helderheid van betoog , waardoor ,
wat voor anderen nog een voorwerp is van raden en gissen , reeds
tot zekerheid gebragt is. Vroeger zelfs dan PITT , heeft BURKE de
strekking der ook in Engeland hooggeroemde dwalingen doorzien.
PITT achtte den vrede niet onmogelijk , toen hij in 1792 tot den
oorlog werd gedwongen ; BURKE had reeds voorlang de onvermijdelijkheid beweerd eener worsteling op leven en dood 3 . PITT ,
en wie zal het misduiden ! ook in rarapspoed onwrikbaar,, achtte
desniettemin de onafhankelijkheid der Staten van Europa , voor
jaren achtereen , verloren , toen hij , na drie Coalition vruchteloos
opgeroepen to hebben , op het sterfbed de verpletterende tijding
der nederlaag van Austerlitz ontving 4 : BURKE daarentegen ,
ware hij nog in leven geweest , zouden geene gebeurtenissen hebben geschokt : reeds voor dat NAPOLEON bekend werd, had hij den
toekomstigen despoot en, na zijnen val , de wederoprigting van
het aloude Vorstenhuis , door middel, niet eener opgewonden verbedding , maar eener bijkans wiskundige redenering , aanschouwd. Niet ligt had iemand in zoodanige mate de gave ontvangen van die soort van profetie , welke de draden der toekomst in
het schijnbaar verwarde weefsel der tegenwoordige dingen. op-

' Remarks on the Policy of the Allies.
Letters on a Regicide Peace.

2

5 In het najaar van 1791, met Pitt, Grenville , en Addington , in gezeischap,
sprak Burke van “the propagandism of Revolution.) Pitt zeide dat .England and
P its constitution were safe to the day of judgment. Yes, said B. quickly — but
v't is the day of no judgment I am afraid of. )
4 « After a melancholy survey of the map of Europe, he turned away
a saving: Henceforth we may close that map for half a century
.
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spoort en aanwijst , proefondervindelijk de waarheid toonende
van hetgeen de Dichter zegt :
In 't verleden
Ligt het HEDEN;
In het Nu wat worden zal.'

Nog een schrijver is er wren ik niet met PITT of BURKE vergelijken, veel min gelijk stellen zal , maar lien ik echter , onder
degenen welke op het tooneel der praktische staatkunde hebben
geschitterd, den voornaamsten publicist van Duitschland zou
durven noemen : VON GENTZ. In alle zijne geschriften bewondert
men, bij de belangrijkheid van den in.houd, het echt klassieke van
den vorm. Zijn werk over den eigenliijken. aard van den oorlog
tegen Frankrijk 2 , verdient naast de beste voortbrengselen van
BURKE te staan. Sedert 1815 heeft hij op eerie reeks van Congressen , in naam der Groote Mogendheden , de pen gevoerd ; en niet
een der menigvuldige Staatsstukken welke hij , op dit gewigtig
standpunt geredigeerd heeft, dat niet eene belangrijke bijdrage
voor de kennis der ware beginselen van het Staatsregt max worden genoemd. En echter zou ik meenen dat hij toen , welligt
omdat hij te hoog stond, de zuiverheid zijner vroegere inzigten
niet bewaard en in de toenmalige Diplomatie het revolutionair
element voorbij gezien heeft , dat hij in de vroegere gedragingen
der Vorsten met zoo veel juistheid aangewezen had. Hoe dit ook
zij , nooit was hij grooter dan toen , zonder hoogen rang of weidschen titel, in de dagen van Duitschlands vernedering , zijne aanEene merkwaardige hulde aan de scherpzinnigheid van Burke was de belij denis van MACKINTOSH die tegen zijn vonnis over de Fransche Revolutie de
Vindiciae Gallicae, bij de uitgave zeer toegejuicht, in het licht gezonden had :
For a time, seduced by the love of what I thought liberty, I ventured to
oppose, without ever ceasing to venerate, that writer who had nourished my
»understanding with the most wholesome principles of political wisdom. . . Since
that time a melancholy experience has undeceived me on many subjects, in
» which I was then the dupe of my own enthusiasm.. ALISON, Hist. of Europe
from the commencement of the French Revol. (Paris, Baudry. 1841) V. 343. Aan
v. Gentz schreef hij : a Multum ille in sapientia civili profecisse se sciat cui
.Burkius valde placebit.
2 Ueber den Ursprung und Charakter des Krieges gegen die Franziisisehe
Revolution, Berlin 1801.
,
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klagt tegen de heerschzucht van den geweldenaar , en meer nog
zoowel tegen de lafheid en de verraderlijke baatzucht der Vorsten , als tegen de lijdelijke en kortzigtige vadzigheid der Volken
gehoord werd' ; en toen , door zijne gretig gelezene schriften ,
de spranken en vonken werden verspreid , die later het vuur van
den heiligen volksopstand zouden doers ontgloeijen. Hij mogt de
er genieten van bij NAPOLEON , die minder voor legers dan voor
beginselen van volkerenregt beducht was , een voorwerp van
sniaad en 'aster te zijn. En terwijl deze hem , om de uitgave van
een meesterlijk geschrift , waarin het Duitsche vaderland , ook na
den noodlottigen veldtogt van 1805, ter volharding aangemaand
werd , als een vil pamphle'taire als een aan Engeland verkochten
ellendeling liet uitschelden , schreef, ter zelfder gelegenheid, de
beroem.de MACKINTOSH, die een eersten rang onder de Britsche
staatslieden en historiekenners bekleedt, hem uit India aldus :
« ik bedam al wat gij zegt; met al wat gij gevoelt , sympatiseer ik ;
» ik bewonder evenzeer uwe welsprekendheid en uw verstand
» vijftig malen herlas ik uwen brief; met dezelfde gewaarwording
D als waarmede een Romein , aan het uiterste van Mauritania ,
een berigt zou hebben - ontvangen van den ondergang zijnes
» vaderlands na den slag van Pharsalus den dag na het onheil
» met den onverwinbaren geest van CATO en met de pen van
»TACITUS gesteld. Hij zou zich verheugd hebben dat er een zeker
» iets bestond hetgeen zelfs een CEZAR niet vermogt te bedwingen
D en waaruit nog eenmaal een bevrijder en een wreker zou kun» nen opstaan. » 2
De ingenomenheid met mijne geliefkoosde Auteurs zou mij
bij het rondzien in mijne boekerij 3 bijkans kunnen verleiden om
te veel van uwe aandacht te vergers. Ware ik in tijd minder beperkt , ik zou u nog op verscheidene hunner wenschen te wijzen.
Bijv. op den scherpzinnigen en geestrijken FIEViE vooral om
,

Inzonderheid in de Fragmente aus der neuesten Geschichte des Politischen
Gleichgewichts in Europa. HEEREN zegt er van : (tMit einer Vorrede, in einer
trostlosen Zeit, mit Tacitus Feder geschrieben.”
2 In een Brief uit Bombay van 24 Dec, 1806 Schriften rot; Fr r. Gent, ,
von Sehlesier (Manheim, 1838) , I. 304.
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de reeks der Notas welke hij , van 1802-1813 , op NAPOLEONS uitdrukkelijk verlangen, met vrijmoedige beoordeeling van de keizerlbke staatkunde, ten aanzien zoo van het binnen- als van het
buitenland, ingeleverd heeft.I Op het Berliner Palitiechee
Wochenblatt , uitgegeven van 1832-1837 , een schat van politieke wijsheid uit de ware regtsbeginselen ontleend ! Op de school
waartoe een DE BONALD , een LE MAITRE hebben behoord; mannen
die , ofschoon zij helaas ! de Christelijke kerk met de ketterij van
Rome verward hebben evenwel , omdat zij op God zagen , verder
en beter dan de meesten hunner tijdgenooten hebben gezien. Ik zou
ook vooral DE LA MENNAIS niet vergeten,- wiens schriften te bestuderen, in verband met de geleidelijke wijziging zijner begrippen
en de wisseling zijner lotgevallen , van belang zou wezen voor de
kennis der afwijkingen van het genie; welligt ook der afdwalingen
van het door hoogmoed en teleurgestelde eerzucht veelzins bevvogene hart ; een man onwederstaanbaar in redenering, wegslepend
van stip ; in dies , en vooral ook in zijne buitensporigheden onvergelijkbaar ; en die , van de boogte eener , naar het schijnt ,
alleen verstandelijke overtuiging , in de diepte van het scepticisme
gevallen, ook nog in zijne latere werken , wanneer hij niet zelden
eene inderdaad lasterlijke taal gevoerd. heeft , de meest treffende
en leerrijke wenken daarheen werpt over al wat de staatklmde en
de denkwijs van onze dagen. karakteriseert. Ik zou bij u voor de
aanhaling der zoodanigen geene verontschuldiging behoeven ;
geene verzekering dat ik uit lien hoofde nog geene overhelling
tot de Roomsche kerk noel gij behoort niet tot degen.en , die
een waarachtig getuigenis niet waarderen dan in den mond van
hen , welke zich in ale opzigten aan hunne zij de hebben geschaard ; en die vergeten dat er niet enkel van vrienden , dat zelfs
van vijauden mag worden. geleerd. Wij behooren , in den goeden
zin des woords Eclectici te zij n ; met den deugdelijken toetssteen de echtheid van het metaal overal waar het aanwezig is ,
te erkennen ; en ik verlang evenzeer uit de schriften van een
CorrPspondanee et Relations de Fiev4e aver Bonaparte (1802-1813) : Paris,
1836,

Roomschgezinde die mij verkettert , nut te mogen trekken, als ik
mij op liberale schrijvers , bijv. op een BENJAMIN CONSTANT Of
GUIZOT wensch te beroepen , waar zij , al is het door inconsequente redenering , .aan de waarheid der beginselen die ik handhaaf, onwillekeurig hulde hebben gebragt. Hiertoe naar ik vermeen , heb ik regt , en ik hoop mij van dat regt, onder uwe
goedkeuring , met onbekrompenheid te bedienen terwijl ik deze
soort van nomenclatuur met een enkel woord over twee schrijvers die ik , om meer dan eene reden , niet onvermeld laten mag
besluit : VON HALLER en BILDERDIJK.
Ik verlang geen onvoorwaardelijk lofredenaar te zijn van niemand , vooral niet van een HALLER, die , opgevoed in den schoot
der Evangelische Kerk, kleinzoon van een man, wiens zeldzaam
genie door de meest eenvoudige Godvrucht werd versierd en geheiligd , tot de Roomsche kerk is afgevallen wiens afval , naar het
schijnt , met omstandigheden weinig vereerend voor zijn karakter,
vergezeld is geweest , en die niet geschroomd heeft zijne stem bij
den meest oppervlakkigen Laster tegen de Hervorming en de Hervormers te voegen. 1 Maar ik zal, uit hoofde mijner afkeuring
en verontwaardiging , niet onbillijk genoeg zijn om te ontkennen
dat welligt niemand, althans in onze dagen, ter bestrijding van
de valsche stellingen op het gebied van het Staatsregt gelijke
verdiensten gehad heeft dat het opsehrift : Restauration der
Staatswiesvensachaft , hetgeen schijnbaar van hoogmoed getuigt ,
evenwel, ten minste in het wegnemen der bezwaren waardoor de
opbouw onmogelijk was , met de eenvoudige waarheid overeenkomt , en dat hem inderdaad te beurt is gevallen de bron waaruit
onnoemelijke dwaalbegrippen gevloeid zijn , te ontdekken. Vele
en gegronde aanmerkingen kunnen er ook op zijn. werk , ten aanzien van menige bijzonderheid, worden gema.akt ,doch ik zeg; met
den Hoogleeraar STAR NUM AN dat niemand den aard der Europesche Rijken scherpzinniger ingezien en duidelijker opengelegd
1k bedoel hier vooral zijne Histoire de la Reforme Protestante dans la
Suisse Occidentale (Paris 1838) : beoordeeld in de Archives de la M. d' Or. Nass.
I. (2 8 ed.) p, 108*, sqq.
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heeft'; met ANCILLON dat hij de gevaarlijke leeringen van een
oorspronkelijk maatschappelijk verdrag en van de volkssouvereiniteit , gelijk deze schrijver zich uitdrukt , ternehgebliksemd
en vergrnisd heeft2 ; met het Berliner Wochenblatt , dat men
bijkans elke betere rigting , die vooral in Duitschland ten aanzien
van het Staatsregt bespeurd wordt , aan het licht , door hem
ontstoken , dank weten moet. 3 Simplex gigillum veri. HALLER heeft ingezien dat het gansche zamenstel der nieuwere wetenschap op eene onware veronderstelling berust ; alsof de Staat door
een menschelijk goedvinden , dat aan den toestand der natuur
een einde gemaakt had , was ontstaan ; bij het wegvallen van
dit eene dwaalbegrip , doet de Staat zich terstond in zijne eigenlijke gedaante voor , niet als kunstmatig voortbrengsel , maar
als natuurproduct ; als de hoogste ontwikkeling van het privaatregt , waarvan zich het evenbeeld bij alle gezellige betrekkingen ,
in meer beperkten kring , terug vindt , en die hiervan enkel verschilt door eene onafhankelijkheid , welke alleen God boven zich
erkent. 4 Doch wat zou ik vruchteloos pogen in weinige zinsneden u den hoofdinhoud van het geheele werk to beschrijven !
1k herinner mij nog hoe , voor meer dan twintig jaren , tereNusquam in Italia exstiterunt regia illa imperia , quae in ceteris fere
»Europae partibus e Germanorum moribus et institutis effioruerunt, quorumque
naturam nemo HALLERO et perspexit sagacius et disertius declaravit.» De Machiavello , p. 183.
2 uM. VON HALLER foudroye et pulverise les fausses et dangereuses doctrines
»d'un contrat social originaire et de la souverainete du peuple.» Nouv. Essais , II. 139.
3 HALLER wordt aldaar genoemd u der Vater aller bessern staatsrechtlichen
*und politischen Richtungen der neuesten Zeit:* 1834. p. 90.
4 u Tout, dans cette science, depend de savoir s'il faut regarder les Etats
*comme des societes arbitrairement formees, artificielles et distinguees de toutes
»les autres par leur origine et leur but; ou bien , s'ils ne sont que le degre le
»plus eminent de la societe naturelle ou particuliere, de sorte qu'ils n'en different que comme le grand differe du petit, le complet de l'incomplet , le tout de
»sa partie... Si l'on ne s'etait pas constamment obstine voir dans les Etats
»autre chose que des rapports sociaux naturels, imaginer au dessus de ceux-ci
une societe de convention, et a laquelle on donnait le nom de civile , les vaines
»theories d'un contrat social originel et de la delegation du pouvoir, avec Pin»nombrable foule d'erreurs qui en derivent, n'auraient jamais vu le jour. s DE
HALLER, I. 521.
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wij1 het onhistorische der nieuwere theorien mij telkens had bevreemd en geergerd , ik mij bij de lezing van. VON HALLER uit
de nevelen van het idealisme op den vaster bodem der wezenq kheid overgebragt gevoeld heb ; en, naderhand heb ik , ook waar
de schrijver mij in andere opzigtert onvoldaan liet , te dezen aanzien het nut van zijnen arbeid telkens hooger gewaardeerd. —
Mag ik er , met openhartigheid # nog jets bijvoegen ? Het heeft
mij veeltijds verdroteu dat aan dit onschatbare werk hier te lande
naauwelijks naar het schijnt eenige waarde gehecht wordt. Ook
mijne gestadige aansporing heeft niet gebaat. Ik heb een enkelen
ontmoet die het lezen zou , bijna niemand die het gelezen, veel
min. die het , wat onmisbaar is , b_erlezen , overdacht bestudeerd
had. Zes deelen, waarvan ook het dunste vrij dik is , zijn , ik erken
het , in een tijd waarin veel te lezen valt , een wezenlijk bezwaar.
Niet zoo groot evenwel als het schijnt. Want vooreerst zijn er ,
volgens de opmerking van BACO eenige weinige boeken die ,
zoo als de staf van MOZES tegenover de staven der Egyptenaars
ten aanzien van andere boeken eene verslindende kracht bezitten;
en het is ontwijfelbaar dat ook dit werk onder deze , dat ik het
dus uitdrukke boeketende boeken behoort y en ten anderen ,
zou welligt de lezing en overdenking reeds van het eerste Deel
(dat met het tweede door den Auteur zelven in het Fransch overgebragt is) genoegzaam zijn um het voorname nut dat ik beoog ,
het levendig besef van de ijdelheid der revolutionaire theorien ,
er uit te trekker. Ik weet dat weinigen ook tot die gedeeltelijke bestudering tijd en gelegenheid hebben ; doch ik mag echter vragen:
wat is er in Nederland van de studie van het Staatsregt geworden ,
wanneer zoodanig werk , dat in geheel Duitschland en elders een
verbazenden opgang gemaakt en op de ontwikkeling der wetenschap , meer dan eenig ander , invloed gehad heeft , aan bijna
niemand op andere wijs dan uit het verguizen der Maandschriften , wier meeste Redacteurs het naar alle waarschijnlijkheid
nooit gezien hebben bekend is I
Nu nog BILDERDIJK want ik ben , zegt men en ik zeg het ook ,
Ten leerling van BILDERDIJK. Ik acht niet vele woorden , ter openlegging van mijne gezindheid jegens hem , noodig te hebben. Gij
,

:
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weet alien dat ik hem , met de meesten uwer , den eerbied toedraag waarop de grootste dichter welligt van ons land , ten
minste in onzen tijd , waarop een der grootste dichters en zeld,zaamste genien van alle landen en van alle tijden , de meest
regtmatige aanspraak bezit ; en wij verheugen ons van den zoodanigen te mogen zeggen dat hij tot de onzen behoort ; dat hij zich
der waarheid niet geschaamd; dat hij , op grond zijner Christelijke
overtuiging , met bewonderenswaardige veerkracht en zelfopoffering , tegen de afgoden der eeuw getuigenis afgelegd heeft. Doch ,
terwiji ik aan den voorganger in den pligtmatigen strijd en aan
den Grootvorst der Nederlandsche poezy de schatting van mijne
hulde betaal , wil en mag ik niet verbergen dat ik zeer ver of ben
alle zijne stellingen in Geschiedenis en Staatsregt te onderschrijven. Onmogelijk is het dat een vernuft gelijk het zijne , zich met
eenige wetenschap bezig zou houden , zonder over haar gebied
eenig licht te verspreiden ; maar ook het genie heeft zijne feilen ,
die te ligter tot navolging kunnen verleiden , omdat zij de feilen
van het genie zijn. 1k heb mij veroorloofd ze in de Geschiedenis
van het Vaderiand , waar ze mij gewigtig schenen , te doen opmerken ; en ook ten aanzien van het Staatsregt moet ik betuigen dat
ik voorzeker niet in alien deele de rigting zijner beginselen beaam.
Hem geldt , geloof ik , wat mij dikwerf en nog onlangs door een
kundigen Recensent , ondanks mijne veelmalen herhaalde betuiging , zeer ten onregte toegeschreven werd ; namelijk , van in de
beschouwing der Historie , als dogme , aangenomen te hebben
« dat het beginsel van den Staat , door God zelven onmiddelijk
» gegeven , is monarch/ le , en de hoogste ontwikkeling van den
» Staat , terugkeering tot dat beginsel. » BILDERDIJK in deze
exciusief-monarchale gevoelens vervallen , heeft bovendien naar
mij voorkomt , veel te weinig , bijkans zou ik kunnen zeggen ,
ganschelijk niet , het verschil en zelfs het contrast erkend tusschen
de wezenlijke Monarchic , gelijk zij op een eigen en veelzins
beperkt gezag der Vorsten berust , en de Revolutionaire Autocratie, welke , onder den naam van Monarchaal bewind , uit de
revolutionaire anarchie , als een van haar onvermijdelijke gevolgen , ontspruit. Vergramd over den telkens terugkeerenden geese
,
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van Godverzaking en opstarid, heeft hij inzigten en wenschen
gekoesterd, en zou hij , tot bedwang van het kwaad, naar middelen hebben kunnen grij pen die ik althans van- revolutionairen
oorsprong en strekking niet gaarne vrijpleiten zou. Aldus verlangde hij in 1787 de verheffing van WILLEM V tot Souverein
op eene wij s , die meer aan zijn wensch naar een energiek bestuur,
d.an aan den eisch eener eigenaardige hervorming en historische
teregtbrenging van het Gemeenebest beantwoord zou hebben.
Aldus was hij voor NAPOLEON omdat hij in hem den revolutietemmer en niet tevens den zoon , en , in zeker opzigt, den levensbehouder der omwenteling gezien heeft , in de eerste jaren van
zijn krachtvol en glansrijk beheer, met eene geestdrift bezield
aan welke men eerie der voortreffelijkste proeven van zijn meesterschap in het Lierdicht heeft te danken gehad. Aldus zou hij
naderhand, door zijne ingenomenheid tegen de beginselen der
Grondwet te ver afgeleid , misschien aan het vorstelijk gezag ook
zoodanige vrijheid van handelen toegekend hebben, die beter met
de dwalingen welke hij bestreed , dan met de beginselen welke
hij voorstond, vereenigbaar was. Zoo het ons in deze dagen, bij
het aanschouwen van veel dat toen nog in het duister lag, vergund
is klippen, waarop zelfs een BILDERDIJK somwijlen verzeild is ,
te ontwij ken laten we ons toch wachten op het licht dat uit de
omstandigheden oprijst, alsof wij zelven het ontstoken. hadden
dwaaselijk ons te beroemen ; maar laat ons tevens het voorregt
dat ons te beurt valt, gebruiken, en de waarheid, zelfs tegenover
de meest positieve assertion van een BILDERDIJK , in den geheelen
omvang belijden , waarine zij ons, door nader aanwijzing bekend
gemaakt is. — Ik ben , zegt men en gaarne zeg ik het ook , een
kweekeling van BILDERDIJK. Doch in welken zin ? Ik wensch hieromtrent ook thans, in het bela.ng der regte toelichting mijner
eigene ziensvqs „ mijn gevoelen met duidelijkheid open te leggen.
Is het om mij van den pligt der dankbaarheid te kwijten? dan
erken ik met blijdschap groote verpligting aan BILDERDIJK te
hebben ; inzonderheid omdat hij, door de hevigheid zijner aan-vallen tegen al wat ik tot dus ver als ontwijfelbaar beschouwd
had , ook mij aan het twijfelen en tot een onbevangen onderzoek
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gebragt heeft. Of is het te doen om te deelen in den smaad die
veeltijds in naam tegen de Bilderdijksche School , inderdaad tegen
regt en waarheid , ook tegen de Christelijke waarheid gerigt is ?
dan ben ik gereed mij op de rol der aangeklaagden of , zoo men
wil , der veroordeelden , te laten schrijven. Doch er is een ander
oogpunt waaruit ik , met ernst , tegen alle solidariteit protesteer.
Men is zoo genegen , ter ontwijking van een nieuwen strijd , ook
zeer uiteenloopende gevoelens onder de voorlang bekendgemaakte denkbeelden eener partij te rangschikken die men meent
of beweert reeds overwonnen te hebben. Het is hiermede , op
onbloedig terrein , als met den wensch dien eenmaal , in zijne
grenzenlooze wreedaardigheid , Keizer CALIGULA. uitte : dat het
geheele Romeinsche yolk , in den letterlijken zin , eenhoofdig
mogt zijn , om met de scherpte van het zwaard , in een slag te
worden geveld. Gij beseft hoe men met deze Caligulas-taktiek ,
na eene vermeende overwinning , voortaan , zonder gestreden te
hebben , de zege behaalt. Doch ik zie geen noodzakelijkheid om
ons aan die kilgslist van den vijand te onderwerpen. Liever wilwij , om onzen pligt , in de dienst der waarheid , beter te
kunnen vervullen , onze zelfstandigheid behouden , en te dien
opzigte doen wat ook BILDERDIJK ons heeft geleerd.
En wat ik van dezen leermeester betuig , zij tevens van alle
mijne onderwijzers , uit vroeger of later eeuwen , die ik u noemde
en die ik u niet noemde , gezegd. Ik wensch lessen te ontvangen ;
ik gevoel , in het besef mijner zwakheid , de behoefte om mijne
meening door het oordeel van achtbare regters bevestigd te zien.
Maar tevens wensch ik van niemand afhankelijk te zijn ; het
nemini me mancipavi «ik heb mij aan niemand verslaafd» in den
zin waarin het , zonder zelfverheffing , een iegelijk past , mij ten
regel te blijven stellen ; bij het raadplegen van menigen schrijver ,
op de Schrift bij uitnemendheid het oog gevestigd te houden ; en
op het gebied der wetenschap , met erkentelijk gebruik der aan
anderen verleende vvijsheid, aan de uitspraak van den Zaligmaker
gedachtig te zijn : een is uw Meester ; namelijk GOD.

HI.
ANTI-REVOLUTIONAIRE BEGINSELS.
Thans behooren wij een aanvang te maken met hetgeen ik het
negatief gedeelte van n4n betoog genoemd-heb namelijk dat
de oorzaak der Revolutie geenszins in de verkeerdheid van het
Staatsregt gelegen heeft kunnen zijn, noch wat de hegin,selen ,
noch wat de Staatavormen, noch wat de mishruiken betreft.
Drieledige taak : aan elk dezer onderwerpen zij eene Voorlezing
gewij d.
Voorzeker dit is niet te veel. Te weinig is het; dock de lengte
der baan dwingt mij de uitkomsten mijner beschouwing binnen
zeer engen kring zamen te trekken. Heden moet ik u doen opmerken dat de Omwenteling geenszins ontstaan is uit eene soort
van reactie tegen de verderfelijkheid der grondslagen waarop de
Staatsregelingen in het voormalig Europa gebouwd waren. De
omvang van dit avonduur , zelfs wanneer het met eenige onbescheidenheid gerekt wierd , is gering waar , zoo ik gehouden
was volledigheid te betrachten eigenlijk een. beknopt overzigt
van geheel het vorige Staatsregt der Christenheid zou worden
vereischt.
Zoodanig overzigt te geven zou blijkbaar onmogelijk zijn. Ik
breng dus den aard en de uitgestrektheid mijner poging in verband met de tijdruimte die mij vergund is. Welligt zal het mij
desniettemin. mogen gelukken het doel eenigermate te bereiken ,
wanneer ik eerst op de grondtrekken van het Staatsregt in hun,
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eenvoudigheid een zeer vlugtigen blik werp , en daarna enkele
punten meer opzettelijk verdedig, die men, in lateren tijd , doorgaans als bij uitstek aan.stootelijk beschouwd heeft.
1k sprak van de eenvoudigheid der grondtrekken. Het zijn de
dwaalbegrippen, welke de wetenschap omslagtig hebben gemaakt.
Gij zult het ook Kier kunnen opmerken. Ik wijs u , in de beknopte
opgaaf der stellingen , die voorheen als grondstellingen bij iedereen beken.dwaren , de theorie , niet gelijk zij in de studeervertrekken is ontwikkeld , maar zoo als zij in de algemeene overtuiging
en in de bewustheid der volken openbaar en levendig was.
Vraagt gij naar het wezen van den Staat. Men had tot kenmerk
der Souvereiniteit de onafhankelijkheid van het gezag. — Vraagt
gij naar den oorsprong. Men wist dat de Staat niet van menschelijk maaksel , maar van Goddelijke instelling was ; met de natuur
en met de behoefte der gevallen menschheid in onafscheidelijk
verband ; en , zoo als bij gelijksoortigheid der voorwerpen ,
het kleinste zoowel als het grootste , in de meeste verscheidenheid van omvang , eene volkomen overeenkomst van eigenschappen vertoont , zoo werd reeds in de eerste familie , toen echtgenoot en vader als heerscher over de aarde gesteld was , geen beeld
en gelijkenis , maar het wezen van een. Staat , in de volledigheid
zijner vereischten. , aanschouwd.— Vraagt ge naar de ontwikkeling van den Staat in de verscheidenheid zijner vormen ? Men
wist dat de vermenigvuldiging den stam en de n.atuurlijke uitbreiding van den stam het Patriarchaal gezag , ook in den vorm
der magtigste Rijken, doet ontstaan ; dat het geweld der wapenen,
of de uitgestrektheid van landbezit , of de hulde welke door de
Volken aan geregtigheid en wijsheid gebragt wordt , de grondslag
van vermogen en heerschappij geweest is. Dat , zoo aldus de
Vorst het middenpunt , de ziel en het levensbeginsel der Monarch/le is , er zich ook dikwerf vereenigingen tot een Gemeenehest
hebben gevormd , alwaar de Souvereiniteit aan de Gemeente behoort, door wier goedvinden en opdragt , een Republikeinsch beheer zich in de hand eener gekozen Overheid bevindt. — Vraagt
gij naar de perken van het gezag? Men dacht dat ieder binnen den
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kring van eigen bevoegdheid bepeikt was ; men kende geen beteren waarborg dan de handhaving en inscherping der Goddelijke
wet van geregtigheid en liefde en de daaruit voortvloeijende onschendbaarheid van verkregene vrijheden en regten. Men wist
zeer wel dat de Volken tegenover den Souverein niet uit onmondige kinderen die gekastijd niet uit weerlooze schapen , die ten
behoeve van den eigenaar der kudde geschoren moeten worden ,
bestaan ; doch men had nog niet geleerd de liefelijke beelden van
vaderlijke teederheid en herderlijke zorg , waar het de betrekking van Regent en onderdaan gold , als ongepast en gevaarlijk
ter zij de te stellen. Genoeg reeds ter aanwijzing van sommige
regels van theoretische en praktische wijsheid , gelijk zij vroeger
als in de conscientie der Christenheid waren geprent. Gij zoudt ,
ik ben er overtuigd van , ook na meer volledige aanwijzing , erkennen dat het moeijelijk is a priori te bevroeden uit welken
hoofde dergelijk Staatsregt op de meest duidelijke en eenvoudige
uitspraken van Nattiur en Openbaring gegrond , het voorwerp
van bitter verwijt en geweldigen aanval geweest is. Maar nu wij
weten dat dit plaats gehad heeft , is het niet overbodig , in het
tweede en meer uitvoerige deel dezer Voorlezing te bewijzen dat
dit Staatsregt , met hoe veel hevigheid bestormd , allezins tegen
het revolutionaire schutgevaarte bestand is.
-

Ik kan mij niet begeven in naauwkeurige wederlegging van al
wat hier in slagorde zou kunnen worden geschaard. Door de
voornaamste tegenwerpingen te kiezen , blijkt het dat men voor
geen van alien beducht is ; en ik geloof die onverschrokkenheid
aan den dag te leggen , wanner ik u op de navolgende vier wijs :
1. Uit overdreven eerbied voor betwistbare historische regten
is de onvoorwaardelijke oppermagt der algemeene regtsbeginselen miskend.
2. Aan den regel , «geen imperium in imperio» te weinig gedachtig , is men in veelsoortige botsing en verwarring , onvereenigbaar met de eenparige en krachtvolle werking van het Staatsgezag geraakt.
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5. De Goddelijke oorsprong van het gezag is voorwendsel
en steun van het Despotisme geweest.
4. Het gedwongen verband tusschen Kerk en Staat heeft , door
verwarring van ongelijksoortige,,begrippen , de schroomelijkste
nadeelen gehad.
Van deze vier punten wordt doorgaans , wanneer men de
dwaasheid van vroegere denkwijs en inrigting verlangt te doen
kennen , de meeste ophef gemaakt.
De Akte van beschuldiging begint met te onderstellen dat ,
vermits men in het vroegere Staatsregt te zeer aan de historische
bestanddeelen gehecht en in de banden van het bestaande gekneld was , men tot miskenning der algemeene regtsbeginselen
verleid werd.
Bij deze grieve zal het niet noodig zijn lang te blijven staan. De
ongegrondheid van het beklag valt in het oog. Voorzeker het filosofische regt, gelijk dit als vormkracht der hedendaagsche Staatsregelingen uitgedacht is , werd niet opgevolgd; vooreerst, omdat
het onbekend was ; ten anderen, omdat, zoo het bekend geweest
ware , men het als de stelselmatige aanprijzing van het onregt zou
hebben beschouwd. Maar het is eene grove dwaling wanneer men
zich uit dien hoofde verbeeldt dat de schroomvalligheid om verandering in het bestaande to brengen , van bekrompen terzijdestelling der algemeene regtsbeginselen het gevolg was ; het is eene
ten eenemale verkeerde voorstelling , wanneer men in de historische regten eene tegenstelling , in plaats van eene afspiegeling
dezer beginselen ziet ; wanneer men waant dat in vroegere dagen
enkel nit de geschiedenis het regt ontleend , en het historische
regt uit den bajert van al het gebeurde , zonder het alvermogen
van hoogere krachten , gevormd werd. Het was integendeel de
langzaam rijpende vrucht van de werking waardoor het regtsbêginsel , in plaats van zich voor de gebeurtenissen te buigen , als
ware 't , den ongevormden klomp der omstandigheden en feiten
aan zijnen regelenden en zuiverenden invloed onderwerpt. Het
Regt , in wijsgeerigen zin bij uitnemendheid wezenlijk en histo-
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risch , werd niet beneden , maar boven hetgeen wij , in het dagelijksch spraakgebruik , Historie noemen, gesteld.' Het is uit deze
heerschappijvoering van het Regt over de feiten dat de gansche
reeks der verkregene regten ontspruit. Het zamenstel dezer regten, waarin de eigenaardige vorm van het Staatsleven te voorschijn treedt , maakt de natuurlijke Staatsregeling uit. Of er dan
niet ook veel onregt geschied is? Onnoemelijk ; want er is geen
bladzijde en bijkans geen regel der Historie , welke niet door de
zonde wordt bezoedeld. Of in die werken der ongeregtigheid dan
niet de oorsprong ligt van de meeste dezer hooggeroemde historische regten? Geenszins. Wachten we ons aan de voorgeslachten
te willen opdringen iets dat gelij ken zou naar het stelsel, dat in onze
dagen zooveel opgang maakt, en waarbij men in gebeurde zaken
les fait* accompli:, berust, zoodra de geweldenarij volbragt en
het nadeeliger is aan het slagtoffer hulp , dan aan den boosdoener
hulde te brengen. De vrijspraak werd niet uitgereikt en de in bezitstelling niet als eigendomsregt erkend, op vertoon van het bewijs dat de misdaad gelukt was. Geen regt wordt uit onregt geboren. Wel kon , door een middel hetgeen het regt zelf aan de
hand geeft, ten gevolge der gepleegde daad, een nieuw regt tegenover derden ontstaan : wanneer namelijk de vrucht van het onregt
door prescriptie (welke niet op willekeur en tijdverloop , maar
op den aard der zaak en op de verandering van personen en
omstandigheden berust) van de oorspronkelijke smet gereinigd
en vatbaar gemaakt was om in den kring der onbetwistbare
regten eene wettige plaats te verkrijgen. Wel verre van voor de
overmagt der omstandigheden te zwichten , begreep men geen
feit voor geldig te molten houden , zoo het niet, vroeger of later ,
aldus met den stempel van het regt gemerkt was; maar evenmin
Wer zu seinen geschichtlichen Forschungen das sittliche Gesetz nicht mit»bringt , wird nimmer im Stande seyn die Thatsachen der Geschichte richtig zu
»wiirdigen. . Das hilchste Princip alles Rechts steht seiner Natur nach fiber der
Geschichte, and dad, weil die sittliche Freiheit nur das güttliche Gesetz als
ihre Richtschnur fiber sich erkennen kann , auch nur im gOttlichen Willen ge» sucht werden. Polit. Wochenbl. 1834. p. 259. Zie mijne Beschouwingen over
Staats- en Volkerenregt : bl. 144 , vgg. en 163 , vgg.
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achtte men zich bevoegd eenig feit ter zijde to stellen , wanneer
het net dit. heiligende merk tegen willekeur beschermd werd.
Zoo werd in de eerbiediging der verkregene regten tevens aan het
gezag van de hoogste regtsbeginselen hulde betoond. Gij bemerkt
dat de aanklagt in lofspraak verkeerd is. Wat zou ik dan 'anger
met u vertoeven ter verdediging van een beginsel, buitenhetwelk
geene heiligheid en dus ook geene veiligheid van regt en eigendom
bestaat ; dat tegen geweldig ingrijpen in den natuurlijken loop
der dingen. beschermt ; onder de voorwaarden van geleidelijke en
weldadige hervorming behoort, en waardoor alleen de Staatsregelingen. groei , wasdom, en stevigheid erlangen; ter staving
van het veelbeteekenende woord van CATO , waarin de oude met
de nieuwere wijsheid zoo treffend contrasteert : «De inrigting
» van den Staat is het werk noch van een tijdperk , noch van een
» mensch.
Laat ons het tweede bezwaar onderzoeken. 1k bedoel de verslapping van het Staatsgezag , de verwarring in den Staat , ten
gevolge der zelfstandigheid die aan de deelen en onderdeelen toegekend werd.
Geen imperium in imperio ! Nuttige waarschuwing , indien
zij beteekent dat in een welgeordend Rip( of Gemeenebest ,
mand volkomen onafhankelijkheid bezit ; dat elk ingezeten onderdaan en, of alleen , of met anderen vereenigd, in al wat tot de
kennisneming van het Staatsgezag behoort , eenigermate ondergeschikt is. Maar die nuttige waarschuwing wordt eene valsche
en gevaarlijke magtspreuk , wanneer zij voor ondergeschiktheid
lijdelijkheid verlangt , zelfstandigheid met onafhankelijkheid
verwart , elke vrije werking voor wederspannigheid houdt ; al
wat zich op het Staatsgebied bevindt , in alle opzigten , aan de
willekeur van den Staat onderwerpt ; het beginsel van het zelfbestaan der individual en Corporation, niet in de afwijkingen
maar in het wezen bestrijdt , en aldus onder den schijn eener
(tScitum est illud Catonis
tutionem reipublieae.

nee temporis unius , nee hominis esse consti.
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betamelijke handhaving van het gezag , n.aar vernietiging van alle
zelfontwikkeling en echte vrijheden geleidt. Niet alzoo is de leer
en de praktijk der Vaderen geweest. leder hoofd van een gezin ,
ieder Corporatie , ieder stand, was , in den omvang zijner bevoegdheid , geregtigd over persoon en eigendom te beschikken aan
onderhoorigen de wet te stellen ; al wat eigene zaken betrof , in
den ruimsten zin te regelen gelijk hun geviel ; in een woord , een
imperium te doen gelden , hierin alleen van het Souverein gezag
verschillend dat er de onafhankelijkheid aan ontbreekt , welke
het kenmerk der Souvereiniteit is. Wel verre van , in nieuwerwetschen zin, de waarheid der zoo even vermelde spreuk te erkennen , werd veeleer de algemeene welvaart onafscheidelijk gerekend
van de vrije ontwikkeling der Stenden , dat is der Staten, waaruit
de Staat zamengesteld was. De heiligheid van de regten der Stenden werd als hoeksteen van het Staatsgebouw gewaardeerd ,
totdat , toen men omverwerping ten doel had , de hoeksteen
natuurlijk als een steen des aanstoots beschouwd werd. In den
eigenlijken grond der berisping herkent gij die Centraligatie
welke wij dikwerf genoodzaakt zullen zijn in haar gansche afzigtelijkheid te vertoonen , en die met de vernietiging der_ regten van
Provincial en Gemeenten begint om , waar zij tot consequent-zijn
genoopt wordt , ook feitelijk geenerlei regt , of werkzaamheid ,
of bestaan dan onder haar oppertoezigt en beheer , en als uitvloeisel van haar genadebetoon , te dulden of te erkennen. Ook hier
dus roemen wij in hetgeen men ons verwijt. Vrij en onbelemmerd , in de uitoefening van haar regt , zij de oppermagt ook tot
heil van de Volken ; maar met die soort van belemmering , waarvan hier spraak is , vervalt het eenige middel om aan het alvermogen van den Staat , waarvan de heillooze strekking nader door mij
zal moeten worden open.gelegd , paal en perken te stellen : en ,
wanneer men dit in het oog houdt , kan zij alleen door dengenen
schadelijk geacht worden , die de gedwongen lijdelijkheid eener
Volksmassa en de onweerstaanbaarheid eener Staatsmachine
boven zelfwerkzaamheid en organiek leven verkiest.
,
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zijn , thans , bij het derde der opgegevene punten wacht ons , in
meer dan een opzigt , een hagchelijker strijd. Het Goddelifice refit
der Overheid werd , althans in de laatste tijden , en wordt nog ,
ten minste vrij algemeen , als verouderd misbegrip der duistere
Middeneeuwen , als zinneloos verdichtsel van VorsWijke sluwheid en Priesterlijke baatzucht beschouwd ; als een weefsel der
ongeregtigheid, hetwelk met eene menigte van dwalingen en
ongerijmdheden in verband staat. Als verdediger te durven optreden van het drat Divin , was voor weinige jaren , wanneer
-men de eere der menschen boven de eere Gods lief had, een vermetel bestaan : het was zich vrijwillig op de rei der meest achterlijke dweepers te stellen ; en , ofschoon er misschien , bij de nader
geblekene wankelbaarheid van elk ander fundament, eenige wlziging der opinie is ontstaan , van zeer velen echter heeft men , bij
de regtmatige en Schriftuurlijke behandeling van dit onderwerp,
verontwaardiging of mededogen te wachten. Dit zal mij niet
beletten de voortreffelijkheid van de veelzins aangerande leer te
staven, door u te doen zien op de mi8vorming, den acrd, en
de gevolgen eener staling die , vermits de vreeze des Heeren het
begin der wetenschap is , bij uitnemendheid met den naam van
beginsel mag worden vereerd.
De mi8vorming. Ook hier is het voorafnoodig de nevelen te
verdrijven; de overwinning is gewis , zoo het ons vergund wordt
den vijand.in het zonnelicht te bevechten. Van alle zijden is het
onderwerp door valsche voorstellingen verduisterd geworden. Hoe
dwaas en verkeerd , zegt men , aan menschen eene hulde , die
alleen aan. God behoort, te willen. brengen ; de Vorsten tot eene
categorie van bij kans bovenmenschelijke wezens , wien een onuitwischbaar merk van heiligheid ingedrukt is, te verheffen ; de
Joodsche Theocratie , in de Schrift zelve geheel exception.eel, voor
een model van alle Staten te houden; aan den vorm der Alleenheersching zich met bekrompen en redelooze voorliefde te heckten ; aardschgezinde bedoelingen in het dekkleed eener. nit den
Hemel ontleende bevoegdheid te hullen ; aan de Overheid een
systematisch geweld in de hand te spelen , volgens hetwelk ieder
onregt den Souverein vergund elke wederstand den onderdaan
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ontzegd , en elke vrijheid ten behoeve van den nicuwen afgod ten
offer gebragt wordt !
Onheil over ons , indien wij beweeren of bedoelen wat ons hier
te laste gelegd wordt. Doch meent gij niet dat ik tegen deze
menigte van bezwaren volstaan kan met de betuiging dat ik. in
die reeks van caricaturen geen enkel gelijkend afbeeldsel erken ?
Ik betwist niet dat de historie voorbeelden van al wat ik zoo
even opeengestapeld heb , in overvloed aan de hand geeft ; maar
ik betwist wel dat ik , in het verdedigen eener leer , voor elke
verbastering die haar door opgeworpen beschermers werd berokkend , verantwoordelOc ben. Wij zien niet , zoo als men
van sommige Volken verhaalt , in den wil van den Souverein
eenzelvigheid met den wille Gods. Wij rigten niet, met de Romeinen onder de Keizers , altaren voor de Overheid op. Wij verlangen geene ongepaste overbrenging van gebruiken en verordeningen aan het uitsluitend kenmerkende der Israelitische bedeeling
ontleend. Wij droomen van geene heiligheid der Dynastien , die
in denzelfden zin als in den Huize Davids erfelijk zij. Wij willen
de toepasselijkheid eener algemeene waarheid niet ten nutte alleen
van den Monarchalen Staatsvorm beperken. Wij zijn niet gezind,
of met Jacobus I te raaskallen over. het alvermogen van zijn Vorstelijk gezag , of met Napoleon en zoo menigeen die voor of na
hem geregeerd heeft , het beroep op God ter &making en niet
tevens ter regeling der hoogste magt te doen strekken. Wij wen.schen voorzeker niet de Souvereiniteit van banden te ontslaan ;
overtuigd veeleer dat onvoorwaardelijke onclergeschiktheid aan
bovenaardsche oppermagt de alleen regtmatige , alleen genoegzame band is.
Maar welke is dan eigenlijk de card en beteekenis van het Droit
_Divin?
Wij vinden, ofschoon we ons ook op de ongewijde Oudheid
kunnen beroepen , het meest eenvoudige en duidelijke antwoord
in de H. Schrift. « Alle ziele zij den Magten over haar gesteld
» onderworpen; want er is geene magt dan van God , en de
» Magten die er zijn , zijn van God verordineerd,
.

Rom. 13, v. 1.

1411e magt i8 van God verordineerd. — Het is niet vergund
wat ons eenigzins te krachtig toeschijnen zou , door zoutelooze
uitlegging , naar den eisch eener door ons wenschelijk gekeurde
opvatting te verzwakken. Dus mogen we de bedoeling dezer
ivoorden geenszins ontduiken door een wijzen op de zorg der
Voorzienigheid , die het goede te voorschijn brengt uit het kwade
(tat zij duldt. De Magten zijn niet enkel toegelaten ; zij zijn door
God zelven gewild , ingesteld , geheiligd : dit is de alleen aanneinelijke beteekenis van verordineerd.
Evenzeer behooren we ons , vooral na dit woord in zijne voile
kracht gehandhaafd te hebben , voor eene schriftverdraaijing te
wachten , waartoe men dikwerf uit misverstand of ook wel uit
laaghartige bedoeling verleid is. Ante Magt moet , in den gezonden
zin , welken te dezer plaatse ook de herinnering aan Gods regtvaardigheid en heiligheid voorschrijft , van elk soort van wettige
Magt worden verstaan. Wij kunnen hier thans niet dieper intreden ; dit slechts worde erkend dat magt niet synoniem van overmagt en geweld is. Ofschoon ik weet dat , toen de brief geschreyen werd , Nero het bewind had ofschoon ik erken dat de Christen , als zoodanig , niet altijd noch in zijn eigen belang wordt geroepen zich in geschillen over de wettigheid der bestaande Magten
te mengen ; ofschoon ik geenszins onwillig ben de uitdrukking
«ook den harden ,» die ten aanzien der meesters over slaven gebruikt wordt , bij analogie, van de ongeregtigheid der Overheden
te doen gelden, wil ik echter geene uitlegging onderschrijven, web.
ke ons verpligten zou aan den booswicht die het moordtuig voor.:
houdt , gehoorzaam te zijn , of den gekroonden roover , die gisteren onzen wettigen Vorst Onttrtiond heeft , heden als eene van
God verordineerde magt te beschouwen.'
u Man miszversteht diesen Ausspruch wenn man glaubt, Gewalt stehe hier
im Gegensatz von Recht and der Apostel wolle damit sagen , man solle jeder
,

Obrigkeit gehorchen , insofern sie grade die Herrschaft in Handen hat , see,, dies nun rechtmaszig oder unrechtmiszig der Fall. Gr. heiszt er wOrtlich :
Jederman sey unterthan den hOherstehenden Gewalten , worin keine Anden
tung liegt fiir die Entscheidung dieser Frage , ob man der rechtmiiszigen , oder
der blosz im Besitze befindlichen Obrigkeit gehorchen solle. Die Behauptung
man solle jeder , auch der unrechtmaszigsten Obrigkeit nicht nur weichen

Duidelijk is het ook dat de aard der onderwerping met den
aard der van God verleende magt volkomen overeenstemt , zoo-dat ik , krachtens deze schriftuurplaats , geenszins te 's Gravenhage verpligt ben tot onderwerping aan een gezag gelijk het te
Constantinopel of ook te Petersburg wettig uitgeoefend wordt
en evenmin geregtigd tot vrijheden en voorregten die te Londen
of Parijs het eigendom van burger of onderdaan zijn.
Elke soort van wettige magt. — Er ligt ook in dezen tekst geenerlei aanleiding om verschil te waken ten behoeve van het monarchaal beginsel, Veeleer , zoo het om spitsvindigheden te doers
was , zou het tegendeel beweerd kunnen worden ; vermits de Keizerlijke Regering niet anders dan de verbasterde voortzetting van
een Republikeinsch beheer geweest is. Geen wonder dus zoo men
het Droit Di vin , dat menigwerf op rekening enkel der Vorsten
gesteld werd, bij nader inzien onder alle regeringsvormen terugvindt ; en wat wij ook aan DE WITT en de zijnen ten kwade mogten willen duiden , dit ten minste niet , dat zij , vasthoudende aan
de Souvereiniteit der Staten van Holland , zich beijverd hebben
om , in Placaten en Tractaten , met keur en kracht van woorden ,
ook het Republikeinsche gezag dezer magtige Aristocraten , hetgeen voorzeker bij de geweldige gisting der gemoederen geen
overbodige zorg was , onder beveiliging van den Goddelijken
oorsprong hunner Souvereiniteitsregten te stellen.
Alle Magt is door God over ons gesteld. Zij is Gods Stedehouderes ; zij is Gods dienareeBe : in deze tweeledigheid der betrekking ,
in de tweederlei rigting , op- en nederwaarts , ligt de gansche
theorie. Wij moeten aan de over ons gestelde Magt gehoorzamen
om des Heeren wil ; zij moet gehoorzaam wezen aan God. «Zij is
» Gods dienares , u ten goede ,» schrijft de Apostel. De Oppermagt
sondern mit Vernachlaszigung der Treue gegen die rechtmaszige , ihr als einer
m von Gott geordneten gehorchen , wiirde in schneidenden Widerspruch treten mit
r dem Gebote : du sollst nicht stehlen, und alle Achtung vor dem Rechte, als
Gottes ausgesprochenem Willen , untergraben. Dagegen ist die Untersuchung
ob eine Obrigkeit die rechtmaszige sey, , oft nicht jedermans Pflicht , und ein
auch unrechtmaszig angefangener Besitzstand kann allmahlich zu einem recht, maszigen werden : v. GERLACH, das Neue Testament, each Luthers Ueberletzung.,-, mit erklarenden Anmerkungen (Berlin , 1840) .

is eene gave Gods , die in Zijn dienst , tot nut van anderen , en tot
Zijn eer , moet worden besteed.
Maar , zegt welligt iemand , dit is met elke gave Gods het geval.
Stedehouder,, dienstknecht , en rentmeester Gods te zijn , is de
roeping van een iegelijk onzer in zijnen kring. De mensch ; in
elken stand , in elke betrekking , heeft een talent ontvangen , ter
vrije beschikking, in dier voege dat God hem ter verantwoording
zal roepen over de wijs waarop hij van die verleende magt gebruik heeft gemaakt. De Souverein draagt het beeld Gods op
aarde ; gelijk de Vader bij het kind , de Regter bij den beklaagde
gelijk ieder eigenaar , van welke goederen ook (want alle goederen
zijn immers gaven en ieder eigendom is immers geleend) verpligt
en geroepen is om , daarmede voorzien, in den naam en naar het
gebod en voorbeeld des Heeren , te wandelen in de goede werken
die Hij voor ons voorbereid heeft. Het beginsel is voor alien hetzelfde , en in de regten .die het verleent, en in de pligten die het
oplegt , en in het rigtsnoer dat het aan de hand geeft. Waarin ligt
dan toch het vreemde en buitengemeene dat , doorgaans met
zooveel omslag en ophef, aan de Overheid toegekend wordt ?
Deze tegenwerping is mij welkom. Ik vereenig mij gaarne met
hetgeen daarbij gezegd is. Want, naar mij voorkomt, blijkt met
de eenvoudigheid ook de onbetwistbaarheid van de zaak. Haar
grondslag is te vaster , naarmate zij , wel verre van vreemd of
buitengewoon te zijn , slechts de zeer natuurlijke toepassing eener
algemeene waarheid bevat. Dit juist is een noodlottig misverstand
geweest dat het Droit Divin en de Legitimniteit door hen die er
zich of baatzuchtig op beriepen, of wrevelig tegen verzetteden , als
een kostbaar voorregt of hatelijk Privilegie, beschouwd is. Weg
met die eigendunkelijke beperking ! De wa.arheid dat de schennis
van het regt schennis der Goddelijke wet is , geldt , of voor niemand , of voor alien. Allen hebben bij haar eerbiediging belang.
Zij geeft vastheid aan het gansche zamenstel der Maatschappij.
De belofte , « Guerre aux chateaux, paix aux chaumieres, »
ware zij welgemeend, zal altijd , gelijk zij in de Fransche Omwenteling was , een bedriegelijke klank zijn. De redenering die
het Vorstelijk paleis sloopt , zal het kantoor van den handelaar ,

54 --of het nederige dak van den landbewoner , of de schamele but
van den armoedigen daglooner,, niet ontzien. Het is dezelfde leer
welke den Troon en te gelijk het erf van den minsten onderdaan
beschermt.
Aldus, door in het eenvoudige te zoeken wat er niet in ligt heeft
men , in al wat den oorsprong van het regt der Overheid betreft , dikwerf ergernis genomen aan hetgeen, zonder vooringenomenheid beschouwd voorzeker niet ergerlijk is. Vergunt niij
op twee voorbeelden te wijzen ; de plegtigheid der zalving en
de formuul Souverein hij de gratie Gocle;
De plegtige zalving. Zij werd voorzeker dwaze bijgeloovigheid wanneer , zonder opregte aanroeping van Gods naam , aan
de daad zelve geheimzinnige waarde toegekend werd.- Zij was
sluwe kunstenarij , in zoo ver zij ten doel had de magt van de
Geestelijkheid boven den Souyerein , of de willekeur van den
Vorst boven regt en billijkheid te stellen. Maar,, zoo dikwerf zij
bleef wat zij , volgens het oorspronkelijk doel , behoorde te zijn;
wanneer zij gesehiedde , om de bevolking in den Souverein een
lasthebber en afgezant der Hoogste -Majesteit te doen erkennen ;
om den Vorst op de onmisbaarheid van hoogeren bijstand te wijzen ; om , in het gevoel van eigen nietigheid en onwaarde , hem
een wijs en verstandig hart te keren vragen , ten einde zoo groot
een yolk te kunnen rigten; one hem in den meest statelijken vorm
de verbindtenis tot handhaving der wetted van liefde en geregtigheid te doen afleggen; om tevens dubbele kracht te verleenen aan
de toezeggingen, welke te dezer gelegenheid werden gedaan ; dan
was die plegtigheid immers geen ijdele vertooning ; dan gaf het
gebed .om hulp en zegen ter onderhouding van de voorschriften
Gods welligt geen minderen waarborg dan , in latere dagen , de
beloften van sommige revolutionaire Overheden en Representanten ; ter handhaving van zees fraai bewerkte Constitution , die
yooral door rekbaarheid uitmunten en die men niet verbreekt ,
omdat men ze , waar het te pas komt , verbuigt.
Dus is het ook met 'de woorden Souverein bij de gratie Gods.
Vleitaal en begeerlijkheid vinden overal voedsel voor hoogmoed
en geweld doch, zoo het hart zich voor den invloed der hoogere,
,

—
waarheid opent , leest het in dat kernachtige woora de meest
ernstige vermaning om, door ootmoedige pligtbetrachting , dankbaarheid voor de gave die men uit genade ontvangen heeft , te
bewijzen. — In die formuul wordt de theorie van het Droit Divin
zamengetrokken. Mogt zij ten alien dage , niet in naam. slechts ,
maar in waarheid de lens der Overheid zijn ; gelijk zij strekt ter
inscherping van pligten en regten ; van regten wier handhaving
mede onder de rei der pligten behoort.
Ik nam mij voor u op de gevolgen der leer te doen letten. Zij
zijn u reeds in het oog gevallen. In dit kenmerk van het gezag ,
ligt het behoedmiddel tegen elk valsch criterium dat men in de
plaats zou willen stellen. De Souverein, aan niemand verantwoordelijk dan aan God , weet dat hij aan God verantwoordelijk is ;
meester in den kring zij ner eigene regten , weet hij dat hem de
eerbiediging der regten van anderen opgelegd is.' De regten en
vrijheden der bevolking kunnen niet worden miskend zonder
het regt van den Souverein aan het- wankelen te brengen. De
onderdaan gehoorzaamt , niet nit oogendienst, om menschen te
behagen , maar om Gods wille ; als dienstknecht van den Koning
die over de koningen der aarde gebied voert. Wat vernederen
zou , verheft. De gehoortaam.heid, nit onderwerping aan God geboren , wordt., naar den eisch van de wetten Gods , geregeld en
beperkt. Zij is niet met overgifte van eigene regten en vrijheOp de Overheid in 't algemeen is toepasselijk wat BOSSUET, naar aanleiding
van den 81" Psalm , van de Koningen zegt: a C'est Dieu qui parle. Je l'ai dit :
»Vous étes des Dieux, et vous etes tous enfans du Tres-haut : mais vous mour»rez comme des hommes, et vous tomberez comme les grands. Je l'ai dit: Vous
»etes des Dieux : C'est a dire: Vous avez dans v6tre autorite, vous portez sur
»Ware front un caractere divin. VOUS Res les enfans du Tres-haut : C'est luy qui
etabli v6tre puissance, pour le bien du genre humain. Mais, 6 Dieux de
chair et de sang : 6 Dieux de boue et de poussiere ! Vous mourrez comme des
»hommes, vous tomberez comme les grands. La grandeur separe les hommes
»pour un peu de temps ; une chute fatale a la fin les egale tous.
»0 rois ! Exercez done hardiment v6tre puissance; car elle est divine, et salu»taire au genre humain : mais exercez-la avec humilite. Elle vous est appliquee
spar le dehors. Au fond, elle vous laisse foibles; elle vous laisse mortels; elle
vvous laisse pecheurs; et vous charge devant Dieu d'un plus grand compte. »

Politique tire de l' tcriture Sainte.

56—

den gepaard ; zij berust op den tekst : « geef den Keizer wat des
»Keizers is , waaruit evenwel niet volgt : « geef den Keizer ook
►)wat den Keizer niet toebehoort ; » zij sluit de vitt. inertiae die
het geweld kan afmatten zij sluit het regt van bescheiden oordeelvelling , en het regt van standvastige weigering en kloekmoedigen wederstand niet uit ; ofschoon die wederstand niet onbegrensd is , en het onregt geen bevoegdheid geeft tot verbreken van eene heilige betrekking. Dat hebben onze vrome vaderen
geweten , toen zij , na veertigjarige lijdelijkheitt en lijdea, met
schroom en ter verdediging de wapens opvatteden en, in hunne
heilige naauwgezetheid , alles , behalve Gods Woord , veil zouden
gehad hebben om een Opperheer gelijk Filips II was , te molten
behouden. Wat zal ik , indien ik naar waarheid gesproken heb
over dezen grondslag van staatkundige wijsheid. meer zeggen ?
het gezag wordt bevestigd , de willekeur beteugeld , de gehoorzaamheid geadeld, de vrijheid beschermd : de hoofdwaarheid verkondigd , welke in de menigvuldigheid der toepassing, het cement van het geheele staatsgebouw is. « Toute veritable legislation
»provient de Dieu , principe kernel de l'ordre et pouvoir gene»ral de la societe des titres intelligents.. Sortez de ld , je ne vois
» que des volontes arbitraires et l'empire degradant de la force ;
»je ne vois que des hommes qui maitrisent insolemment d'autres
»hommes, je ne vois que des esclaves et des tyrans. D i De stelling ,
die een legioen van heillooze dwalingen scheen te bevatten , blijkt
een bron te zAjn waaruit een stroom van heilrijke waarheden
vloeit. « Ainsi toutes les verites sociales decoulent de cette pre» miere et grande verite , que tout pouvoir vient de Dieu. »'
Eel' punt blijft over ; doch hetwelk , ofschoon ik weinige
oogenblikken van u verg , evenwel om het gewigt en de teederheid van het onderwerp , om de menigvuldigheid en heftigheid
der aanvallen , die wij in dit opzigt te verduren hebben , onze
aandacht in dubbele mate verdient ; de vereeniging van Kerk en
,S'taat. Wij hebben hier te doen met vele en velerlei vijanden, ook
.
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met vijanden die in elk ander opzigt vrienden, met revolutionairen
die, ondanks hunne politieke dwaling , mede-Christenen zijn.
Laat ons , om die tegenstanders te kunnen afwachten naar de
regels van het krijgsbeleid , positie nemen en voor ons zelven regt
weten waarin onze kracht is ; namelijk in de onopgesmukte
voorstelling der waarheid , die men zoo dikwerf door verdichtsel
en drogrede onkenbaar gemaakt heeft. Wij behoeven naar geen
omslag van redeneringen te zoeken , daar de meest afdoende aanprijzing van de zaak als ware 't -uit de natuur zelve van het onderwerp voor het onbevangen bog verrijst. — De Souverein , hetzij
men in de Monarchie den Vorst , of in de Republiek de Gemeente
bedoelt , is tot handelen geroepen ; en dit handelen moet naar
de voorschriften der zedelijkheid ingerigt zijn ; en die zedelijkheld , zal zij eenigzins grond en beteekenis hebben moet een
steunpunt bezitten in een geloof, aan welks getrouwe belijdenis
de Souverein , ter wezenlijke handha.ving van regt , deugd en
orde , bescherming en begunstiging verleent. Dus vereeniging
van Kerk en Staat. — De Souverein , wij zagen het , is de Stedehouder Gods ; derhalve is hij gehouden God te belijden , openlijk te vereeren en te dienen ; anderen tot uitoefening van de
Godsdienst behulpzaam te zijn ; de wet van zijnen God , zoo ver
de uitoefening van zijn regtmatig gezag strekt , tot rigtsnoer
zijner daden en verordeningen te stellen. Dus vereeniging van
Kerk en Staat. De God van Hemel en aarde spreekt in Zijne
grimmigheid tot de Vorsten die de banden van den Heer en van
-Zijnen Gezalfden verscheuren en hunne touwen van zich werpen
« Nu dan , gij Koningen ! handelt verstandiglijk ; laat u tuchtigen
» gij Regters der aarde. Dient ,den Heer met vreeze en verheugt
D met beving. » Dus , tenzij we God willen tergen als of wij sterker waxen dan Hij , vereeniging van Kerk en Staat. — Maar ook
de Kerk is geroepen om het licht en het zout en de- zuurdeesem
-der wereld te zijn ; zij behoort geen martelaarschap , en ook geen
vernedering te gaan zoeken zij vermag niet zich aan den Staat
waar deze haar medewerking verlangt , te onttrekken; het past
-haar, nit eigen beweging , voor het Evangelie naar gezag- en
invloed, opdat de geboden Gods nageleefd mogen worden , te
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dingen. Dus , hetzij men op de, roeping van den Staat of op der
bestemming van de Kerk let , vereeniging van Kerk en Staat.
Gelieft in het oog te houden (Mt wij aldus op het terrein niet
van goolvinden en vrije keus , maar van pligtmatigheid staan.
Met deze opnerking vervalt menig bezwaar: Wij behoeven ons
dan niet in te laten met de menigerlei beden.king die aan overwegingen yan schade of nuttigheid wordt ontleend. Wat beteekent , zegt men voor den Staat de ondersteuning der Kerk ? te
duur werd zij menigwerf betaald. En waarom zou de Kerk den
steun dien de Staat haar geven kan , behoeven ; zij bloeit bij uitnemendheid. onder de verdrukking; zij is tegen wereldsche gun-.
sten en begeerlijkheden niet bestand ; het. Evangelic is sterk genbeg
zonder mensclielijke hulp. Alle deze loci communes, waarbij
het zoo gemakkelijk valt welsprekend te zijn , doen niets ter zake,
zoodra de pligtmatigheid der vereeniging blijkt. De wijs en uitgestrektheid der toepassing moge , in verband met de vOorschriften
der verdraagzaamheid en met de regten van het geweten , groote
zwarigheid hebben , dit kan trimmer leiden tot verloochening van
het beginsel. De vereeniging met eerie valsche Godsdienst zal
(ofschoon zij, gelijk, in Griekenland en Rome, nog lan.g tegen
den ergeren toestand van twijfelarij en Godverzaking behoedt)
schroomelijke nadeelen te weeg brengen ; doch het zou ongerijmd
wezen aan het beginsel. te wijten wat het gevolg is der dwaling die
zich daarmede vermengt. Het beginsel kan in de toepassing aanleiding gev en tot menige verkeerdheid ; maar het wegcijferen der
pligten is niet vergund, al is het dat , ten gevolge der menschelijke verdorvenheid., de uitoefening van iedere pligt aanleiding
tot zonde en ongeregtigheid, wordt.
En toch , het is u niet onbekend , de bestrijding ook van dit
beginsel is meer dan -ooit aan de orde van den dag. — De Kerk ,
zegt men , is heilig en de Staat onheilig ; de Kerk is de Gemeente
Gods , de Staat is de wereld die in het booze ligt. Wat zamenstemming kan er zijn tusschen Christus en Belial ! — Meent niet
dat ik aldus den bestrijderen te sterke bewoordingen in den mond
leg. Gij kunt dergelijke uitdrukkingen en de strengste boetpredikatien tegen de voorstanders der vereeniging vinden in menig
;
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boek of vlugschrift deter dagen , waarin de vereeniging Met
bewonderenswaardige volharding alS het delenda Cartkcigo be-.
schouwd wordt. Nog onlangs heeft een ijverig Christen' hies te
lande zich gedrongen gevoeld ons , zoo hij meent , te betoogen en
met ernstige waarschuwing op het hart te leggen •dat , niet uitzondering van het oude Isra€1, alle Staten uit den Duivel zijn; en de
Hoogleeraar VINET in zijn voor weinige jaren in het licht gekomen en alom bekende werk gewag makende van de verWahing
van begrippen die , zijns inziens , tot de vereeniging geleid heeft
schroomt niet er bij te voegen. , dat de oorsprong van dit wanbegrip bij den Satan alleen moet Worden gezocht prince
» de l'erreur, le pere du mensonge pourrait se ul nous dire le
» secret de cette confusion dont it fut le veritable auteur. »
1k spreek van VINET en van zijn Werk met h6ogachting, ook
waar ik verschil. Voor de meesten uwer zou het overbodig zijn te
vermelden dat deze Schrijver,, geloovig en ootmoedig Christen ,
een eersten rang onder de nuttige leden der Kerk en onder de bij %
vende sieraden der Fransche lettexkunde bekleedt. Het Gesdhrift ,
ofschoon aan de voorspraak eerier dvvaling gewp , is merkwaardig niet alleen , maar nuttig in tweederlei opzigt : vboieerst toch
is die voorspraak allerwege met waarheden gewigtig van inhoud
en sierlijk in uitdrukking doormengd ; ten anderen , is de verdediging volledig , logisch, tot in de uiterste gevolgtrekkingen zich
gelijk blijvend, zoodat men Mei- het gansche heir der argumenten , in voile kracht , bijeenvindt en telkens tot de eigen1Tce
quaestie bepaald wordt , met afSnijding van alle bijzaken
nietsbeduidendheden , waarin zich zoo menigmaal de redenering
van even welmeenende , maar minder scherpzinnige tegenstanders
verwart en verliest. Wij mogen het er voor houden dat , indien
wij voor VINET niet behoeven te wijken , wij bestand zijn tegen
alien door wie de vereeniging van Kerk en Staat afgekeurd wordt.
Volgens VINET is deze vereeniging ten alien tijde , in alle omstandigheden , onder elken regeringsvorm, een gruwel.
.

,
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De predikant SCHOLTE in het Tijdschrift de Reformatie.
Essai sur la manifestation des convictions religieuses et sur la separation de
l'Eglise et de kat. Paris 1841.
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Zij is het , in den Revolutionairen Staat , ook voor mij. 1k hele
een afkeer van die vereeniging welke men in Nederland sedert
1795 scheiding genoemd heeft. Welke zijn. de • gevolgen dezer
nieuwe soort van betrekking ? dat de Kerk in de uitoefening van
Naar wettige regten beperkt , in haar eigenaardigen invloed belemmerd , onder voogdij gesteld , en met verbre-king van den
onderlingen band aan harde kluisters gelegd wordt. Aan die slavernij behoort de Kerk zich te ontwringen ; haar zelfstandigheid
te hernemen ; geen betrekking op zoodanigen Staat te verlangen,
omdat daarmede , gelijk wij nader zien zullen , geen andere betrekking dan van overheersching en dwang mogelijk is.
Van vereeniging heb ik, ten alien tijde en in elken Staat, een
afkeer , zoodra zij door verlies van zelfstandigheid gekocht wordt.
Maar , terwijl ik aldus de exceptionele veroordeeling wettig ,
verzet ik mij tegen de algemeenheid van het vonnis ; die algemeenheid acht ik ongegrond en ongerijmd ; ik zou er bijvoegen. onverklaarbaar en raadselachtig , zoo ik niet meende den sleutel van
dit geheim gevonden te hebben.
En waarin'? in eene valsche notie van den Staat ; in het beoordeelen van hetgeen vroeger geschied is, naar begrippen , die , al
mogten. zij , in 'verband met de tegenwoordige omstandigheden
juist zijn , in die tijden onbekend waren.
Laat ik u dit, « ex uno disce omnes , » met het voorbeeld
van VINET mogen bewijzen. Ziet hier zijne voorstelling van den
Staat, 115 omhelst het radicale denkbeeld eener algemeenheid van
individual , naar wier goedvinden de geconcentreerde massa
bestuurd wordt.' En om nu de werking van een radicalisme , dat
de vrijheden der Kerk verzwelgen zou , te ontduiken , wringt hij
de redenering in de meest wonderlijke bogten ; begeert dat de
Staat enkel met materiele belangen te doen hebbe ; en drukt
zijne meening uit door de vergelijking van den Staat met een
mensch , liever zou ik het een automaat noemen , die geen hart
.

De Staat is ook voor hem altijd to society civile, waarin ties personnes
reelles dont un peuple est compose ont mis en co»imun ce qu'elles pouvaient
,
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) mettre en commun :s p. 215.
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noch geweteh bezit.' Deze kunstgreep is te gelijk zonderling en
onmisbaar ; omdat hij anders de ontzettende gevolgen niet kan
ontgaan welke uit de eigenschappen van den Staat gelijk hij dien
ontwerpt , als noodwendige corollaria vloeijen. Met de hem
eigene schranderheid , voorziet hij dat , in zoodanigen Staat , de
Overheid , ook ten aanzien van de Godsdienst , haar strekking naar
revolutionair alvermogen behoudt ; dat zij dus , tot de Kerk in betrekking geraakt, zich eene soort van Apostolische zending aanmatigen , de bevolking ook in heilige aangelegenheden zal vertegenwoordigen , beheeren , en reglementeren ; dat ze , waar zij het
noodig of nuttig acht , haar inzigt en gevoelen tot algemeen rigtsnoer en , met verkrachting der gewetensregten , tot Nationale
conscientie, onder Gouvernementsmerk , zal willen. verheffen.
Maar , en dit schijnt hij geheel voorbijgezien te hebben , de Staat
der vorige tijden heeft geenerlei gelijkenis met den Staat waarvan
VINET gewag maakt., Van daar dat wij de waarborgen , welke hij
verlangt, niet behoeven en dat hij ten onzen opzigte vruchteloos
zijne pijlen verschiet : « Constateer de Apostolische zending van
»den Staat en ik ben ter onderwerping van mijne Godsdienst aan
» zoodanigen. Staat volkomen bereid. » 2 Maar wij protesteren met
u tegen die zending en wij verlangen geen onderwerping van dien
aard. « Bewijs mij dat de Staat mijn vertegenwoordiger is , en ik
» zal dien Staat als Godsdienst-opperhoofd erkennen. » 5 Maar ook
wij gelooven niet dat er in Godsdienstzaken, Of eene representatie,
of een oppergebied van den Staat te pas komt. « De Godsdienst
» behoort niet onder administratie der Overheid te worden gesteld. » 4 Wel neen; wij reiken u in het ijveren daartegen de hand.
« De conscientie der Overheid zou de conscientie moeten zijn van
» het Volk. »° Wij ijzen met u van de gedachte. — Aldus zijn en
a Nous ne refusons pas cette formule: 1'Etat est l'homme , moins sa con»science :» p. 256.
2
Si 1'Etat pouvait constater sa mission apostolique, je n'aurais pas de repu »gnance a lui soumettre ma religion : p. 253.
3 Faites que je croie que l'Etat me represente, et je l'accepterai pour mon
»chef religieux: p. 254.
4 VINET spreekt van l'idee de mettre la religion en regie: p. 265.
6
Si la Write n'a pas son sceau dans le nombre, je suis en droit de
“
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blijven wij schootvrij ; omdat VINET een. Staat treft en bedoelt,
waarvan de grondtrekken met die van den Staat welken wij verdedigen , in tegenspraak zijn. Meermalen zelfs kunnen zijne
objection , omdat voor ons het tegen.deel zijner hypotheSe geldt ,
als redeneringen ten onzen voordeele worden gebruikt.
Worts is ook VINET te dikwerf in den verleidelijken betoogtrant vervallen , die in de verkeerdheden der toepassing besch u Idiging tegen het wezen der begin.selen zoekt. Alsdan heeft de
oratorie vrij spel. De huichelarij , de baatzucht , de onverdraagzaamheid , het fanatisme, s umbras evocat Orco. Doch het zij
ons vergund aan te merken dat dit schimmenheir te dezer plaatse
Diets vermag. Wij onderzoelcen niet wat de boosheid der menschen gedaan heeft ; wij wenschen geenszins iets ter verontscliuldiging te zeggen; wij laten dit en al wat daarmede in betrekking
is, in het midden.; wiijiliebben. niets verdedigd dan het beginsel
en hetgeen daaruit noodwendigerwijs volgt.Dan eerst zouden wij billijk ons aan dergelijke beschuldigingen
gelegen laten liggen , zoo het bleek dat de misbruiken van het
wezen der vereeniging onafscheidelijk zijn. Maar ziedaar dan ook
wat menigeen. beweert. De Souverein, zegt men, zal steeds zijne
overmagt dienstbaar inaken ter bereiking zijner oogmerken. De
financiele betrekking zal overal het voorwendsel zijn van inzage
en beheer. De Geestelijken zullen ten alien tijde zeer ligt door eeren gunstbewijs worden gewonnen. Waar de Kerk in vereeniging
met den Staat is, kan geene zelfstandigheid , ook niet in geloofszaken , bestaan..
Wij geven gereedelijk toe dat de Overheid zich te dikwerf van
haar thagt ook in deze ten onregte bediend en niet enkel in onze
dagen de hoedanigheid van betaalmeester,, waar schuld' betaald
werd , ter verkrijging van meesterschap over de Kerk gebruikt
heeft. Wij weten dat de Geestelijkheid voor wapenen die blinken
-
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*point distinguer si un gouvernement reside en plusieurs hommes ou en un
*seul; et je vois dans tous les cas un homme (qu'il ait plusieurs complices
ou qu'il n' en ait point) obliger un peuple a revetir sa conscience:* p. 275.
Tractementen voor eene Kerk wier goederen de Staat eigendunkelijk en
wederregtelijk genationalizeerd had.
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of klinken , niet altijdontrefbaar is gebleveri.; maar de verzoekingen zijn niet onweerstaanbaar ; de poginge ► van den Staat kunnen
dikwerf afdoenden tegenstand ontmoeten ; niet ieder Souverein
zal eerie Kerk willen overheerschen, aan wiser belijdenis hij zich
onderwerpt. Eene Kerk; gelijk de Godvruchtige en beroemde CHAD;
VIERS, die zelf deze stelling zoo wel in praktijk weet te brengen ,
zich uitdrukt ; eette Kerk kan in tijdelijke zaken van den Staat afhankelijk wezen , zonder dat er in geestelijke Bingen een zweeni
van afhankelijkheid zij : al ontvangt zij onderhoud van het burger-lijk , behoeft zij niet van denzelfden kant haar Godgeleerdheid te ontvangen.' Niet de eenige of -voorname band ligt in de
regelmatige geldbetaling. De diensten van de Kerk en de verpligtingen van den Staat later zich niet opwegen in zilver of goud. De
betaling kan ophouden en de vereeniging voortduren , wanneer
slechts de leiding van het Kerkgeloof in het ontwerpen van wetten
en inrigtingen gevolgd wordt. Om kort te gaan, wij erkennen de
mogelijkheid, wij ontkennen de noodzakelijkheid der misbruiken ; wij beweeren dat zij geenszins de natuurlijke vrucht zijn
eener zoodanige vereeniging als , vs5Or de Revolutie , bij alle Volken aangetroffen werd.
Het blijkt dat VINET gelijk dit heden ten dage zelfs met de meest
eerbiedwaardige ook onder onze Christelijke tegenstanders het
geval schijnt meer op de bloemrijke velden der wij sgeerige
bespiegeling dan in de dorre woestijnen van het historisch onderzoek te huis is. wij bemerkten het reeds in de jammerlijke misvatting o.mtrent het wezen van den vroegeren historischen Staat.
Hier evenZeer. Men beweert dat , waar de Kerk vereenigd is met
den Staat , laaghartigheid en baatzucht over elk hooger beginsel
alqd de overhand behaalt. Maar hebben dan de gedenkboeken
onzer Vaderen bewijzen niet van vaarkracht -alleen van zwakheid voorbeelden enkel van pligtverzuiin en nooit van pligtI uThere might be an entire dependence on the state in things temporal,
nwithout even the shadow of a dependence upon it in things ecclesiastical.
»Although the church should receive its maintenance, and all its maintenance,
»from the civil power, it follows not that it therefore receives its theology from
»the same quarter; or that this theology should acquire thereby the slightest
»taint or infusion of secularity.» Works (Glaszow, Collins) XVIT. 197,
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betrachting tot ons'overgebragt ? Laat men niet beweeren dat
nooit geschieden kan wat dikwerf geschied is. Ik weet niet in hoe
ver de Zwitsersche Cantons somwijlen in dit opzigt de n.agedachtenis van Calvijn, die de zelfstandigheid noch van den Staat,
noch vooral van de Kerk miskende en prijs gaf , door flaauwhartigheid hebben onteerd. Ik begeef mij niet in het onderzoek
of in de Luthersche Gemeenten , of in de Anglicaansche Kerken,
met het toezigt van den summus Episcopu: , sommige regten
verloren zijn gegaan. Maar wij , die tot een der in hun oorsprong
meest ztiivere deelen der Gereformeerde Kerk behooren , wij
althans kunnen uit de geschiedenis dezer Kerk de getuigen oproepen , wier daden de mogelijkheid eener onwrikbare vasthouding aan de regten. der Kerk tegen de aanmatigingen van het
-wereldlijk beheer luisterrijk hebben gestaafd. Ik wij s u op GrootBrittanje ; waar, ook in onze daden, de vrij e Kerk van Schotland getoond ,heeft de voordeelen der vereeniging , hoe hoog
zij die ook schatte , aan het behoud van echte zelfstandigheid
ten offer te brengen. In de 17 e eeuw is bijkans de geheele historic
van Engeland begrepen in de worsteling der Godvreezende en
moedige Puriteinen tegen den dwang eener Roomschgezinde
Caesaro-Papie. Buitensporigheden hebben eene zaak , die in Naar
oorsprong goed en edel was, te dikwerf ontsierd ; maar dit was
niet altijd.het geval ; dit was het geval voorzeker niet , toen, in de
veel te weinig bekende jaren na de Restauratie in 1660 , de geloovigen in Schotland , ter handhaving van den Presbyteriaanschen
Kerkvorm tegenover een ondankbaren en gewetenloozen Koning ,
overgeleverd zijn aan eene twintigjarige vervolging ten bloede
toe , die niet ophield, eer met het wapperen van Oranje , overmagt en willekeur verdween.' Wij vinden getuigen, in woord en
daad, ook op vaderlandschen bodem. Ik zou , zoo niet de tijd het
verbood, een TRIGLAND kunnen opslaan , waarin onze vriend VAN
DER KEMP, beter dan ik , de menigvuldige plaatsen zou aanwijzen ,
in welke deze bekwame en trouwhartige schrijver , met klaarHierover kan men treffende bijzonderheden vinden in de meesterlijke beoordeeling der Tales of my Landlord van WALTER SCOTT in Miscellaneous Writinz,i
of TH. M'CR!E (Edinb. 1841), p. 259-450.
,
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heid en juistheid , in overeenstemming met onze Bijbelsche
Kerkleer zoowel de grenzen van Kerk en Staat afgebakend , als
den aard der onderlinge verhouding en der wederzijdsche pligten
aangewezen heeft.' Vooral zou ik mij op daden beroepen, ten
bewijze dat de Kerk in Nederland niet gewoon was te buigen ,
wanneer zij met het uitgetogen zwaard der meest scherpe ordonnantien en Placaten bedreigd werd. Ik zou u doen opmerken ,
hoe de bejammerenswaardige tijden der Remonstrantsche twinten slechts een deel hebben uitgemaakt van den gestadigen strijd,
welke niet enkel met een MAURITS, maar ook met iederen WILLEM aan het hoofd , ten behoeve der vrijheden van de Kerk tegen
de heerschzucht van sommige Regenten , gevoerd is.
,

Doch het is tijd en meer dan tijd, mij ne wenken over dit punt ,
en te gelijk deze gansche Voorlezing , te sluiten.
Pit slechts voeg ik er , met snellen afloop , nog bij.
Vooreerst : zoo ik, gedeeltelijk uit noodzaak , op verregaande
wijs, oppervlakkig geweest ben , zou het mij echter niet moeijelijk vallen omtrent ieder punt onzer vierledige beschouwing , uit
de Auteurs die ik de vrijheid nam acht dagen geleden in oogenschouw te nemen , een aantal plaatsen op te geven , waarin zij
met diepgaande geleerdheid van alle zijden toegelicht zijn.
Ten anderen: mijn beweren der vorige week is op de onder.
werpen van dezen avond ten voile toepasselijk. Nooit, zoo men
de Sofisten uitzondert , nooit , eer de revolutionaire dageraadaan-

:

Bij v. «Het hoogste gezag in het Kerkelyke komt alleen den Heere J. C.
*toe, els het Geestelyk Hoofd en Koning zyner Kerke. Indien men daaronder
»de Hooge Overheid zoude stellen , onmiddellyk, met eene gebiedende magt , als
» den. zienlyken Regeerder der Kercke hier op aarde , soo souden wy wel haest
»eenen Politycken Paus hebben , jae soo veel Pausen als er Hooge Overheden.
»syn.» bl. 440. — R In de regieringe der Kercke te spreecken en volgens de
»Kercke te helpen regieren , dat is suyver Kerckelyck en kan derhalve niet gh&»schieden dan uyt kracht van een Kerckelyk ampt; maar het ampt der Over
Pheydt is geen Kerckelyck ampt.» bl. 448. — Als de Overheydt, wanneer het
haer belieft, mach tegenwoordig syn in de Kerkelycke Vergaderingen, om daet
slte hooren en te sien , dat bewyst dat de Gereformeerde den Overheden niet
en willen maken tot blinde executeurs van hare Kerckelyke decreten.» M. 454.
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brak , zijn zij aan betwijfeling onderhevig geweest. Met verwondering en schaamte , schrijft VON GENTZ ontwaart men hoe in de
Republieken der Oudheid, vciOr het opgaan der zon van het Evangelie , waaruit het herboren Europa zijne gansche heerlijkheid ontleend heeft , ten aanzien der hoogste waarheden van Staatkunde
en Wetgeving en der betrekking van de Staten tot den standaard
van alle echte legislatie , inzigten algemeen waren , die thans bij
de zoogenoemde Christelijke volken schijnen verloren te gaan.
Hoe ver moeten wij van het standpunt , waarop bijv. , getuige de
boeken de Legibus en andere schriften zelfs een. CICERO stond ,
zijn afgeweken , wanneer ellendige Sofisten . zich niet ontzien ,
openlijk de, bron der wetgeving , gelijk die in de wine Gods ligt ,
te verzaken , het laatste heiligdom der menschheid te ontwij den
en hem die zich op den hoogsten Regter beroept, als een droomer
en een dweeper to verachten I' Laat ons bovendien opmerken dat
bij de Ouden men de punten , die ik verdedigd heb elementair zou hebben beschouwd; maar wij hebben in onzen tijd aan
dit elementair onderwijs behoefte; want de elementa zijn ook
fundamenta; en deze is juist de verderfelijke rigting der nieuwere
I (,Es ist eine merkwrirdige und niederschlagende Wahrheit, dasz in den Repu.»bliken des Alterthums, dasz lunge vor dem Aufgange jener Sonne, aus der das
tumgewandelte Europa seine ganze Herrlichkeit geschOpft hat, iiber die obersten
Grundsatze politischer und legislativer Weisheit, and das Verhaltnisz der Staaten
»zu dem Urbilde slier achten Gesetzgebung, Ansichten obwalteten , die aus der
Gemeinschaft der christlichen VOlker mehr und mehr verschwinden zu wollen
»drohen. Mit einem seltsamen Gefuhl von Verwunderung und Schaam Rest man
pheute wie Manner, die auf dem damals glanzendsten Schauplatz der Erde die
»wichtigsten Geschafte gefiihrt hatten, fiber these groszen Gegenstande dachten.
CICERO schreibet: cc uHanc video sapientissimorum hominum fuisse sententiam legem
»neque hominum ingeniis excogitatam, nec scitum aliquod esse populorum , sed
»oaeternum quiddam, quod universum mundum regeret, imperandi prohibendique
o»sapientia. Ita principem legem illam et ultimam, mentem esse docebant omnia
»oratione aut cogentis aut vetantis Dei. s» cc Wie weft miissen wir uns von
»diesem erhabenen Standpunkte entfernt haben , wenn armselige Sophisten sich
»Offentlich erkiihnen diirfen , jener hOchsten Quelle der Gesetzgebung Hohn zu
conscientiam generic huma»sprechen, das letzte Heiligthum der Menschheit
zu entweihen , und den, der an these oberste Instanz appellirt, als
»ni
Schriften von v. Lentz v, S.
einen fanatischen Traiimer zurtick zu weisen !
III. 210
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wijsgeerte dat zij in de ontwikkeling van haar beginsel , ook het
Alfabet der wetenschap verleert , ook de grondslagen der wetenschap vernielt.
Eindelijk om niet vooruit te loopen , heb ik u slechts een enkele maal gewezen op de gevolgen welke het verlaten dezer beginsels gehad heeft ; terwiji ik echter de kracht mijner gezegden
sneer dan verdubbeld zou hebben , wanneer ik , door een bilk
voorwaarts te werpen , u tegenover de historische ontwikkeling
de Constitutiefabqk , tegenover de vrije werking van organieke
deelen het levenloos geheel van een alregelend beheer , tegenover
het Goddelijk regt de Volkssouvereiniteit , tegenover de vereeniging van Kerk en Staat de rampzalige gevolgen van de politieke
ongodisterij aangetoond had.
Ik meen voor mij n oogmerk genoeg te hebben gezegd. Het is
inzonderheid om de beginsels van het voormalige Staatsregt , dat
in de revolutionaire geschriften de Omwenteling als eene onmisbare zuiveringsperiode voorgesteld wordt. Het zijn vooral stellingen als die wij nu behandeld hebben , welke daarin , als uitvindingen van sluwe baatzucht en dwaze bekrompenheid, aan verguizing en spotternij ten. doel staan. De ijdelheid van dergelijk
vonnis eener hooghartige waan.wijsheid moest , eer wij verder gingen , worden getoond. Wij zullen nu , met onpartijdigheid, zonder iets te verbergen of te verbloemen , den aard der Europesche
regeringsvormen , de uitgestrektheid en invloed der ingeslopene
misbruiken onderzoeken. Maar , welke ook de uitkomst van dat
onderzoek zij , ik vlei mij dat het eerste deel van het negatief betoog gelukt is. De revolutie is regtstreeks noch zijdelings veroorzaakt door beginsels die , eeuwig en onwankelbaar als het wezen
Gods , ten allen tijde geweest zijn en , ook wanneer daar naast op
het zand gebouwd wordt , desniettemin zullen blijven de grondzuilen van vrijheid , regt , en orde voor den Staat , voor de Kerk
en voor de geheele inrigting der Maatschappij.

IV.
HISTORISCHE STA ATSVORMEN.
In de vorige Lezing heb ik , naar vermogen , getoond dat het
voormalige Staatsregt van Europa' gesteund heeft op beginselen
die ten allen tijde , volgens de theorie en praktijk , de onveranderlijke grondzuilen van orde en regt geweest zijn : historische
ontwikkeling ; organiek leven ; Souvereiniteit Gods ; onderwerping , in woord en daad , aan Zijne wet. Doch de deugdeliijkheid.
der beginselen waarborgt niet de deugdelijkheid der vormen.,
waarin zij zich geopenbaard hebben.. De fundamenten kunnen
nets te wen.schen overlaten , en desniettemin ten grondslage zijn
van een, in menig opzigt , mistimmerd gebouw. Was dit in het
Europesche Staatsregt het geval ? en behooren wij te erkennen
dat , ondanks de voortreffelijkheid der algemeene beginsels , het
wezen der Regeringerormen zoodanig geweest is , dat er eene
Revolutie ter omkeering , niet der grondstellingen, maar der
Staatsregelingen , vereischt werd?
Dit is voor zeer velen eene uitgemaakte zaak. Het Souverein
gezag was , zegt men , despotiek ; zoo wij het Goddelijke regt
der Overheid erkennen , bejammerenswaardig evenwel is het dat
dit regt der steun was van Rijken , waarin , ten gevolge der alleenheersching , de vriiheid Of in het geheel niet , of hoogstens , met
verdrukking der Natien zelve, in eenige voorregten van Geestelijkheid en Adel bestond. De Staatsregelingen waren het zamenstel van eigendunkelijke bepalingen , waarin overmagt en geweld
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zich, als in een geheiligd dekkleed der ongeregtigheid , gehuld
had. Doch gij verlangt:niet dat,!bij het overbekende van de zaak ,
ik mij in eene verdere opsomming dezer verwijten begeef. Wij
raadplegen slechts de herinneringen onzer politieke lectuur , om
te weten dat het , ten aanzien der vroegere Staatsvormen , aan
geen uitdruJkingen van afkeer en verachting ontbreekt. Het is
zoo ; bij die vergui4ing wordt somtijds een lofspraak van hetgeen
men de eigenlijke grondtrekken noemt , als of deze verloren
geraakt waren , gevoegd ; maar ook die lof heeft voor ons ten
minste geen kracht ; want zij wordt uit voorstellingen ontleend
eener oorspronkelijke algemeene Volksvrijheid , die wij geroepen
zijn , als ongegrond en antihistorisch , te bestrijden.
Voorzeker het is dus niet overbodig dat ik heden , in het tweede
deel mijner negative bewijsvoering, den aard en de *trekking
der Europesche Staatsvormen met u beschouw. Dit onderwerp
is met de meepte onzer latere overwegillgen in het naauwste
verband, Aileen wanneer wij met de eigenlijke beteekenis en den
wettigen omvang van het Vorstelijk gezag naauwkeurig bekend
zijn, kunnen wij regt leeren inzien hoe ver de stelselzucht der
geleerden reeds vroeg van de waarheid der geschiedenis afgeweken is , en hoe verkeerdelijk het doel der Revolutionairen als
grondwettig herstel van het aloude Staatswezen uitgebazuind
werd. Misverstand hieromtrent heeft op bijkans alle perioden der
revolutionaire ontwikkeling7noodlattigen invloe4 gehad. In 1789,
om ingang onder historische firma aan anarchieke denkbeelden
te verleenen ; in 1815 , om, bij de pogingen tot wederopbouw der
Staten, den schijn der instellingen , die men herriep , met het wezen te verwarren; in lateren tijd en ook in onze dagen, om de middelen te miskennen , waardoor , zelfs in een gedesorganiseerden
toestand , de wederaanknooping der draden van het historische
volksbestaan , zonder willekeur of botsing , met inachtneming
der veranderde omstandigheden , zou kunnen worden beproefd.
Overeenstemming omtrent het punt dat ik .nu behandelen moet ,
zal ik menigwerf als preliminaire voorwaarde uwer verdere
goedkeuring behoeven.
Om een billijk vonnis to vellen wordt allereerst eene juiste
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kennis vereischt. In deze oprnerking ligt de verdeeling van mijn
betoog. Ik zal pogen u, eerst het wezen, en daarna de waarde der
voormalige Staatsvormen te schetsen.
Het wezen, niet elke specialiteit ; het gemeenschappelijk karakter , het kenmerk waardoor zich deze soort van regeringsvormen
onderscheidt. En dit criterium is : de Staat was eene getemperde
Monarchie.
Gij werpt mij immers niet tegen , dat ik , Nederlander ,• het
Republikeinsche Nederland vergeet. Ik zou kunnen antwoorden dat Monarchale heerschappij in Nederland de grondslagen
van den Staat gelegd heat ; dat zelfs in het Gemeenebest , menige instelling hiervan getuigenis draagt ; dat de Republiek , met
eene Monarchie , waarin de Vorst afwezig is , gelijkenis had ; en
dat veel van hetgeen , tegenover revolutionaire dwaling , de Mo'-.
narchale Staatsinrigting karakteriseert , met geringe wij ziging ,
op de Gemeenebesten van vroegeren tijd toepasselijk is. Maar gij
zult , dit alles daargelaten , erkennen dat , waar het ons om den
gang der Europesche ontwikkeling te doen is , wij niet , uit voorliefde voor Nederland, het oog nagenoeg bij uitsluiting op het
plekje gronds onzer inwoning gevestigd behooren te houden ,
noch wat uitzondering geweest is, ten regel vermogen te stellen.
De Staat was in Europa eene getemperde Monarchie.
Eene Monarchie , niet in naam alleen, maar in.derdaad. Wat
is eene Monarchie? Gewigtige vraag , van wege het menigvuldig
dwaalbegrip desaangaan.de.'Historische vraag , waarbij we met de
latere theorien niet te doen. hebben ; weshalve ik u met ernst verzoek niets van hetgeen ik omtrent den aard van het Vorstelijk gezag in het midden breng, op den Staat in onze dagen (welke , naar
mijne overtuiging , op. den grondslaevan evengemelde theorien
gebouwd is) toepasselijk te achten ; veel min daarin allusien mijn.erzijds te willen zien. Wat moet , wanneer wij te rade gaan met
(le natuur der dingen , gelijk zij in de Geschiedenis openbaar
wordt , door eene Monarchic welke aan haar naam van Aileenheersching beantwoordt , worden verstaan ?
.
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Laat ons nagá an hoe' velerlei Régeringsvormen er kunnen zijn.
Wij kennen de verdeeling in Monarchien , AriStocratien , DemocratiCn ; in zuivere en gemengde regeringsvormen ; maar wanneer
wij aan geene schijnbare of ondergeschikte verscheidenheden
hechten , zullen wij ontwaren dat er slechts tweederlei Staatsvorm,
waaronder alle overige rubrieken als onderverdeelingen gerangschikt worden , mogelijk is ; Vorstendom en Gemeente, heerschappij van een persoon, of van eene,' vereeniging die de collectieve
Souverein is ; Monarchic of Republiek. Het oppergezag is het
eigendom , gelijk in het Gemeenebest van'de Gemeente , evenzoo
in de Monarchic van den Vorst. In dit eigendom van het gezag ,
zoo als het, Of aan een, of aan eene vereeniging behoort , ligt het
kenmerkende verschil. Ziet nu?verder waaruit het misverstand ontspruit. In de Republiek zijn, bij Democratische en Aristocratische
insgelijks Monarchale bestanddeelen ; dat is , men bespeurt , bij de
behandeling der aangelegenheden van elke Staatsgemeenschap ,
eene strekking om veel dat beslissing en vooral dat uitvoering betreft , onder eenhoofdigheid te brengen. Dit bedoelt CICERO als
hij in de boeken de Republica van een. K.oninklijk element , van
iets uitstekends en Vorstelijks (wij zouden , bij de gedachte aan
onze Republiek , van een Eminent Hoofd spreken) als in het
Staatsgeheel wenschelijk en bij kans onmisbaar , gewag maakt.'
Zoo waren er te Rome de Consuls , te Carthago de Suffeten. Er
was in Republieken somtijds eene Koninklijke Magistratuur ;
bijv. te Sparta. Er was dikwerf eenhoofdige dwang ; de lange
rei van tyrannen der Oudheid , waaronder eenigermate de Romeinsche Keizers geteld mogen worden , levert er overvloedig
bewijs van. Maar noch die verdrukking , noch de eenhoofdigheid
van hetgeen men thans de Uitvoerende Magt noemt , is , ofschoon
het Monarchaal Bewind heet , de eigenlijke Monarchie. Deze is
daar alleen waar de Vorst uit eigen hoofde , in eigen naam, gebied
voert ; waar hij , ik herhaal het, eigenaar van het gezag is. Niet ;
want wij behooren , waar zoo dikwerf valsche aantijgingen ge.

,

(tPlacet esse quoddam in rep. praestans et regale ; esse aliud auctoritate
»principum partum ac tributum ; esse quasdam res servatas judicio voluntati»que multitudinis. De Rep. I. 45.
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maakt zijn , op de naauwkeurigheid der uitdrukkingen te Ietten;
niet als of de Vorst eigenaar van de onderdanen was : hij is eigenaar der Souvereiniteit. — De Monarchic dus is geene vereeniging van mensehen , die zich eenOpperhoofdkiest ; zij is de heerschappij van een persoon , die een eigen en dus ook erfelijk gezag
heeft een magtig en aanzienlijk en onafhankelijk Heer , die aan
anderen gebiedt , en aan niemand zijner medemenschen gehoorzaamheid schuldig is ; en om wien zich allengskens , niet eene
associatie van burgers , maar eene aggregatie , eene agglomeratie
van onderhoorigen gevormd heeft.
Ik wil nog stoutmoediger zijn. Dit gezag is een volledig, of,
om eene meer gewone bewoording te kiezen , een absoluut gezag. Doch gelieft ook bier de beteekenis eener veelzins misbruikte uitdrukking in het oog te houden. Absoluut ; niet in den
despotieken zin waarin de geweldhebber voor zich geenerlei
pligten of regelen. erkent ; niet in den revolutionairen zin , waarin
de Overheid , in naam van het oppermagtige Volk, geen Goddelijke wet of menschelijk regt ter beperking van Naar willekeur
kent ; maar , gelijk elk gezag , zoo het ,wezenlijk Souverein is ,
schoon gebonden aan verordeningen van hoogeren oorsprong,
van alle andere tusschenkomst vrij , door geene splitsing van
magten en attributen , door geen toezigt of mederegentschap van
onderdanen verdeeld of verlamd wordt. Men betwiste niet aan de
Monarchie wat een eigenschap is van elke Souvereiniteit. 2
1k vrees niet , wetende dat ik tot u, als tot verstandigen spreek,
mijne vermetelheid nog verder te drijven. Ik wil mij , ter kenschetsing van de Vorstelijke magt bedienen van een gezegde ,
hetwelk doorgaans als het resume van het meest onzinnige despotisme aangehaald wordt. L'Ètat , &est moil Vreesselijk is dit ,
wann.eer , naar de revolutie-leer,, het regt en het aanzijn van alien
Het gezag is , zoo als men kort en juist gezegd heeft , une propriete de
•)puissance , et non pas une puissance de propriete.
2 a L'autorite souveraine est essentiellement absolue, mais ne doit jamais etre
dissolueo) MOREAU, Discours sur l'Hist. de France, I. 2. (tPlusieurs affectent
n de confondre le Gouvernement absolu et le Gouvernement arbitratire; mais
n'y a rien de plus distingue. s BOSSUET , 1. 1. IV. 1.
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in den Staat opgelost en zoodanig alvernietigend vermogen onder
het ijzeren juk van een Geweldenaar , die zich representant der
Natie noemt , geconcentreerd is ; maar ditzelfde gezegde is onschadelijk en juist , wanneer de aard eener wezenlijke Monarchic
ter sprake gebragt wordt. Ik weet niet of Lodewijk XIV de uitdrukking gebezigd, en daaraan eene despotieke beteekenis gehecht
heeft ; dit beweer ik dat ze, wel opgevat zijnde , allezins geschikt is
om de eigenlijke Monarchic van alle Gemeenebestelijke inrigting ,
die dezen naam dragen mogt , te doen onderkennen. Zoo Lodewijk XIV in dien zin gesproken heeft , was het de toepassing der
algemeene waarheid dat het vormend beginsel van den Staat in
de Souvereiniteit ligt. « La puissance Souveraine est le principe
» fondamental et generateur de l'Etat. »' Het wegvallen van den
Souvereinen Vorst in de Monarchic , van de Souvereine Corpora-.
tie in het Gemeenebest, is vernietiging van den Staat. Laat ons
een oogenblik onze hedendaagsche voorstellingen vergeten om
de realiteit der vroegere Geschiedenis niet te miskennen. Rome
was de Romeinsche Staat. Neemt Rome weg : er is geen Staat
meer; er zijn zoovele Staten als Rome wingewesten gehad heeft.
Brengt dit over op de Monarchic. Neemt den Vorst weg ; er is
geen Staat meer ; gij hebt dengenen weggenomen, door wiens Souvereiniteit de Staat gevormd werd : er zijn zoo vele Staten als er
in den Staat personen of corporation waren , die geen anderen
Opperheer kenden dan den Vorst. Wij kunnen niet te angstvallig in de juistheid van spraakgebruik en van definition zijn.
Eene valsche terminologie was te dikwerf het middel om het wezen der dingen op den achtergrond te stellen. Zoo het ons vergund
is eene vergelijking aan waarheden nog dierbaarder en heiliger
te ontleenen ; toen eene gevaarlijke wijsbegeerte in de gemoederen sloop , sprak men van het Opperwezen , omdat men ongaarne
sprak van den levendigen God die zich in Zijn woord openbaart;
van Christendom en Christelijk beginsel , omdat men zeer wel
begreep dat het wezenlijk Evangelic, met behoud van deze en
soortgelijke fraaije bewoordingen, te niet gaat , zoodra slechts de
-
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persoon van den Zaligmaker in de schaduw geraakt. Evenzoo op
politick terrein. De benamingen van Staat en Gouvernement hebben krachtig medegewerkt om , in den Vorst , eerst het hoofd
van den Staat en later den dienaar van den Staat te doen aanschouwen. 1k ben geen voorstander van LODEWIJK XIV zijne
scherpzinnigheid evenwel verdient alien lof, zoo hij , bij het op
komen. van valsche theorién , door dit eene woord , «de Staat
» ben ik , Yo el Rey ,» den nevel der nieuwe kunsttermen verdreven en de Monarchic in het licht gesteld heeft , gelijk zij sedert
eeuwen ook in Frankrijk bestond.
Ook in Frankrijk bestond! Maar is er dan, zoo wij, ten op zigte der
theorie, de waarheid van het opgegeven teeken erkennen , inderdaad zoodanige wezenlijke en wettige Alleenheersching in Frankrijk en in Europa geweest ? is niet veeleer het tegendeel waar,,
bewezen , verkondigd , overbekend ? weet men niet dat de Europesche Rijken oorspronkelijk Volksregeringen waren ; in welke
het Ciceroniaansche aliquid praestans et regale de overhand
behaald heeft ; zoodat de Vorsten , die van het vertrouwen der
Volken en van de omstandigheden misbruik gemaakt hebben ,
eigenlijk , zoo het om vrijmoedige karakterisering te doen is ,
even gelijk de Romeinsche Keizers , in den oorsprong der Dynastien en in den aard der overge6rfde magt , tyrannen zijn van een
verbasterd Gemeenebest ?
Dit gevoelen , ik erken het , was en is nog , ofschoon met meer
uitzonderingen dan te voren , algemeen. Het is dat van alle schrijvers uit de 18 e eeuw en gedeeltelijk uit lateren tijd , die door de
beoefening van het Staatsregt vermaardheid en invloed hebben.
verkregen.. Om enkelen te noemen, van een MABLY en, wat meer
zegt , van. een MONTESQUIEU en zijne tallooze navolgers of copisten ; maderhand van Mme DE STAEL , ZOO wel als van CHATEAUBRIAND ;
in onze dagen van een TRIERS en van een MIGNET. Doch wat zou
ik , door een veeltal namen , u in den waan brengen , als of het
getal der tegenstanders , ofschoon buitengewoon groot , eenigermate beperkt was. 1k herzeg ; onze meening wordt gelogenstraft
door ieder die in de revolutionaire periode opgang gemaakt heeft.
Voor de regtbank der publieke opinie kan ziij. geen oogenblik be:

-
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staan ; de periodieke drukpers heeft haar onnoemelijke malen
gebrandmerkt , als verregaande historische dwaling verbonden
met eene zeer gevaarlijke politieke ketterij.
Gij verlangt billijkerwijs te vernemen wie ik , tegenover deze
strijdbare helden tot bondgenoot heb. Wie ? ik schroom bijna
het te zeggen. Wie ik tot medestanders heb, vraagt gij. Alle deskundigen ; allen die, omdat zij de quaestie met onbevangenheid
en naauwkeurigheid onderzocht hebben, bevoegd zijn oordeel te
vellen.
Gij gevoelt wat mij op het hart ligt wanneer ik eene reeks van
manners , gelijk ik zoo even aangeduid heb , incompetent noem.
Het is dat ik mij vrij pleite van al wat naar oppervlakkige veroordeeling en ijdele aanmatiging gelijkt.
Verre van mij de verdiensten der tegenpartij te miskennen.
Auteurs , die over een deel der nakomelingschap heerschappij
gevoerd hebben , zijn niet van kundigheden , vooral niet van
glansrijke talenten , misdeeld. Aileen zij het mij geoorloofd
te zeggen , ook waar zij in het voorstellen der latere gebeurtenissen uitgemunt hebben , dat ik hen , in de vroegere Historie ,
niet` als kenners , maar , gedeeltelijk ten minste , als zeer onkundige dilettanten beschouw. Ik ben gezind al wat prijselijk is te
prijzen en literarische gaven te verheffen ; alleen moet ik mij het
regt voorbehouden , ook in de Literatuur , het onderscheid der
genre* niet uit het oog te verliezen, noch mij voor geschiedenis
te laten opdringen wat , in het wezen anti-historisch , in den vorm
een historische of politieke roman is.
Deze aanklagt vordert bewijs.
Laat ons vooreerst opmerken dat de Schrijvers die ik bedoel ,
meestendeels met de bronnen weinig bekend zijn. Er is een tijd
voor alle dingen , maar er is niet voor alle dingen tijd. Wie zich
bij voorkeur in de aangelegenheden van den dag mengt ; de ge.
zindheden en meeningen der tijdgenooten bestudeert ; geen arbeid
te zwaar acht om , door meesterschap over de taal, meesterschap over het gemoed te verkrijgen , zal niet ligt uren en althans
niet , gelij k vereischt wordt , jaren aan een. onderzoek , ter berei
king zijner oogmerken bijkans overbodig,' verspillen. Dit geldt
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ik thans enkel uit dit oogpunt beschouw) , ik zou bijkans durven zeggen , een soort van historische lappendeken gemaakt had ,
zich voor een grondig historie-beoefenaar, met algemeene toejuiching uitgaf.t
Daarbij behooren deze Schrijvers alien tot de. verschillende
nuances der categoric van hen die, van de toepasselijkheid hunner
begrippen op het verledene overtuigd , al wat hun ten halve
bekend was , aan die denkbeelden geassimileerd hebben ; zoodat
het in hun brein eene valsche rigting , eene gewaande volledig,
heid, eene hersenschimmige gedaante verkreeg.st
Ik heb om u gerust en mij zelven in veiligheid te stellen , nog
meer. De Schrijvers die in de Rijken. van Europa de ontaarding
der Republiek aanschouwen , geraken. , zoodra zij de ontwikke,
ling hunner denkbeelden beproeven , onderling in den meest
hevigen strijd. Wat de een beweert , ontkent de ander , en vice
versa. Wat de een zonder dwaze opvattingen niet aannemelijk
acht , is juist wat voor een ander niet twijfelbaar is. Zoo wordt
de geduchte schaar eenigermate gelbk aan de gewapende man,
nen die , volgens de oude fabelleer , Cadmus hadden. omringd.
Zij beleedigen , zij bevechten, zij vernietigen elkander; het is een
collectieve zelfmoord lien zij begaan, en wij zijn overwinnaars ,
terwijl wij enkel toeschouwers geweest zijn.
1k wil u in de gelegenheid stellen eenigermate zelf de juistheid
te verifieren mijner aanklagt , door u enkele staaltjes te vertoonen der oppervlakkigheid van hen die men als toongevers in .de
behandeling van historische vraagstukken gevolgd heeft; eene
oppervlakkigbeid ongelooftijk zoolang zij niet aanschouwelijk
gemaakt wordt,
De eenparigheid omtrent het aanzijn van een Republikeinschen

all a trop plane au dessus de tous les Gouvernements de 1'Univers ; it les
voit de trop loin , et , pour defricher les premiers siecles de notre Histoire,
faut ramper travers des broussailles : D MOREAU 1. 1. V. 265.
2 Dit , en ook veel van hetgeen Nolgt , is meer uitvoerig behandeld in Archives
de la M. tl'Or. Nass. 1. (2' edit.) 76* en volgg.
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Staat (Democratie royale), als grondslag van het Frankische Rijk,
steunt op het beweeren , dat de Kroon bij keus. en opdragt
over moest gaan. Intusschen blijkt het dat de Kroon steeds erfegeweest is ; dat de Vorst naar goedvinden over het eigendom
van elk gedeelte van zijn gebied ten behoeve van anderen beschikte ; dat het , bij gebrek aan uiterste wilsbepaling , als gemeenschappelijk erfgoed , onder de Prinsen van den bloede verdeeld
werd.
Eentweede proef.— Men stelt als gewisdat er, van de vroegste
tijden af, eene bij kans onafgebrokene reeks van Nationale Vergaderingen bestaan heeft ; doorloopende historische lijn nevens het
Vorstelijke gezag. Straks zullen wij zien hoe weinig die naam op
de Stenden toepasselijk is. Thans bepaal ik mij bij de opmerking
dat men die aaneenschakeling opgevoerd heeft ook langs eene
reeks van eeuwen , toen er , in den zin welke bedoeld wordt , geene
Natie bestond. Maar wat hebben wij clan te denken van die wij dMars- en Meivelden , van die Volksvergaderingen ,
waarin , onder den vrijen hemel , over de aangelegenheden der
Franken beraadslaagd en bij meerderheid van stemmen beslist
werd ; Comitien , in wier eenvoudigen afloop en heilzame strekking Lodewijk XVIII , blijkens de voorrede van zijn Charter , het
type der Constitutionele regering terugvond? Wat wij daarvan
moeten denken ? dat ze nooit hebben bestaan. Het valt niet zwaar
dit te bewij zen. Gij meent welligt dat wij daarvan menigvuldige en
uitvoerige beschrijvingen in de Annalisten van die dagen bezitten.
Gij bedriegt u. Niet eene. Slechts eene enkele plaats is er, waar van
zoodanig Meiveld gewag wordt gemaakt. En die plaats zelve werpt
de hypothese omver. Aldaar toch is sprake enkel van eene wapenschouwing , die geenerlei betrekking op wetten of algemeene beraadslagingen heeft.
Wilt gij nog een voorbeeld dat mij steeds treffend voorgekomen is ? Die Schrijvers verkondigen , als een axioma, dat de Wetgevende Magt tusschen Koning en Volk minstens gedeeld was.
her voor beweeren zij een stellig en onwederlegbaar bewijs te
hebben. In eene Ordinantie der 9° eeuw leest men ; « de Wet
)) wordt gemaakt door toestemming van het Volk en afkondiging
,

— 78
» van den Vorst. »' En inderdaad wat kan bij de oppervlakkige
lezing van dezen losgerukten volzin duidelijker zijn! de Vorst
mogt niets bepalen eer het Volk het vergund had. Geen wonder
dus dat de tekst het thema geworden is waarop men, met duizend
variation, het lied der volksinterventie in de wetgeving heeft gezongen. Desniettemin is de inzage van het stuk genoegzaam om te
erkennen dat het geene quaestie van Staatsregt , maar eene stedelijke zaak behandelt ; dat de uitdrukking lex fit de instructie van
een proses beteekent ; dat door het woord populus de bijoenkomst der stedelingen voor dit regtsgeding aangeduid wordt
zoodat de vertaling deze is : « Iedere regtszaak wordt in staat van
»wijzen gebragt door de getuigenis der aan -wezigen en krachtens
»de bevelen die in naam des Konings uitgevaardigd zijn. » -- En
toch is die plaats de hoeksteen gebleven van het betoog. 2
Om het in een woord zamen te vatten , er is geen daad of persoon die zijn ware gedaante en karakter behoudt. Bijv. het is bekend hoedanig een Vorst Karel de Groote geweest is. In den volsten zin Alleenheerscher ; die , -voorgelicht door wijze raadslieden,
van bekwame ambtenaren gediend , . van dappere legerhoofden
omringd , evenwel, met voorbeeldelooze zelfwerkzaamheid en
energie , zich wetgever en oppergebieder betoond heeft. Welnu!
ook hij is , onder de kunstbewerking der moderne Republikeinsgezinden , het hoofd van een Gemeenebest geworden ; een oppermagistraat , die de toestemming zijner onderdanen voor de nitvaardiging zijner Capitularien nederig verzocht.
Wat er met de Historic van (Ins eigen Land, ten aanzien van
het Grafelijk gezag, plaats gehad heeft, is u bekend. Hiervan breng
ik u een voorbeeld te binnen, maar zoodanig dat het, gansch
alleen , volkomen genoeg is. Dit namelijk, dat, ofschoon er voor
de 1.5 e eeuw in Holland geen bijeenkomsten der Staten bekend
I u Lex fit consensu populi et constitutione Regis.
Zoo als men bijv. kan ontwaren in een blad, hetwelk, om de buitengemeene
bekwaamheid der redactie en om de magt der partij die het vertegenwoordigt
grooten invloed heeft, of althans gehad heeft; de Gazette de France , in wier
historische artikelen over den aard van het Vorstelijk gezag de aanhaling dezer
woorden, sedert eene reeks van jaren, nooit ontbreekt.
2
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waren, de Staten evenwel in 1587 zeideir dat de Souvereiniteit
des Lands sedert 800 jaren, van wege de Staten, aan de Graven en
Gravinnen opgedragen was. Derhalve de-lasthebber had den last
ontvangen zes honderd jaren- eer de lastgever bestond. Het zijn
ook ten onzent niet mannen enkel van den tweeden rang die in
dergelijke dwalingen zijn vervallen. Mogt gij het betwijfelen, wie
stond hooger in de algemeene schatting dan DE GROOT en wat
werk verdient lager dan het zijne de Antiquitate Reipublicae
Batavae te staan ?
Doch de geschiedenis was , onder zoo menigen aanval, geen
weerlooze prooi. Er zijn , nevens de onbevoegden , deskundigen
geweest welke, met ernst en naauwgezetheid, uit liefde tot de
wetenschap , zich aan haar beoefening gewijd en , door studie der
bronnen , in vroeger eeuwen , meer bij kans dan in hunne eigene
dagen , geleefd hebben. Gelijk bij strijdige opgave meer
hechten aan het eenvoudig getuigenis van een geloofwaardig man,
die .een verafgelegen Land bezocht heeft dan aan de zwierige
beschrijvingen van een aantalgeografen,- die hunne kennis , aan het
hoekje van den haard, uit gebrekkige boeken hebben ontleend ;
evenzoo stellen wij meer gewigt in het doorgaans bescheiden oordeel van den echten historie-onderzoeker dan in de orakeltaal
van hen wier vastheid van overtuiging uit onbekendheid met de
zwarigheden ontspruit. Bovendien, gelijk oppervlakkigheid onderlingen strijd te weeg brengt, zoo is bij grondige wetenschap, in
de hoofdpunten onderlinge overeenstemming openbaar. Zelfs
geen verkeerde rigting der eeuw kon iemand van de geleerden ,
die ik op het oog heb, in twijfel doers trekken wat hij dagelijks in de oude gedenkschriften. en Staatsstukken , met wier
-overweging of uitgave hij zich bezig hield geprent von.d. Zoodanig was de allezins te regt vermaarde school der Benedictijners,
aan • wier verbazenden arbeid en volharding wij eene reeks der
meest gewigtige werken over de geschiedenis van Frankrijk te
danken hebben. Zoodanig bijv. de Rijkshistoriograaf onder Lodewijk XVI, MOREAU die zich door het diepgaande zijner
navorsching, van den invloed der revolutionaire dwalingen onbesniet bewaard heeft, en wiens geschriften , volgens het veel.
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beteekenend oordeel van Kluit , over den oorsprong en de ontwikkeling der Fransche Monarchie meer licht hebben verspreid,
dan een vleet der toen ter tijd verschijnende boeken. Zoodanig
is , in zekere mate , GUIZOT wiens schranderheid en ernstige bestudering der bronnen hem doorgaans voor het wringen der
gebeurtenissen op de leest zijner politieke vooringenomenheden
behoed heeft. Zoodanig is in Nederland KLUIT geweest ; die door
Beene verguizing in het streven naar de waarheid zich, liet
schrikken. De resultaten zijner navorsching kwamen met de algemeene en toen vooral geliefkoosde bespiegelingen niet overeen.
Welnu ! daar zijne kunde bekend was , werd zijne eerlijkheid in
twijfel getrokken: zijn doel , in de behandeling der Grafelijke
tijden was , zeide men, geweest struikelblokken in den weg der
Patriotsche ontwikkeling te leggen. Zeventig jaren vervlogen ; en
wij zien thans dat de man , die aan den laster ten doel stood , als
moedige ijsbreker erkend , als leidsman gevolgd , en , al heeft de
verscheidenheid van gevoelens niet opgehouden, door alien , als
het model der echte historie-onderzoekers , naar waarde geschat
wordt.
1k heb slechts ter loops kunnen zamentrekken wat ik elders
eenigzins uiteengezet heb. En nog ben ik welligt te uitvoerig ge 7
weest. Doch ik kan, in mijne verdere mededeeling, te korter
zijn , naarmate ik thans , zoo ik mij vleijen durf, voor de beknopte opgave van mijn gevoelen , of liever voor de eenvoudige
vermelding van historische waarheden , eenig meer crediet heb.
De Staat in Europa-was , zeide ik , eene getemperde Monarchie.
Eene Monarchie dus hadden wij op den Vorst , eene getemperde Monarchie, dus hebben wij op de Stenden te letten. Ik
wijs u vooral op Frankilk , omdat men de algemeene trekken duidelijker bij de voorstelling van een bepaald voorwerp
aanschouwt , en vermits in het Frankische Rijk de wortel ligt
welks vertakkingen zich over het grootste deel van den Europe-schen bodem hebben verspreid. Daarbij zal ik , zonder mij met
afwijkingen en misvormingen bezig te houden , uwe aandacht
vestigen op de doorgaande strekking, op hetgeen in den regel
-
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zielend en karakteristiek was.
Ik wil u niet noodeloos door herhalingen vermoqen, De Koning was hetgeen wij gezien hebben dat hij in eene wezenlijke
Monarchie behoort te zijn ; meester en eigenaar van het Souverein
gezag in wetgeving , regtspleging, en bestuut , die te regt de geboren Lan.dsheer , de natuurlijke en erfelijke Heer , de Souvereine
Prins en Vorst genoemd werd : die in eigen naam de Staatsaangelegenheden bestierde , omdat de Staat gevormd werd door de
persoonlijke betrekking welke de Vorst op onderdanen en corporatien had ; omdat de zaken van den Staat de zaken waren van
zijn Huis en Dynastie zoodat het beheer van den Staat met het
beheer als ware 't zijner huishoudelijke belangen gelijk stond. Een
Koning die eigen Domeinen , eigen geldmiddelen , eigen vrienden
en vijanden had; die zelf krijg voerde en vrede sloot , niet omdat
men hem dit regt nuttigheidshalve toegekend had, maar omdat
oorlog en vrede zijne persoonlijke zaak was ; die gunsten en voorregten verleende , niet opdat hij Souverein zou worden , maar
omdat hij Souverein was : wiens gezag, alhoewel het niet vermogt
buiten den kring zijner eigene regten te gaan , daar binnen aanspraak op eerbiediging en gehoorzaamheid had. Ik kan in geene
ontwikkelingen treden van de wij s waarop de Monarchien van
Europa uit de puinhoopen van het Romeinsche Rijk opgerezen
zijn. Verovering , krijgsregt , herinneringen uit het Keizerlijk Bewind hebben daartoe medegewerkt. Laat ons slechts in het oog
houden dat het voorname fundament in landbezit en grondeigendom lag ; dat er van den beginne of een eigen , persoonlijk , individueel gezag was ; GUIZOT schrijft te regt : « Le caractere distinc
» tif et fondamental de la royaute , c'est qu'elle etait un pouvoir
» personnel , non un pouvoir public ; une force en presence
» d'autres forces , non une magistrature an milieu de la societe.
Ik kan evenmin in bijzonderheden de lotwisselingen nagaan waaraan het Monarchaal beginsel in Frankr4 onderworpen geweest is : hoe het Vorsteqk gezag onder de _Rot * faineants , en
.
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vervolgens bij de zwakheid der opvolgers van KAREL den Groote,
bijkans te niet ging; hoe beurtelings Hierarchie en Leenroerigheid den Vorst nagenoeg van alien invloed en magt beroofden ,
en hoe de Kroon , in het slijk gevallen , eerst door de veerkracht der Karolingers en later door de opkomst der steden
en haar vereeniging met den Vorst tegenover de onafhankelijk
geworden Rijks-Grooten , weder opgebeurd werd. Genoeg zoo
we , bij alle verscheidenheden der Historie , de voortduring , de
identiteit , de onvernietigbaarheid van het beginsel oprnerken.
Het was vereenzelvigd met de natuur van. den Stmt.' Het was er
mede , als met den leeuw die , telkens in gevaar van onder de baren bedolven te worden , telkens uit de baren verrijst. 2 Door alle
eeuwen heen was regtens en werd feitelijk telkens op nieuw toepasselijk wat BOSSUET er van gezegd heeft : « Le Prince ne doit
D rendre compte a personae de ce qu'il ordonne. Quand le Prince
»a juge , it n'y a point d'autre jugement. Il n'y a point de force
» coactive contre le Prince. L'autorite Royale doit etre invincible.
D Le peuple doit craindre le Prince , mais le Prince ne doit crain» dre que de faire mal.» Of wel , met een woord : «rAutorite
»Royale est absolue; » de Vorst, eigenaar der Souvereiniteit , had
vrije beschikking over dit eigen hem door Gods genade ten deel
gevallen gezag.
Er was dus eene Monarchie. Doch op welken grond mag eene
alleenheersching , waarin aan den Vorst eene volstrekte en onbedwingbare magt toegekend wordt , tevens getemperde Monarchie worden genoemd?
Wij zagen het reeds. Omdat de Vorst , alvermogend ten aanzien van eigene regten , nets ten aanzien der regten van anderen
vermogt ; omdat hij , in den ganschen omvang van het Staatsgezag vrij , door de regten der Stenden beperkt werd. Een enkel
woord over het vermogen dezer Stenden , zoo als dit buiten en
in hunne bijeenkomsten openbaar werd.
Als men van de beperking der Vorstelijke magt door Stenden
“Naturam expellas film& , tamen usque recurret.o
Luctor et emerges.
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gewag maakt , denken wij terstond aan eene soort van StatenGeneraal , wier vereenigde werking tegen het geweld der Kroon
een heilzaam gewigt in de schaal legt. Nemen wij het woord in
meer ruimen en eigenaardigen zin. Stenden zijn al wat tegenover den Vorst zelfstandigheid heeft. De beperking van den
Souverein ligt reeds in dit afzonderlijk bestaan : in de verpligting welke , door regt en zedelijkheid, aan den Vorst opgelegd is , om alle regten te eerbiedigen en te beschermen ; om ,
met ter zij destelling van willekeur en dwang , aan ontwikkeling
en zelfwerkzaamheid bevorderlijk te zijn ; onn geen belemmering
te brengen in de wording en uitbreiding der dingen , waardoor ,
uit de meest eenvoudige bestanddeelen der zamenleving , de Maatschappij zich in de gansche verscheidenheid van Naar omtrekken
en vormen , als ware het , crystalliseert. In dit opzigt was er , bij
verschil van regten , gelijkheid van regt. leder vrij man , elk vermogend landbezitter,, leder Geesteltike , elk Edelman moest , ook
reeds uit eigen hoofde , worden ontzien. Maar bovendien uit de
individual werden , door gelijkheid van doel of betrekking , vereenigingen gevormd; geen Souverein was bevoegd in hetgeen de
aangelegenheden van anderen betrof, zamenwerking, beraadslaging , eendragt en eenheid tegen te gaan en te beletten. Aldus waren er , daar het beginsel van Associatie en Corporatie vrijen loop
had , Gilden , Gemeenten , Steden , met veelzins gewijzigde inrigting van lidmaatschap en burgerregt. Aldus ontvingen de Stenden , voor zoo ver men daaronder meer bepaaldelijk geheele
klassen van ingezetenen verstaat een meer aanschouwelijken.
vorm : de Adel, de Geestelijkheid, later de Derde Stand. Aldus
was er vastheid voor den Staat ; aldus waren er steunsels voor
vrijheid , eigendom en regt ; steunsels ook voor den Vorst , maar
steunsels die te minder buigen , naarmate zij steviger zijn. Laat
ons dan in het onderzoek naar de heilzame tempering van het
gezag in de Europesche Rijken , niet zoo zeer op kunstmatige inrigtingen letten , als op de eenvoudige en natuurlijke organisatie
der Maatschappij.
Evenwel wij mogen ook de Vergaderingen der Stenden niet
voorbijzien. Niet te veel en ook niet te weinig moet daaraan wor-
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den gehecht. Die Vergaderingen zijn niet , gelijk de Stenden zelve,
een integrerend bestanddeel van den Staatsvorm geweest ; de
bijeenroeping was niet het gevolg eener regelmatige interventie
in het beheer : zij was telkens een buitengewone , exceptionele
maatregel , die geheel kon.achterblijven, zonder dat uit deze weglating eenige verandering van zaken ontstond. En hoedanig nu
is het werk en de roeping dezer bijeenkomsten geweest ? Niets
ligter dan door de aanhaling van enkele geschiedenissen, die men
als bewijs zou willen doen gelden , overdreven of verkeerde begrippen te doen ontstaan. Ik zou u kunnen wijzen op WILLEM
den Goede, aan wien de onderdanen tienmaal meer geven wilden
dan hij had gevraagd en die toen niets wilde ontvangen, overtuigd,
zeide hij , dat ze hem zouden bijstaan als hij hulp behoefde; maar
dit was geen dagelijksch werk. Ik zou u te Gend kunnen brengen,
waar het Groot Privilegie aan de jeugdige en weerlooze MARIA,
door tusschenkomst van een bloedgierig gepeupel afgedwongen
of te Brugge , waar Aartshertog MAXIMILIAAN maanden achtereen
door de opgeruide burgerij gevangen gehouden werd maar de
uitgestrektheid der Majesteitschennis kan., evenmin als de ongemeene hartelijkheid der bevolking jegens een y an de Landsheeren,
tot maatstaf strekken der burgerlbke regten of der Vorstelijke
bevoegdheid. Om den aard der Vergaderingen, naar waarheid te
leeren kennen, zij men aan de tweederlei hoedanigheid waarin de
Stenden bbeenkwamen, gedachtig; als onderdanen en als eigenaars.
Als onderdanen ; door den Vorst opontboden ; tot gehoorzaamheid gehouden; die niet de allerminste aanspraak hadden op
beschikking over regeringszaken, op deelgenootschap aan de
wetgeving, op initiatief of gemeen overleg. Geenszins als een Nationaal ligchaam ; maar als Stenden , elk in zijne afzonderlijke
bevoegdheid ; zonder tot aaneensluiting en zamenspanning geregtigd te zijn.
Als eigenaar8. Op het regt van eigendom rustte niet enkel het
Vorstelijk gezag , maar ook de veelsoortige vrijheid der bevolking.
De Vorst had geenerlei magt om, krachtens een Algemeen Staatsregt , legers te verzamelen en belastingen te heffen. Daarom had
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hij niet enkel aan gehoorzaamheid, maar dikwerf ook , ,vooral bij
tegenspoed en gevaar, aan de welwillendheid en hulpvaardigheid
der onderdanen behoefte. Zij konden de beurs gesloten houden ;
de Vorst kon over geen penning naar willekeur beschikken. De
oproeping stond doorgaans met een financiOe noodkreet gelijk ;
de fin.an.ciêle invloed was derhalve groot en desniettemin ook
beperkt. De Vorst kon bezwaarlijk in het plegen van onregtvaardigheden volharden; want de spreuk «Point de redresseo went de griefs , point de subsides , » was eene zeer krachtige
spreuk , eene magtspreuk , niet in den gewonen , in den letterlijken zin. De Stenden konden niet ligt de gelegenheid ter vernietiging der Vorstelijke regten misbruiken ; want het waren subonderstand , bij dragen hulpgelden die werden gevraagd;
geen toestemming in het vaststellen der uitgaven en in het
verleenen der gelden onmisbaar voor de instandhouding van het
bestuur ; de Vorst , die zijne eigene Domeinen en eigen opbreng.
sten en eigen crediet had , was Diet spoedig gereed om zich , ten
koste van regt en eer , uit de verlegenheid te redden ; en , voor
zoo ver so.mwijlen dergelijke losprijs gevorderd en betaald is,
behoort zulks niet onder de eigenaardige en regtmatige gevolgen
der instellingen te worden gebragt. Zoo was in die bij eenkomsten geenszins een hefboom , ter omverwerping van den Vorste
lijken zetel; maar wel, tegen heerschzucht en begeerlijkheid van
den Alleenheerscher „ een uitmuutend bolwerk ten behoeve van
billijkheid en regt..
Ziedaar de voorname trekken van het wezen ; nu zou ik , naar
mijn bestek , u insgelijks de waarde van den Europeschen Staatsvorm behooren te schetsen. 1k zal mij hieraan niet onttrekken
doch bij het nagenoeg verstreken zijn van den tijd die mij nog
vergund is , komt mij ; na het reeds gezegde en terwiji ik op
u zie , de wenk verhum sapienti uitnemend te pas.
Zoo wij verpligt waren , ter goed- of afkeuring , bij het
opnemen der stemmen , naar de revolutionaire tegenpartij
te gaan , dan hadden wij het proces verloren , dan zouden de
Staatsvormen i die ik beschreef , worden veroordeeld, ipso jure

.
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nietig en van onwaarde gekeurd worden als zijnde met de allereerste voorwaarden van het revolutionair regt in strijd. Wat beteekent onafhankelijkheid van den Vorst waar de genade van
het Souvereine Yolk de eenige bron van wettig gezag is ? Wat
maakt men van het onderscheid der Stenden gewag , terwiji gelijkheid van alien , met vernietiging van dergelijke vooroordeelen,
de kern uitmaakt der nieuwerwetsche Regten van den Mensch!
Doch ik kom tegen het vonnis der revolutionaire wijsheid bij uwe
regtbank , M. H.! in hooger beroep ; en ik zal , tot dat einde, de
gehalte van de Europesche Rijken, eerst met de overige Staats
vormen vergelijken en daarna toetsen aan het oordeel dergenen
wier wijsheid meer dan twintig eeuwen verduurd heeft.
Aan de vroegere Staatsvormen. Geene anderen komen in
aanmerking dan de Aziatische Monarchien en de Republieken
der Oudheid.
De Aziatische Monarchial. — Ik weet dat er in de beoordeeling
van deze Staten veel overdrijving en misverstand geweest is. Dat
de dwingelandij zich vooral aan het Hof, onder de naastbestaanden
en beambten van den Autocraat , in haar gansche onregtvaardigheid en in de toomeloosheid der hartstogten ontwikkelt ; dat
de schroomelijkste willekeur door Godsdienst en zeden , door
vrees voor misnoegen en opstand, eenigermate aan banden gelegd
wordt. Desniettemin , bij de herinnering aan de zoo spoedige ontaarding van het Aartsvaderlijk gezag in eene waarlijk despotieke
magt; aan den aard dezer Rijken , wier bestaan grootendeels op
een blijvend veroveringsregt berust ; aan de regering van ondervorsten en Satrapen , door wie de beklagenswaardige en wear1ooze bevolking in slavernij gebragt en uitgemergeld wordt ; aan
een heerschappij , waar opstand , brandstichting en moord het
surrogaat is van petitieregt ; aan de innerlijke zwakheid van
die schijnbaar magtige Staten , waarin zooveel in het wezen
stationair en in de vormen bouwvallig is; geloof ik , zonder
in aan Europeschen hoogmoed schuldig te make-n, te kunnen beweren dat de Europesche Staatsvormen , die zich onder
den invloed der Christelijke beginsels hebben ontwikkeld ,
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in de rei der politieke gewrochten op hoogeren rang staan.
Aanzienlijk en schitterend voorzeker waren' de Republieken
der Oudheid. En van waar ging die verbazende magt nit ? van den
zeer beperkten kring eener Stad. Die Staten, ook wanneer zij , gelijk Rome, bijkans de geheele aarde overheerd hadden , waren. een
Stad met haar gebied. Hieruit wordt .haar gansche inrigting verklaard. 1k zal mij niet in duistere vragen verdiepen over den
aard der Stedelijke Monarchien, waarmede doorgaans de geschiedenis dezer Gemeenebesten begint. Zooveel is duidelijk , dat zaxnenwoning eenheid van belangen en onderling overleg te weeg
bragt ; dat spoedig het denkbeeld van Gemeente en burgerij en
deelgenootschap aan de Staats- of Stadsaangelegenheden ontstond. Maar hoedanig nu is het beheer dezer Staten , hoedanig het
lot en leven der burgerijen geweest ? Wij bewonderen in Tyrus
en Carthago , in Athene en Rome , de veerkracht in handel en
krijg ; maar wij weten ook hoe er, bij het verschil der belangen en
het barnen der driften , geen regeling en overeenstemming, maar,
onophoudelijk bijna , worsteling der democratische en aristocratische bestanddeelen was. Voorzeker aan instellingen ontbrak het
niet , de Aristocratie had in den Senaat , of in een soortgelijk ligchaam der aanzienlijken en gegoeden , eene regelmatige werking ;aan het Volk werd eenige wettige magt en invloed , door middel
der Comitien verleend; en voor eenheid van bestuur, door de- aanstelling van veelvermogende Magistraten, in zekere mate, gezorgd.
Maar tusschen deze verschillende magten de grenslijn met juistheid te trekken, met nadruk te handhaven, en aan de orde van
den Staat de vastheid te geven , waardoor zij tot blijvenden dam
tegen begeerlijkheid en heerschzucht kan verstrekken , ziedaar
het moeijelijke problema dat de geschiedenis dezer Republieken
niet opgelost heeft. Gij weet dat de toedragt der gebeurtenissen ,
onder velerlei wijziging, overal bijkans dezelfde geweest is ; gij
kent de verschijnselen ; den telkens ivederkeerenden voortgang
en afloop der krankheid die in het organisme van den Staat was
gehuisvest ; de overgangen van Aristocratie en Oligarchie , van
deze tot een weer vrij- en volksgezind beheer ; de tooneelen van
partijwoede en wraakoefening die deze afwisselingen vergezeld
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hebben; de triumf der menigte ; de losbandigheid alqd onvolledig , zoolang er zweem van orde of regel overig was; de dorst naar
vrijheid en naar bloed, die bij elke teug onleschbaarder werd ; de
wanhoop en afmatting , die aan den behendigen volksleider of zegevierenden Veldheer den weg baande naar het plegtanker der
vertwijfeling , de tyrannie. Waarlijk wij behoeven den voorbijgaanden glans dezer Staten niet te benijden , wanneer wij bedenken dat deze reeks van overgangen , met haar ontzettenden nasleep van ellende , tot de eigenaardigheid van een onvermijdelijken ziektetoestand behoort, waartegen dwingelandij alleen het
rampzalig geneesmiddel is.
Doch er is meer. Ik wil u de hooge waarde der Europesche
Staatsvormen doen opmerken,niet enkel in de praktijk, maar ook
in de bespiegelingen dergenen die van geene vooringenomenheid
verdacht kunnen warden ten aanzien van hetgeen ze niet hebben
gekend. De wij sgeeren en Staatslieden van Griekenland en Rome
zochten wat naderhand de natuurlijke ontwikkeling van het
Christelijk en Germaansch beginsel verleend heeft. Deze heeft de
bezwaren uit den weg geruimd, welke voor hen onoverkomelijk
geweest zijn. Immers , vragen wij naar de oorzaak waardoor
in de Monarchien van het Oosten alles in onveranderlijken
vorm gegoten , in de Republieken der Oudheid alles daarentegen viottend en ligtbewegelijk was , wij zullen die vinden in
het geniis , hetzij aan dien eerbied voor regt en vrijheid , hetzij
aan die onwrikbaarheid van het eenhoofdig gezag , wier vereeniging en liarmonie de Europesche Staten, in hun eigenlijken aard en strekking karakteriseert. Deze Staatsvorm is de
verwezenlijking van hetgeen de Ouden , als het toppunt van
bun verlangen , te vergeefs hebben gewenscht. Ik zal u niet ,
op dezen laten avond, de ondienst bewijzen mij met een tooi
van geleerdheid te omhangen; anders zou ik u eene reeks van
plaatsen. uit ISOCRATES en PLATO en anderen bijeen kunnen brengen. Ik herinner u slechts twee gezegden, het eene van CICERO,
wanneer hij , in de Republiek , aan SCIPIO die eigenqk voor hem
optreedt , deze woorden in den mond legt : «zoo ik kiezen moet ,
kies ik de Monarchie ; maar eigenlijk keur ik noch Monarchie ,
.
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noch Aristocratie , noch Democratie op zich zelve goed ; woven
»alien verkies ik den Staatsvorm , die uit alien zamengesteld is. D t
De andere uitspraak is van een niet minder bevoegden regter
van TACITUS : « de Natien en Steden , » schrijft 1 ij , worden door
»het Volk , of door de Aanzienlijksten, of door Opperhoofden be» stuurd ; het valt ligter een Staat met geregelde zamenwerking
»dezer drie elementen te prij zen dan te vormen ; of, zoo die al
» mogt geboren worden , het zou niet voor langen tijd zijn. » 2 En
toch die vereeniging is in het nieuwer Europa langdurig geweest.
In menigen Staat kan , door alle verbasteringen heen , de nuttige
werking dezer mengeling van krachten en belangen worden aanschouwd ; in Groot-Brittannie vooral, waar de welverdiende roem
der Staatsregeling minder ligt in datgene waardoor zij van andere
Europesche Rijken. verschilt , dan integendeel in hetgeen zij met
deze , als gemeenschappelijk erfgoed , bezit. Voor de Ouden was
geen bestendigheid van Monarchie, met eerbiediging der Yolksvrijheden bereikbaar. Elke poging moest wel eene mislukte proefneming zijn, omdat het hun aan den vasten bodem ontbrak,welke
later door de zelfstandigheid des Vorstelijken gezags gelegd werd.
Wat une Monarchic entoure'e d' institution* Re'puhlicaines beteekent , heeft de ervaring der laatste jaren geleerd ; to meltleure des Re'puhliques vond spoedig in de willekeur van een persoon of van eene faktie haar graf. Natuurlijk ; want een zetel op
de Volkssouvereiniteit gebouwd, kan enkel door despotisme worden geschraagd. Eene Staatsregeling , in historischen bodem geworteld, is tegen de stormen der vrijheid bestand. In Engeland is
gebleken dat, under bescherming van den Troon , waar deze in
veiligheid is , de vrijheid zich ontwikkelen kan op eene wijs , dievoor geen Republikeinschen. Staatsvorm behoeft achter te staan ;
dat er de Monarchie , zonder gevaar, eenigermate in Republikein.schen geest kan worden bestierd: overeenkomstig het gezegde
I u E tribus nullum ipsum per se separatim probo ; anteponoque singulis
, quod conflatum fuerit ex omnibus. Sed si unum ac simplex probandum

»sit , regium probem atque in primis laudem.» De Rep. 1. 35.
2 Delecta ex his et consociata reipublicae forma laudari facilius quam eve»nirc et, si evenit, haud diuturna esse potest.» Annal., IV. 33.
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van Lord BOLINGBROKE , dat BURKE overgenomen heeft « het
»is ligter veel wat tot de Republiek behoort op een Monarchie
»te enten, dan iets wat naar Monarchie zweemt in republikein» sche vormen te brengen. » 1
Aldus hebben wij de vlugtige behandeling ook van dit onderwerp ten einde gebragt. Voorzeker het gebrekkige der Europesche Staatsvormen is geen oorzaak der Revolutie geweest. Zij waren, onder de hand. des tijds en de begunstiging der omstandigheden , een afdruksel geworden van het ideaal dat zich de politieke
vrijheid van vroeger eeuw in den onbelemmerden loop van haar
bespiegelingen gevormd had. In de grondtrekken dezer Staatsregelingen , vvier bestaan met het volksleven vereenzelvigd was ,
ligt veeleer de veroordeeling , niet slechts van zoodanige omwenteling als er plaats gehad heeft , maar van elke Revolutie. Geen
omkeering werd vereischt , vermits , indien men de oorspronkelijke vorming van den Staat in het oog had gehouden, hervorming
mogelijk zou geweest zijn. Te regt verwijt BURKE aan de Franschen , na gewag te hebben gemaakt van de gebeurtenissen van
1688 (eene Revolutie welke eigenlijk het onmisbaar geworden
behoedmiddel tegen eene Revolutie geweest is) : « Gij hadt , des
» verkiezende , uit dit voorbeeld nut kunnen trekken. Uwe Pri» vilegien , ofschoon buiten werking , waren niet in vergetelheid
» geraakt : uwe Staatsregeling was geenszins vernietigd; de grond» slagen waren in hun geheel. Gij hadt kunnen herstellen ; gij
»hadt op de oude fundamenten kunnen bouwen. In uwe Stenden
»hadt gij die zamenvoeging en verscheidenheid van belangen ,
» welke zoowel in de politieke als in de physieke wereld voor de
» harmonie van het geheel vereischt wordt. Het verschil der belan» gen was juist eene heilzame belemmering van overhaaste beslui» ten. De vrijheid had zoo menigen waarborg als er in de Stenden
» verschillende zienswijzen, naar eigen standpunt , geweest zijn.
» Alle deze voordeelen waren u in den voormaligen Staatsvorm
(,You can better ingraft any description of Republic on a monarchy than
any thing of monarchy upon the republican forms. Reflections on the Rev. in Fr.
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to beurt gev
loch gij hebt liever van meet of willen begin» nen. , omdat gij alles wat u verleend was , veracht hebt, »i Dit
verwijt heeft ook Nederland verdiend. Voorzeker ik vlecht gees
krans voor de Staatsregeling , gelijk zij in een zamenstel der prerogatieven van de Stedelijke Magistratuur ontaard was ; maar ik
beweer dat, door het opsporen van haar historische grondtrekken,
elke wenschelijke verbetering verkrijgbaar ware geweest. Door
versterking van het Stadhouderlijk gezag eenheid van het algemeen Bewind ; door eerbiediging der historische regten van alien,
eerbied voor de regten der burgerijen , der Hervormde Kerk , der
kleinere Steden , ook der Landgewesten ; eerbied voor zoo menigvuldige regten , welke door de overmagt of van de Staten ,
of van Holland, of van Amsterdam werden miskend. Door ontwikkeling van het beginsel van verdraagzaamheid , de meerdere
gelijkheid welke , bij verandering van omstandigheden , met de
veiligheid van Kerk en Staat vereenigbaar was. 2 Doch wij vergaten
de spreuk : a Gelukkig hij , die de voorregten welke hem gegeven
» zijn , waardeert. » 3 Ook wij hadden liever een revolutionairen ,
dan een historischen Staat ; liever een Bataafsche Republiek dan
een Nederlandsch Gemeenebest.

I e You might, if you pleased, have profited of our example and have given
»to your recovered freedom a correspondent dignity. Your privileges, though
»discontinued, were not lost to memory. Your constitution , it is true , whilst
»you were out of possession, suffered waste and dilapidation ; but you posses»sed in some parts the walls, and in all the foundation of a noble and vene»rable castle. You might have repaired those walls ; you might have built on
»those old foundations. . . . In your old states you possessed that variety of
Dparts corresponding with the various descriptions of which your community
»was happily composed ; you had all that combination and all that opposition
»of interests, you had the action and counteraction which, in the natural and
»in the political world, from the reciprocal struggle of discordant powers, draws
»out the harmony of the universe. .. . You had all these advantages in your
»ancient States; but you choose to act as if you had never been moulded into
n civil society and had every thing to begin a new. You began ill , because you
»began by despising every thing that belong to you. 1. 1.
2 all falloit retremper l'Etat dans son principe.
Felices nimium si sua bona nOrint Agricolae.»

.
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Thans blijft ons nog over de misbruiken te beschouwen. Zijn
deze de oorzaak der Revolutie geweest? In zeker opzigt heb ik
deze vraag reeds beantwoord: want, hoe groot en menigvuldig
zij ook waren , de vroegere beginsels en Staatsvormen gaven het
middel tot wegneming aan de hand. Maar desniettemin kan men
nog in dezer voege de vraag doers : waren welligt die misbruiken
zoo menigvuldig en ontzettend. , zoo beleedigend voor het menschelijk gevoel , dat men dien ten gevolge , door de bedwelming
eener billijke verontwaardiging over het onregt, de deugdelbkheid
der beginsels en de voortreffelijkheid der Staatsvormen miskend,
en, bij het smachtend veriangen om van den ondragelijken toestand verlost te worden , in den vernielenden stroom der Omwenteling eene heilfontein gezien heeft?
Be beantwoording hiervan zal in de eerstvolgende Voorlezing
mijne taak zijn.

V.
MISBRUMEN.
Revolutie is noch aan verkeerdheid der vroegere beginsels
van het Staatsregt te wijten , noch aan de ondeugdzaamheid der
Staatsvormen waarin zij gewerkt hebben. Doch nu de misbruiken — Waren de Staatsvormen zoo verbasterd , had het bederf
zich van de edele deelen van het ligchaam zoo geheel meester
gemaakt , dat herstel onmogelijk, dat de Staat evenmin tegen het
geneesmiddel als tegen de kwaal zelve bestand -was , en dat elke
poging tot hervorming in Omwenteling eindigen moest?
Ik geloof dat eene juiste waardering dezer misbruiken ons
genoegzame blijken van het tegendeel opleveren zal.
Hiertoe wensch ik eerst eenige voorloopige aanmerkingen op
den voorgrond te stellen, ter nadere bepaling van het oogpunt
onzer beschouwing; ten einde daarna tot de eigentyke behandeling van het onderwerp te kunnen overgaan.
Mijne voorloopige aanmerkingen heb ik tot een drietal bepaald.
Vooreerst: de misbruiken, vier overweging pier te pas komt, zij n
alleen die welke zich aan de Staatsvormen gehecht hebben ; welke
tot de aard en werking der politieke instellingen betrekkelijk zij n.
1k begin gaarne met een teeken te geven van onpartijdigen zin ,
door, in naam der voorgeslachten , schuld te belijden. Een lang en
zwart zondenregister kan , gelijk van ons, evenzoo van hen , ter
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tafel worden gebragt. Het is altijd ook in de nieuwere Historie ,
gelijk het van oudsher was : «wij en onze Vaderen hebben ge» zondigd. » Bovendien , hoe meer wij , in het historisch onderzoek , den Revolutie-tijd naderen , hoe grooter het zedenbederf geweest is. Vorsten en Volken schenen , opdat ik mij hier
van eene Bijbelsche uitdrukking bediene , door het volkomen
worden hunner ongeregtigheid , rijp voor de oordeelen Gods.
Doch er kan , voor het doel dat wij in het oog hebben , geene
sprake zijn van hetgeen waarop ik later , als gevolg van het ongeloof, zal behooren te wijzen. Thans moet ik uitsluitend met u die
misbruiken nagaan, welke het kenmerk en uitvloeisel eener bedorven Staatsinrigting geweest zijn. — Was het Vorstelijk gezag
inderdaad in een grenzenloos despotisme ontaard? was elke waarborg van regten en vrijheden verloren geraakt? was de onderlinge
verhouding der Stenden ondragelijk en ongerijmd geworden ?
zuchtte men onder het juk van een Autocraat , van een trotschen
Adel , van eene bijgeloovige en vervolgzieke Geestelijkheid?
Ten anderen : onder de gevolgen dezer politieke misbruiken
mag niet geteld worden wat enkel het gevolg eerier logenachtige
voorstelling was.
Men heeft zich hieraan schuldig gemaakt door eenzijdigheid.
Wel verre van deze verkeerdheden te laten in verband met
al datgene waardoor zij veelzins werden opgewogen en verzacht ,
heeft men integendeel altijd van het kwade , nooit van het goede
gewag gemaakt. Men heeft tafereelen gevormd., waarin de kleuren
enkel werden ontleend aan hetgeen onregtvaardig, misdadig en
schandelijk was. Bij het nadeel van het misbruik , is de menigvul.dige nuttigheid der toepassing in vergetelheid gebragt.
Bovendien is overdrevenheid der beschouwing begunstigd
door opeenstapeling van hetgeen tot lang vervlogene tijden
behoord heeft. Men heeft ijverig in vroeger eeuwen mar punten
,van beschuldiging gezocht. De rampzaligheden van het Leenstelsel ; de aanmatigingen der Hierarchie; de vervolgingen van Staatswege om der Godsdienst wille , ten behoeve van het bijgeloof;
de oorlogen dien ten gevolge gevoerd; de Inquisitie en de Dra-
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gonnades ; de uitmergeling van het landvolk door de Landsheeren ; de willekeur van Vorsten , die zich met goed en bloed
der onderdanen , ten dienste hunner eer- en baatzucht , gemest
hebben ; en terwijl men hier tegenover, noch de zegenrijke vruchten zelfs van een verbasterd Christendom , in zoo ver het nog
Christendom geweest is , noch de diensten van Geestelijkheid
en Adel , noch de daden van brave en volklievende Vorsten in
rekening bragt , heeft men , niet gelijk de bij , honig zelfs uit
schadelijke bloemen , maar integendeel uit heilzame planten
gal en alsem en venijn weten te zuigen. Men heeft aldus , door
tallooze anachronismen , eene ongeloofelijke massa van misdrijven te zamen gebragt , om degenen op vie het gemunt was , onder de zwaarte eener aanklagt , die over duizend jaren had moeten verdeeld worden , te verpletten.
Dit was onregt. Niemand zal , onbevooroordeeld en in goeden
ernst , beweeren dat er zoodanige solidariteit is. De Vorst of Edelman is niet , waar billijkheid in acht genomen wordt , verantwoording schuldig voor al hetgeen ooit of ergens Vorst of Edelman
misdreef. Dit was dubbel onregt ; omdat , zoo die solidariteit in het
kwade beweerd werd , zij ook ten aanzien van het goede had behooren te Belden. De verontwaardiging , die men door concentratie van gelijksoortige grieven en bezwaren opwekte , was blijkbaar grootendeels artificieel. Negen tienden der aldus opgehoopte
lasten konden geen oorzaak meer zijn van wezenlijken druk. De
achttiende eeuw had geen smart van hetgeen de tiende onder het
ijzeren juk der Feodaliteit , of de zestiende , ten gevolge der
religie-oorlogen en der willekeurige bevelen van tyrannieke
Vorsten , verduurd had. Wel is het gelukt die smart bij het latere
geslacht te doen ontstaan , door al deze tijdperken van leed in
het geheugen te herroepen ; door ze met levendigheid aanschouwelijk te maken en te vertegenwoordigen ; door de misdrijven ,
die, sedert den geweldigen jager Nimrod, Vorsten of Aanzienlijken en Priesters gepleegd hadden , in een punt zamen te brengen;
door aldus , met het vuur der tonge, uit deze ontvlambare stollen
een vlam te doen opgaan , waarin de Vorsten en Overheden en
Geestelijken der achttiende eeuw zouden worden verteerd. Maar
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dit gevolg van historie-vervalsching en van kunstmatige opruijing behoort mede tot de openbaring der opgewondenheid welke
door den invloed van valsche beginsels bewerkt is. 1k ontken
niet de werking van misbruiken die nog aanwezig waren, of
waarvan de wrange vruchten nog gesmaakt werden, maar ik
zonder van die werking uit al wat het gevolg eener schildering
van de misbruiken, geenszins gelijk zij waren , maar gelijk zij
niet waren, geweest is.
Eindelijk , ten derde ; ik loochen niet dat misbruiken onder de
tweede oorzaken der Revolutie behoord hebben. 1k verlang geenszins op mijn betoog een valsch licht te werpen , door hetgeen
daaraan hinderlijk ware , in de schaduw te stellen ; ik laat ten voile
den invloed gelden van al het verkeerde dat zich met de Staatsregelingen vermengd had ; doch ik ben overtuigd dat , vergeleken
bij den invloed der Revolutie-begrippen , de nadeelige werking,
ook als zij in haar geheele kracht erkend wordt , niet anders dan
zeer ondergeschikte medewerking geweest is.
Laat ons , na deze aanwijzing van het standpunt der beoordeeling , in bijzonderheden n.agaan of de bestaande misbruiken der
Staatsregelingen van Europa zoo groot en ontzettend waren dat
het Yolk nit dien hoofde , na lang getergd te zijn geweest, eindelijk , in verschoon.lijken , althans verklaarbaren euvelmoed, de
Staten aan wier hervorming gewanhoopt werd , ten onderste
boven gekeerd heeft.
Men heeft zich in het
misbruiken vergist.

beetaan,

de grootte en de zwaarte der

In het bestaan.— Veel wordt ten dien opzigte gedwaald , door
misverstand omtrent den oor:prong en de uitge8trektheid der
regten die de Staatsregeling gaf.
omtrent den oorsprong. — Hierdoor heeft men voor misbruik gehouden wat met het regt overeenkwam. De verkeerde
voorstellingen omtrent het Staatsregt , door welke de Souverein
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tot hoogste ambtenaar verlaagd en de bevolking tot eene Souvereine Corporatie , boven den wettigen Souverein, verhoogd werd ,
zijn de oorzaak van eene verbittering geworden, waarvoor in het
wezen der dingen geen aanleiding was. De helft der declamatier' tegen Adel en Geestelijkheid valt weg, zoo men in het oog
houdt dat het geene instellingen waren ten algemeenen nutte
verantwoordelijk voor eene aanbetrouwde magt , maar Corporation wier vrije beschikking hunner goederen op eigendomsregt
gegrond was. Evenzoo met het Vorstelijk gezag. Veel dat in een
oppersten Magistraat onverschoonlijk zou wezen, behoeft geene
verontschuldiging in hem die op eigen naam gebied voert. De
kreet tegên heerlijke regten en persoonlijke dienstbaarheden zou
niet zoo dikwerf aangeheven zijn, indien men steeds geweten en
bedacht had dat de meesten dezer verpligtingen de voorwaarden
waren eener uitgifte van gronden , die nit onverpligte goedwilligheid geschied is ; zoodat men te dikwerf voor een overblijfsel van
hatelijken dwang heeft gehouden wat een blijvend teeken van ontvangen gunstbewijs was. Ik zal de onvoorzigtigheid der Koningen
van Frankrijk niet roemen, dat zij , meer dan 160 jaren, de Stenden niet bijeengeroepen en alzoo het krachtigste middel ter verlevendiging der betrekkingen tusschen den Troon en de Natie ,
uit kwalijkbegrepen eigenbelang , verzuimd hebben ; doch onze
veroordeeling zal worden gewijzigd, naarmate wij al dan niet in
den waan verkeeren dat deze verwaarloozing van hetgeen hun
vrij stond te doen of ook te laten, eene inbreuk op de Staatsregeling was. En, om nog een voorbeeld te noemen , ik zal den jeugdigen LODEWIJK XIV niet voorspreken die, gelaarsd en gespoord, en
met de zweep in de hand , zijn goedvinden aan het verbaasde Parlement te kennen gaf; desniettemin zal het eenigen invloed hebben
op de mate van onze berisping , wanneer wij weten dat deze , in
den eigenlijken zin, cavalare behandeling plaats had ten aanzien
van een ligchaana dat in Frankrijk den Koning vertegenwoordigde;
geen magt had dan die van hem ontleend was ; welks registreren
van de wetten geen andere beteekenis had dan de bekendmaking
dat zij van den Souverein uitgevaardigd en met alle kenmerken van
dit wetgevend gezag voorzien waren; welks bevoegdheid en ver-

7
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pligting om met eerbiedige vrijmoedigheid Remonstrantiên in het
midden te brengen , nooit de perken van raadgeving te buiten
mogt gaan ; nooit eenige blijvende hinderpaal aan den wil des
Vorsten vermogt in den weg te leggen ; een ligchaam , om vooral
ook dit niet te vergeten, dat , schoon het niets met Volksrepresentatie gemeen had, vOOr weinige jaren , ten koste van onrust
en burgerkrijg, naar de regten eener soort van Volksrepresentatie gestreefd had.
Doch ik sprak van misverstand aangaande de regten en voorregten der Staatsregeling , ook ten aanzien van hun uitgestrektheld. — Men heeft zich als grenzenloos voorgesteld wat grenzen
gehad heeft , en alzoo met heftigheid tegen misbruiken geijverd
die enkel in de verbeelding hebben bestaan. Ik wil niet ophalen wat
tegen. Adel en Geestelijkheid gezegd is ; genoeg zij het , als in het
voorbijgaan, te doen opmerken dat de willekeur en de magt dezer
Standen voorzeker in de laatste eeuwen , sedert de herrijzing van
het Vorstelijk gezag en de opkomst der Steden, alles behalve onbeperkt was. Ik wil u wijzen op het Vorstelijk gezag ; niet onder
een LODEWIJK die bij de lange rei der Heiligen gevoegd is; niet
onder een LODEWIJK XII die de vader des Volks genoemd werd ;
niet onder HENDRIK IV, aan wien zooveel , ook te veel, lof te beurt
is gevallen; maar op het Vorstelijk gezag, vertegenwoordigd door
den Koning , op wien, meer clan:op eenig ander, de schuld gelegd
wordt van , door zijn despotisme , de Revolutie voorbereid te
hebben. Ik ben er ver of de gedeeltelijkewaarheid hiervan te ontkennen; ik weet dat niemand gelijk LODEWIJK XIV, in den geheelen
kring der Monarchie, aan de vestiging vanadministratieve eenheid
is bevorderlijk geweest, en ik ben overtuigd dat de meer energieke
werking van zijn wettig gezag veelzins, ten behoeve zijner eerzucht, tot het opleggen van zware lasten en tot het plegen van
onregtvaardigheden misbruikt is. Doch tevens behoor ik u te doen
opmerken dat er van zijn despotisme doorgaans teekeningen worden opgehangen , waaraan , in menig opzigt , alle realiteit ontbreekt. Bij het breed uitmeten zijner dwingelandij vergeet men
al wat Naar j tire en facto beperkt heeft. Men vergelijkt hem met
de Oostersche Despoten ; en men vergeet dat zelfs hun willekeur
,
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voornamelijk het Hof treft ; dat zij ire veelsoortige regten tegen ,
stand ontmoet , en dat deze regten wanneer wij vragen naar
hun kracht en omvang in de Aziatische Rijken , niet op een lijn
net de regten en vrijheden der Europesche ontwikkeling behooren te staan. Daarom schrijft HEEREN te regt : ' Het geweld des
»Konings was op verre na geen zuiver despotisme. Hiervoor was
»het Staatswezen veel te ingewikkeld. Welke grenzen werden
»niet , door de geprivilegieerde Stenden , door herkomsten en
» plaatselijke regten, aan des Vorsten welbehagen gesteld ! Voor
»enkelen kon de willekeur geducht zijn ; niet voor de Natie ; zelfs
» niet ligt voor eenig aanzienlijk ligchaam. Zoo kon Nationale
»veerkracht ontstaan , welke door den luister van het tijdperk
» verhoogd werd. » 1 Dit valt in het oog , en zoo wij niet wisten hoe
volkomen men door revolutionaire vooroordeelen kan worden
verblind , zouden we ook bier verbaasd staan bij de wonderlijke
misvattingen en stoutmoedige assertion van beroemde en in andere opzigten verdienstelijke Auteurs. Zoo bijv. schreef Mme DE
STAEL : ( Louis XIV a pense true les proprietes de ses sujets lui
» appartenoient. » Welke grond is er om in den niet onverstandigen Monarch een zinneloos denkbeeld te onderstellen , van welks
onjuistheid hij zich , bij proefneming , spoedig zou overtuigd hebben ! Soortgelijke dwalingen, anders raadselachtig, kunnen alleen
hieruit worden verklaard , dat de revolutionaire schrijvers , wanneer zij tegen de alleenheersching van vroegere tijden. uitvaren ,
de vroegere organigatie van Staat en Maatschappij voorbijzien.
Waar het eigene bevoegdheid , privaatregten , regten van Corporatien , Gemeenten , Gewesten gold , was dikwerf en doorgaans
de Vorst hoe magtig , magteloos ; de onderdaan hoe gehoorzaam,
weigerachtig en in die weigering onverwinbaar. Geene voorwendselen , aan algemeen belang of Staats-welzijn en alvermogen ontDie lainigliche Gewalt blieb noch weit von einen Despotismus entfernt. Zu
)diesem war die Verfassung viel zu verwickelt. Welche Grenzen setzten nicht Adel
mind Geistlichkeit , welche nicht Herkommen and Ortliche Rechte der koniglichen
oWillkiihr? Sie konnte Einzelnen furchtbar werden ; nicht einmal leicht einzelnen
»mlichtigen Corps. So konnte trotz ihr sich Nationalgeist erhalten , den der Glanz
*des Zeitalters erhate.) Handbuch des Bur. Staatens. (3' Ausg. S. 232) .
,

,
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leend , waren bij de hand om den tegenstand te bedwingen. Bit
kon alleen vlotten toen de theorie der vrijheid in gebruik raakte.
Daarom maakt een treffelijk schrijver , bij het vermelden van de
opheffing der voorregten van sommige Corporatien. door LODEWIJK XVI (in 1776 , op aanraden van revolutie-gezinde Staatslieden) de zeer juiste opmerking : « Zoo vermogt men, met de grond» stellingen der nieuwe wijsbegeerte gewapend , binnen het jaar ,
» alleen in dezen tak van burgerlijke betrekkingen , eene menigte
» van inrigtingen en bevoegdheden te vernietigen die , bij de vroe» gene begrippen omtrent de eigendomsregten , de meest onbe» perkte Monarch in den loop der roemrijkste regering naauwelijks zou gewaagd hebben aan te tasten. Zoodanig ingrijpen. in
» de regten van eene enkele Stad, van een enkelen Groote ontstak
» burgeroorlogen, die meermalen aan honderdduizenden het leven
» en aan den gewelddadigen Vorst de Kroon hebben gekost. »'
Laat ons , ten anderen , nagaan of men zich ook omtrent de
grootte der bestaande misbruiken vergist heeft. Ik zal met onbe-

krompenheid zelfs datgene in rekening brengen waarvan het onzeker is of het al dan niet tot de categoric der misbruiken behoort.
Veel dat te voren regtmatige ergernis gaf , was vermindelid in
omvang en kracht. De verhouding der Stenden was aanmerkelijk
gewij zigd ; de Adel , door het schitterende en kostbare Hofleven ,
in rijkdom en aanzien. gedaald. Het was de tijd niet meer toen
door de Geestelijkheid, aan den Vorst zoowel als aan het Yolk, de
wet gesteld wend. Van de diensten uit het vroeger lijfeigenschap
ontsproten was weinig overig gebleven. Hier en daar slechts bleef
men gebonden aan erfelijke lasten , waarvoor het erfelijk bezit
van landerijen ontvangen of eenigermate gekocht was. Op vele
plaatsen waren zij te niet gegaan. Zoo bijv. spreekt men veel van.
de Main-morte ; eene usantie volgens welke het genot der gronden met drukkende voorwaarden bezwaard was , terwijl bovenGeschichte der Staatsverlinderung in Frankreich unter Ludwig XIV, oder Ent..
stehung , Fortschritte and Wirkungen der sogenannten neuen Philosophie in diesem
Lande : Leipz. 1827 (I. 187.) Een werk dat tot Junij 1791 voortgezet is , en van
ongemeene helezenheid en oordeelkunde getuigt.
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Bien het goed , zoo de inwonende familie uitstierf , aan den oorspronkelijken eigenaar terugviel. Indien men al , bij het zien op
voorwaardelijk verleende voorregten , enkel op den last der voorwaarde en geenszins op het verkregene voorregt gelieft te letten ;
de ergernis wordt , ook bij deze onbillijkheid der schatting, evenwel minder , zoodra men opmerkt dat er in Frankrijk niet meer
dan 11 millioen mains mortables overig waren , en dat een
iegelijk hunner , zoodra hij van het landbezit afzag , de bevoegdheid had om zich van elke daaraan vastklevende verpligting te ontslaan.t Vele onjuiste voorstellingen zijn er op soortgelijke punten. Zoo heeft men het doen voorkomen als of de
geprivilegieerde Stenden vrij waren bepaaldelijk van de meest geduchte belasting , Taille genaamd. Intusschen blijkt dat , behalve in een klein gedeelte der zuidelijke Gewesten, alle goederen,
zonder aanneming van den persoon des eigenaars , daaraan onderworpen zijn geweest. 2 Zoo heeft men , inzonderheid op het
papier , menige noodkreet doen opgaan over la Corve'e of de verpligting om aan de openbare wegen te arbeiden ; een schrikbeeld ,
waarvan de benaming op elken ondragelijken last overgebragt
is. Ik twijfel er niet aan dat de arme landbewoner , dikwerf, door
onbillijkheid in de toepassing, ookhieronder zal gezucht hebben ;
maar , zoo we vragen wat er allengskens van dit bezwaar was geworden , lag ook hierin geen reden tot bittere klagt. In verscheidene Gewesten was de gehoudenis tot arbeid met een zeer
matige geldopbrengst verwisseld , en , waar dit het geval niet was,
kon een dagloonersgezin met eene tijdbesteding van acht dagen in
het gansche jaar volstaan. 3 Wilt gij nog een voorbeeld hoe men
overdreven en vergroot heeft ! ik wijs u de Bastille ! Wat is er niet
al van die Staatsgevangenis verhaald ; van de menigte der slagoffers die argwaan en gewetenlooze haat en nijd daarin heeft geworpen ; van de akeligheden in den kerker verduurd en van de
gruwelen daarin gepleegd ! hoe werd reeds het aanzijn van deze
vrijheidmoordende veste als genoegzame regtvaardiging van
-

Gesch. der Staatsver. I. 79.
Gesch. der Staatsver. I. 104.
3 Gesrh. der Staatsver. I. 123.
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van het Revolutie-werk beschouwd. 1k vraag niet naar vorige tijden ; ik wil niets ontnemen aan den afschuw die de herinnering
aan de Lettre# de Cachet en aan andere dwangmiddelen opwekt.
Maar wij mogen niet voorbij zien dat veel waarover de verontwaardiging ontbrandt , in onbruik geraakt was. De vermaarde DumouRIER werd, tij dens LODEWIJK XV, op de Bastille in hechtenis gezet.
Hoe groot nu was der gevangenen talrijke schaar ? negentien ,
somtijds zeven ; en , daar de Regering ruim voor hem betaaldet,
is het te vermoeden dat hij er geen kommerlijk levensonderhoud
had. En toen , den 14 e° Julij 1789, het groote feit volbragt was
toen, na de verovering van het volktergende Kasteel, de rampzaligen die de willekeur aldaar ingekerkerd had , zouden verlost worden , wie vond men? zeven : en van deze zoogenaamde slagtoffers
der Vorstelijke of Ministerige wraakzucht waren er gevangen ,
vier om valsche wissels ; een wegens verkwisting , op wensch des
vaders ; een om waanzinnigheid : foltertuigen kwamen niet te voorschij n, met hoeveel begeerlijkheid er naar gezocht werd. —Ook uit
ons Vaderland wensch ik u eene proeve van gelijke overdrijving
te doen opmerken wij kunnen ze plaatsen naast hetgeen van de
Corvee gezegd is. 1k bedoel de jammerkreet over de Drostendiensten in Overijssel. Gij weet hoe VAN DER CAPELLEN daartegen
geijverd en door dien ijver den eersten steen van het gebouw zijner revolutionaire vermaardheid gelegd heeft. Leest zijn vertoog :
« Men is in een eigenlyken zin een Slaaf van hem , dien men
gedwongen is te dienen. De tyd hoe lang , of wanneer , kart het
» weezen der zaake niet veranderen. Zommigen zyn Slaaven voor
hun leeven , anderen voor een bepaalden tijd , en onze Boeren
» zyn 't geduurende die twee dagen des Jaars , op welken zy ,
» even als de Negerslaaven in de Volkplantingen , om allerlei
» werk , 't veragtelykste niet uitgezonderd , voor de Heeren Dros» ten te verrigten , met straf en boete geprest worden. . . . Door
» dezelfde Hand geschaapen , met dezelfde vermogens van Ziel en.
» Lichaam begaafd , door dezelfde begeerten genoopt , door deDagelijks 3,1 Thaler J. 1.).
-
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» zelfde Behoeften geperst , aan dezelfde Zwakheden , aan den-.
» zelfden Dood , aan 't zelfde toekomstig Oordeel onderworpen ,
D en voor het aangezigt van den GROOTEN SCHEPPER van Hemel en
Aarde in 't stof kruipende , zyn zich alle Menschen onderling
gelyk. — Is de Fortuin den eenen. gunstig , den anderen eene
» Stiefmoeder geweest ; is de een de grenzen van het ongemeeten
» ryk der Waarheden eene hair breedte dieper doorgedrongen
» dan de ander ; kan iemand eenige ponders zwaarte meer tillen
» dan zyn Nabuur , dat kan geen weezenlyk onderscheid tusschen
hun maaken , noch hem , die ryker , kundiger , of sterker is ,
» eenig refit geeven om zynen min bedeelden , min kundigen ,
» min sterken Natuurgenoot , als zyn eigendom , te beheerschen
D en te gebruiken. — De Natuur , derhalven , kent geen _Mestere
» en Slaaven.
En daar het heil en welzyn van alle de Leden
des geheelen Volks , de eerste , hoogste wet , de uiterste bedoe” ling is der Maatschappy , zo kan zy, met geene mogelykheid ,
ondersteld worden , eenigen eisch , eenigen toeleg , eenige zo
» genaamde voorregten , hoe ook verkreegen — hoe lang ook
» geoefend — te wettigen , waar door de Heerschzugtige zich zel» ven boven de wolken. plaatzende , zynen Medeburger het stof
» onder zyne voeten zou doers likken ; of waar door het der nooit
» verzaade Hebzugt zou gelukken , zich met het zweet van ande» ren , ja dikwerf van de zulken , die zelve onder de nypendste
» armoede gebukt gaan , te mogen voeden. »i — Welnu , hoedanig zal , naar evenredigheid van deze krachtige taal , het
prangend juk der dienstbaarheid geweest zijn dat op de schou
deren der deerniswaardige boeren gelegd werd ! Vergunt mij u
de uitgestrektheid van het kwaad met cijfers , wier taal minder
wegslepend , maar somtijds meer overtuigend is , te leeren kennen. De boeren waren tot deze diensten gehouden gedurende
twee dagen in het jaar , en daarenboven was een handdienst met
vijf stuivers en een wagendienst met een gulden afkoopbaar. Dit
was de ongehoorde geweldenarij , waarbij FILIPS II, en VARGAS en het lot der Negerslaven , en , laat er mij bijvoegen , van,
—
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— 104 ---de zijcle des redenaars , het oproerstoken in Nederland te pas
kwam , althans te passe gebragt werd. Waarschijnlijk zou de
gloed van 's mans verontwaardiging bekoeld zijn, indien hij eenige
jaren had kunnen vooruitzien ; indien hij in de reeds nabij zijnde
toekomst de gevolgen zijner beginselen aanschouwd ; indien hij ,
tegenover de afschaffing der Drostendiensten, den aard en de mate
had kunnen stellen der diensten die weldra , ten behoeve van de
dwingelandij zijner Fransche vrienden , aan de rampzalige landbevolking zouden worden. ontperst.
Ook van de zwaarte der misbruiken moet ik nog spreken.
Deze is niet net de grootte alleen in verband. Bij gelijke grootte ,
bij gelijke zvvaarte zelfs , kan een. last , naar omstandigheden
zwaarder of ligter ons vallen. Het is dit gevoel van druk dat ik
net het woord zwaarte te kennen geven wil; ik wensch namelijk
u op sommige omstandigheden te wijzen waardoor , in de eerste
helft der 18 e eeuw , de druk der misbruiken aanmerkelijk verligt
werd.
Wanneer vooral zijn misbruiken drukkend ? immers wanneer
men in de uitoefening der vermeende regten met gestrengheid te
werk gaat. Het tegendeel had plaats. Nooit was er , althans in de
praktijk , minder grond om te klagen over despotisme en over
ongelijkheid. De publieke opinie was reeds meesteres. De nieuwe
wijsbegeerte gaf reeds den toon.. De Honing werd schroomvallig
in het gebruik ook van zijne meest onbetwistbare regten. De Edelen begonnen de Privilegiai, waarop zij vroeger trotsch waren ,
bijkans als een schandelijk merk van voorvaderlijk.e ongeregtigheid te bedekken. De Rijks-Grooten bogen voor de financiers, en
letterkundigen hadden grootere magt dan Hertogen en Prinsen.
In maatschappelijke benamingen en vormen mogt er nog dwang
en ongelijkheid bestaan ; er was , in de meeste opzigten , vrijheid
en gelijkheid , wat de realiteit des levens betrof.
Wanneer vooral zijn misbruiken drukkend ? immers wanneer
er geen uitzigt op verlossing overig is. En hoe was het hiermede
gesteld ? immers kon het vooruitzigt niet gunstiger zijn. Afschafling van misbruiken was , zoo niet de roeping , de hoofdgedachte
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der Eeuw. Het scheen dat men alles zou herzien , hervormen
zuiveren , volmaken. Vorsten en wijsgeeren verlangden slechts
misbruiken te ontdekken , om de wegneming er van voor te
bereiden : groote en kleine filozofen. (want wie vermeende niet op
den nieuwerwetschen voet wijsgeer te kunnen zijn , en wie verlangde niet , door veroordeeling van hetgeen bestond , naar filozofische vermaardheid te Bingen !) waren ijverig op eene algemeene
zuivering bedacht. Dit behoort , ter juiste waardering van de
misbruiken , wel in het oog te worden gehouden. Zij waren. afgeschaft , zij werden het , of ze zouden het worden. De ketenen
knellen naauwelijks meer , op het oogenblik dat ze los zullen
worden gemaakt.
De toestand van Frankrijk wordt geschilderd , als of er overal
kwijning , achteruitgang en toenemend bederf was. Men beklaagt
een Rijk dat , in het bezit van onwaardeerbare hulpmiddelen
zich in financiele ongelegenheid beyond , en eene bevolking die ,
ofschoon de zegeningen van bodem en ligging haar te beurt
waren gevallen , in armoede en gebrek was. Is dit beeld wel
getroffen ? Ik neem de vrijheid daartegenover het tafereel op te
hangen dat NECKER , die geen vriend van misbruiken of vijand
van verbeteringen was , er van geschetst , en waarin hij het
Land zijner keus en inwoning , als naauwelijks met eenig ander
in welvaart en overvloed vergelijkbaar , afgemaald heeft,' Ik ben
gereed dit proza eenigermate als lierzang te beschouwen en het
een en ander op rekening eener dichterlijke vervoering te stellen.
' (iBetrachte ich dieses Frankreich, das in den nachtheiligen Schilderungen
.welche jetzt davon entworfen werden, kaum zu erkennen ist, so sehe ich eine
Masse von Wohlstand, vor der selbst die Einbildungskraft staunt; ich sehe
eine Beviilkerung die jedes Jahr in merkwurdigem Verhaltnisse zunimmt... In
))Frankreich ist far mehr als 500 1V1illionen Thaler, mehr als die Mae alles
ngemiinzten Geldes in Europa, im Umlauf, es theilt in wenigstens gleichem
Verhältnisse mit den ilbrigen europiiischen Valkern den Handel beider Welten...
England allein wagt es, sich mit Frankreich in der Laufbahn der Kiinste und
Wissenschaften zu messen... Gewisz ist, dasz seit langer Zeit der Ruhm und
)das Gliick Frankreichs, seine Siege und sein Wohlstand oft den Neid und
,
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.bestiindig die Aufmerksamkeit von ganz Europa erregt haben.n NECKER ,
Gesch. der Staatsv. I. 137.
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Het voornaamste echter is waar ; wordt van elders op de meest
onwrikbare gronden bevestigd. De gevolgen der misbruiken waren
op verre na niet zoodanig als men ze beschrijft, en van de onjuiste
of overdreven voorstelling der gevolgen is het geoorloofd een
besluit ook tot de onjuiste of overdreven voorstelling der oorzaak
to trekken. Dit heeft BURKE gedaan in eene krachtige schildering
van den opmerkenswaardigen bloei der Fransche Monarchie.' —
Maar hoe zou ik , sprekende van Frankrijk , over Nederland ,
waar de vergelijking van klagt en waarheid , welligt , nog treffender is, kunnen zwijgen ? Ook hier behoort , zegt men , de bron
onzer rampen eeniglijk in de Staatsregeling te worden gezocht.
Haar ondragelijkheid moest eene Staatsomkeering bewerken ; en
nog in het vorige jaar heeft een kundig en ijverig Hoogleeraar 2
in een opzettelijk betoog hiervan , ook in mij misprezen dat ik ,
ten gevalle van geliefkoosde begrippen, wat hem zoo onloochenbaar voorkomt , loochenen durf. Niemand kan meer dan ik betreuren dat de Staatsregeling , miskend en verbasterd , vooral
ook door ter zijdestelling der burgerijen, alle veerkracht en yolksgeest , voor zoo ver die van politieke instellingen afhankelijk
zijn , uitgedoofd en de magt in den steeds meer beperkten kring
der Stedelijke Regenten zaamgetrokken had ; maar wanneer ik
,

' To hear some men speak of the late monarchy of France, you would
.imagine that they were talking of Persia bleeding under the ferocious sword
Taehmas Kouli Khan ; or at least describing the barbarous anarchic despotism of
»Turkey. . . Facts do not support this resemblance.» Refl. (Works , London 1823.
V. 233). En na de toegenomen bevolking en welvaart vermeld en op den geheelen
toestand van Frankrijk een blik geworpen te hebben , schrijft hij : u causes thus
»powerful to acquire and to retain, cannot be found in discouraged industry,
» insecure property and a positively destructive government... I behold in all
.this something which awes and commands the imagination, which checks the
»mind on the brink of precipitate and indiscriminate censure, and which
»demands that we should very seriously examine what and how great are the
.latent vices that could authorise us at once to level so spacious a fabric with
.the ground. I do not recognise, in this view of things , the despotism of
»Turkey. Nor do I discern the character of a government, that has been, on
the whole, so oppressive, or so corrupt, or so negligent, as to be utterly
unfit for all Reformation.v 1. 1. 238.
VREEDE.
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de jaren voor 1780 aanschouw , toen langdurige vrede den hoorn
des overvloeds over het Gemeenebest uitgestort had ; toen men
minder om het verkrijgen dan om het plaatsen van geld en schatten in verlegenheid was ; toen er een soort van Eldorado , waarop
wij bijkans met wanhopige bewondering terugzien, bestond ;
clan meen ik dat de overweging hiervan aanleiding geeft om te
vermoeden dat de misbruiken niet zoo groot als zij in het licht
der latere wij sheid voorkomen , zullen geweest zijn. Zeker is het
dat de ondragelijkheid niet door hen op wie de last drukte , bespeurd werd : dat zij dikwerf voor de slagtoffers een geheim was ,
en zij van hun ellende onbewust bleven , totdat men ze aangewezen en betoogd had. Zelfs diegenen welke later door dit betoog
uitmunteden , schijnen , terwijl zij het juk droegen , het harde
daarvan zoo weinig te hebben gevoeld , dat zij veeleer een loflied
op de aangenaamheden van hun toestand hebben gezongen. 1k
weet mij niet beter te beroepen dan op de plaatsen welke ik meermalen aangehaald heb , van P. PAULUS en SIMON STIJL. De eerste
betuigde dat het « voor de gemeene zaak allerheilzaamst was , zoo
» de Stadhouderlijke Regering op den tegenwoordigen voet tot
»in de laatste nageslachten mogt blijven stand houden ; » en de
ander verklaarde dat « J. DE WIT geen denkbeeld kon hebben van
» eene zoo vreedzame en beminnelijke Regering als die , waarin, »
zeide hij , « wij thans het opperste geluk van ons Vaderland stellen
» en waarvan het voorbeeld nog heden bezwaarlijk in de geschie» denissen te vinden is.» — Zonderlinge ondragelijkheidvoorzeker,
aan wier nut en zegen door de keur der revolutionaire Staatslieden de hulde van bewondering en dankbaarheid gebragt wordt.
Misschien zal dit een en ander iets bijgedragen hebben om u te
overtuigen dat er op de schatting der politieke grieven vrij wat
behoort afgedongen te worden ; doch ik geloof een stap verder te
kunnen gaan. Al ware het getal en gewigt der misbruiken veel
grooter dan het ons voorkomt , ook dan nog zouden wij gerustelijk beweeren dat zij geenszins de Revolutie voortgebragt hebben.
Veroorlooft mij vier aanmerkingen ten dien. opzigte.
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Vooreerst : zoo men uit de gesteldheid van Frankrijk tot de
noodzakelijkheid der Omwenteling meent to kunnen besluiten ,
bedenke men dat dezelfde redenering op bijkans ieder tijdperk
der vroegere historie , waar zij evenwel door de uitkomst gelogenstraft wordt, toepasselijk is. Dit heeft NECKER zeer wel gezien.
« Je ne sais , » schrijft hij, « a quelle époque de 1'Histoire de France
» on n'auroit pas pu presenter une grande insurrection nationale
» comme une consequence inevitable des evenemens anterieurs.
» On eat dit , apres le Gouvernement feodal , que le peuple jus» tement irrite de sa longue servitude , avoit du reprendre toute
» son energie et donner des lois a son tour. On eat dit qu'apres
»les Croisades , lasse des sacrifices dont les predications monasti» ques avoient impose l'obligation , it avoit da secouer le joug de
»l'eglise et briser jusques au frein des opinions religieuses... On
»eat dit qu'aprés les guerres civiles dont la France avoit Re le
» theatre sous le regne des derniers Valois , la Nature n'avoit pu
» s'abstenir de reconnoitre tous les dangers attaches a la Roy aute,
» a ce rang unique et supreme , qui maintiendroit eternellement
» les rivalites et les combats des hommes , ambitieux de parvenir
» au commandement. Enfin , apres l'epuisement absolu d'hom» mes et d'argent , oil se trouvoit le Royaume a la mort de Louis
» XIV , on eat dit pareillement d'une Revolution nationale ,
» qu'elle devoit arriver necessairement a la suite des orgueilleux
»projets d'un Monarque entierement occupe de lui-meme , et qui
»avoit sacrifie la fortune et le bonheur du Peuple au desir d'ele» ver encore un des siens au rang des Rois. Oui, l'on pent , apres
» tous les evenemens et avec un esprit mediocre , trouver une
» cause du present dans le passe. »'
Ten tweede : de geschiedenis leert dat de Nati6n somtijds in
vrij wat ergeren toestand dan die van Frankrijk, volgens de meest
buitensporige opgaven, zou geweest zijn, hebben verkeerd, zonder dat zij in eene omwenteling uitkomst gezocht hebben. Ik zeg
niet dat in de lijdzaamheid der Volken eenige verontschuldiging
ligt; ik zeg alleen dat het lijden van het Fransche Volk, al ware
-

' De la Revolution Francaise , (Paris , 1797) I. 4.
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het veel grooter geweest, op zich zelf de Revolutie niet verklaart.'
Ten derde : men verlieze vooral niet uit het oog dat de Revolutie , die men als gevolg van ongehoorde verdrukking voorstelt ,
geenszins door degenen die onderdrukt werden , te weeg gebragt
is. Zij is het werk , niet van het Volk , maar van de Aanzienlijken
geweest. Zoo was het in Nederland. De Omwenteling werd niet
door het Volk tegen de Regenten , maar door de Regenten tegen
den Stadhouder begonnen ; de deelneming van het Volk bleef
achter,, zoo lang het niet , door klinkende woorden en zelfs door
klinkende munt , opgewonden en met losgelaten toom aan het hollen gebragt werd. Zoo was het in Frankrijk. De aanval werd niet
door het Volk tegen de bevoorregte Stenden , maar door de Stenden zelve tegen den Koning gerigt : en er werd tijd en moeite , er
werd onrust en verwarring , ten gevolge der verslapping van het
Vorstelijk gezag , vereischt om bij het Volk dat , zeide men , geplaagd , getergd , en in boeijen gekne]d , smachtend naar verlossing uitzag , de overtuiging van ellende , de behoefte aan verande
ring , den wensch naar omkeering te doen ontstaan.
Eindelijk , ten vierde : wanneer wij op den aard der Revolutie
letten , dat zij namelijk geenszins enkel eene wijziging van Staatsvormen , eene afschaffing van misbruiken. , maar wel eene verandering der gansche maatsehappij en zamenleving bedoeld heeft
dat zij niet enkel eene politieke , maar vooral eene sociale omWenn nun gefragt wird, ob die trostlosen Zustinde des Gemeinwesens, ob
»namentlich die Zerriittung des dem Ruin entgegeneilenden Staatshaushaltes an
sich und nach ihrer materieller Natur so schlimme Schiiden waren, dasz daraus
nothwen di g ein heiszer Brand entstehen muszte , so ist zuniichst auszer allem
Zweifel dasz Frankreich ilberhaupt nicht arm war, und dasz, wenn die Privi»legirter Stande in Anspruch genommen wurden, leicht geholfen werden konnte ;
dasz auch nicht von bitterer Noth und EntblOszheit des mit Steuern belasteten
»Volkes im Allgemeinen die Rede sein kann. Aber ware dies auch der Fall
»gewesen , so kann ein Blick auf Spanien unter KAREL II darthun , dasz es
»wohl noch schlimmere Zustande gegeben und das Volk dennoch in Leiden und
»Dulden ausgeharrt hat ; es kann aus den gesammten Laufe der Geschichte die
» Lehre entnommen werden; dasz eine Regung der VOlker gegen hergebrachte ,
wenn auch noch so ungerechte, Einrichtungen und Autoritiiten nicht ohne
geistigen Anstosz Statt findet. , WACHSMUTH Gesch. Frankreichs im Revolutionszeitalter , I. 14.
,
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wenteling geweest is ; dan blijkt het dat de misbruiken , al waren
zij genoegzaam om eene Revolutie te bewerken , evenwel zoodanige Revolutie niet hebben bewerkt. Er zou geen evenredigheid
tusschen oorzaak en gevolg , geen analogie tusschen kiem en
vrucht hebben bestaan.
Quod erat probandum. Nog een woord evenwel.
Het betreft eene redenering, waarbij , schoon op geheel andere
wijs , de oorsprong der omwenteling enkel uit politieke oorzaken
afgeleid wordt. Zij heeft op mij zelven , eer ik haar naauwkeurig
had overwogen , grooten indruk gemaakt. Men vindt haar in een
zeer opmerkenswaardig geschrift.' De Schrijver is mij onbekend,
maar uit den inhoud blijkt dat hij uitstekend , in paueig prae8tantiesimu8 , mag worden genoemd. Ik wil u eene proef geven , naar
welke gij zelven zijne schranderheid kunt afmeten. 1k ontleen die
uit onze eigen ervaring en doe een beroep op de getrouwheid van
uw geheugen. Wel is waar,, het is eenigzins moeijelijk zich alle de
verschillende windvlagen , naar welke de politieke denkwijs in de
laatste jaren gerigt werd, te binnen te brengen. Evenwel het zal
u althans niet ontgaan zij n hoe men in 1828 , blijkens drukpers en
gesprekken, overal en ook Kier te lande gestemd was. De groote
meerderheid was, gelijk het in den geliefden kunstterm en eeretitel
uitgedrukt werd, zeer liberaal : zeer verontwaardigd over de despotieke regering der Bourbons ; over hun dwaas en misdadig pogen om de denkbeelden , waarin de voortgang en het geluk der
menschheid besloten ligt , te stuiten ; zeer gesticht over de naauwgezetheid waarmede de schaar der vrijzinnigen voor een Charter ,
welks handhaving hun eenig doel heette , als voor het palladium
der vrijheid, in de bres stond ; hoog ingenomen met den moed en
de belangeloosheid eener oppositie , waarvan men niet inzag dat zij
weinig te vreezen had en zeer veel te winnen , en die nog niet bekend
gemaakt had dat haar ijveren voor het wettig bestaan der Constitutionele Monarchie eene vertooning , een comedie-spelwas. En hoe
het , ter zelfder tijd, deze anonym gebleven schrijver zich uit? Toen
De nos Reformes , (Leipzig , 1829).
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de Sirenenzang van het Liberalisme dat,naar het scheen,bij de vreeselijke vertrapping van alle zijne regten , slechts een weinig meer
vrijheid, tot loon van opregtheid en trouwhartigheid verlangde
to hebben , bij kan.s overal met aandoening gehoord werd schreef
hij : «La royaute devient une simple magistrature , le prince n'est
» plus qu'un fonctionnaire public , et comme les hommes ne sa » vent borner ni leur ambition , ni leur amourpropre , ils se feront
»bientOt a l'idee que le Prince peut disparaitre et que chaque
» citoyen remplira tout aussi bien sa place. Les bouleversemens
»la guerre civile et etrangere , la perte de nos bonnes et braves
»dynasties , et finalement le despotisme du sabre que nous invo» querons comme un bienfait du ciel, seront les consequences
» de ces tristes erreurs. Tout cela s'est deja vu; mais les revolutions
» s'oublient , le mal qu'elles ont fait n'a pas frappe tout le monde ,
»les passions sont de toute eternite , et plus d'un exemple de
» fortune est la , qui peut secretement faire desirer des commo» tions. » Velen onder de Ultra-liberalen droomden tom ter tijd
van de Republiek. En wat lezen wij hier ? « Lorsque nous soute» nous que les courans populaires et l'opinion publique nous
» poussent a des tendances republicaines , nous sommes loin de
» croire qu'en Europe la republique proprement dite puisse s'eta»blir sur les ruines de nos monarchies ; mais it n'est pas moms
» vrai qu'elle peut eclipser la royaute et troubler l'etat pendant
» quelque temps , au point de supplanter nos dynasties legitimes ,
»pour ensuite, par la force et la marche naturelle des choses , re» tablir la monarchie sous des dynasties nouvelles a l'ombre de
»la tyrannie. Le plus adroit nous gouvernera et nous serons trop
»heureux d'obeir » En wat is er gebeurd! mogen wij niet zeggen
dat de Republiek, welligt in meer letterlijken zin dan de Schrijver
bedoelde , momentane'm,ent , van 29 Julij tot op 7 Aug. 1830 , de
Monarchic in de schaduw gesteld en dat men aan de wettige Dynastie den voet geligt heeft ? Is er juister beschrijving van hetgeen er op gevolgd is dan deze ; dat , door de magt en den
natuurlijken loop der zaken , het eenhoofdig gezag , onder schaduw der dwingelandij , teruggekeerd is ! zou LODEWIJK-FILIPS den
bijnaam van le plus adroit , de bij uitnemenheid behendige
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man , niet verdiend hebben , en is het niet zoo , dat , met uitzondering der ratlicalen , Frankrijk en geheel Europa zich in
do voortduring zijner feitelijke overmagt verblijdt ? — Vergeeft
mij dezen uitstap : ik heb dien , bij de onbekendheid van het
werk , niet overbodig gerekend, ten bewijze dat de meening
van zoodanigen Schrijver omtrent de oorzaken ook der vroegere Omwenteling allezins behartiging verdient. En wat is nu
zijn gevoelen ? Volgens hem is die Omwenteling niet aan onweerstaanbaarheid en geweld, maar integendeel aan verzwakking en
magteloosheid der bevoorregte Stenden te wijten. Eene kreet
gaat , bij de beschouwing van die tijden, gedurig op tegen de aanmatigingen van Adel en Geestelijkheid ; en toch , wat was er reeds
in het begin der 18 e eeuw, van Geestelijkheid en Adel , van hun
aanmatigingen , van hun magt en invloed geworden ? Een naam ,
een schaduw,, een schijn ! Hooge geboorte werd niet geteld ; ontzag voor de Godsdienst was er niet ; hoe veel te minder voor haar
oriwaardige bedienaars ! De Edelen leefden aan het Hof van het
overschot hunner voormalige schatten ; of wel trachtten , in het
afgelegen landkasteel , den toestand te verbeteren of althans te
verbergen , waarin eigen verkwisting of de weelderigheid der
Vaderen hen gebragt had. De Aristocratische zuilen van den Troon
waren innerlijk verteerd. Wat vroeger ten schild en wapen gediend had, was blinkend en nutteloos sieraad geworden. Aan
het zinken van den Adel , aan het gedurig dalen van de magt der
Kerk , was de gestadige en verbazende aanwas van den Derden
Stand evenredig geweest ; zoodat le Tiers Etat , reeds lang voor
dat zijne vermeende regten door SIEVES waren geproclameerd ,
naar overmagt en schier naar oppermagt en alvermogen begon
te dingen. De Koning , vroeger door de tusschenkomst der hoogere Stenden , tegen de volksdriften beschermd stond nu , door
het wegsmelten der krachten van al wat intermediair was , tegenover eene ongeregelde en toomelooze massa der bevolking , nag-enoeg alleen. Hoe kon het anders of bij de eerste botsing moest
hij bez wijken , en de wanorde der Democratie heerschen op de
puinhoopen van den Staat. — Veel in deze beschouwing is waar
en juist. De onbestendigheid van een Rijk waar het aan Aristo-
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cratische elementen ontbreekt en alles genivelleerd is , de onven.
mijdelijkheid in dat geval, of van losbandigheid , of van dwingelandij wordt daarin te regt met krachtige trekken geschetst.
Desniettemin vereenig ik mij niet met de hoofdstrekking van
het betoog, Ik acht dat zelfs deze voortreffelijke Schrijver, door
de gelijkheid der namen , bij de ongelijkheid der dingen , eenigermate misleid is. Zijne opmerking geldt van den Staat , zoo als die
nu , na het wegvallen van beter fundament , op eene trial politica berust : zoo als die de kunstmatige bijeenvoeging is van indiViduen onder een drieledig bewind, zamengesteld uit hetgeen men
Monarchaal, Aristocratisch en Democratisch gelieft te noemen, in
dier voege dat de tusschenkomst van elk dezer drie bestanddeelen , zoo slechts de machine behoorlijk werkt, gereed en bij magt
is om schadelijke botsing der twee overigen te beletten. Neemt de
Aristocratie weg; de Troon zal de, weerlooze prooi van het Yolksgeweld zijn. — Vroeger niet alzoo. Neemt den Adel weg : de Koning, van den magtigen steun der Aristocratie beroofd , zou niet
met hetgeen wij door Democratie verstaan , handgemeen geworden en in onmiddellijke aanraking tot een ban.deloos gepeupel gebragt zijn : hij zou ook elders clan bij den Adel zelfstandigheid en
kracht gezien , weerstand en ondersteuning oiitmoet hebben ;
Provincial , Steden, Gemeenten , Corporatien , eenen tweeden
ringmuur achter den ingestorten wand; eene nieuwe Aristocratie;
een ander en niet minder stevig bolwerk van tusschenligchamen ,
ter bescherming , naarmate het vereischt werd, of van Volksvrij
heden tegen de willekeur des Vorsten, of van de regten van den
Troon tegen de woelingen van het Volk.

Ik zou thans , na het punt ook der misbruiken , naar vermogen en tijdruirnte , afgedaan te hebben , mijn ontkennend betoog
en Inleiding kunnen besluiten ; zoo ik niet verpligt was ten minste
lets in het midden te brengen over een onderwerp met mijne taak
in verband , en hetgeen voorzeker eene afzonderlijke en uitvoerige behandeling overwaardig zou zijn. Ik maakte tot dus ver
alleen van het Staatsregt en geenszins van het Volkenregt gewag.
S
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En toch zullen wij dit niet uit het oog mogen verliezen , en ook
te dezen aanzien kan , wegens gelijksoortige aanklagt , dezelfde
vraag , ter aanvulling en volledigmaking der vorige , worden
gedaan : is welligt het voormalige Volkenregt grootendeels de
oorzaak der onrust en woeling in Europa geweest ? was misschien
heb- en roofzucht zoo zeer , ten verderve der Natiên, de drijfveer
van de Vorsten dat er gelijk in iederen Staat , evenzoo in de
onderlinge betrekkingen der Staten, eene geheel nieuwe orde van
zaken vereischt werd ? Ik vermeen , bij de zeer beknopte beantwoording , op verkleinde salmi , dezelfde verdeeling die ik bij
het Staatsregt gebruikt heb , te kunnen behouden. Laat ons op
het begin8el , op den vorm , en op de mi8bruiken letten.
Welk was het heginsel? Hetzelfde als in het Staatsregt : heiligheid van het regt , als gegrond zij nde in de wille Gods. Gelijk wij
gezien hebben dat Souverein bij de gratie Gods geen ijdele klank
was , zoo was het evenmin eene niets- of weinigbeteekenende
formuul , wanneer boven ieder Tractaat , als leuze ook voor de
Magtigsten der aarde , het plegtige In Naam der H. Drieeenheid
gesteld werd. Stervelingen en zondaars , verootmoedigden zij zich
voor Hem , bij wien geen aanneming des persoons is : Stedehouders van den Koning der koningen , geroepen boven anderen tot
onderhouding en handhaving Zbner wetten wezen zij elkander ,
bij het verzegelen hunner beloften , op den God des Evangelies
die geregtigheid , vrede en broederliefde gebiedt ; op den Heer
der heirscharen die de raadslagen der boozen vernietigen.kan, die
magtig is door velen of ook door weinigen te verlossen , die tot
den Goddeloozen geweldenaar zegt , « om uw woeden tegen Mij ,
» zal Ik mijnen haak in uwen neus leggen en mijn gebit in uwe
» lippen ; » die niet beschaamd laat worden degenen die in CHRISTUS
op Hem betrouwen ; die een zeer sterke rotssteen en onverwinbare burgt is voor een ieder die , voor en boven alle verbindtenissen der menschen , met Hem , den God van Hemel en van
aarde , den magtigsten der Potentaten , een vast verbond heeft
gemaakt.
En nu dit regtsgevoel , die eerbied voor de heiligheid van al wat
eigendom is , die verpligting om den zwaksten , zoodra hij door
.
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overmagt bedreigd werd , ter hulpe te snellen , in welken vornt
werden zij opeiibaar ? Gij weet het ; in dat stelsel , hetwelk , zoo
als ieder systeins dat op de waarheid gebouwd is , reeds nit den
aard der zaken bestond eer het in de wetenschap beredeneerd
werd; in het bijkans instinktmatige hulpbetoon dat bij gemeenschappelijk gevaar de zamenvoeging van alle krachten te weeg
brengt ; in het beroemde stelsel van Evenfoigt (le sysame de
e'quilibre of de la balance des pouvoirs) , misschien nog juister
het stelsel der tegenwigten (des contrepoids of des contreforce$)
genoemd namelijk die inrigting van nevens elkander gelegen en
meer of minder verbondene Magten , volgens welke geen dezer
Staten de onafhankelijkheid of de wezenlijke regten van een ander , zonder wederstand en gevaar te ontmoeten, benadeelen kan.
Nu de mishruikeh.--'—Verstaat men hierdoor de reeks der overtredingen door eerzuchtige Vorsten tegen deze eenvoudige regtsbeginselen begaan , dan is het ligt een veeltal zoodanige grieven
zamen te brengen. Meer verlegen zou ik zijn , indien ik moest
aantoonen dat deze beginsels- zelve , v6Or de 18° eeuw, verbastering hebben onderpati. In het Staatsregt hebben de misbruiken ,
uit verzaking der beginsels oritStaan , allengskens over de oorspronkelijke grondtrekken die zij verduisterd hebben , de overhand behaald. Van het Volkenregt is het tegendeel waar : het
gebruik heeft over het misbruik getriumfeerd. Immers het tweeledige doel was, de suprematie eerier heerschzuchtige Mogendheid
en de vernietiging van den kleinsten Staat te beletten. Elk dezer
gewenschte resultaten heeft men bereikt. Het streven naar oppermagt , hoe Menigwerf liepitiefd , is ielkens verijdeld. WILLEM I
en MAURITS hebben , met ELIZABETH en HENDRIK IV, Spanje bedwongen de krachtige hand van RICHELIEU , omdat ze ook aan
GUSTAAF ADOLF en aan FREDERIK HENDRIK gereikt werd , den trots
van 00 stenrijk verbroken ; en de Ontzetfende magt en onbegrensde begeerlijtheid van LODEWIJK XIV is, na veertigjarigen
krijg, dank zij het bondgenootschap van half Europa , door
WILLEM III gevormd , achter de Barriere die zijne Staatkunde
opgerigt had , gestuit. Wat voorts de bescherming en instandbonding ook der minst aanzienlijke en meest bedreigde Staten
-
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aangaat , zal ik met eene treflende plaats van VON GENTZ mogen
volstaan.' Wij zullen later gelegenheid hebben de beginselen en
uitkomsten van het revolutionaire Jun*. Gentium her tegenover
te stellen ; doch ik geloof nu reeds met volkomen vrijmoedigheid
te kunnen zeggen dat de verwoesting van Europa geenszins door
de schadelijkheid en schandelijkheid van het voormalige Volkenregt gemotiveerd is.

Hiermede is het negatief betoog ten einde gebragt. Noch de
beginsels , noch de Staatsvormen , noch de misbruiken in de voormalige orde van zaken hebben de Revolutie bewerkt. De beginsels
waren niet dan de onveranderlijke wetten die de Formeerder en
Onderhouder aller Bingen aan zijne schepselen en onderdanen ten
regel gesteld heeft ; de Staatsvormen , op die fundamenten gevesa Es ist gewisz eine merkwiirdige Erscheinung dasz im Laufe der drei thaten»vollsten Jahrhunderte , unter so vielen gewaltigen Kriegen, so mannigfaltigen
»und entscheidenden Unterhandlungen, so hatifigen Schwankungen der Macht, so
»groszen und umfassenden Revolutionen , in einer so lebendigen Gahrung aller
»gesellschaftlichen, biirgerlichen, religiosen und politischen Verhaltnisse, auch
»nicht ein unabhangiger Staat durch gewaltsame Mittel vernichtet werden
»kOnnte. Man sah, obgleich allenthalben von riesenhaften StaatskOrpern umringt,
»weder die Schweitz noch Holland, noch irgend einen der teutschen geistlichen
»oder weltlichen Neste, noch die geringfligigste der Reichsstficlte, noch Venedig,
»noch Genua , noch die kleinern italienischen Republiken , noch das sich selbst
»iiberlassene Malta, noch das bliihende, aber ohnmrtchtige Genf, zwischen Frank»reich und Savoyen gedrangt, noch die savoyische Macht selbst, hier von Oester»reich, dort von Frankreich bedroht, noch das von dem spanischen Gebiete auf
»alien Seiten eingeschloszene Portugal, noch nach der ungeheuren Entwicklung
»und Ausbreitung der russischen und preussischen Macht die schwedische oder
sdlinische verschwunden. Verschiedene dieser Staaten behaupteten sich allerdings
»durch eigenen Muth und Kraft, oder durch uberlegene Weisheit, oder durch
»das Gedachtnisz riihmlicher Thaten, wodurch sie in fruhern Zeiten zu Unabhan»gigkeit und Warde gelangt waren. Die meisten aber, wo nicht alle, win-den
»zum groszen Verderben far das Ganze schon langst zu Grunde gegangen seyn,
»wenn das gemeinschaftliche Interesse Europa's, und die groszen , erleuchteten
Grundsatze , nach welchen dieses Interesse so lange verwaltet worden ist, sie
»nicht gestlizt und befestigt hatten.» Ausgewahlte Schriften von Fr. v. Gentz,
Mausgegeben von Dr. W. Weick (Stuttgart 1837) , IV. 46, u. f.

— 117 —
tigd, hadden tot grondtrek die onwrikbaarheid van het Souverein
gezag , welke tot een ruim en onschadelijk genot der vrijheid
vereischt wordt en de misbruiken , hoe groot en menigvuldig ,
waren niet menigvuldig en groot genoeg om op zich zelve de
Revolutie, aan vier voorbereiding zij dienstbaar werden gemaakt,
tot stand te kunnen brengen. Un effet sans mum is eene ongerijmdheid; maar ook ongerijmd is het een gevolg te willen afleiden
nit eene oorzaak die daaraan n et geevenredigd is ; de wortel
van het revolutionaire kwaad moet dieper dan aan de politieke
oppervlakte worden gezocht. — De weg ter verdere behandeling
van ons onderwerp is nu eenigermate gebaand. Ondersteunt mij
ook verder , zoo als gij tot nu toe gedaan hebt , door uwe aandacht voorts , kan het zijn , door uw zegel aan het gevoelen dat
ik verdedig , te hechten, maar vooral , waar ik u niet overtuig
door de vriendschappelijke tegenspraak', welke mij van enkelen
uwer te beurt is gevallen. Ziet hieromtrent drieerlei verlangen
dat , hoop ik , niet under de pia vota , in de gewone beteekenis
dezer uitdrukking zal worden geteld. Allereerst wensch ik de
vermeerdering van oppositie ; omdat ik inzie dat er , bij de vlugtige beschouwing van een zoo veelomvattend onderwerp , telkens,
wegens de verscheidenheden onzer denkwijs , zoo al niet in de
hoofdzaak , voorzeker in gewigtige punten twijfelingen moeten
oprijzen , waarvan of de oplossing voor iemand uwer , of de
gebleken onoplosbaarheid voor mij zelven zeer nuttig zou kunnen
zijn. Ten anderen , ofschoon ik dus , na de alleenspraak , eenigzins jure meo naar het nut der zamenspraken verlang , wensch
ik dat het antwoord door mij op staanden voet gegeven , meer
onvervankelijk zij dan hetgeen ik , na rijp beraad , op het papier
heb gesteld. Eindelijk wensch ik dat we , bij de opmerking van
het verschil , de overeenstemming , waar zij aanwezig is , in het
oog houden. En ik dring hierop te meer, omdat ik mij verheug
deze zamenstemming , ook juist in de voordragt der bezwaren
van sommigen uwer , opgemerkt te hebben. Gij zoudt geene
vereeniging van Kerk en Staat oirbaar achten, zoo als die welligt ,
naar uwe onderstelling althans , door mij zou worden begeerd ;
maar gij wilt dat de Staat Christelijk zij ; gij hebt van het politiek
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atheisme een afkeer ; meer heb ik niet noodig voor de strekking
van mijn betoog. — Gij hebt eenige bezwaren tegen den aard der
Europesche Monarchie ; gij meent dat men geen anderen waarborg had dan de twijfelachtige voortreffelijkheid der regerende
Vorsten : gij erkent de wezenlijkheid niet van den invloed dier
verkregene regten , vier schennis , waarvoor menig geweldenaar
zich gewacht heeft , aan FILIPS II het pronkjuweel zijner Staten,
aan JOZEF II de rust zijnes levens heeft gekost : maar gij ontkent
niet dat de Staatsregeling, welke u minder bevalt, een historisch
en wettig aanwezen had , en ik reken dus eenigermate ook op
uwe afkeuring, wanneer dit beginsel der legitimiteit in wetenschap
of praktijk ter zijde gelegd. wordt. Gij betwijfelt de juistheid der
uitdrukking o eigenaar van het gezag ; »i gij kunt u nog niet vereenigen met het denkbeeld dat het Staatsregt slechts in graad en
niet in soort van het Privaat-regt verschilt ; maar gij beweert, even
als ik , dat alle Souvereiniteit, in tegenoverstelling eerier door menschen opgedragene Magt een eigen gezag en een van God , om
daarmede te woekeren , toevertrouwd talent is; en , terwijl ge ,
met mij , evenzeer legitieme Republieken als legitieme 1VIonarchien erkent, verzet ge u, even als ik, tegen al wat , met vernietiging van elken Staatsvorm , revolutionair is.
Nog een voorbeeld , waarmede ik , welligt reeds te laat , deze
Voorlezing besluit. Gij vermoedt dat ik niet ongunstig genoeg
over het bederf der Staatsregelingen en de kracht der misbruiken denk ; ik begeer niet behoef niet , om naar mijn doel te
streven , deze zienswijze te betwisten. Gij meent , dat deze misbruiken , ook zonder den' invloed der revolutionaire beginsels ,
eene Omwenteling zouden bewerla hebben ; dat de verontwaardiging der Volken menig adelijk slot vernield , menigen priesterstaf
verbroken , menigen. Vorstelijken zetel om.vergeworpen , en
Europa in burgertwisten en oorlogen zou hebben. gestort. Ik zat
het niet ontkennen. Wat meer is , ik ben overtuigd dat er in de
verbastering der Europesche Staten , op zich zelve reeds , aanleiding genoeg was om , zoo het bij voortduring aan hervormende
,
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wijsheid ontbrak , schrikbarende uitbarstingen te bewerken.
Doch het is mij genoeg , zoo a , in het nader bezien der Revolutie,
gelijk zij op stelselmatige wijs in de diepten van het maatschappelijk organisme en gezellig leven gewroet heeft , erkent dat , om
deze Revolutie te doen ontstaan , er meer dan de grootste en talrijkste misbruiken noodig geweest is, en dat eene Omwenteling,
wier geschiedenis op elke bladzijde de sporen van theoretische
ontwikkeling vertoont , een theoretiechen oorsprong moet gehad
hebben.
Welke zijn die theorien geweest ? hoedanig was hare werking?
is deze waarlijk de bezielende kracht der Historie tot op onzen
tijd ? ziedaar de gewigtige vragen , voor wier beantwoording ik
de voortduring uwer belangstelling en de verdubbeling uwer
toegeeflijkheid verzoek.

V I.
VERBASTERING VAN MET STAATSREGT.
Mijne Inleiding is ten einde gebragt. Zij heeft, naar ik wensch,
eenigermate getoond wat de oorzaak der Revolutie niet is geweest.
Zij was gerigt tegen de meening van velen , ook die niet buitengemeen revolutionairgezind zijn, dat de Omwenteling , vergezeld
net veel dat afgrijzen verdient , evenwel , in haar misdrijven
zelfs , grootendeels te wijten is aan de zwaarte van een juk aan
de Natien in dier voege opgelegd , d'at we ons minder te verwonderen hebben over het einde clan over de langdurigheid van haar
geduld. Ik heb getracht deze opvatting, volgens welke de Omwenteling als enkel of voornamelijk reactionair voorgesteld
wordt , te bestrijden. In sommige Staten was voorzeker het
bederf der Staatsregeling groot genoeg om oorzaak , voorteeken
en zelfs, ire zeker opzigt, regtvaardiging eener aanstaande reactie
te zijn : doch, ook waar deze reactie bestaan heeft , is zij , gelijk
een beek zich in de stroomen der breede rivier verliest opgenomen in den loop der revolutionaire golven. De Revolutie , zoo
als wij ze in haar geheelen omvang wenschen te beschouwen , is
Beene reactie geweest.. Zij heeft een eigen leven, niet binnen de
grenzen van terugwerking beperkt. Zij is geboren uit leerstellingen ; uit de theorie der vriiheid , welke , aan de hand eener zoogewamde wij sgeerte , al wat met die vermeende vrijheid niet in
overeenstemming was,. verdrong.
Thans moet ik die theorie zelve met u beschouwen. Wij
weten hoe verschillend zij gewaardeerd wordt. Zij is een voorwerp
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van hooge ingenomenheid of van diepen afkeer ; men acht haar
doodelijk of rekent ze onmisbaar voor het geluk van de Volken;
de een beweert dat zij gevaarlijk kan zij n , alleen om de verkeerdheden der toepassing ; de ander houdt vol dat haar verderfelijkheid aan het licht komt , zoodra toepassing beproefd wordt.
Ons , die de waarheid zoeken , is het noch om een panegyricum ,
noch om een hekeldicht te doen. Aan het historische standpunt
getrouw, verlang ik niet te oordeelen, maar te beschrijven, Ik wit
met u deze theorie nagaan in haar oorsprong en werking. Het
is eene proeve van Biografie die ik u leveren zal. Gelukt zij , dan
zou ik eenige hoop op eenstemmigheid kunnen voeden. Althans
het is mij steeds voorgekomen dat het meest eenvoudige levensverhaal de meest geloofwaardige karakterschets bevat. Uit zoodanig biografisch overzigt zal , naar ik mij vlei, duidelijk worden
dat het leven dezer theorie nog voortduurt en dat wij onder
de magt gedrukt gaan van beginselen , wier ter zijdestelling de
eerste voorwaarde is om aan het wezenlijk herstel van een vernederd en kwijnend Vaderland met vrucht werkzaam te kunnen
zijn.
Deze levensbeschrijving der revolutionaire theorie is dus
tweeledig , daar zij eerst haar oorsprong vervolgens haar werking ten onderwerp heeft.
De eigenaardige oorsprong. — Ik behoor een aanvang te maken
met het onderzoek omtrent de wij s waarop de theorie ontstaan
en gevormd is. — Ik wensch u te doen opmerken hoe men langzamerhand in een toestand is geraakt waarin het revolutionair
beginsel de overhand verkreeg ; hoe de Revolutie-leer geen eigendunkelijk gewrOcht is van menschelijk vernuft , maar het natuurlijk organisme van evengemeld beginsel; en hoe in de worsteling
dezer leer tegen het historische en onveranderlijke wezen der
dingen , al ware de historie onbekend , de kiem der historie , de
drijfveer van den revolutionairen loop van zaken zou kunnen
worden getoond.
Ik ontveins mij evenmin de bezwaren als het gewigt van dit
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maar het is aan u dat ik ze Beef; en het is dewijl ik op uw eigen
nader onderzoek eenigzins rekening maak, dat ik , ter aanwijzing
van den gang mijner redenering en van den hoofdinhoud mijner
denkbeelden , de beknopte behandeling der vier volgende punten
als eenigermate genoegzaam beschouw :
I. De verbastering van het Staatsregt is aan de opkomst van
het revolutie-beginsel bevorderlijk geweest.
II. De Reformatie kan, in geenerlei. opzigt, als oorzaak der
Revolutie aangemerkt warden.
III. De Revolutie-leer is de openbaarwording van het Ongeloof
in systematischen Dorm.
IV. De Omwenteling, in de hoofdomtrekken van haar geschiedenis, ligt reeds in bet contrast van haar beginsel met natuur en
regt.

Heden is het de verbastering van het Staatsregt die ons bezig
zal houden.
Ik zal u eerst op de wezentiikheid der Republikeinsche ontaarding doen letten ; ten tweede , op haar oorzaken; ten derde ,
op de valsche notie van den Staat , waarin zij zich als 't ware
resumeert ; ten vierde , op de algemeenheid dezer dwaling ; ten
vijfde , op haar tweederlei rifting ; om uit dit een en ander , ten
laatste , den aard en de mate of to leiden van den invloed welken de
verbastering van het Staatsregt ter voorbereiding van de Revolutie gehad heeft.—Een onderwerp van het grootste belang; zoowel
in 't algemeen voor onze gansche beschouvving , als ook bepaaldelijk vermits de steeds voortdurende gehechtheid aan het wanbegrip dat ik vooral moet bestrijden , de verkeerde opvatting ten
aanzien van het wezen van den Staat , een der meest heerschende
voorooydeelen is ook van onzen tijd een der meest gereede voorwendsels van revolutionaire willekeur en geweld, een der meest
krachtige beletsels op den weg naar vrijheid en regt.
Het eerste punt, dat er verbastering van het Staatsregt inder-

daad bestaan /weft vordert geen vermoqend betoog. Wij zijrt
het, geloof ens omtrent den historischen aard der Europesche Rijken ; patrimoniele Vorstendommen lieerlijkheden ,
waarin de Alleenheersching, veelzins getemperd en beperkt ,
evenwel , binnen den omvang van eigen regten en erfelijk gezag ,
niet enkel Alleenheersching keette, maar ook was. Wij keuren
dus of dat men deze Monarchial beschouwt en beschrijft als groote
en magtige Republieken onder eenhoofdig Rewind. Maar deze
dwalingen in de Historic stonden met de dwalingen der bespiegelende wetenschap in het naauwste verband. Het jus constitutum werd verwrongen , ten gevolge der verkeerde denkbeelden
die men zich van het jus conatituendum gevormd had. Er was
een theoretisch Staatsregt , volgens hetwelk iedere Staat , onder
elken naam en gedaante , regtens eene gemeenschap, letterlijk
res publica was; zoodat , het wezen der Monarchic (waar de
Staat res Regis, niet res populi , waar zij niet re: publica , maar
res propria is) te niet ging. — In eene orde van zaken , waar
alles Monarchie was, werd men van lieverlede er toe gebragt om
alleen de Republiek voor normalen en wettigen toestand der
Natien te houden.
Maar hoe is dit mogelijk geweest ? Dit zal u blijken , wanneer
ik nu , ten tweede , de oorzaken dezer zonderlinge verandering
onderzoek. Bij het inderdaad raadselachtige der zaak zult gij in
het oog houden dat de opgave van een raadsel ligter dan de oplossing is. En toch zal ook de oplossing misschien niet bezwaarlijk
vallen zoodra we slechts nagaan hoe zich in de Middeneeuwen
de wetenschap gevormd heeft. Haar opkomst in het nieuwer
Europa is eene herleving , eene voortzetting van het leven der
Oudheid geweest. Germaansche ruwheid was genoodzaakt voor
Romeinsche beschaving te wijken. Zij die gezegevierd hadden
met het zwaard, hebben voor de meerderheid van kennis en verlichting onder gedaan. Niet slechts werden Romeinsche instellingen en zeden , als een gewigtig bestanddeel met de latere Europesche ontwikkeling vermengd ; de zuivere geest der Oudheid werd ,
bijkans met uitsluiting van elk ander beginsel , heerschend op het
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terrein der bespiegelende kennis. En wat was hiervan het natuurlijke gevolg? dat het tegenwoordige , met het verledene in vergelijking gebragt, voorwerp van minachting werd. De geleerden
leefden dus in de Oudheid : zij werden met haar denkbeelden
en voorstellingen doorvoed; met de historic, met de taal, met
het refit, met de politick der Oudheid ; en de Oudheid wees , in
elk dezer opzigten , nagenoeg als hadden er nooit Monarchien
bestaan, telkens op de Republiek.
De historic — Men wendde gaarne het oog van de duistere en
verwarde tijden welke den val van het Romeinsche Rijk vergezeld
of gevolgd had-den , af, om in vroeger eeuw op belangrijker of althans bevalliger onderwerpen te zien : men schoof de dorre voordragt van onwetende en bijgeloovige Annalisten ter zijde, om zich
te verlustigen in de werken der geschiedschrijvers van Griekenland en Rome , zoo gewigtig van inhoud, zoo boeijend in vorm.
Deze nu maakten , waar het pas gaf, melding van magtige en
bloeijende Rijken , maar toch wat was het voorname onderwerp
hunner Geschriften? wat was het , waardoor men , in de studie
der Oudheid , het meest aangetrokken , getroffen , tot bewondering en naijver opgewekt werd? Immers de levensloop der
Republieken ; van Tyrus , gebiederesse der zee; van Sparta, waar
ieder burger een krijgsman en ieder krijgsman een held was ; van
Carthago , dat , door handel en gezag , de verst afgelegen Gewesten cijnsbaar gemaakt had ; van Athene , waar de oorlogsroem
door de heerlijkheid der kunst verhoogd , en de olijftak met
lauweren bekranst was ; van Rome , hetwelk allen vroegeren
luister door den glans der wapenen verdoofd , eene gansche reeks
van veelvermogende Staten vernietigd , en de halve wereld in
ketenen gelegd had. Aan de gebreken werd naauwelijks gedacht.
Men vergat dat , in die vermaarde Gemeenebesten , voor velen
burgerregt en voor zeer velen slaafsche dienstbaarheid, zelden
vrijheid en dikwerf losbandigheid of ty-rannij , bestaan had, en
dat er in de historiebeschrijving menigmaal waarheid , maar toch
ook, vooral bij redenaars en dichters , ophef en grootspraak
geweest was. De voorspoed , het heil , de glorie van Republieken
werd het voorwerp van eenzijdige beschouwing ; in Republieken
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zocht men het model van den Staat ; de volmaking der menschheid scheen onder Republikeinschen vorm to worden bereikt.
De taal. — Het Latijn was , meer nog dan daarna het Fransch,
uitsluitend en algemeen. Het Latijn was de spraak voor geleerdheid en beschaving , voor Diplomatie , voor briefwisseling , voor
den Staat en voor de Kerk , voor al wat niet populair of (want
dit stond toen gelijk) triviaal was. Het Latijn was voor de Germaansche Nation , bij onbekendheid met eigene schatten , onmisbaar ; en wie zou , daar het werktuig uit eigen erts nog niet
gesmeed was , of althans in zijn ruwen vorm bij kans 'onbruikbaar geacht werd , zich niet bij voorkeur van een ander zoo uitneinend instrument hebben bediend. Ook de behandeling van
Staats- en Volkenregt geschiedde altijd in het Latijn. Deze algemeenheid van het Latijn was voor de ontwikkeling der Volken
geene zaak van weinig belang. De kleur der uitdrukking is tot de
worming der gedachte in het naauwste verband. Het wezen der
dingen werd gewijzigd door den invloed van het Latijnsche koloriet. Bepaaldelijk in het Staatsregt werd overneming der woorden
met overneming der denkbeelden , waarvan zij het voertuig zijn ,
vergezeld. De taal had zich onder republikeinschen invloed ontwikkeld ; zoo was er,, ter aanduiding van al wat politieke vormen
betrof , bij schraalheid aan uitdrukkingen op ware Vorstendommen toepasselijk , overvloed van republikeinsche zegswijzen ; en
deze gansche terminologie , hoe oneigenaardig en vreemd, werd
gemakshalve en om de voorkeur die men buitendien aan de Republiek hechtte , doorgaans zonder opzet en van lieverlede in de
Europesche Rijken ingevoerd en genaturalizeerd. De Staat , die
eene Monarchie was , heette desniettemin reepuhlica of civitag ;
de bevolking , die uit onderdanen bestond , werd liber populu:
genoemd ; de Stenden , die als vasallen of eigenaars , tot raad- of
geldgeving geroepen , de onderwerping aan den Monarch niet
mogten vergeten , de Stenden door wier zamenstelling en beraadslaging het denkbeeld van Volk in den republikeinschen zin , uitgesloten werd, kregen den naam van Volksvergadering, Comitia;
de domeinen of eigendommen van den Vorst waren patrimonium
populi , Yolks- of Nationaalred ; zijn geld aerarium public/um, ,
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munera publica , openbare ambten. « Ainsi l'on grit insensible» anent l'habitude d'exprimer par les memes mots , des idees on
» des rapports absolument opposes , de confondre par consequent
» les uns avec les autres , et de tirer de la une foule de conclusions
» erronees. La corruption du langage , l'imperfection des signes
» furent de tout temps , et sont encore aujourd'hui la source
» d'erreurs infinies ; an lieu de changer le mot pour l'approprier
D a la chose, on appliqua de force a la chine le sens du mot impro» pre dont on se servait pour la designer. Aan de verkeerde
benamingen hechtten zieh spoedig verkeerde begrippen ; zoOdat
de etymologische beteekenis der woorderi allengskens de histo
rische beteekenis der zaken verdrong.
Het regt.— De voortreffblijkheid der Romeinsche wetten had,
vooral ten haren opzigte, de Natien door Welke het gebied van
Rome overheerd werd, tot willige en dankbare leerlingen
gemaakt. Eigen overleveringen en gewoonten werden daaraan
grootendeels ondergeschikt. Privaat en publiek regt waren ook
bij de Romeinen naauw vereenigd en bijkans onafscheidelijk
geweest; zoo werd men , door bestudering van hun regtswezen , tot Republikeinsche voorstellingen gebragt. Wij behooren ,
hieromtrent eerie opmerkenswaardige bijzonderheid niet uit het
oog te verliezen. De hoogste bloei der regtswetenschap was te
Rome gelij ktij dig met de ontaarding van den Staat onder Keizerlijk
Bevvind; zoodat natuurlijk in de Schriften der ineest vermaarde
Juristen de Keizer , die alle gewigtige ambten en bedieningen
der Republiek in zich had vereenigd, de hoofdpersoon , zijn wil
rigtsnoer , en zijn gezag middenpunt was. Deze voorstelling
werd op de Vorsten van het nieuwer Europa overgebrggt. Vooral, nadat in het Frankische Rijk KAREL de Groote den titel van
Imperator en Caesar en Augustus aanvaard had , was het als of
de lijn der Romeinsche Keizers in hem en zijne nakomelingen
voortgezet wierd. Zoo was hierdoor gereede aanleiding om den
Monarch in het licht der Romeinsche inrigtingen te stellen ; oni
1 VON HALLER, 1. 99,
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het Christelijk-Germaansche Staatsregt te verwringen ; om, voor
den aard en de uitgestrektheid van het gezag , regels en voorschriften te ontleenen aan een toestand van achteruitgang en bederf. Maar die bedorven toestand van den Romeinschen Staat
was Republikeinsch. Men mogt het Rome van die dagen beschouwen als gebragt onder het heilzaam gezag van een Opperhoofd, of
wel als vernederd onder het heillooze juk van een tyran , Rome
was niet anders dan de voortzetting van een Gemeenebest onder
Monarchaal Bewind. De magt van den oppermagistraat , ook op
Keizerlijken zetel , welke door de persoonlijkheid der Regenten
dragelijk of ondragelijk werd, was in den grond een Republikeinsch Despotisme , ondersteund door militair geweld. Straks
kon, bij toepassing op den Monarch in de Europesche Rijken,
ook deze als opperbestuurder of wel als tyran van een Gemeenebest worden beschouwd. Misverstand dat aanleiding gaf om het
hoogste gezag of, als ware het onbeperkt gedurig te willen uitzetten , of, als ware het usurpatie , in naam der Vrijheid , telkens te
bestrijden ; gevaarlijk misverstand waarbij de Vorst , zelfs wanneer hij in schijn en althans enkel facto verhoogd werd, inderdaad en regtens tot Republikeinsche Overheid en Magistraatspersoon werd verlaagd.
De politieke wetenich,ap. — De Ouden zelven hebben Vorstendom en Gemeenebest niet verward. Eene Monarchie noemden zij
niet respubliea, maar regnum, principatue, dominatue, Zij maakten onderscheid tusschen burgers, elm:en onderdanen , set/Mill;
en , zoo zij onder de Keizers van Republiek spraken, het was niet
uit onbekendheid met het verschil, maar dewij 1, gelijk wij zagen ,
de Staat waarlijk een Gemeenebest en de magt des Keizers een
opgedragen of aangematigd gezag was. Doch , ofschoon zij , waar
het op de naauwkeurigheid der definitie aankwam , de kenmerken
van een Vorstendom. niet voorbijgezien hebben , de wetenschap
had bij hen een exclusief Republikeinsche rigting. Geen wonder;
want de Republiek was bij Romeinen en Grieken , de Monarchie
bij de verachte Barbaren in twang, Zij werd, dat ik het dus uitdrukke , pro memorid genoteerd ; maar evenwel hield de wetenschap zich doorgaans net de vormen welke bij hen , die men be-
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schaafde Nation noemde, bestaan hadden, bezig; als of er, ondanks
het aanzijn ook van Monarchial , enkel aan Gemeenebesten
eenige aandacht behoorde te worden gewijd. Van daar bijv. dat
het hoofdwerk van PLATO zoowel als van CICERO over het Staatsregt de Republica heet. Zoo was het bij de Ouden. Evenzoo bij
hen die het voetspoor der Ouden gedrukt hebben. Laat mij alleen
den vermaarden MACHIAVEL noemen. Het oordeel over hem , hoe
verschillend , komt hierin ten minste overeen , dat zijn invloed ,
evenzeer als zijn kunde en scherpzinnigheid, buitengewoon was.
En die invloed hoedanig was ze ? immers Republikeinsch ! Of
leefde hij niet in eene Republiek ? was hij niet met den geest van
Rome doortrokken ? is niet de studie van Livius zijne oefenschool
geweest ? is zijn Princeps niet de burger die zich, door misdaden
of verdiensten , van het oppergezag meester gemaakt heeft , de
Republikeinsche tyran der Oudheid ? Wat is dergelijke Vorst anders dan hetgeen men aliquid praestans et regale in .Republieci
genoemd heeft ? en is het derhalve niet onbetwistbaar dat ook
zijne geschriften , in verband met die zijner beroemde oude leermeesters , tot het telkens meer republicaniseren van de wetenschap zullen hebben medegewerkt ?
Reeds nu kan het ons niet onverklaarbaar zijn , dat de geleerden, door den gezamenlijken indruk van historische kennis ,
spraakgebruik , regtsstudie , van de IN*, waarop vroeger en later
de Staatkunde beoefend is geworden, van eigen bodem op vreemd
gebied overgebragt zijn ; doch ik heb niet alles gezegd. Wij mogen niet vergeten dat er ook buiten de wetenschap oorzaken geweest zijn , waardoor bij geleerden en ongeleerden het republicanisme in zwang geraakt is. De verwarring der begrippen is niet
enkel aan hun antieke rigting te wijten. In de eigen ontwikkeling der Europesche Volken was veel waardoor overhelling naar
Republikeinsche denkbeelden versterkt werd. Ik bedoel bijv. den
zedelijken invloed en de suprematie , althans tot in de 1 5 e eeuw ,
van Italie, waar de onafhankelijkheid der Steden in het aanzijn
van magtige Republieken werd bewaard. Den bloei , het vermogen , den overmoed der Steden in 't algemeen , wier inwendig en
eigen beheer,, ook te midden eener Monarchie , alle de kenmerken
,
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der Republiek had en menigweif de geheek reeks der wisselingen
van Republikeinsche regeringsvormen doorliep. De menigvuldigheid der Corporation en Gilden, waar, in meer beperkten kring,
het belang der leden en gildebroeders op gemeenebestelijken
voet werd beheerd. De verlegenheid waarin. de Vorsten , door
krijg , of geldverspilling , of veelsoortigen tegenspoed geraakten ;
zoodat zij, bij gedurige toevlugtneming tot de goedwilligheid der
onderzaten , zelve medewerkten om den eerbied voor het Souverein gezag , door de openbaarmaking van financiele afhankelijkheid , te doen verflaauwen. Voegt dit alles te zamen ; overweegt
de kracht van de vereenigde werking dezer ornstandigheden , in
verband met den vreemdsoortigen Grieksch-Latijnschen gang
der beschaving , en het zal u niet raadselachtig zijn hoe een begrip , aan den aard der Europesche Monarchial vreemd , zich
desniettemin , als lag daarin de grondslag dezer Rijken, van de algemeene denkwijs heeft meester gemaakt.
Ik kan nu, ten derde , na de openlegging der oorzaken , meer
gereedelijk overgaan tot de aanwijzing van het hoofdpunt dat ik ,
om dus te spreken , als den normalen vorm en als het Dort begrip
van het verbasterd Staatsregt beschouw; de valsche voorstelling
van den Staat.
Wij kunnen reeds eenigermate a priori den aard en vorm
dezer dwaling ontdekken. Men leefde in Monarchien , men
droomde van de Republiek. Verbeelding en wezenlijkheid overeen te brengen , is behoefte van den menschelijken geest. Slechts
eene oplossing van het problema was er , en langs alle de wegen
welke de wetenschap insloeg , werd zij naar die eene uitkomst
geleid : te weten, naar het besluit dat ook iedere Monarchie
oorspronkelijk eene republikeinsche Alleenheersching, eene
Republiek is. — Maar hoe kon dit beweren met de historische
gesteldheid der dingen worden gerijmd? hoe zou men , bij de
ondervinding of het besef dat menig deel der Geschiedenis zich
niet alzoo liet verbuigen, op deze onwettigheid van elke wezenlijke
Monarchic gerust zijn ? hoe vooral kon men, bij den wensch of
de imodzakelijkheid om den monarchalen vorm te behouden , de
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hebben , wanneer de algemeene denkwijs door een denkbeeld
dat in Republikeinsche strekking alle regeringsvormen omvatte ,
geformuleerd wierd; wanneer het gelukken.mogt zoodanig theoretisch begrip te vinden, zoodanige definitie van den Staat ,
waarbij ook de Monarchie , in het wezen der zaak Gemeenebest
werd , en waaraan , als aan een proefsteen , de regtmatigheid van
elken historischen Staat zou worden ter toetse gebragt.
Dergelijke formuul ontwikkelde zich uit het aanzijn der behoefte
zelf. De historische. wezenlijkheid bezweek onder den invloed der
speculatieve droombeelden en de tegenspraak der ervaring werd
tot zwijgen gebragt. Aldus heeft zich de valsche notie van den
Staat gevormd , welke tot op den huidigen dag schroomelijke
verwarring en buitensporigheid en ellende bewerkt heeft. Zij is
deze : de Staat moet als eene associatie worden beschouwd. Gij
verstaat mij : ik bestrijd niet dat een Staat eene associatie zijn
kan , en dikwerf geweest is : dan toch zou ik in soortgelijke eenzijdigheid als ik in anderen afkeur vervallen, door het wettig
aanzijn van elke Republiek te ontkennen. Maar dit veroordeel en
betreur ik , dat men aldus het kenmerkend verschil der Staten
heeft voorbij gezien , monarchale eenheid met republikeinsche
vereeniginv, verward, aggregatie voor associatie gehouden ,
van elken Staat een Genootschap,, eene Maatschappij een
.zamenzijn van burgers gemaakt , de Monarchie weggeredeneerd en in de Rijken van Europa tweedragt en ontbinding gebragt heeft.
Inderdaad wij behoeven slechts even op deze misvatting in
haar corollarien te letten , om terstond te ontwaren hoe zij het
aanzijn aan eene geheele revolutionaire theorie geeft. Want, is de
Vorst alleenheerscher in eene Republiek , van waar zijn gezag ?
bij opdragt. Van wie? van de meerderheid der burgers. Op hoedanige wijs? bij overeenkomst en maatschappelijk verdrag.
Waartoe? om te waken voor het algemeen belang. Op welke
voorwaarden? van gemeen overleg en verantwoordelijkheid.
Voor hoelang ? tot dat de gunst verbeurd of het mandaat inge-
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de reeks der gevolgtrekkingen niet worden geweerd.
Ik zou wenschen uwe aandacht hierop nog langer en in m6er
bijzonderheden gevestigd te houden , doch ik moet voortspoeden.
Het gewigt dezer dwaling intusschen zal u nog duidelijker worden , wanneer wij , ten vierde , op haar algemeenheid letten. Ik
beweer niet dat men terstond en overal elke gevolgtrekking
beaamd heeft. Integendeel ; ik weet hoe de kracht der redeneerkunde zich niet op eens , maar allengskens langzaam en zeker
in de ontwikkeling van het gansche weefsel der leugenachtige
hypothese openbaart ; doch ik behoef u , dunkt mij , slechts den
aard en de menigvuldigheid der straks aangewezen oorzaken te
binnen te brengen , ter overtuiging dat het dwaalbegrip algemeen
heeft moeten zijn. En de waarheid dezer onderstelling blijkt ,
zoodra men eenig onderzoek doet, hetzij naar het oordeel van
de geleerden , hetzij naar de meening van het Publiek.
De dwaling was voor de beoefenaars der wetenschap een
axioma geworden. Geen verder onderzoek kwam te pas. Natuurlijk ! Waar valsche begrippen inslopen ontbrak het nooit aan
scribenten , door wie zij , met praal van redenering en vertoon
van kundigheden , in stelselmatigen vorm werden gebragt. Zoo
was het ook pier. Allerlei systemata werden op den eenigen
grondslag gebouwd ; niemand had twijfel aan de deugdelijkheid
van het verkeerdelijk ondergeschoven fundament. Het denkbeeld
van een pactum eociale, een Staatsverdrag, als voorwaarde van
iederen Staat , was zoo zeer als hoofdwaarheid, als prirnum
verum aangewezen en erkend , dat iedereen daarin het punt van
uitgang der wetenschap zag. Wij vinden dit vooral terug in de
politieke geschriften der 16 e en 17 e eeuw. Welligt zijn er uitzonderingen geweest van schrijvers , zoo als bijv. een FILMER in zijn
werk de Patriarcha, maar over 't algemeen waren de geleerden
in den maalstroom geraakt ; zoodat allezins toepasselijk was:
cc apparent rani nantes in gurgite vasto. » Verwacht Beene lastige
optelling van namen en boeken. Fen voorbeeld zij genoeg. Maar
welk een voorbeeld! Pat van DE GROOT. Ik verlang niet (wat ook
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BILDERDIJK met, ten minste niet altijd heeft gedaan) den roemwaardigen man van de lijst dergenen op wie Nederland roem
draagt , te schrappen. Ik wensch hem onder de groote mannen ,
wits niet onder de kleine afgoden van Nederland te blijven tellen.
Wij mogen , om zij n.e feilen in de praktijk , die ook een verschoonbare zijde hebben, niet vergeten dat het licht zijner politieke wijsheid langen tijd en, in menig opzigt niet ten onregte,
aan Vorsten en Volken ten baken verstrekt heeft. Met HALLER'
breng ik hem hoogen lof. Doch, naarmate hij meer het voorwerp
van bewondering was , kunnen wij te eerder , waar gedwaald
heeft , besluiten dat de dwaling algemeen was. En ook hij is in
het dwaalbegrip ten aanzien van het wezen van den Staat gevallen.
Niet enkel in het werk de Antiquitate Reipublicae Batavae waar
hij zich niet publicist , niet jurist , maar, geheel in den geest der
Heeren Staten van Holland , genealogist van hun Groot-Mogenden , bijkans duizend jaren voor dat zij bestaan hadden , betoond
heeft. Niet in deze onrijpe vrucht zijner jeugd , maar in het doorwrochte werk waaraan hij zijne beste krachten gewijd en waarin
hij voor een onnoemelijk getal navolgers den weg afgebakend
heat; in zijn beroemde meesterwerk de Jure Belli ac Pacis.
De onwederstaanbaarheid der dwaling valt te meer in het oog,
omdat zij telkens zegeviert over beter inzigten , welke , blijkens
menige uitdrukking, bij den Schrijver geenszins ten eenemale
verloren waren geraakt. Wij vinden plaatsen , waar hij van zeer
naauwkeurige begrippen omtrent het wezen en den historischen
oorsprong der Monarchial met blijkbare goedkeuring gewag
maakt. « h peut arriver qu'un pere de famille , qui possede
» une grande etendue de terres , n'y veuille recevoir que ceux
» qui se resoudront a dependre absolument de lui ou que quelI Grotius sera difficilement surpass dans le droit particulier nature', dans le
»droit des gens qui Teen est que l'application, et dans le droit criminel. . . .
»Ceux qui de nos jours ont ecrit sur le droit de la nature et des gens ne sont
pas dignes de lui etre compares , et quand un sophiste ignorant , comme J. J.
»Rousseau, emit se debarrasser de lui en disant (Pun ton doctoral , qu'il eta» blissait le droit par le fait , on ne peut qu'en sourire de pitie, comme la
»vue d'une taupe qui voudrait prescrire au soleil la maniere dont it doit
le monde. » VON HAILER, I. 39.
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» qu'un , aiant un grand nombre d'esclaves , les affranchisse
» condition qu'ils le reconnaitront pour leur Souverain , et qu'ils
»lui paieront des tailles et des impOts. 1 Hij vermeldt uitdrukkelijk de Patrimoniele Rijken : «Il y a quelques Rois qui possédent
» la Couronne en pleine propriete. 2 Il y a des Souverainetez que
» l'on posséde en pleine propriete , c'est a dire , dont le Souverain
o est maitre comme de son patrimoine. 5 Rien n'empeche qu'un
» Roi n'ait un droit de propriete sur certains peuples , en vertu
» duquel it pourra les aliener , s'il veut. » 4 Hij snijdt den wortel
van een aantal dwalingen , die ook in zijnen tijd begaan werden ,
af, met de allezins ware en belangrijke opmerking dat , door
inwilligingen en beloften van den Souverein , de Souvereiniteit
zelve geene verandering ondergaat. « La Souverainete n' en est pas
» moires Souverainete , quoique le Souverain , lors de on instal» lation , s' engage solennellement envers ses sujets ou envers
» Dieu , a certains chose* qui regardent meme le Gouvernement
»de rgtat... La verite de ce que je dis , paroit par l'exemple
» d'un Pere de Famille , qui a promis a sa Famille quelque chose
» qui regarde sa direction ; car , quoiqu'il doive tenir sa parole ,
» it ne cesse pas pour cela d'etre le Chef et le Souverain en quelque
» maniere , de sa Famille , autant que le permet le but et la con» stitution de cette petite Societe. Un mari de meme ne perd rien
» de son autorite sur la femme , pour lui avoir promis quelque
» chose qu'il ne sauroit se dispenser d'accomplir. » 5 Hij verwerpt
de meening dat de Souvereiniteit altijd bij het Volk is. « Il faut
» refuter l'opinion de ceux qui pretendent que la Puissance Sou» veraine appartient touj ours et sang exception an Peuple , en
» sorte qu'il ait droit de reprimer et de punir les Rois , toutes les
» fois qu'ils abusent de leur autorite. Ii n'y a point de personne
» sage et eclairee qui ne voie combien une telle pensee a cause de
» maux, et en peut encore causer , si une fois les esprits en sont
» bien persuades. D e En vragen wij nu hoe dezelfde man , die dikwerf met zoo buitengemeene schranderheid het wezen der dingen
-
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in het oog houdt , somwijlen ter zelfder plaatse , den Staat definieert dan lezen wij ook bij hem , dat de Staat een ligchaam is van
vrije menschen die zich vereenigd hebben ten algemeenen nutte :
cc L'Etat est un corps parfait de personnes libres , qui se sont
» jointes ensemble , pour jouir paisiblement de leurs droits et
» pour leur utilite commune. »' Nu moge hij hetgeen hij Souvereiniteit noemt , bij een of meer personen , naar de verschillende
zeden en gewoonten van iedere Natie , laten berusten 2, dit verschil in den vorm maakt in het wezen geen verschil ; de Monarchie is ook voor hem eene wij ziging der Republiek ; elke Staat is
eene associatie , eene vereeniging van vrije burgers , welke in
overeenkorast haar oorsprong, en in algemeen belang haar rigtsnoer en Joel heeft. Zoudt ge , na deze aanwijzing , uit andere
Auteurs citaten verlangen , of zijt ge buitendien overtuigd dat
voor de meesten de waarheid verborgen is gebleven , waar DE
GROOT ze niet ontdekt heeft ?
De dwaling was algemeen onder de geleerden , maar niet onder
de geleerden alleen. Dit zouden we reeds onderstellen ; vooreerst ,
omdat de werking der oorzaken waaraan de ontaarding der politieke voorstellingen is te wijten , geenszins binnen de studeercellen
beperkt was ; ten anderen , omdat toen , minder dan biijv. in onze
dagen, scheiding tusschen het theoretische en het praktische leven
bestond weshalve de invloed der wetensehap , die zich ten alien
tijde een weg ter onderwerping van de Maatschappij baant , spoediger nog dan gewoonlijk m,oest worden bespeurd. De valsche
notie van den Staat vindt men dan ook overal. Bij de wij sgeeren ; gij
behoeft slechts de schriften van LOCKE die zoovele- bewonderaars
en navolgers gehad heeft, open te slaan om hem , bepaaldelijk in
zijne Two Treatises of Government , aan de geliefkoosde hersenschim ook zijne hulde te zien brengen; bij de geschiedschrijvers ,
de dichters ; zij was met de literatuur vereenzelviga; zij was
populair ; zij behoorde onder de loci communes, met Wier prachtige omschrijving de welsprekendheid zich te goed deed. Lessen
hieruit ontleend vinden wij zelfs in de schriften van welmee,
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nende Geesteliiken , door vie een. LODEWIJK XIV omringd was ;
zelfs in de toespraken die bij plegtige gelegenheden tot hem gerigt
werden. De Vorst werd, Of niet gewezen op den Goddelijken oorsprong zoowel van de beperktheid als van den omvang zijner
regten ; of althans de vermaningen desaangaande werden met de
republikeinsche begrippen op de meest zonderlinge wijze vermengd. Zoo was het bijv. met FgNiLoN; zoo met MASSILLON.'
De- aard , de algemeenheid , de gevaarlijkheid der dwaling zal
nog meer in het oog vallen , wanneer ik , ten, vijfde, de tweederlei
rigting aantoon waarin zij gewerkt heeft.
De onvermijdelijkheid dezer dubbele rigting is , zoodra men
het politieke leerstuk met aandacht gadeslaat , openbaar. Immers ,
wanneer de Staat voor eene vereeniging van burgers onder een
aan den Vorst opgedragen gezag wordt gehouden , dan wordt op
een van beiden gelet ; of op het regt van hen die zich geassocieerd
hebben , en dan is men gereed den Vorst , in zijne hoedanigheid van ambtenaar,, tot verantwoording en ondergeschiktheid
te roepen ; of op het belang des Vorsten en de wenschelijkheid
van orde en bestendigheid in het bestuur , en dan pelt men over
om, met versterking van het gezag , elke lastige wederstreving
te bedwingen. Volgens beide gevoelens is opdragt van het gezag
de grondslag van den Staat ; dit wordt niet in twij fel getrokken ;
er kan dus slechts hierin verschil zijn, dat de een beweert vat
de ander ontkent , namelijk dat , toen de Staat door de overeenkomst der burgers gevormd wend, de opdragt van hunnentwege
met afgtand vergezeld was. Waar men van de hypothese van
het Staatsverdrag ter regeling van het Staatsbestier uitgaat , heeft
men slechts twee paden voor zich ; het eene leidt naar losbandigFENELoN zeide in zijne Directions pour la conscience d'un Roi C'est un
contrat fait avec les peuples pour les rendre vos sujets; commencerez•vous par
uvioler votre titre fondamental ? Its ne vous doivent l'obeissance que suivant ce
.contrat , et si vous le violez, vous ne meritez plus qu'ils l'observent. c En
MASSILLON in een preek : “Oui, Sire , c'est le choir de la nation qui mit d'abord
.le sceptre entre les mains de vos ancetres ... le royaume devint ensuite l'heri.tage de leurs successeurs, mais ils le durent originairement an consentement libre
"des sujets.. WACHSMUTH T. 18.
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heid en het andere naar dwingelandij de keus wordt door neiging , karakter en omstandigheden bepaald.
Vergunt raij u dit aanschouwelijk te maken in twee Publicisten , die als representanten kunnen Belden van het tweederlei
gevoelen. Ik bedoel HOBBES en SIDNEY. Land- en tijdgenooten ,
werden zij beiden , door de gebeurtenissen die-zij beleefd hebben ,
dock in tegenovergestelden zin 14 het vormen van hunne denkbeelden bestuurd. Verontwaardigd, HOBBES over den PUriteinschen vrijheidsgeest, die zich niet ontzien had de hand aan den
geheiligden persoon des Konin.gs te leggen., SIDNEY over de laaghartige gedragingen van Vorsten die de regten der bevolking niet
geteld en met beloften en eeden gespeeld hadden,. waren zij
begeerig om de willekeur , de een van de volksdriften, de ander
van het Koninklijk gezag , aan den band van politieke stellingen
en instellingen te leggen.
Ziet het systema van HOBBES:: eenvoudig maar in die eenvoudigheid ontzettend. Hij gaat van den natuurtoestand nit. De menschen waren vrij , en bij dit schijnbaar genot rampzalig door
onderlingen strijd. Oorlog was er van alien tegen alien; om uit
die ellende te geraken hebben zij een Staatsverdrag gesloten een
verdrag waarbij de Staat gevormd is.. Maar zijn zij nu vrije
menschen ook in die burgerlijke maatschappij ? hebben zij nog
het regt om den Souverein hunner keus aan den leidband hunner
wispelturigheid en driften te houden ? Neen voorwaar dit zou een
terugkeeren zijn tot de vroegere verwarring, een miskennen van
al wat er plaats gehad heeft. De opdragt is overdragt , is afstand,
is eene onherroepelijke abdicatie geweest. Het collectief gezag
der burgers is, eens voor altij d r in de magt der Vorsten geraakt.
Merkt nu waarheen HOBBES, door de onweetrstaanbaarheid eener
valsche redenering , gebragt is. De Vorst werd meester van het
gezag. En van welk gezag? Niet volgens het historische Staatsregt ,
door de vrijheden van onderdanen evenzeer als door de regten
van burgers, somtijds zelfs in enge grenzen beperkt maar integendeel van een gezag dat , uit den aard der zaak , de vrije en voiledige beschikking heeft over al wat het bereikt. De schijnbaar
meest buitensporige , is hier de juiste uitdrukking van het stel-
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selmatig betoog. De vereeniging der burgers is de Staat; de wil
dier vereeniging , door de uitspraak der meerderheid kenbaar
gemaakt , de algemeene wil ; en vermits die vrije wil zich in het
Gouvernement opgelost heeft , is voortaan de Staat het Gouverment , de wil van alien is de willekeur van het Bewind. De Staat
is een verslindend gedierte, een Leviathan, waarvan de Souverein de ziel is , terwijl onderdanen of burgers ledematen van het
gedrocht zijn. Verbeeldt u niet dat er hier spraak is enkel van materieel belang. De delegatie is onvoorwaardelijk en alomvattend;
eigendom en leven , wil en zielskrachten zijn ter beschikking van
de Overheid gesteld; wederstand en afkeuring wordt misdadig ;
ja zelfs , daar men , opgenomen in de algemeenheid , gerekend
wordt ter vorming van den algemeenen wil medegewerkt te hebben , is de afkeuring, waarbij men , als ware 't , tegen eigen wil
en daad protesteert , als onredelijk en zinneloos te beschouwen.
Het bevel van den Souverein is reeds , dewijl het zijn bevel is,
regtvaardig en wettig ; zijn goedvinden is de toetssteen van de
waarheid en van het regt. Aldus heeft HOBBES uit het Staatsverdrag een Despotisme gesponnen , dat ten voile het opschrift Nee
plus ultra verdient.
Laat ons nu overgaan tot ALGERNON SIDNEY. Grooten roem heeft
hij verkregen ; vooral omdat hij , deeigenoot en slagtoffer eener
zamenzwering , onder de eerbiedwaardigste martelaren der Vrijheid geteld werd. Wij loopen minder gevaar om door den glans
zijner vermaardheid te worden verblind, sedert men op de aristocratische overhelling van zijn karakter gelet en bovendien
ontdekt heeft dat de fiere Engelschman uit Frankrijk , de felle
Vorsten-bestrijder van een niet overpopulairgezinden. Vorst , de
belangelooze patroon der vrijheid , zonder tegenzin en zelfs
met de bereidvaardigheid der baatzucht , van Lodewijk XIV
geldelijken onderstand genoot. Maar wat heeft dan nu , in tegenstelling van den despotieken HOBBES de vrijzinnige SIDNEY geleerd ? Overeenkomst is er in hun beginsel ; in de gevolgtrekking
contrast. Voorzeker, zegt ook SIDNEY, de Staat is door conventiegevormd ; voorzeker de Souvereiniteit is hetmaaksel, de creatuur
van het Volk. Maar nu verder. Zou HOBBES gelijk hebben ? zou
,
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het schepsel aan dengenen die het geschapen heeft , de wet
mogen stellen ? Neen : de opdragt is geen afstand geweest , de
magt wordt toevertrouwd in dier voege dat de vereeniging , die
haar aan den zoogenaamden Souverein verleent , de ware Souverein blijft ; met elke eigenschap die tot de Souvereiniteit behoort ;
met het regt om het gezag van den ambtenaar , of zaakwaarnemer, of gelastigde , of rentmeester , of dienaar , te regelen , te
beperken , te hernemen , zonder eenigen maatstaf dan wat haar
belie ft. HOBBES heeft de regten der Volken , SIDNEY de regten der
Overheid vernietigd. Maar,, gelijk wij zagen dat HOBBES de echtheid van het Vorstelijk gezag , waarvan hij zich de verdediger
waant , tegen de valsche munt van een despotiek alvermogen
verruilt , evenzoo is het geen wezenlijkheid, maar bedriegelijke
schijn , wat men van SIDNEY onder den naam der Vrijheid,
ontvangt. Geene bevestiging der historische vrijheden en regten
ter beperking van elk soort van overmagt en geweld ; maar eene
algemeene Vrijheid , die de regten niet enkel van den Souverein,
maar van alien , ten behoeve van hen die aan het hoofd van het
bewind weten te geraken , bedreigt. Langs beide wegen komt
men tot dwingelandij , hetzij die door Vorsten of door faktien uitgeoefend wordt. — Doch vraagt men nu hoe het mogelijk
zij dat dergelijke leerstellingen waarin zich het merk van ongeregtigheid en ongerijmdheid overal vertoont , desniettemin zooveel opgang hebben gemaakt , ik antwoord dat dit , zoodra de
valsche definitie van den Staat algemeen was aangenomen,
niet alleen mogelijk , maar onvermijdelijk werd, vermits beide
Schrijvers niet anders gedaan hebben dan met middelmatige
bekwaamheden , doch met logische naauwgezetheid, aan den dag
te brengen de dubbele reeks van syllogismen, welke , naar de
dubbele opvatting , waarvoor zij vatbaar is , in de verderfelijke
definitie opgesloten ligt.
Dezelfde strijd heeft noodwendig de geheele menigte der
beoefenaars van de wetenschap verdeeld. Niet alien echter zijn
even consequent geweest. Sommigen hebben geweifeld; en voor
beide uitersten bevreesd, zich door systemata pogen te redden ,
waardoor men , zonder eenheid van beginsel, ten halve aan de
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vetderfelijke gevolgen der beide opvattingen deel had.' Zoo was
het NI% met den te regt geprezen PUFFENDORF wiens werk
hoewel het menigen lichtstraal bevat , op de onderstelling der
societal civi lib gebouwd is , en die , terwijl hij zich tegen HOBBES
in menig opzigt verzet , evenwel aan den Souverein het regt toekent om , voor het heil van den Staat , over ieders eigendom en
leven te beschikken. Zoo was het met BOEHMER aan wien weinigen
in scherpzinnigheid en kunde gelijk zijn , en die, ofschoon hij
tegen het Staatsverdrag twijfelingen oppert , evenwel voor de
algemeen aangenomene denkbeelden wijkt , en telkens , met verlating van het betere beginsel dat hem voor den geest was , onder
voorwendsel van het welzijn van den Staat , aan het eigen en persoonlijk gezag van den Souverein , onder den titel van het Staatsgezag, eene uitbreiding geeft, die gelij ken tred met de zoogenaamde
Staatsbehoefte houdt. — Doch, zoo enkelen geene beslissende keuze
gedaan hebben, er heeft zich evenwel, door de meer stoutmoKlige
eenzijdigheid van hen die bij minder kande ook minder bezwaar
hadden , eene dubbele lijn van Publicisten gevormd, dergenen.
die , naar het rigtsnoer van het Staatsverdrag, de magt , of der
Vorsten , of der Volken , voorgestaan en zich onderling met de
hatelijke benamingen van Machiavelli8tae en Monarchomachi
hebben begroet. 1k acht het overbodig u verder met een
aantal namen te belasten. Doch gij ziet nu bevestigd wat ik u ,
toen ik alleen DE GROOT ten voorbeelde bijbragt omtrent de
algemeenheid van de bran der dwaling (het misverstand ten aanzien van het wezen van den Staat) gezegd heb. Alle deze Schrijvers, wat ze ook stichteden , hebben op denzelfden grondslag
gebouwd. Allen , bij onderlinge bestrijding , hun steunpunt in de
,
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I a Les jurisconsultes et les publicistes Allemands s'imaginaient qu'il ne s'agis*sait d'autre chose que d'interpréter le principe nouveau et plausible (de l'exisstence d'un contrat social) de maniere a tranquilliser les Princes et les peus pies , et d'eviter, comme ils le disoient de tres-bonne foi , les deux exces , du
z machiavaisme qui change les Souverains en tyrans , et du monarchomachisme
c'est-h-dire de l'esprit revolutionnaire , qui fait des peuples les assassins des
rois. Mais ils ne reflechirent pas que l'erreur fondamentale ou la cause de ces
deux ecueils , se trouvoit dans le faux principe meme , et non dans les con,) sequences qui en derivent. )) v. HALLER , 1. 119.
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dwaling die zij gemeenschappelijk eerbiedigden gezocht , zoodat
dit heilloos wanbegrip , door de menigvuldigheid en hevigheid
zelve der twisten, in onbetwistbaarheid heeft gewonnen. Gelijk ,
zoo ik , ter verduidelijking , een eenigzins triviaal beeld bezigen
mag , gelijk een paal van weerszijde door den hamerslag gebeukt ,
den bodem telkens dieper en vaster ingedreven wordt. Aldus
heeft de gang zoowel als de oorsprong der wetenschap, de
invloed. der Oudheid zoowel als de loop der gebeurtenissen oak
in lateren tijd ; aldus heeft alles zamengewerkt om aan het begrip
van den Staat, als Genootschap van vrije menschen , eene kracht
te verleenen die , thans nog, in wetensehap en praktijk openbaar is,
Er blijft mij , ten zede , nog over den aard en de mate na tegaan van den invloed welken de verbastering van het Staatsregt
op het ontstaan der Revolutie gehad heeft.
Ook Kier behooren wij het onderscheid , tusschen de vroegere
Omwentelingen en de Revolutie bij uitnemendheid, wel in oog te
houden. De invloed op de Revolutiin is groot en onberekenbaar
geweest. Van de verbastering van het Staatsregt moest wel de
verbastering der Staatkunde , der Staatsregeling , der Staten zelve
het gevolg zijn. Wij zagen hoe de gansche historie naar verkeerde
opvattingen werd verwrongen. Maar deze werking was niet
binnen historisch onderzoek beperkt. De zienswijs met betrekking tot het verledene gaf eveuzeer verkeerde rigting aan de
handelwijze voor het vervolg. Men dacht te staan op de historische lij u , waarvan men al verder en verder afgeweken was. Men
waande ter handhaving van historische regten zich in de weer te
stellen , terwijl zij telkens schroomelijker werden miskend. De
eigenaardige ontwikkeling der Europesche Rij ken werd door een
vreemd element gestoord ; elke politieke betrekking door het
misbegrip omtrent den Staat gewijzigd. De. Vorsten , die zich
Opperhoofden van den Staat achteden, gingen anders en dikwerf
willekeuriger te werk dan indien zij in eigen oog , gelijk te voren,
slechts veelvermogende Regenten uit eigen hoofde geweest waren.
De onderdanen , als burgers eener Staatsgemeenschap, voerden
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hoogeren toon , omdat de Vorst , in hun schatting, de hoogste
Staatsambtenaar was. De Omwentelingen der zestiende en zeventiende eeuw dragen bijkans allerwege dit republikeinsche merk.
Of was het , om met Nederland te beginnen , hier te Lande niet
onmiskenbaar ? Ik weet dat men dikwerf de Omwentelingen
te politiek gemaakt heeft. Ik heb menigmaal geprotesteerd tegen
de voorbijzage of achterstelling van het Godsdienstig beginsel
doch wij behoeven niet, om aan de werking van het geloof refit
te doen wedervaren , door uitsluiting van eene meer wereldsche
Staatkunde , uit Scylla in Charybdis te vallen. Het zou niet moeijelijk zijn te doen opmerken hoe, in den geheelen loop der Nederlandsche beroerten , er gestadige worsteling van het traditionele
en monarchale tegen het speculatief en republikeinsch element
geweest is ; tusschen de veldwinnende voorstellingen en het echte
wezen en karakter van den Staat ; een strijd die zich reeds in den
aanvankelijken wederstand tegen FILIPS II gemengd heeft ; die
duidelijker was in de verdere aanmatigingen der Staten tegenover den Koning niet slechts , maar ook tegen MATTHIAS en ANJOU
en niet het minst tegen WILLEM I, en die in de merkwaardige
jaren van LEICESTERS bewind voortgezet en, door de wijs waarop
het Stadhouderschap ingerigt werd , ten gunste van het nieuwe
systema beslist is. Ook in Engeland was het aldus. Ook daar heeft
de Godsdienst meer invloed gehad dan gewoonlijk door de historieschrijvers erkend werd; doch,met den pligtmatigen wederstand,
uit gehechtheid aan Kerkgeloof of Kerkinrigting geboren , was
ook daar miskenning van den aard der Souvereiniteit, overdrijving der Volksregten, en voorstellingen van een gemeenebestelijk
Staatsbeheer vermengd. Dit bleek vooral in de Omwenteling van
1640, eenigermate in die van 1688 ; dit was duidelijk in de wijs
waarop , ongeveer een eeuw later , aan de overzijde der zee , de
nakomelingen van hen die de republikeinsche voorstellingen naar
Noord-Amerika hadden overgebragt, hunne dikwerf kwalijk begrepen en kwalijkbeschrevene Omwenteling bewerkt hebben.
Doch wat zou ik u verder in bijzonderheden aanwijzen wat in de
gansche toedragt en ontwikkeling der gebeurtenissen in het oog
valt ! Was die werking algemeen , zij was tevens noodlottig.
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Natuurlijk: want er Icon in den Staat geen eendragt en harmonic
zijn , omdat wederzijdsche eerbiediging van elkanders regten niet
mogelijk was. De verscheidenheid van standpunt bragt mede dat
die wederzijdsche eerbiediging geen plaats had ; dat over en weer ,
door stelselmatig overschrijden van eigen regt , het regt van
anderen te niet ging ; dat Overheid en bevolking , ieder voor zich ,
in den grond der zaak , volledige onderwerping begeerde en naar
onbegrensde oppermagt dong ; dat er onrust was en gestadige
spanning , waardoor men naar onvermijdelijke botsingen geleid
werd. De theorie moest vijandschap tusschen Vorst en onderdaan brengen ; de onderdaan in den Vorst bijkans een geweldenaar ; de Vorst in den onderdaan bijkans een opstandeling zien ;
en zoo de toenemende kracht dezer bron van openbare tweedragt
niet door de magtige werking van overlevering en gewoonte langen tijd eenigsins geneutralizeerd was , vroeger reeds zou men ,
sterker dan nu het geval was , de bevestiging gezien hebben van
hetgeen in het zinrijk gezegde van BURKE , met het oog op de
revolutie-begrippen , voorspeld werd : « wordt opstand voor de
» onderdanen beginsel dan zal voor de Vorsten dwingelandij
» politiek zijn. »i
Wij spraken van de Revolution; Iaat ons nu zien of de groote
omkeering van denkbeelden, met wier beschouwing we ons
meer bepaaldelijk wenschen bezig te houden , of ook de Revolutie
het gevolg der verbastering van het Staatsregt geweest is.
Oppervlakkig is de minste twijfeling te dezen aanzien eenigzins
vreemd. Immers, zegt men, de revolutionaire theorien zijn dezelfde 9 welke ik zoo even aangeduid heb ; Volkssouvereiniteit , Maatschappelij k verdrag , verantwoordelijkheid der Overheid , en , zoodra er volksongenoegen is, heiligheid van den opstand. De Revolutie is de voortzetting , de volmaking van hetgeen in de vroegere
omwentelingen was begonnen ; de algemeenmaking en popularizering van hetgeen te voren het wetenschappelijk eigendom van
het verlicht en beschaafd gedeelte van sommige Nation was. De
I ((Kings will be tyrants from policy, when subjects are rebels from prin.
»ciple:* 1. 1. 152.
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Revolutie is niet anders dan de verwezenlijking der Republikeinsche denkbeelden onder Constitutionele vormen ; met te
niet doening van al wat vroeger aan volledige toepassing in den
weg gestaan had.
Ik twijfel of dit beweeren juist is.
Die theorien zijn gepopularizeerd ; dit is buiten geschil. Maar
hoe is dit geschied ? heeft de wetenschap dit gedaan ? zijn inderdaad de uitkomsten der studie van de geleerden , alleen door
eigene kracht , met de volksovertuiging vereenzelvigd? of wel
zijn de Nati6n op andere wijs in een toestand geraakt , ten gevolge
waarvan de wetenschap zelve , in de uitbreiding en opscherping
dezer uitkomsten , slechts eene openbaarmaking te meer van de
algemeene denkwijs is geworden? Ik hel over tot deze onderstelling. De wetenschap , ten ware zij de weerklank van het yolksgevoelen is , verkrijgt niet ligt populariteit. Indien ze , in zeker
opzigt, kan gezegd worden de maatschappij te vormen , zij wordt
meer nog door de maatschappij gewijzigd en gevormd ; zoodat
ook op haar de spreuk kan toepasselijk worden gemaakt : « la
» literature est l'expression de la societe.
Doch mij ne twijfeling rust niet hierop alleen. Zij wordt bevestigd, wanneer ik de Republikeinsche met de revolutionaire theorien vergelijk. Voorzeker de overeenkomst is treffend. Maar
gelijkvormigheid is geen gelijkheid. Bedrieg ik mij niet , zoo vinden wij in de 18 e eeuw terug vat wij in de vorige eeuwen gezien
hebben ; maar wij ontvangen het , in dezelfde gedaante, door een
ander beginsel tot veel hoogeren graad van verderfelijkheid
bezield. Vroeger hadden wij met eene politieke dwaling ; thans
hebben wij met een sociaal wanbegrip te doen. Vroeger kon de
werking , door den invloed van hoogere beginsels veelzins gestuit
of ten minste verzacht worden ; thans is het wanbegrip , met
uitsluiting en verzaking van de Godsdienst, als hoogste beginsel
erkend. Wanneer het stelsel van een SIDNEY of HOBBES bij analogie of gevolgtrekking, ingreep op de regten en pligten van gezellig en familieleven en van individueel bestaan , werd dit wroeten
in de ingewanden der Maatschappij als laakbare anomalie beschouwd ; zij stuitte of op het instinkt en geweten van Volken en
,
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Vorsten. Maar wat anomalie , wat abnormaal was , is , in de
Revolutie , wettig en normaal geworden. Het instinkt en het
geweten zijn toegeschroeid. De sociale Revolutie heeft niet een
enkel politieken , de populair geworden Revolutie heeft niet een
enkel wetenwhappelijken grond. Wij zullen nimmer haar wezenlijk karakter begrijpen , zoo we niet steeds in het oog houden
dat zij het gewrocht van eene meer algemeene oorzaak geweest
is; van eene wereldcrisis, die tevens eene crisis was in de geschiedenis der Christelijke Kerk ; een tijdperk van verval en afval; een
strijd tegen het Evangelie , op elk gebied van wetenschap en.
praktijk ; dat zij , in alle haar vormen en perioden , de ontwikkeling was van een systematisch ongeloof, hetwelk zich in eene
reeks van politieke stelsels en van gruweldaden uitgedrukt heeft.

Een woord nog eer ik deze Voorlezing besluite. Het betreft
eene bedenking die welligt ook bij sommigen ewer opgerezen is ;
namelijk of ik niet , bij de oorzaken der verbastering van het
Staatsregt , omtrent de Hervorming een partijdig stilzwijgen
bewaard heb. 1k moet deze objectie opnemen ter handhaving van
mijne onvooringenomenheid, ook wanneer de eer van het Protestantisme , schijnbaar althans , bedreigd wordt ; maar bovendien
omdat zij in verband staat met een meer algemeen verwijt. Mannen op wier oordeel ik prijs stel , meenen dat ik te weinig waarde
hecht aan hetgeen zij het Democratiech begin:el in de Geneefesche
Kerkhervorming noemen. : zij zien daarin den grondslag van een
zeker waar en Christelijk Liberalisme , hemelsbreed verschillend van het Liberalisme dat uit de ongeloovige filozofie der
18° eeuw is ontstaan. Zij gaan verder en beweeren dat ik , zoo het
heet , door HALLER geinfluenceerd , deze beide rigtingen verwar
en alzoo gekomen ben tot een legitimistisch stelsel dat eerder in
le Faubourg St. Germain dan in het Oude Holland t'huis behoort.
Verwacht evenwel geene algemeene zelfverdediging. Voorzeker
ben ik te beklagen, zoo de veeljarige moeite aan Historie en Staatsregt besteed mij tot een politicus gevormd heeft in den meest
bekrompen zin der Fransche legitimisten ; tot een ijverig voor-
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stander van een systema, dat , bid de dierbare herinneringen van
den gebOortegrond, geèn vrijen Nederiander betaaint. Maar eene
Apolo gie zou te ver leiden ; en ik meen , tegen glergelijke aanklagt,
de geheele reeks .dezer Voorlezingen als eene doorgaande Pleitmemorie te inogen beschouwen. Ik wensch mij te bepalen bij
hetgeen regtstreeks tot ons onderwerp behoort ; de vraag namelijk of het democratisch Kerk-beginsel van Geneve de politiekrepublikeirische werking , welke men daaraan toeschrijft, gehad
heeft. Ook aldus is de stof voor eene behandeling in weinige
oogenblikken niet vatbaar. Ik geef dus wat ik geven kan; enkele
opmerkingen en weaken; omtrekken ter nadere aanvulling en
bewerking.
-

.

Wat bedoelt men door dit democratische Kerk-beginsel ? den
Consistorialen vorm gelijk die , met eenige wijziging ook in
andere Landen waar het Calvinisme de overhand had , ingevoerd
is. HALLER heeft uit dien vorm zeer vele conseq.uentien omtrent
den nadeeligen inirloed der Hervorming op het Staatsregt ontleend'; ,dit strekke ten bewij.ze dat hij, op dit punt althans, mij niet
geinfluenceerd heeft. Ik zou kunnen zeggen dat de Kerkinrigting
van Geneve niet democratisch , maar veeleer aristocratisch ; of
beter nog dat zij Theocratisch geweest is; dat het onjuiste denkbeeld van republikeinsehe Kerkinrigting zamenhangt met voorstellingen , waarbij Kerk en Genootschap verward wordt ; en dat
de Protestanten, ook naar de Calvinistische Kerkorde, zich aan de
Pauselijke tiranny hebben ontwrongen , niet om voor de wissel-

' 1k zou niet durven ontkennen dat misverstand omtrent den hard en het
wezen eener Kerk tot de a1gemeenwording van het republicanisme heeft medegewerkt ; maar vox HALLXR miskent zelf het beginsel der Reformatie , wanneer
hij, sprekende over ule system republicain des consistoires ou synodes zich
dus uitlaat: uLa nature des choses ne laissa done qu'un seul parti a prendre;
»celui d'avoir recours a l'autorite seculiere, de reconnoitre autant d'eglises
»chretiennes qu'il y a de souverpins temporels, de faire eveques supremes, et
par consequent papes, les differens princes, d'introduire enfin, an lieu de la
»papaute, la Cesaro-Papie, qui place l'eglise dans la situation la plus precaire,
n et expose la religion méme ts, n'être plus que le jouet d'interets purement
Dtemporels.» I. 107.
,
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vallige meeningen eener meerderheid te bukken , maar om , naar
het rigtsnoer des Bijbels., te leven onder het gezag van Hem die,
schoon onzigtbaar , door Woord en GeeSt nabij , het hoofd der
Gemeente en de eenige Koning Zijner Kerk is. Maar zoo ik, bij
de onmogelijkheid om dit thans nader uit een te zetten , enkel
op den schijn eener Gemeenebestelijke inrigting , zoo als die in
een Consistorie aanwezig is , let ; ook dan zou ik bezwa.arlijk aan
dezen schijn grooten invloed kunnen hechten ; om de eenvoudige
reden dat men., gelijk wij zagen , sedert eeuwen allerwege , in
Corporatien van menigerlei card , niet enkel den schijn , maar het
wezen van een republikeinsch beheer ontmoette. De wederkaatsing van het republikeinsche ideaal was in een aantal maatschappelijke betrekkingen zoo menigvuldig , dat bij dergelijken overvloed de 'opkornst der Consistorien slechts een onbeduidend
toevoegsel zou geweest zijn. Reeds ten tijde van WILLEM I, heeft
MARNIX met leedwezen en afkeuring opgemerkt dat de naam der
Consistorien hatelijk was ; doch bij wie en waarom ? bij de tegenstanders der Kerk , omdat in hun oog het pligtmatig beschermen
van haar zelfstandigheid tegen aristocratische albemoeijing met
deMocratisch oproerstoken gelijk stond.
Hiermede echter is de zaak niet afgedaan. De grond der aanklagt ligt dieper. Al mogten wij de Kerkorde vrijgepleit hebben ,
de geheele strekking van het Calvinisme blijft verdacht. De republikein.sche geest waarmede het kleine Geneve , ten gevolge
der energie van een CALVIJN bezield Werd, heeft zich door zijne
leerlingen en geloofsgenooten aan andere Landen medegedeeld.
Eene republikeinsche rigting was er bij de Calvinisten , en op
het gebied der wetenschap , en in de onlusten welke door de
Godsdienstverscheidenheden ontstaan zijn.
Ik althans verlang niet die rigtin.g te miskennen. Ik weet vat
door Calvinistische geleerden , als een LANGUET en HOTTOMAN en
anderen, in republikeinschen geest , te boek is gesteld. 1k weet
dat er van dien geest in de geschiedenis der Hugenoten in Frankrijk
en der Puriteinen in Engeland menige sporen kunnen worden getoond ; de vraag desniettemin blijft : is dit aan het Calvinisme , of
aan. de Calvinisten , aan de belijdenis of aan de belijders te wijten ?
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.flan de Calvinisten: niet krachtens de leer welke zij omhels
den , rnaar ten gevolge der omstandigheden , waarin zij verkeerd
hebben. Zij leefden in Landen' die republikeinsch waren , of,
door politieken invloed , reeds buiten hen , werden gerepublikanizeerd. Zij leefden , van wege hun geloof, doorgaans in de verdrukking ; zij werden menigwerf, door vervolging ten bloede
toe , tot zelfverdediging genoopt ; zij konden aldus meer dan anderen gezind worden om in twijfelachtigen wederstand een regtmatig handhaven van Volksregten te zien. En wat den zeer achtenswaardigen LANGUET en zijne medestanders betreft , zij waren.
Protestanten maar zij waren ook geleerden en kinderen van hun
tijd ; welke zich , evenmin als de Roomschgezinde Publicisten
van de heerschende vooroordeelen altijd vrijgewaard hebben ; en
het is onregt aan hun geloof dwalingen te wijten , die zij met de
felste vervolgers van dat geloof gemeen hadden. Dwalingen , zeg
ik : want ook wij mogen Been onregt plegen , en in hen een lofwaardig Christelijk Liberalisme noemen wat bij anderen , ook
naar ons inzien , eene jaminerlijke verwarring van begrippen omtrent de historische grondslagen en het wettig aanzijn der Euro.=
pesche Rijken geweest is.
Niet aan het Calvinisme..Waar de aanklagt tegen het Calvinisme gerigt wordt, heeft CALVIJN refit van spreken ; en welke is
de opinie van CALVIJN ? burger van Geneve , gaf hij aan de RepuMick de voorkeur ; doch hij gaf daarom aan onderdanen den raad
niet om naar de regten van burgers te staan. Wij behoeven
slechts te lezen hetgeen hij in zijn hoofdwerk , na over de bey
voegdheid der vrije burgers gesproken te hebben , schrijft :
o Si ceux qui par, la volonte de Dieu vivent sous des Princes et
» sont leurs sujets naturels transferent cela a eux , pour etre ten» tes de faire quelque revolte ou changement , ce sera non seule» anent une folle speculation et inutile , mais aussi m.echante et
» pernicieuse. »i Wij behoeven slechts onze Calvinistische Kerkbelij denis te raadplegen , waar ook van de Koningen en Prinsen die
God verordend heeft , gewag wordt gemaakt. Doch wat spreek ik.
,

Institution de la Religion ehreienne., IV. 20. 8.
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van belijdenissen en geschriften ? CALVIJN was geloovig Christen;
en niema.nd heeft zich, meer dan hij , met naanwgezetheid gehouden aan de nitspraken der Heil* Schrift. Van hem was geene
Schriftverdraaijing to wachten die mu republikeinsche misvorming van het Staatsregt voet gaf. Schriftmatigheid was de lens
van het Calvinisme in Ales. En wanneer wij in ooze Calvinistische voorvaderen to regt bun cooed en voiharding wenschen te
prijzen, indien daarbij de titel van Christelk Liberalisme ons
behaagt , het is wel, doch laat ons de bron hunner voortreffelijkheld. zoeken , niet in historische politieke misvatting, maar
in hun ongeveinsde Godsvrucht , waarbij men , omdat men God
vreest , voor Aardsche Magten met pligtmatigen eerbied onbevreesd is ; laat ons het steunsel hunner zielskracht erkennen in
IZn blijkbaar doorvoed zijn met de zielespijze van Gods Woord,
die tegen laaghartigheid evenzeer als tegen hooghartigheid versterkt ; laat ons de onverschrokkenheid , die zij in slagvelden en
raadzalen, zoowel als op moordschavotten betoond hebben , afleiden nit hun gewapend zijn met het zwaard des Geestes, met
,den Ebbe1_, waarmede men , als het de bevelen Gods tegenover
,de eischen van medestervelingen geldt , geen gevaar ontziet ,
seen -gevaar kent , bij de belofte : « zijt getrouw tot den dood en
Ik zal u geven de kroone des levens.»
Voorzeker de Calvinistische leer heeft nook naar eene soort
van Republicanisme geleid. Ln niet enkel op de leer, ook op de
daad mag ik mij beroepen. Misschien heb ik reeds meer toegegeyen dan ik mogt toen ik zeide dat de Calvinisten , van wege de
omstandigheden waarin zij verkeerd. hebben , somwijlen te seer
tot ge-voelens die net de eerbiediging der Overheid niet strooken,
verleid zbn. Althans behoor ik n te doen opmerken dat , zoo dit
bij sommigen het geval geweest is , het tegendeel ten minste
evenzeer bij anderen plaats had. Ook in dit opzigt is het noodig
de voorstellingen welke wij nit de geaccrediteerde voordragt der
Historie ontleend hebben , te herzien. Wij zullen in de aanvoerders der Calvinisten in Frankrijk en elders ons verwonderen over
geduld, langmoedigheid , begeerte naar verzoening, ontwijking
van rebellie ; beperking van den tegenstand binnen eene zelfver-
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dediging, die met de pligtmatige belijcienis van Gods Woord in
verband stond: te meer opmerkel4 in mannen ,. die , zoo als
COLIGNY , met de republikeinscheleerstellingen, die hun zeer te
stade zouden gekomen zijn , bekend waren. Duch er is nog iets
dat bijkans geheel voorbijgezien wordt. Zoo dikwerf de Calvinisten tot het opvatten der wapenen- werden gedwongen, heeft zich
tegenover hen, die zich daartoe, niet Dander eenig inmengsel van
republikeinschen zuurdeesem , onbezwaard achtten , eene andere partij , die zij Ultra-Calvinisten neemden, gevormd, door
wie ter zijdestelling van het regt der Overheid, of wereldsche
behartiging van tijdelijk belang, met de uiterste naauwgezetheid
afgekeurd, en tegengehouden werd. — Zoo was het in Frankrijk ,
waar teederheid van geweten aan hen die Staatkundig overleg
meer dan Christelijke eenvoudigheid ten rigtsnoer schenen te
hebben, den dubbelzinnigen naam gaf van Politieken-; en waar
ik zoo de tijd liet niet verbood , u gaarne, in de schriften van
twee voortreffelijke mannen , LA NOUE en MORNAY, deze strijdigheid van inzigten zou aantoonen blijkbaar in raadgeving en in
gedrag. Zoo was het elders zoo is het ook in. Nederland geweest.
Op Nederland moeten wij inzonderb.eid letten y orndat hier , gelijk
men weet , het Calvinisnie de overhand gehad heeft. En wat
zien wij ? In 't algemeen , gedurende den gansehen loop der twisten , tegenover den Koning, matiging, zelfbeheersching, verzoenlij kheid , en , bepaaldelijk bij de stren.ge Calvinisten , weerzin. tegen
al wat met het gebod « Alle ziele-zij den Magten over Naar gesteld
onderworpen » in tegenspraak Scheer*. Dikwerf waren een JAN
VAN NASSAU en een DATHEENniet te bewegen tot betgeen door WiL 7LEM I of MARNIX oorbaar geacht werd. Of, brengt u cue naam van
DATHEEN beeldenstorm en onlusten te Gent en onhandelbaarheid.
der Hervormden ten aanzien der Roomschgezinden to binnen
ik verdedig dergelijke buitensporigheden niet ; maar laten we ons,
hier door den schijn niet bedriegen ; deze buitensporigheden
waren het gevolg der overtuiging dat God de wegruiming
der ergernissen , naar het voorschrift van Zijn Woord, zoowel
van het Volk als van de Overheid eischte ; even gelijk om een
sterker voorbeeld te kiezen , de handelwijs der Schotsche Protes-
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tanten met Maria Stuart in verband stond.met het denkbeeld dat
in een Theocratischen Staat (en die was er , meenden zij , regtens
overal) moord en overspel ook door Vorsten begaan , ter instandhouding van de Goddelijke wet, moest worden gestraft. Ik herhaal het , de verdediging neem ik niet op mij ; maar ik beweer
slechts dat die ijver zonder verstand met den invloed van republikeinsche Staatsbegrippen niets gemeen heeft. — Maar , zegt
iemand, de Acte van Afzwering van 1581, met haar theorién van
den Vorst die voor het Volk geschapen is, en wat dies- meer zij ! Gij
vermoedt welligt dat ik dit bezwaar , als het moeijelijkste ter oplossing , het laatste bijgebragt heb. Integendeel ; de -climax is oin
gekeerd en naar beneden gerigt. Geen objectie is er, die ik gemak
kelijker wederteg ; die ik meer, bij het licht der Historie , tot eigen
voordeel gebruik. Ik denk er niet aan om elke uitdrukking dezer
belangrijke Acte, waarvan de onafhankelijkheid der Vereeniffde
Nederlanden dagteekent, te willen ziften ; maar ik mag, bij den
meesten eerbied voor de opstellers en voor het opstel , doen op,
merken dat , wanneer men die Afzwering aanvoert , gelijk de H r
DE GERLACHE in 1830, nemine contradicente,' in de Vergadering der
Tweede Kamer gedaan heeft, ten bewijze van «le dogme de la
» Souverainete populaire, Lyme en quelque sorte du Calvinigme,»'
deze laatste qualificatie op. onbekendheid met de ware toedragt
der zaken berust. Immers blijkt het dat de naauwgezette partij ,
ondanks veeljarig lijden , ook toen dezen beslissenden stap met
leedwezen en bekommering-, niet om het gevaar , maar uit pligtbesef, aanschouwd heeft ; dat die daad het werk geweest is dergenen die, meer din den , Ultra-Calvinisten lief was , gewoon
waren' zich , onder inroeping van Gods hulp , van de . hulp der
Staatkunde te bedienen; en dat men, in dit gewigtige- stuk , de
republikeinsche, theorien gaarne op den voorgrond heeft geplaatst, vermits men, ten einde den Roomschen , die nog magtig
in den Lamle waren , te believen , het beginsel dat in het oog
,

,
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Histoire du Royaume des Pays-Bas depuis 1814 jusqu'en 1830 par DE GERLACHE (I. 494); een werk voor de kennis der omkeering van zaken niet onbelangrijk; maar hetwelk met een geest des onderscheids moet worden gebruikt
(Arch. de la Maison d'Orange-Nassau, I. (2e 01.) 51*).

151. der strenge Hervormden alleen den afval regtvaardigen kon (de
onmogelijkheid om , onder den Koning, God naar Zijn Woord
en Wet te blijven dienen) geheel op den achtergrond en in de
schaduw gesteld had.
Doch ik eindig. Ik mag mij niet in bijzonderheden verdiepen ;
ik mag niet vooruitloopen op hetgeen tot de volgende Voorlezing
behoort. Ik zal de verdediging der Reformatie moeten beproeven , tegen meer algemeeneaanklagt , op ruimere schaal. Van de
Hervorming wordt beweerd, niet enkel dat zij tot eene Republikeinsche rigting medegewerkt heeft, maar dat zij de oorzaak geweest is van het Revolutionair bederf. De wederlegging hiervan
is noodig om op de hoogte te geraken , van waar de vorming der
Revolutionaire theorie naar waarheid kan worden aanschouwd.

V II.
HERVORMING._
Gij herinnert u welke tot dus ver de loop dezer Lezingen
geweest is. Ik heb getraeht te hewijzen dat de Revolutie geenszins enkel of vooral uit terugwerking tegen. eene- vroegere orde.
der dingen kan worden verklaard. We hebben gezien dat zij de
verandering van ideal , de opkomst van nieuwe theorien ten oorsprong moet hebben. Daarna heb ik , in onze vorige bijeenkothst
de theorie van het Staatsregt met u beschouwd ; ik heb u daarin
de verbastering van het alleen. waarachtige beginsel en vooral
de vorming van een, naar mijn inzien, in den hoogsten graad
gevaarlijk wanbegrip getoond ; de voorstelling namelijk als of
in de associatie der ingezetenen het algemeen criterium van
den Staat lag. Ik heb de schadelijke werking dezer notie van den
Staat in theorie en praktijk eenigermate gevolgd ; en tevens
voorloopig aangeduid dat zoodanig onvoorwaardelijk .Republicanisme aan de revolutionaire denkbeelden. der 18 e eeuw ten
allezins geschikten vorm voor de ontwikkeling van een verderfelijk leerstelsel verstrekt. Doch ik heb er bij gevoegd dat de
meest verregaande afwij king der politieke wetenschap de oorsprong niet heeft kunnen wezen eener Omwenteling die bij
uitnemendheid sociaal mag heeten ; en ik heb u in het algemeen
verwezen naar het ongeloofdat zich van Europa meester gemaakt ,
en , na geloof en gehoorzaaihheid aan God verbannen te hebben ,
tot omkeering der grondslagen van regten en pligten geleid heeft.
Nadere aanwijzing en uiteenzetting hiervan zou dus heden aan
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de orde van den dag zbn : ware het niet dat er nog een punt is,
hetwelk, om sneer dan eene reden, u en mij behoort ter harte to
gaan , en welks voorloopige toelichting ik , mede in verband tot
de volledigheid van mijn betoog , als onmisbaar beschouw. — 1k
bedoel de vraag omtrent de verhouding waarin de Reformatie tot
de Revolutie gestaan heeft.
De Reformatie zegt men , is de oorzaak der Revolutie. Eene
stelling die vele en veelsoortige verdedigers heeft.
Vooreerst bijkans alle Roomschen , die waarlijk Roomschgezind zijn. Daaronder mannen op het gebied der wetenschap
beroemd : bijv. de gansche school van DE BONALD , LE MAITRE
en DE LA MENNAIS. Hunne redenering is aan de onze nagenoeg
gelij k.. Ook zij erkennen dat de Omwenteling geen gevolg van
louter materiele oorzaken is. Ook zij zoeken haar oorsprong in
de ontwikkeling van ideen ; ook zij beweeren dat de revolutionaire theorie niet enkel uit de verbastering van het Staatsregt
voottgekomen is. Ook zij betoogen dat de politieke brandstof
door het ongeloof tot een revolutionairen gloed aangeblazen werd.
Maar wie draagt, volgens hen, van dit ongeloof de schuld? de Her-.
vorming. En waarom ? omdat zij , met verwerping van elk gezag ,
de Souvereiniteit der Rede , en alzoo een beginsel van ongeloof
en van opstand op den voorgrond gesteld heeft. Elders' heb ik
zelf een aantal plaatsen aangehaald tilt hunne geschriften ; ik
vergenoeg mij thans met de woorden van DE LA MENNAIS « la
» ROforme ne fut , des son origine, qu'un systeme de philosophic
» anarchique et un monstrueux attentat contre le pouvoir general.
» qui regit la societe des intelligences. Elle fit reculer l'esprit
»hUmain jusqu'au paganisme.
Dezelfde staling wordt verdedigd , in anderen pest en zin
door al wie rich op den naam van Liberaal verheft; hetzij Roomschen , door een uiterlijken band aan Rome gehecht ; hetzij Protes
tanten , voor vvie de kracht en waarde der Hervorming enkel in
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- 154 --haar protesterend element ligt. Volgens hen alien is de strekking
der Revolutie weldadig : misbruiken en gruwelen mogen haar
dikwerf in de toepassing afzigtelijk gemaakt hebben, dit is aan
haar niet te wijten. Het zonnelicht is niet te miskennen , dewip
het nog in de nevelen van den morgenstond gehuld is. De Revolutie , die vooral thans ten doel is aan zoo menigvuldigen doorgaans kleingeestigen laster , heeft menige verkeerdheid weggeno
men , menige verbetering bewerkt ; zij zal het bij toeneming doen. ,
naarmate haar kracht uitbreiding en regeling ontvangt. Van
waar deze heilzame rigting ? het is omdat de menschelijke geest ,
van boeijen losgemaakt , de magt heeft alle beletselen op den weg
naar waarheid en vrijheid te overwinnen. En van wanneer dagteekent die emancipatie ? immers van den gezegenden tijd der.
Hervorming, toen de vrijheid van onderzoek het eerste en gewigtigste geloofsartikel werd. - Ook van dezen gang der redenering
zou ik u eene menigte voorbeelden kunnen bijbrengen. Het ware
noodeloos. Ik noem slechts COUSIN en GUIZOT. De eerste schrijft :
« La philosophie independante commence avec le seizieme siecle ,
» grandit avec le dit-septieme , et triomphe avec le dig-huitiéme.
» Le seizieme siecle est le commencement de la revolution philoso» phique , faible a la fois, ardente et aveugle , comme tout ce qui
» commence ; le dix-septieme l'asseoit et laregularise , le dix-huitie» me la generalise et la repand. Tels sont les trois periodes de la
» revolution qui a enfante la philosophie moderne ; »‘ en GUIZOT
» beweert: « la Reforme est une grande tentative d'affranchissement
» de la pewee humaine ; et , pour appeler les choses par leur nom ,
» une insurrection de l'esprit humain contre le pouvoir absolu dans
» l'ordre spitituel. . . La crise du seizieme siecle n'etait pas sim» plement reformatrice; elle etait essentiellement revolutionnaire.
» Il est impossible de lui enlever ce caractere , ses merites et ses
» 2 Of, wilt gij weer, ik noem u allen , die in Godgeleerdheid
of wijsbegeerte , historie of letterkunde , zonder Christenen in
het hart te zijn , van de Hervorming melding hebben. gemaakt
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alle filozofen die geen Christen-wijsgeeren geweest zijn , alle
neologen, alle rationalisten; ik noem , om het tegenwoordig belang
der zaak , de Theologische School die in ons Vaderland , welligt
ten gevolge van haar oppervlakkigheid zelve, zooveel opgang
maakt , en die zich niet ontziet eene vrijheid van onderzoek , zon.der perk of maat , als de leus der Hervorming , ten voorbeelde ook
voor onze dagen , te beschrijvat.
De stelling is derhalve niet ligt te bestrijden , wanneer men op
het aantal en de bekvvaamheden en de vermaardheid der voorstanderen let.
De thesis is bovendien onwederlegbaar, indien de hypothese aannemelijk is. Deze is dezelfde bij Roomschgezinden en Protestan
ten ; maar , is zij juist , dan hebben de Roomschen gelijk. Berust de
Hervorming op ter zijdestelling van gezag en op vrijheid van onderzoek , dan geldt het gezegde : « tout systeme religieux fonde sur
»Pexclusion de l'autorite , renferme en son.sein ratheisme, et Pen » fante tot ou tard. L'anarchie politique n'est qu'une des faces de
»Panarchie religieuse.»' Er is dan eene onmiskenbare overeenkomst en verwantschap , eene zedelijke analogie en genealogie
tusschen het beginsel waarvan LUTHER uitgegaan is en de leer
welke een VOLTAIRE en ROUSSEAU gepredikt , een ROBESPIERRE en
MARAT in praktijk hebben gebragt.
Doch is de hypothese waar ? Neen ; en het is thans -niet moeijelijk haar te wederleggen.
Vroeger wel , om de menigvuldigheid en alleenheersching der
vooroordeelen die in de Historie den boventoon hadden. Nu daarentegen is het tijdperk der Hervorming zoo.zeer, , door uitgave van
stukken en herleving van Evangelisch geloof, toegelicht 'geworden dat men weldra , ten aanzien van haar hoofdkarakter , het
misverstand, langen tijd zoo. algemeen en zoo verschoonlijk , niet
meer ter goeder trouw zal kunnen begaan. En is dit zoo , dan
voorwaar mag ik mij niet onttrekken aan het wederleggen eener
dwaling die , onder den vorm van beschuldiging of lofspraak, de
.

.

Hervorming, van een zegen , in een vloek der Christenheid zott
DE LA MENNAIS. I. 59.

— 156 ---herscheppen , en aldus omtrent den oorsprong en het geneesmiddel der Revolutie voorstellingen wettigt welke met het gronddenkbeeld en de hoofd,bedoeling deter Voorlezingen in regtstreeksche tegenspraak zijn;
Volgt mij net uwe welwillende aandacht en gelieft te letter op
het begin:el der Hervorming , op.de leer die et nit voortgevloeid
is , en op de ?perking welke deze leer gehad heeft.
Het beginsel. — Is het vrijheid? Neen voorzeker. De Hervorming, gelijk het Evangelie predikt vrijheid; maar eene vrijheid
welke in het hooger beginsel van onderwerping gegrond is. Vrijheid is het gevolg en onderwerping is het beginsel. Onderwerping
aan Gods Woord en wet; onderwerping , om Zijnent wil, ook aan de
menschen. Onderwerping aan elke waarheid die uit Gods Woord
afgekid ; aan elk gezag dat van Gods gezag ontleend is. Vrheid,
zoo vet zij ter pligtbetrachting vereischt wordt ; vrijheid van der
menschen willektur, om aan den wille Gods gehoorzaam te zijn. —
De Hervorming wit vrij zijn van menschelijke traditie, waar deze
met den NM in tegenspraak is ; vrij van menschelijk bevel , waar
dit tegen de bevelen Gods strijdt.. Zij wil biddend onderzoek van
Gods Woord ; niet om de Openbaring voor de Rede , maar am
de Rede voor de Openbaring te doen zwichten.; wetende dat
Schrift van God ingegeven is. Zij geeft den Bijbel aan alien in de
hand, niet omdat zij op eigen wijisheid en individueel verstand
ter schifting en regt begrip rekening maakt ; maar dewijl zij op
de belofte des Heiligen Geestes vertrouwt , wetende dat de
natuurlijke mensch niet begr§pt de dingen die des Geestes Gods
zijn.' De Hervorming wil vr ij heid, niet om aan Vorsten of Overheden de wet te stellen ; niet am zich politieke voorregten te
verschaffen, niet om de vrijheid te hebben als een deksel der
boosheid , maar als dienstknechten Gods. Vrheid om God te dienen , om den Heer te belbden. Geen vrijheid om in elken Staat
elk gevoelen uit te spreken en aan te prtzen maar vrijheid om
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waar de -Overheid zich Christelk noemt, de -geboden. van Christus
' , of althans, zoo die pligtvervulling belet wordt,
te onderhouden.
om naar elders , ter opvolging van hetgeen de conscientie voorschrbft , te wijken. De - Christen weet : «indien de Zoon u zal vrij » gemaakt hebben, zult gij waarlijk vrij zij n. » vrij van den vloek
der wet , vrij van de heerschappij der zonde , vrij van het verderf.
Both, waar van de vrijheid. , teri aanzien 4er Aardsche Magten,
spraak is, kept hij -ook eene vlheid om te dienen; eene vr4heid
om een dienstknecht van God en, in Zijn. dienst , van de menschen
te zijn. — Is de wezenlijkheid van dit beginsel van geloof en
gehoorzaamheid twbfelachtig? is -de uitdrukking d.aarvan in de
Schriften der Hervormers of in de Belijdenissen der Evangelische Kerken dubbelzinnig ? Deze laatsten althanszijn eenstem-mig.
Het is geen toetsen. van Gods Woord aan het menschelijk verstand, wanneer men verklaart dat geener menschen schriften bij
de 'Goddelijice Schriftuur zijn te geqken, omdat alle menschen
»uit haar zeiven leugenaars - zbn en ijdeler als de td.eliheid. zelve. » 1
Het is geeneanprijzen van losbandigheid, wanneer men verklaart
dat ‘«ieder , .wie hij ook , schuldig is zich den Overheden -te
» onderwerpen en hen te gehoorzamen in alle dingen die niet
»strijden tegen Gods Woord. » 2
Both zou welligt de leer der Hervorming , de leer welke de
Protestanten uit den Ebbe' ontleend hebben , revolutionair zijn 7
1k behoef wel Diet, met woorden-omhaal , te betuigen dat het
tegendeel wear is. En ik bedoel hier niet enkele plaatsen , waar
men bepaaldAiik tot geloof aan Gods Woord en tot onderdanigheid aan mensehelijke ordering, om des Heeren wii, opgewekt
wordt. 1k heb den ganschen inhoud van het Evangelie , den geheelen geest van het Njbelsch onderwijs , in het -oog. Een leer die -op
het volslagen bederf van den mensch wijst, is weinig geschiktom
zelfverheffing te voeden. Een leer die op het voorbeeld doet staren
van Hem die gekomen is om te dienen en zijne ziel te stellen tot
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een rantsoen voor velen.,.spoort niet aan om naar onafhankelijkheid en meesterschap te dingen. Een leer die in ootmoedige
liefde het kenmerk aanprijst van Christelijken wandel , komt met
de prediking an losbandigheid niet overeen. Een leer die ons
burgerschap in -de hemelen plaatst en ons dlft• oin buiten het
land- der vreemdelingschap de toekomende en blijvende stad te
zoeken zal niet met die aardschgezinde drift welke doorgaans
de revolutionaire pogingen kenmerkt , doen jagen naar eene
volkomenheid van bezit en genot , welke-, volgens haar , hier
beneden buiten ons bereik ligt. De gansche inhoud van de leer
des Bijbels , om welke te belijden en te beleven het bloed van de
martelaren der Hervorming gevloeid heeft, is geschikt om afkeer
te doen geboren worden van al wat naar ongeloof en ongehoorzaamheid gelijkt.
,

;

-

Nu de werking die beginsel en leer gehad heeft? Met vrijmoedigheid zeg ik dat op de tijden der Hervorming toepasselijk geweest is , wat de Apostel van het woord der waarheid, namelijk
des Evangelies , aan de Colossensen gezegd heeft « het brengt
» vruchten voort van dien dag of dat gij gehoord en de genade
» Gods in waarheid bekend hebt. »'
De geschiedenis der Hervorming geeft een overvloed van bewijzen aan de hand. Doch , om deze bewijzen te kennen en te waarderen, wordt eenigzins grondige studie der Geschiedenis vereischt.
Indien ons in deze dagen , door den voortgang der wetenschap
en het popularizeren van haar resultaten, groote voorregten ten
deel zijn gevallen, wij hebben ook met eigen aardige gevaren te
strijden. Daaronder mag ik niet vergeten of verzwijgen dat de
lastertaal van Rome thans , ook in Nederland , de schaamteloosheid waaraan zij zich in de meest duistere tijden schuldig heeft
gemaakt, evenaart en welligt overtreft. Ik vrees dat de duizendwerf herhaalde leugen dikwerf op welmeenende Protestanten
eenigen indruk te weeg brengt. Voorwaar zij gelooven niet alles
er is veel waarvan zij het valsche en ongerijmde doorzien maar
-
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er is toch een en ander waarover men in twijfel geraakt ; aan de
zijde der Protestanten is , zegt men, niet alles even voortreffelijk
geweest ; en, zonder verder in de eigenlijke toedragt der zaak te
willen dringen , geeft men zich over aan eene soort van kwalijk
begrepen edelmoedigheid die, zonder dit te bedoelen, de schaal
naar de zijde van den tegenstander en van het onregt overhellen
doet. Ik wensch onpartijdigheid; ik wensch ze volkomen ; de
meesten uwer weten dat ik over het vergoelijken der misdaden
van de Roomschen tijdens de Hervorming mij een scherp en , ik
mag het zeggen , onverdiend verwijt heb berokkend ; ik ben,
evenzeer als iemand, voor het « audiatur et altera pars ;» mits
inderdaad de wederpartij gehoord en , na rijp beraad , het vonnis
worde geveld ; mits de regter , ook op het gebied der historie ,
te werk ga gelijk een kundigen en billijken regter betaamt. Ziedaar juist wat menigmaal. geen plaats heeft. Men hoort niet ,
of men hoort vlugtig, zonder rigtsnoer van eigen beginsels, zonder schat van eigene kennis ; men wordt beurtelings door elken
voorbijgaanden indruk overmeesterd; men oordeelt zoo als verhaald wordt , van de achtbare leden onzer voormalige dorpsregt-,
bankers bij wie telkens de laatste spreker gelijk kreeg. In onzen
tijd, waarin men vergeet dat het brood der wetenschap in het
zweet des aanschijns verdiend wordt ; waarin men zoo gaarne,
door het niet al te diep gaan , op genoegelijke en comfortable wijze
studeert ; aan een landbouwer gelijk , die gaarne alles zou doen,
behalve graven en spitten.; in onzen tijd wordt de gedachte dat er
van weerszijde gedwaald en vergroot is , een reden, niet om naar
volledigheid van onderzoek te streven , maar om , met een hooren
dat aan niet-hooren gelijk is , in halve bekendheid vadzig te
berusten. — Zoo is het , naar ik ducht , bij de menigvuldigheid
van den laster , ook met de beoordeeling van de tijden. der Hervorming. Onderzoekt wat latere studie ten dien opzigte aan het
licht gebragt heeft ; vergelijkt het , ik zeg niet-, met de adnklagt
der Roomschen , maar met de meeningen welke in ons midden
in zwang zijn; en a zult erkennen dat dikwerf de Protestanten,
door onbekendheid met de toedragt der feiten , de voortreffelijkheid der Hervorming , zoo in de karakters der Hervormers als in
-
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den loop der gebeurtenissen, niet te hoog , maar te laag hebben
geschat.
Ik wij s uop de Hervormers. — Men heeft te weinig op de gehoorzaamheid , de lgdzaamheid. , de lijdelijkheiddezer Christenen gelet.
Men heeft van - de meesten hunner indrukwekkende figuren van
strijdbare helden gemaakt. Waar ze niet , gelijk een ZWINGLIUS
tot het dragon der wapenen werden geroepen , zijn zij enkel
geloofshelden geweest. Zij streden, maar met het zwaard des
Geestes : zij streden ten bloede toe ; maar het was om , als martelaren , hun eigen bloed te vergieten. Hun mood was met ootmoed,
hun geloofsvertrouwen met naauwgezette pligtbetraehting vergezeld. Omtrent hen die hlijkbaar door hooger roeping op den voorgrond gebragt zOn , heeft men zich velerlei onjuiste voorstellingen
gemaakt. Ziet LUTHER. 1k begeef mij in geene wederlegging der
aantij gingen die men tegen hem of tegen CALVIJN heeft opeengestapeld , als of mendesteafschuwelijker taster meende noodig te hebben , naarmate de voortreffelijkheid grooter was geweest. Doch
ik spreek van de meening dergenen door vie hooge achting aan
de Hervormers wordt toegedragen:.wij zelven, wanneer wij , naar
Protestantsche reminiscentien , het beeld van een LUTHER ontwerpen , loopen gevaar daarin een trek van werkzaamheid' in eigen
kracht , van bedrijvigheid , hijkans van doordrijving en onbesuisdbeid te leggen , die er ale gel ij ontneemt. Wanneer
wij aan LUTHER denken, gel4 hij aan den Keurvorst van Samen ,
die zich onvermogend ter zijner verdediging verklaart , het berigt
zendt: -« ik zal niet door u , maar gij zult door mij worden be'» sehermd: » of, gelijk hij , aan zijne vrienden , bekommerd om het
gevaar dat hem te Worms wait , in zijn populair-nalvenstiji ten
antwoord geeft: «ik ga war Worms,,a1 zouden er zooveel duivels
wals pannen op de daken clan leest somtijds de verbeelding aan .dergeqke gezegden _een houding en loon, waarb j de uit=
drukking van nederig geloofsvertrouwen 'ons ontgaat. Wij staren
op den gedaagde voor den naam. van CHRISTUS tegenover al wat de
wereld magtigs en schitterends heeft , en wij letter te weinig op
den heeten gemoedsstrijd , ivaarin hij opgebeurd en gesterkt
werd enkel door de gedachte : « Ik kan niet anders , God helpe
,
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wij bedenken niet dat we ons zeer oneigenaardig van het woord
trotteren bedienen; en dat hij steeds, waar gehoorzaamheid aan
God het voorschreef of vergunde , tot onvoorwaardelijke onderwerping bereid was. Èen trek. De Keizer was gezind de Duitsche
Vorsten , om de belijdenis van het Evangelie , te overvallen ; zij
wisten het; zij waren magtig hem, door een verdedigend Verbond te stuiten. Waarom niet ? zelfbehoud is pligt ; het geldt de
zake Gods; hun regt schijnt naar de Rijkswetten gewis ; LUTHER,,
dien. de Keizer opeischt , moet worden beschermd. En wat raadt
LUTHER zeif? Hij aarzelt; hij vreest met de zaak des geloofs Staatsbelang te mengen; de Keizer is en blijft de hoogste Overheid :
LUTHER aarzelt niet meer ; LUTHER raadt dat men den Keizer , ook
waar hij geweld oefent, naar goeddunken late verrigten wat hij
eenmaal voor God verantwoorden zal. Zijnentwege zij niemand
bekommerd: hij zal voor den Keizer verschijnen; wie gelooft,
moet weten dat hij , om het geloof, in lijden kan worden gebragt.
*Wat dunkt u ? LUTHER moge , in naauwgezetheid, verder dan den
eisch van het Duitsch en Christelijk Staatsregt gegaan. zijn ; maar
hij ging althans niet in een geest van weerspannigheid te werk.
Zoo gaarne zou ik u soortgelijke bij zonderheden in het geheugen herroepen ; u toonen hoe omzigtig en , vat eigen meening
betrof, hoe schroomvallig hij in den geheelen gang van zijn
Reformatorische werkzaamheid geweest is ; hoe hij eerst dan met
vasten tred vooruitging , wanneer Gods Woord het licht op het
pad was ; en dat er bij hem geen zelfvertrouwen dan geworteld
in geloofsVertrouwen. bestond. Zoo gaarne zou ik gewag maken
van CALVIJN, van KNOX wier gelaatstrekken doorgaans , ook
onder Protestantsche karakterteekening , misvormd zijn ; maar
dit eerherstel is geen werk van een oogenblik; het moet , om
volledig en duurzaam te zijn , met eigen onderzoek gepaard gaan.
De toegang tot de waarheid is geopend ; laat ons van dit voorregt
gebruik maken. Leest de Geschiedenis van mijn eerwaardigen
vriend MERLE D'AUBIGNA waarin, bij het eenvoudig verhaal , zoo
menig vooroordeelvervalt ; leest zoo het u om wetenschappelijke
icennis te doen is, de merkwaardige schriften van RANKE waarin
11
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— 162-navorsching menig duister punt opgehelderd heeft; leest de
Biografien van CALVIJN door HENRY van KNOX door M'RIE ; leest ,
zoo gij uit de eerste en zuivere bronnen verlangt te scheppen , de
leerrijke geschriften der nervormers zelven ; alsdan zult gij , door
de deugdelijkheid uwer oordeelvelling , medewerken om den
roem der Hollandsche degelijkheid staande te houden of te herwinnen : en de revolutionaire trek zal uit de achtbare beeldtenissen
met uwe eigene hand uitgewischt
Ik zwijg van zoo vele ook Vaderlandsche Staatslieden en helden , omtrent wier inborst en drijfveeren even zonderling misverstand plaats gehad heeft. Doch niet enkel het karakter van
sommige menschen , het gansche karakter der gebeurtenissen
heeft men miskend. Laat ons in het oog houden dat de historie
te dikwerf den indruk der veelsoortige verkeerdheden van den natuurlijken en bedorven menschelijken aanleg ontvangt. Wij zijn
geneigd om de eer der menschen lief te hebben meer dan de eere
Gods ; wij worden meer getroffen door hetgeen groot is voor de
menschen dan door hetgeen waarin God vvelbehagen heeft ; en
deze vooringenomenheid kan ons zeer ligt buiten zelfbewustheid
verleiden om in de daden een vrijheidszin , dien zij niet bevatteden te leggen en het ootmoedig-Christelijke voorbij te zien ,
ten einde alleen op hetgeen schitterend was , den opgetogenen
bilk gevestigd te houden. Zoo wij valschen tooi en ophef ter
zijde gesteld hadden, de verdediging ten aanzien der oorlogen
die de Hervorming vergezeld hebben, zou ligter zijn gevallen. Ik breng u , om zegevierend die goede zaak te bepleiten ,
met een enkelen trek te binnen wat desaangaande overbekend is. Waaraan zijn die beroeringen te wijten ? Aan den
afgrijselijken dwang der Roomsche Kerk in verband met wereldlijk geweld: zoo de Protestanten gezegd worden onrust en
krijg te hebben gesticht , dan is hij de twistzoeker die den slag
des moordenaars, door hem van zich of te stooten , ontwijkt.
Hoedanig is , aan de zijde der Protestanten , het karakter der
worsteling? Wij zagen het in ons Vaderland; elders was het
insgelijks ; verzoenlijkheid , vergevensgezindheid; begeerte om
bij gehoorzaamheid aan God gehoorzaamheid aau den strengen
,
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Landsheer te voegen. En wanneer is de tegenstand begonnen ?
gelijktijdig met onregt en verdrukking? of zoodra er gunstige
kans was ? Neen; in Frankrijk , zoowel als in de Nederlanden ,
heeft de vervolging , zonder wederstand dan des gebeds en der
Evangelieprediking , nagenoeg 40 jaren gewoed ; en zelfs nadat
het aangroeijend getal tot openlijken tegeneweer in de gelegenheid
gesteld had , zou men in lijdelijkheid volhard hebben , zoo niet de
toebrenging in Frankrijk der Prinsen van den bloede , tijdens de
minderjarigheid des Konings, in Nederland van den Prins van
Oranje , tegenover Alva , een bewijs en teeken opgeleverd had dat
de hand des Heeren , na beproefd en getuchtigd te hebben , ter
verlossing van zijn Volk uitgestrekt werd. Ik onthoud mij van
verdere bijzonderheden. Ik zou niet eindigen, zoo ik toonen
Wilde hoe menige teregtwijzing vroeger oordeel, ten gevolge
van later ontdekkingen , ontvangt. Vergunt nog een voorbeeld
ontleend aan eene gebeurtenis welke over den dageraad der Hervorming een donkey fibers heeft geworpen den ontzettenden
Boerenkrik waardoor , weinige jaren na het te voorschijn treden
van LUTHER een aanmerkelijk deel van Duitschland verwoest is.
Wat hebben wij tot dus ver gedaan? verontschuldigingen gezocht ;
billijk en regtmatig voorzeker ; wij hebben te regt beweerd dat
opstand en anarchic met het beginsel der reformatie in strijd is;
weshalve misbruik en overdrijving toen , evenmin als later de
gruwelen te Munster en elders , aan de natuur zelve eener goede
zaak kunnen worden te laste gelegd. Nu echter komt geen ontschuldiging te pas. Het blijkt dat de vlam reeds geruimen tijd
vOOr de Hervorming gesmeuld had; dat geenszins de Evangelicprediking met daden die op razernij uitliepen , in verband stond ;
dat , zoo politieke wangevoelens ook Christenleeraars tot het
vermengen der waarheid nit God met eene rigting uit den Booze
verleid hebben, LUTHER door den dollen overmoed te bestraffen ,
aan het Evangelic getrouw en zich zelven gelijk bleef; en dat de
aangevangen Reformatie , wel verre van de bevolking opgeruid te
hebben , niet in de buitensporigheid , maar wel in de billijkheid
en Godsdienstigheid van sommige der eischen van de fel getergde
landlieden zigtbaar koweest is. Nog meer. Het loopend vuur
,
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door de Hervorming gebluscht. De betuiging van LUTHER : «de
» overigen zouden , zonder ons , het oproer niet gedempt hebben, »
is geen ijdele ophef geweest ; want het eerie woord door de Hervorming weder in de harten geprent : « Alle ziele zij den Magten
» over haar gesteld onderworpen ; D was krachtiger dan de heldhaftigheid der Edelen en de krijgsheiren der Vorsten ; en RANJE
drukt de slotsom zij ner zeer gewigtige mededeelingen in de opmerking uit dat Munzer en de zijnen het meest sterke en echte
element van wederstand in de Hervorming hebben ontmoet.'
Doch wat spreek ik , als of die verandering van inzigt enkel
eenig afzonderlijk gedeelte der historie betrof I Wat ga ik voort
net enkele personen en daden te vermelden , als of er angstvallig
naar gronden van verdediging rondgezocht wierd R Wij , aan wie
het Evangelische beginsel der .Reformatie bekend is ; wij , voor
wie, in deze hevoorregte dagen , het licht der opgeklaarde kennis
znenigen newel van laster of vooroordeel of onkunde weggevaagd
heeft ; wij , die , beter dan de Hervormers, in de pogingen en woelingen der menschen de eenheid van Gods werk en de uitgebveidheid van Gods zegen kunnen opmerken ; wij die in de Reformatie de herleving der Christelijke waarheid erkennen , door de
uitstorting des Heiligen Geestes , zoo als die in gelijke mate ,
sedert de tijden der Apostelen niet gezien was ; wij behoeven en
behooren niet langer haar in de nederige houding te plaatsen
welke den aangeklaagde , vs5Or dat zijne onschuld gebleken. is ,
betaamt. Wij mogen en moeten de plaats aanwijzen , die zij in de
wereldgeschiedenis bekleedt ; en om , mij hiervan te kwijten , vvil
ik , onder bescheiden verwijzing tot hetgeen ik vroeger over de
Calvinistische rigting gezegd heb, het vermoeden dat de Reformatie revolutionair was , op waardiger wijs beantwoorden , door
de beknopte uiteenzetting der twee volgende punten :
1. De Reformatie heeft in de 16 e eeuw het revolutionair ongeloof gestuit.
«In der reformatorischen Bewegung selbst war das stirkste and in sich wahr-.
» haftigste Element Miinzer entgegen.0 RANKE Deutsche Desch. II. 212.
,
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heeft , in de 18° eeuw, het revolutionair ongeloof de overhand
behaald.

-

Wanneer men de voorstellingen der Roomschgezinden leest ,
is het als of de Reformatie het zaad van ongeloof en opstand in
een akker zonder onkruid had geworpen , als of de beweging der
gemoederen op een toestand van rust en van orde gevolgd was.
« Malgre des desordres partiels et de legeres deviations , 1'Europe
» s'avancoit vers la perfection oil le Christianisme appelle les
peoples comme les individus , lorsque la Reforme vint subite” went arreter ses progres , et la precipiter dans un abirne. »t Het
tegendeel is waar. Zoo er rust was, het was de rust des bijgeloofs,
die voor de ontwikkeling en het 1161 der Volken doodelijk is.
Doch ook die rust was niet ongestoord. Terwijl men van het
bij geloof dier tij den gewag maakt, vergeet men dat dit, als gewoonlijk , van ongeloof vergezeld was ; dat de werking van het een
zoowel als van het ander zich op het gebied van theoretisch en
praktisch Staatsregt geopenbaard had, en dat de gesteldheid van.
Europa , ook in het woelzieke streven en jagen naar verandering en omkeering
, met de physionomie der 18 e eeuw gelijke.
nis had.
De opkomst en voortgang van het ongeloof is reeds uit de
natuur zelve van het Pausdom bewij sbaar ; eene Godsdienst welke
God onteert , leidt naar ongodisterij. Doch wat wij reeds a priori
mogen beweeren , wordt door hetgeen wij van de zoogenaamde
Christenheid der 15 e eeuw weten , op de meest droevige wij ze
gestaafd. Bijbel en Openbaring was bijna onbekend. De Christelijke waarheden moesten bij geleerden en letterkundigen voor
de liefelijke herinneringen nit de Grieksche Fabelleer wijken. Ook
bij de bedorven Geesteiijkheid was het schitterend kleed der ceremonien te doorzigtig- om twijfelarij en Godverloochening te
bedekken. En behoeven wij naar blijken van het ongeloof te vragen waar eene Kerkvergadering het niet overtollig achtte, bij eerie
,
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opzettelijke bepaling , de pligtmatigheid te verkondigen van het
geloof aan de onsterfelijkheid der ziel ?
Het gevolg van zoodanigen toestand moest in het Staatsregt
openbaar zijn.
In zeker opzigt bleek dit in het Staatsregt van het kerkelijk Rome
zelf. Het zou belangrijk wezen , tegenover de aanklagten der
Roomsche Kerk , de leerstellingen van harentwege verkondigd, te
onderzoeken. Zij waren dikwerf lijnregt met elkander in strijd.
Vragen wij evenwel naar een punt van overeenstemming, het was
er ; te weten , het eigenbelang en de oppermagt van den Pauselijken
Stoel. Vragen wij naar de wij s waarop dit voornaamste geloofsartikel geformuleerd was , wij brengen u de Pauselijke verklaring
te binnen van de twee zwaarden , in de magt der Kerk , het geestelijke om door haar , het stoffelijke om door Vorsten en krijgslieden , onder haar opzigt en bevel , voor haar te worden gebruikt.
In deze theorie blijft Rome zich gelijk ; in de toepassing gaat zij
naar omstandigheden te werk ; gereed, of de dwingelandij der
Vorsten te ondersteunen, of den oproergeest der Volken in
beweging te brengen. Ik zou wenschen u te doen zien hoe beiderlei rigting zich in eene sluwe en consequente politiek heeft ontwikkeld ; ik zou u inzonderheid de te weini g bekende theorien
voorleggen der Jesuiten , waardoor zij , bij het regtvaardigen en
aanprij zen van den Koningsmoord , de Volkssouvereiniteit , behoudens de suprematie des Pausen , reeds in de 15 6 eeuw , gelijk
in on.zen. tijd DE LA MENNAIS , tot een onderwerp hunner meest
ijverige prediking hebben gemaakt.' Doch ik blijf binnen den mij
thans aangewezenen kring, en bepaal mij bij de opmerking dat
zoodanig Staatsregt den kiem van het ongeloof in zich bevatte.
Vooreerst werd de Souvereiniteit Gods de Souvereiniteit van
den Pans, de Stedehouder rebel, de Godsdienst ongeloovige
afgoderij. Ten anderen , moest gelijk ten alien tijde , door het
dienstbaar makers van de Godsdienst aan tijdelijk belang en
onregt eene- reactie ontstaan, welke niet enkel tegen het misbruik „ maar ook tegen, de misbruikte waarheid zelve gerigt was.
Archives de la M. d'Or.-Nai9s. I. (2e ed.) 110..
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Deze reactie was blijkbaar in de wetenschap. Haar steunpunt
lag in den wile Gods en zij werd , door het wegvallen van dit
steunpunt, gedesorganizeerd. Het echte Droit Divin was door
een leugenachtige voorstelling vervangen. Met de erkentenis van
Gods gezag, gelijk het aan geestelijk en wereldlijk beheer, voor
ieder in zijn kring, ten regtstitel en gedragsregel verstrekt ging
de vastheid van den Troon en de waarborg der Volksvrijheden te
niet. Ook uit de onzekerheid der wederzijdsche regten , door het
miskennen van de Bijbelsche voorschriften , moet het streven
naar zekerheid buiten de regtsbeginselen van Gods •Woord en
het veidwinnen der theorien van republikeinsche vrijheid en
despotieke Oppermagt worden verklaard.
Verwarring in de wetenschap leidt tot wanorde in de praktijk.
Aan het einde der Middeneeuwen was die grooter en algemeener
dan men gemeenlijk onderstelt. In sommige Rijken was een
zweem van orde. Maar hoedanig was zij ? willekeur en geweld. In
Frankrijk een. LODEWIJK XI, die den wederstand der vasallen door
de meest onregtmatige middelen bedwong. In Engeland een HENDRIK VII, die voor de willekeur zijner opvolgers den weg bereid
,heeft. In Spanje en in de Nederlanden een KAREL V, die , ten einde
de losbandigheid tegen te gaan , zich weinig om de vrijheden
bekommerd en de weerbarstige steden door onweerstaanbare
overniagt aan band heeft gelegd. In Duitschland was het nog
erger. Daar was in de 15 e eeuw en vroeger wezenlijke anarchie.
Aan den Keizer werd naauwelij ks gehoorzaamheid betoond. RANKE
heeft dien toestand opzettelijk beschreven in zijne Deutsche Geschichte, cm. der belangrijkste van zijne belangrijke werken. Gij
kunt er in zien hoe, inzonderheid kort voor de Hervorming , er
ten aanzien van politieke meeningen en regten , de schroomelijkste gisting in de Steden , bij de Edelen , en onder het Landvolk
geweest is. En niet in Duitschland alleen. De ontkieming van
jammer en verderf begon overal zigtbaar te worden. Er was voor
de Magten geen eerbied, geen liefde, geen trouw. Bijkans overal
ongewisheid der betrekkingen losgelatenheid der driften ,
tensporig jagen naar vrijheid, woeling, zoo niet opstand tegen
het gezag. Het traditionele was een voorwerp van minachting
-
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geworden ; verlangen naar groote veranderingen algemeen. De
instellingen werden als verOuderd, afgesIeten en verderfelijk
beschouwd ; bouwvallen wier spoedige opruiming wenschelijk
was. De deugdelijkheid der beginsels welke die vormen oorspronkelijk bezield hadden , werd miskend. In de algemeene wanorde
van daden en meer nog van begrippen werden de teekenen eener
nabij zijnde ontbinding bespeurd. Zoodanig was de Christenheid,
onder den invloed der Pauselijke geloofs- en regtsleer geworden.
Niet dat wij dezen beklagelijken toestand bij uitsluiting aan
Rome zouden verwijten ; maar dit ten minste blijkt dat zij , tegen
de krankheid noch behoed-, noch geneesmiddel gehad heeft , en
(le akeligheid der uitbarstingen waardoor sommige Landen reeds
werden geteisterd , kan ten bewijze verstrekken waarheen , ook in
die tijden , de ontwikkeling der anarchieke begrippen , zonder de
tusschenkamst van buitengewone amstandigheden, zou hebben
geleid.
En welke zijn die buitengemeene omstandigheden geweest ?
Wij zijn gewoon ze in een woord, de Hervorming te omvatten.
Ik beproef niet haar zegenrijke gevolgen te schetsen. Genoeg dat
zij te midden van ongeloof en opstand het beginsel des geloofs
en der gehoorzaamheid heeft geworpen , waaruit heil en orde,
door vereeniging van vrijheid en onderwerping, ontspruit.. Wij
weten hoe het zwaard tegen haar gerigt werd; hoe er aldus, bij
zoo menige kiem van onrust, een nieuwe oorzaak van wederstand en oorlog gevoegd werd ; hoe de geest des kwaads in haar
eigen boezem , door menige wangestalte, ongerijmd van leer en
gruwelijk van bedrijf, zich geopenbaard heeft: en wanneer wij
nu op die tijden terugzien , wat is het dat wij , on.danks al deze
ongunst en tegenstand , aanschouwen? Midden onder de bloedige
tooneelen de weldadige en verzachtende werking van het Evangelie , waardoor het onmiskenbaar voortstreven naar eene betere
orde van zaken mogelijk wordt. En als wij den blik nog verder, tot
aan den eindpaal der worsteling bij den vrede van Munster , doen
reiken, wat zien wij ? Europa dat eerie ongekende hoogte van
welvaart , orde, en, beschaving bereikt heeft. Dit is het werk en de
zegen der Hervorming geweest. Moet ik van haar gunstige wer.
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king op het Staatsregt gewag maken ; ik houd het voor bew ij
dat eene Staatsregeling als die van Groot-Brittanje, welke niet
ten onregte geroemd wordt , zich, zonder den invloed der Hervorming, nooit tot zoodanige mate van volkomenheid zou hebben
ontwikkeld. Ik ben overtuigd dat , zonder dien invloed , hier te
lande het juk der Aristocratie , waar aldus de temperende krlicht
der Christelijke zeden ontbroken zou hebben , ondragelijk ware
geweest. Ik wijs u bovendien op het beginsel , waarin de gansche
Hervorming als ware 't opgesloten ligt. Onderwerping aan God
heeft het wankelend gezag der Overheid geschraagd. Onderwerping aan God heeft de vrijheden der onderdanen met het schild
der heiligheid van alle verkregene regten bedekt: onderwerping aan
God, waaruit de on schendbaa rheid der van God verordineerde Magten en de ware verhouding tusschen den Staat en de Kerk en, in e en
woord, het geheele zamenstel van het Christelijke Staatsregt , in
verband met de historische ontwikkeling der Natien, afgeleid werd,
heeft den gang der republikeinsche theorien en de voortwerking
van haar revolutionairen zuurdeesem gestuit. Maar ik behoor mij
niet binnen den kring van het Staatsregt te beperken, waar van
den geheelen omvang der maatschappij gewag moet worden gemaakt. Ik zeg ten onregte enkel dat het kwaad gestuit is, waar eene
zedelijke herschepping der Christenheid plaats gehad heeft , in de
Godvrucht en zedelijkheid en beschaving der Volken. Dit was het
werk 'der Hervorming. Ik weet dat menigeen dit grootendeels aan
de zamenwerking van gunstige omstandigheden dank weet , aan
het ontstaan der drukkunst, aan de ontdekking van Amerika , aan
de herleving der letteren; aan vele uitvindingen en gebeurtenissen , wier gelijktijdigheid , kort voor den aanvang der Reformatie ,
zoo opmerkelijk is. Alle deze weldaden Gods te waarderen is pligt ;
mits men tevens in het oog houde dat, tijdens Caesar Augustus,
bij het ondergaan. der Oudheid , die in haar wegkwijnen nog
schitterend was, de kortstondige glans van wetenschappen en
kunsten , of de gestadige uitbreiding van het Romeinsche gebied
zonder de geboorte van het kind te Bethlehem, den voortgang
der verbastering van het menschelijk geslacht niet zou belet hebben ; en dat , evenmin , vijftien eeuwen daarna , kunst, of geleerd-
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heid , of wapenroem , of overbrenging van Europesche magt en
invloed naar Overzeesche gewesten , zonder de herrijzing der bijkans verdwenen Evangeliewaarheid , eene afdoende verandering
ten goede in de droevigegesteldheid derVolkeren te weeg zou hebben gebragt. Wij moeten hooger opzien. Wanner wij in de eerste
eeuwen onzer tijdrekening aanschouwen hoe uit Romeinsch
bederf en Barbaarsche woestheid eene andere en betere orde van
zaken te voorschijn is getreden, dan erkennen wij in dit wonder
de wonderkracht van het Evangelie en den blijkbaren zegen Desgenen die gezegd heeft : « Dit is het verbond dat Ik met hen maker
» zal na die dagen : Ik zal mijne wetten geven in hunne harten. »
Evenzoo aan het einde der Middeneeuwen. Het is eene miskenning
van de toedragt der gebeurtenissen, wanneer men meent dat er
in de 16 e eeuw , met betrekking tot de vroegere tijden voortzetting en opklimming was. Dit zou overeenkomen met de leer
der perfectibiliteit , welke , voor alle tijdperken der Historie, zoo
begeerig den oorsprong van het licht in de zelfvolmaking der
duisternis gezocht heeft. Wij zullen ons thans vergenoegen met
er het sprekend getuigenis der feiten tegenairer te stellen. Bijgeloof en ongeloof hadden de instellingen als ware 't ontzield ;
hadden door het verzaken der waarheid, den levenskiem zelven
vernietigd. Voortzetting zou de ondergang der Staten , de ontbinding der Maatschappij en , het toenemend bederf der Nation en de
zegepraal der duisternis geweest zijn. Maar de' Deer sprak : Er zij
licht , en er was licht. De zon der Geregtigheid blonk en brak
door de wolken ; de Hervorming spreidde leven en warmte door
alle deelen der verstorven Maatschappij , en uit de zegepraal der
waarheid zag men weldra alle die voorregten en zegeningen op-.
rijzen waardoor het nieuwer Europa , ofschoon onder veel onvolkomenheid , echter bij uitnemendheid gekenmerkt is geweest. —
Maar tot hoe lang? totdat de invloed der Hervorming , door het
verflaauwen van Evangelischen zin, wederom te niet gegaan is.
.

Mij blijft nog over u te toonen hoe deze treurige verandering
plaats gehad en voor het revolutionair ongeloof den weg gebaand
heeft.
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Hoe dit geschied zij ? Op zeer natuurlijke wijs. Het Evangelie
toch is het zout der wereld; dit zout is door de Roomschen uitgeivorpen , bij de Protestanten zouteloos geworden , en algemeen
bederf is gevolgd , zoowel op de ontaarding als op het geniis.
Nemen wij ten voorbeelde het Rijk waar de Revolutie een alles
overweldigend vermogen gehad heeft ; Frankrijk. Ook daar is
de algemeene waarheid onmiskenbaar, dat de Hervorming op de
Roomsche Kerk ten goede gewerkt heeft ; door ten minste een
deel der waarheid weder te voorschijn te brengen ; door beschaming en naijver bij het zien van Christelijke werkzaamheid te
verwekken. Ook in Frankrijk is de Roomsche Kerk, hoe vervolgziek en weerbarstig , eenigermate door de Reformatie gereformeerd. Midden in de worsteling werd, bij vasthouding aan dwaalbegrippen , grooter belangstelling voor waarheden getoond ; men
was vruchtbaarder in goede werken , en de roemwaardige pogingen van een FRANCOIS DE SALES mogen, even als vroeger in Italie
die van een Cardinaal BORROMEO gedeeltelijk als gevolg der algemeene schok die de Hervorming gaf, worden beschouwd. Na het
afleggen der wapenen, hield de strijd der Roomsche en Protestantsche Godgeleerden niet op. Het Protestantisme had een wettig
aanzijn verkregen ; het was eene magt , zoowel in de wetenschap
als in den Staat. Groot en welverdiend was de naam van kennis
en geleerdheid door Hervormde Academien behaald. Het nut van
dit voortdurend oorlogvoeren op het veld der redenering was
voor de Roomsche Kerk onberekenbaar. Zij werd voor dieperen
afval behoed, en, ook waar zij haar doling niet erkende, in de
aanhankelijkheid aan de haar overgebleven waarheid bevestigd.
Veel goeds dat anders gesluimerd zou hebben , werd gewekt , en
het is welligt niet vermetel te beweeren dat er zonder het Protestantisme geen BOSSUET en geen FANELON zou hebben bestaan. Maar
de tijd kwam waarin men Dragonnades boven argumenten verkoos. De Protestanten werden over de grenzen gejaagd, of tot
zwijgen gebragt. Desniettemin scheen er in de Roomsche Kerk
zelve uitzigt op redding te zijn. De Hervorming had zich ook in
haar eigen boezem bij Protestanten die Roomschgezind, meenden
te zijn bij de Jansenisten geopenbaard ; verdedigers der Vrij
,
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Genade , dat is van die leer , waardoor de wortel der Roomsche
wanbegrippen bedreigd en voor dengenen die haar met eenvoudigheid aanneemt , het gif der dwalingen van het Pausdom bijkins
onschadelijk gemaakt wordt. Maar,, om zich staande te kunnen
houden , moest de verbasterde Kerk , na de uitdrijving der Protestanten , tegenover zoodanig heilaanbrengend beginsel andermaal eene droevige zuivering ondergaan. Waar de zinspreuk is ,
Servitus Dei very libertas ; waar bij het verloren zijn van den
zondaar de algenoegzaamheid der zaligmakende barmhartigheid
Gods erkend wordt ; waar de opregtheid van het geloof'zich in
de overgave van het levee vertoont , daar moet de vij and of zich
voor de waarheid buigen , Of wel den Heer , gelijk de Apostel zegt,
andermaal kruisigen in het vervolgen Zijner belijders. Men deed
het laatste. En wat moest het gevolg zijn ? Ik zou u den
oorsprong kunnen toonen van menig verschijnsel dat op de
voortwerking van het zaad der Omwenteling niet zonder invloed
geweest is. Van den fellen haat tegen de Jesuiten ; van het redeneren over politieke onderwerpen , toen het redeneren over
Godsdienstige aangelegenheden van den dag niet vergund werd
van het toenemend zedenbederf, toen het door vermaning en
voorbeeld niet meer tegengegaan werd ; van den afkeer tegen. de
Geestelij ken , toen er zoo zeldzaam eene uitzondering op schaam,
teloosheid of huichelarij was ; van de ongeloovige rigting der
wetenschap , toen zij in de Godvruchtige geleerdheid van Port-Royal geen Evangelisch tegenwigt had. De Roomsche Kerk , na
aldus op de Hervorming een tweeden jammerlijken triumf be-haald te hebben, naderde met rasse schreden een volkomen verval ; alleen de uitwendige vorm der Godsdienst hield stand; vergezeld nogthans , uit politieke berekening , met vervolgzieken
dwang. Voorzeker zoodanige Kerk kon de kracht niet bezitten
om de opkomst van het ongeloof, waarvan. zij de regtvaardiging
scheen , te beletten.
Ik behoef u niet de gesteldheid van Spank , Italie en het
Roomschgezinde deel van Duitschland te schetsen. Uitdrijving
of verdrukking der Protestanten was de lens, de invloed van
het Protestantisme weinig- of nietsbeduidend. Minder overbodig
.
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in Engeland te wijzen. Dezelfde Roomschgezinde strekking die
zich heden in het Puseysme openbaart en waartoe , zonder de
ter zijdestelling der Remonstrantsche begrippen , ook de Vaderlandsche Hervorming , uit den aard der zaak , had moeten vervalkn , was ten alien tijde veelvermogend in de Anglikaansche Kerk.
1k herinner u hoe de overhelling naar Rome , in de tijden van
LAUD, tegenover de Puriteinsche eenvoudigheid en regtzinnigheid
gezien en bij de meest afdoende oorzaken der onlusten onder
KAREL I geteld wordt ; hoe diezelfde toenadering, na de Restauratie,
in dubbele mate , als politieke waarborg , door den in vollen
nadruk Roomschgezinden Karel II begunstigd en met huichelarij ,
zedenbederf, en onverschilligheid gepaard was ; hoe bij de Anglikaansche geestelijkheid , minder uit Godsdienstigen zin clan uit
vrees voor eigen gezag , reactie ontstond ; hoe, op den aldus giftig
blijvenden bodem, de rampzalige oogst voortkwam der Deistische
geschriften welke tot de algemeenwording van het ongeloof zoo
krachtig hebben medegewerkt. Doch van de Roomschen
genoeg. Ik mag niet vergeten dat ook bij de Protestanten een groot
deel der verantwoordelijkheid en der schuld ligt. Aanklagt tegen
de Roomschen is geene vrijspraak der Protestanten. Aan hen
waren de woorden Gods toebetrouwd : hoe hebben zij dat kostelijk erfgoed bewaard ? De opwekking is, in haar zuiverheid en
levendmakende kracht , kortstondig geweest. Veel verkeerds
heeft er zich bij gemengd , veel verflaauwing werd spoedig openbaar. De gesehiedenis der Protestanten was, gelijk die van het
oude Gods yolk , gelijk die van ieder Volk en van elken zondaar,
vernal en achteruitgang, zoodra hij niet door Gods Geest opgebeurd,
staande gehouden , voortgeleid wordt. Reeds in het midden der
16 e eeuw had de Reformatie , 40 jaren te voren begonnen , het
hoogste toppunt bereikt. Reeds toen heeft zich de Roomschgezinde terugwerking kenbaar gemaakt. Reeds toen begon die herovering waardoor menig Gewest hetgeen door den glans der
Hervorming verlicht was, andermaal door de duisternis van het
Pausdom bedekt is. Maar ik sprak niet enkel van hetgeen Rome
herwon ; ik sprak inzonderheid van hetgeen de Hervorming
.

— 174 —
behield. Hoe was het in haar eigen kring met de instandhouding
en aanwakkering van Christelijk geloof en geloofsleven. gesteld?
Droevig voorzeker. Het loste zich bijkans op in polemiek. De
bestrijding der dwaalbegrippen is voor de handhaving van het
geloof onmisbaar ; maar wee der Kerk , als die handhaving enkel
bestaat in het voeren van den pligtmatigen strijd. Dan toch
ontaardt de strijd zoo ligt in spitsvindig en liefdeloos ophalen van verscheidenheden , met voorbijzage der overeen.komst ;
de liefde gaat verloren , en , waar de liefde verloren gaat , is het
geloof in levensgevaar. Gij kent de eindelooze twisten , in de
Protestantsche wereld , van de Theologen en van het theologiserende Volk ; en, schoon ik ver of ben van het goede en Christelijke element dezer twisten , dat voorzeker hier te lande dikwerf zoo onmiskenbaar was , te willen miskennen, ik geloof
evenwel te mogen en te moeten zeggen dat zij ook hier geenszins
met die overvloeijende mate van liefde gevoerd zijn, zonder welke
zij schade aanbrengen aan de ziel ook van hem die overwint: De
levendigheid van het geloof hield geen gelijken tred met de ortho
doxe naauwgezetheid; en hoe minder levendig het geloof was, hoe
meer, met vervvaarloozing van het wezen , gehechtheid aan den
uiterlijken vorm en verslaving aan de letterlijke opvatting van
eenmaal aangenomene Belijdenisschriften. ontstond. Ik ben geen
vijand der Formulieren; des te meer ben ik vijand der vadzigheid
die ze tot een oorkussen , der bekrompenheid , die ze tot een
steunsel , zelfs tegenover den Bijbel, misbruikt. 1k ben een voorstander van de Formulieren ; ik erken dat ze noodig zijn , als
geloofsuitdrukking en kenmerk der Gemeente , ter handhaving
van eenheid en orde ; en het is daarom dat , toen sommige mijner
vrienden gemeend hebben , bij het verwoesten onzer Kerk door
allerlei onchristelijke dwaalbegrippen , _niet langer te mogen
zwijgen , ik onder het althans niet voorbarige protest volgaarne
en herhaaldelijk mijne naamteekening gevoegd heb. Maar ik acht
mij uit dien hoofde des te meer geregtigd om , zonder vrees voor
misverstand , overdrbving in tegenovergestelden zin te misprijzen.
Doof voor het getier dergenen. die , door volkomen losbandigheid,
met een ijdel beroep op Gods woord , de Christelijke Gemeente
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onder de dienstbaarheid van elken onchristelPen dienaar der Kerk
pogen te brengen, mag ik , bij het waarderen der Formulieren , des
te vrijmoediger tegen de verkeerde toepassing daarvan in vroeger
Eeuw getuigen. Doode regtzinnigheid verscheen. Groot.was het
getal dergenen die men niet zonder grond formulierknechten zou
genoemd hebben. De waarheid werd enkel in de Formulieren
gezocht ; Gods Woord vervangen , verdrongen , of, waar het in
gebruik bleef, tot een magazijn van bewijsplaatsen verlaagd. Het
scheen als of de leus der Kerk voorwaarde van Christelijke
betrekking , en de inhoud van het Formulier , tot in de kleinste
bij zonderheden , het zaligmakend geloof was. Niet op den Bijbel,
maar op het Formulier werd de broederhand gereikt. Denkt aan
den hatelijken tegenstand welken in Duitschland een SPENER en
FRANKE in Engeland een WESLEY en WHITEFIELD in Nederland
meer dan een Godsdienstig leeraar der Moravische broederschap
ontmoet heeft. —Geen land is er dat in gelijke mate als Nederland,
door de ontfermingen Gods ten zetel van het Protestantisme
uitverkoren en afgezonderd werd. En hoe was het aldaar ? zou
geloofsijver en liefde bier minder spoedig dan elders verflaauwd
zijn? Gij zult wel eens de boetpredikatien ingezien hebben, wier
onafgebroken reeks , bij kans van den beginne of der Hervorming,
niet enkel van de gestrengheid der Godsgezanten maar ook van
den geringen invloed tier beloften en bedreigingen Gods getuigenis draagt. En daarna, in die dagen wier gesteldheid voor onze
tegenwoordige beschouwing inzonderheid te pas komt ? Gij zijt
met den stand van Kerk en Godgeleerdheid en volksleven , in den
aanvang der 18 6 Eeuw, niet onbekend. Wat dunkt u? 1k zout
ongaarne het menigvuldige goede daarin voorbijzien of verkleinen. 1k weet dat bij onze Godgeleerden een schat van wetenschap
en bij de bevolking , vooral bij den middenstand , een verheugend
overblijfsel van Godvrucht en zedelijkheid was ; maar , wanneer
ik vraag naar die soort en mate van geloof, waardoor het aan
den aldoortrekkenden zuurdeesem gelijk is; wanneer ik onderzoek of het geacht kon worden aan eene valsche en verleidelijke
en populair gemaakte wijsbegeerte eenigen wezenlijken wederstand te zullen bieden , dan acht ik dat veeleer het tegendeel
.
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moet worden erkend. Althan.s , wanneer ik denk aan de uitgewerkte systemata der Kerkleer,, wier vorm en betoogtrant met
den eisch van letterkunde en beschaving zoo weinig in overeenstemming was ; aan de heirlegers van vertoogen en preeken ,
voor wier deelen en onderdeelen het Alfabet van elke oude en
nieuwe taal te kort schoot ; aan de zifterij der. woorden , waaronder zoo dikwerf de kracht des Woords te niet ging ; aan die
kerkelijke ligtgeraaktheid, waardoor de heiligheid van een tittel
of jota der Openbaring op elken tittel en jota van menschelijke
meeningen en veroordeelen werd overgebragt ; aan de dwaze
opgewondenheid waarmee aan punten van ondergeschikt belang
de levenskrachten werden gewijd, terwijl men van alle zij den
zich door de schroomelijkste wanbegrippen overvleugelen liet ;
dan erken ik , in al dien orthodoxen ijver en toestel , het zwaard
niet meer dat een oordeeler is der gedachten en der overleggingen
des harten ; dan zijn dit , naar mij voorkomt , de wapenen niet
van onzen krijg , gelijk de Apostel zich uitdrukt , die , ook in de
hand der Hervormers , krachtig waren. door God tot nederwerping der sterkten ; dan vraag ik niet langer waarom twijfelarij en
zedenbederf in Nederland bij velen de overhand gehad heeft ; dan
bevreemdt het mij niet, zoo dergelijke regtzinnigheid, na zich , in
den meest bekrompen , zin op Kerkelijk terrein te hebben verschanst , ook aldaar in de tijden des gevaars krachteloos geweest is.
Ik wensch , door deze vlugtige beschouwing , u de betrekking
der Reformatie op den gang der wereldhistorie aangeduid te
hebben. Wij hebben gezien dat zij de oorzaak der Revolutie niet
heeft kunnen. zijn , vermits zij van een tegenovergesteld beginsel
uitginv van objectieve geloofseenheid en' niet van de verscheidenheid der subjectieve gevoelens ; van de onfeilbaarheid der
Openbaring en niet van de oppermagt van het verstand ; niet van
de Souvereiniteit van den wensch , maar van de Souvereiniteit
Gods : wij hebben daarenboven opgemerkt dat de Reformatie
aan de revolutionaire anarchie, welke bij het einde der Middeneeuwen overal dreigend te voorschijn trad , een einde gemaakt en
de overheersching van het ongelool, toen zij reeds nabij was ,
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verhoed heeft : wij hebben eindel jj k aanschouwd hoe , door het
verminderen en bijkans te niet gaan van haar invloed, Europa
voor de Omwenteling rijp gemaakt is. Laat ons dan erkennen dat
er slechts een middel van leven en herleving ook voor de Volkeren is ; de aanneming van het Woord des Levens. Laat ons in de
heilvolle werking der Reformatie de vervulling der Profetie
erkennen : ( Mijn Woord zal doen hetgeen Mij behaagt en het zal
» voorspoedig zijn waartoe 1k het zende. » — De prediking van het
Evangelie is de hefboom waardoor de wereldhistorie aan de ten
uitvoerlegging van Gods raadsbesluit dienstbaar wordt gemaakt.
Daarin lag, ook voor de Hervorming, het geheim van haar kracht.
Niet in de diepzinnigheid der wijsbegeerte , niet in de bespiegelingen der wetenschappelijke Godgeleerdheid , niet in systematisch betoog en ijverige polemiek; dit alles is nuttig, noodig, van onschatbare waarde ter verbreiding en verdediging van het Evangelie,
maar het is voortwandelen op den reeds geopenden weg; de weg
vvordt gebaand door de meest eenvoudige verkondiging der liefde
Gods. Bekeert u en gelooft het Evangelie ; gelooft in den Heere
JEZUS CIIRISTUS en gij zult zalig worden, gij en uw huis; Zijn bloed
reinigt van alle zonde ; die in den Zone gelooft , heeft het eeuwige
leven , —deze taal is het, waarvan de Heer gezegd heeft : « Ik zal u
» mond en wij sheid geven. , welke niet zullen kunnen tegenspreken
»noch wederstaan alien die zich tegen u zetten. » Daarin ligt besloten , wat ten alien tpe de vreugd en roem der geloovigen was.
Ik erken dat men, bij het definieren van Christelijk geloof, in de
keus van een schibboleth menigmaal te werk is gegaan met overdreven naauwgezetheid. 1k zal mij niet vermeten de mate van
kennis te bepalen die tot behoudenis der ziele vereischt wordt.
Desniettemin zijn er waarheden wier geloovige aanneming onmisbaar is , om een regt inzigt in de leer der zaligheid te hebben;
waarheclen in het hart -der geloovigen , evenzeer als in de geschiedenis der Kerk , met :onuitwischbare trekken geprent ; de onfeilbaarheid .der H. Scjiriften , 4e Goclheid van den Zaligmaker , de
persoonlijitheiel des II. Geestes, het geheele bederf onzer natuur,,
de. ;Iroldoening voor onze zonden , de toerekening der geregtigheid van CHRISTUS, de noodzakelijkheid der wedergeboorte en der
1?
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heiligmaking; alle die waarheden welke in het eene noodige, Frede
door het bloed des Kruises vervat zijn, bovenal de vereeniging met
CHRISTUS door het geloof, in onze dagen een ongerijmd mysticisme , tijdens de Hervorming den eenigen troost beide in leven en
in sterven genoemd. Deze waarheden zijn het wier eenzelvigheid
in de Symbolische Schriften der Evangelische Gezindheden van
de eenigheid des Geestes , bij de meeste verscheidenheid van
vorm en uitdrukking , getuigenis draagt. Deze zijn het welke ,
niet door kracht of geweld , maar door den Geest des Heeren , in
de 16e eeuw de wereld die in het booze ligt en den Antichrist
van Rome en den Duivel overwonnen en bij de goederen des
eeuwigen levens aan een iegelijk die gelooft , voor de Volken
een onberekenbaren zegen van tijdelijke voorregten hebben
gevoegd. Deze zijn het die hetzelfde ook thans kunnen verrigten ;
zoodra het Gode behaagt de wonderen die Zijn Geest in de 16 6
eeuw gewerkt heeft , in de 19 ° eeuw to vernieuwen. Deze zijn het
die de overhand zullen behouden , vroeg of laat ; eenmaal aithans
in de openbaring van den Heere JEZUS van den hemel met de
Engelen Zijner kracht. — Doch ik zwijg van de verborgenheden
der toekomst , en keer terug tot hetgeen de ervaring voor onze
beschouwing en behartiging opengelegd heeft. Deze zelfde waarheden zijn het wier verloochening de oorzaak en het begin der
Revolutie geweest is. Het ongeloof heeft, niet het Evangelic , dat
onverwinnelijk is , verwonnen ; maar toen het geloof geweken
was , kon men niet door het schild der doode vormen tegen de
vurige pijien des Boozen worden beschermd. Toen werd voor het
Christelijk Europa bewaarheid wat de , Reiland gezegd heeft.
« En wanneer de onreine geest van den mensch uitgegaan is , zoo
gaat hij door dorre plaatsen , zoekende rust , en vindt dezelve
»niet. Dan zegt hij : ik zal wederkeeren in mijn huis , van waar
»ik uitgegaan ben; en komende vindt hij het ledig , met bezemen
» gekeerd en versierd. Dan gaat hij heen en neemt met zich zeven
» andere geesten, boozer dan hij zelf ; en ingegaan zijnde wonen
zij aldaar ; en het laatste van dien mensch wordt erger dan. het
» eerste. Alzoo zal het ook met dit boos geslacht zijn! » 1 Inderdaad
Matth. XII. 43-45.
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het laatste is erger clan het eerste geweest. Alleenheersching van
het ongeloof was dam.. Omwenteling was onvermijdelijk geworden.
Dit zal ons nader kunnen blijken wanneer het mij gelukt u in
de volgende Lezing te bewijzeu dat de Revolutie-leer de stelselmatige verkondiging van het ongeloof is; dat men , na hulde aan
het beginsel te hebben gebragt , van gevolgtrekking tot gevolgtrekking telkens verder op den weg der rampzalighekl geleid
werd, en dat , het voortsnellen naar den afgrond niet is te beletten , na het eenmaal verbroken zijn van den band waarmede men
aan den Hemel gehecht was.

ATM
ONGELOOF.

Wij zijn genaderd tot de stellige en regtstreeksche uiteenzetting van het hoofddenkbeeld dezer Voorlezingen : de stelling namelijk dat de oorzaak der Revolutie het ongeloof is.
Het bleek ons dat zij geene reactie is tegen het voormalige
Staatsregt ; want de beginselen waren deugdelijk en onmisbaar ,
de Staatsvormen in hooge mate voortreffelijk ; de misbruiken
noch groot , noch drukkend genoeg om zoodanige Omwenteling
te bewerken. 1k heb vervolgens opgemerkt dat de verbastering
der vvetenschap op zich zelf evenmin de oorzaak heeft kunnen.
zijn. Eindelijk heb ik gewezen op het ongeloof; en de vorige
bijeenkomst gewijd aan het betoog dat de Reformatie , in het
geloof geworteld , geen vrucht heeft kunnen dragen met haar
eigenaardigheid in strijd; zoodat in haar , niet de voorbereiding,
maar veeleer , om het zoo uit te drukken , de antithee der
omwenteling ligt.
Het is nu mijne taak te bewijzen dat de Revolutie , met al de
verscheidenheden van haar theoretische en praktikale rigtingen
en vormen , het gevolg, de toepassing , de ontplooijing van het
ongeloof is. Door theoretisch en praktikaal ongeloof werd de
Filozofie en de Revolutie der 18 e eeuw gevormd. Eene geheele
reeks van dwaalbegrippen en gruwelen mow volgen, toen eenmaal het ongeloof den boventoon had.
Meent niet dat ik aldus eene soort van Fatalisme verkondigen
zou . NEWTON is geen fatalist, als hij beweert dat, volgens de zwaarte-
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kracht , de appel, van den steel losgeraakt , most vallen. Er zijn
krachten en wetten, gelijk in de stolfelijke wereld , even zoo in
het Rijk der zedelijkheid. Er zijn tijden waarin het vernlogen der
rnensclien tegenover de werking dezer beginselen onvermogend
is. Naar waarheid schrijft ANCILLON: «Aussi souvent qu'une forte
» impulsion , donnee a tout un peuple , le tire avec violence des
1) ornières de l'habitude , et le precipite dans la carriere des mouo vemens , on West plus le maitre de les arreter ni de les diriger ;
» faut que la serie de ces mouvemens s'execute , et le remede au
»final ne se trouve que dans les developpemens du mal, qui ne
» cesse que lorsqu'il a parcouru toutes ses phases. Dans ce sens,
» on peut dire avec Write que les revolutions menent leurs cory» phees et leurs auteurs. »' Ook neem.t dit onwederstaanbare van
den algemeenen gang der gebeurtenissen de persoonlijke verantwoordelijkheid der tijdgenooten niet weg. Niemand is genoodzaakt
voor den afgod zijner eeuw te buigen. Geenszins het onvermogen
om te wederstaan, maar de bereidvaardigheid om mede te werken , zal worden te laste gelegd.
En waarlijk , orr ons in dien zin van de noodwendigheid der
Revolutie te overtuigen , behoeven wij slechts een vlugtigen blik
te werpen op den toestand van Europa, zoo als ik dien geschetst
heb. De beginsels ook in het Staatsregt werden miskend ; zij
werden , in leer en daad , met een eigenlijk Absolutisme , in de
droevige beteekenis dezer uitdrukking , verward. De Staatsregelingen waren verbasterd ; de zeden bedorven ; de Godsdienst bij
de meesten, of schijnheiligheid , of bij geloof of doode vorm. Men
zegge dat alle invloed van zedelijke oorzaken een hersenschim is ,
of men erkenne dat , in zoodanige gesteldheid , de ineenstorting
van het on.dermijnd gebouw onvermijdelijk was.
Doch ik blijf bij deze algemeene opmerking niet staan. De
noodwendigheid der omwenteling , niet enkel in 't algemeen
maar gelijk -zij plaits gehad heeft , in Naar oorsprong , voortgang
en afloop , kan veel weer worden gepreciseerd. 1k wensch u in.
het Atheisme , in de Goddeloosheid , in het zonder God ziin, delt
Nouv. Essais , 1. 122.
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hoofdtrek te toonen van het revolutionaire tijdperk , waartoe
voorzeker ook ooze leeftijd behoort. Ik wil u toonen hoe deze
trek zich , zoowel in het wezen als in de werking , zoowel in de
leer als in het leven der Omwenteling, geopenbaard heeft. 1k wil
nit de ongeloovige natuur der Revolutie de noodwendigheid van
haar historie , en uit de toedragt dezer historie de onmiskenbaarheid van haar ongeloovigen oorsprong bewijzen. Ik sprak u van
eene Proeve van Biografie ; en ik geloof dat deze uitdrukking , ten
opzigte van mijn voorgenomen overzigt der gebeurtenissen , in
verband met het revolutionaire leerstelsel , niet onjuist is. Doch ik
maak heden met die Levensbeschrijving nog geen begin : aan dit
Biografisch onderzoek behoort een F ► ologisch onderzoek
vooraf te pans Ik wensch met u in de leerstellingen der Th e eeuw
de algemeene wetten op te sporen , onder vier heerschappij het
leven dezer eeuw zich gevormd heeft ; ten einde daarna wederkeerig in de levensschets zelve te wijzen dat de geschiedenis der
eeuw met die algemeene wetten in de meest naauwkeurige ,
ofschoon droevige overeenstemming geweest is. Het is mil om de
Natuurlijke Hiatorie der revolutionaire begrippen te doen. Om
de werking , welke zij en om hun aard, en wegens den strijd dezer
denkbeelden tegen de waarheid , onder alle omstandigheden en
bij elke revolutionaire beweg,ing, te weeg zullen brengen. Eerst
daarna zal ik u , meer bepaaldelijk in den loop der Revolutie die
wij ten onderwerp hebben , het aanzijn en de overmagt dezer
Zie bl. 121.
Wat ik door rysiologisch onderzoek versta, zal welligt duidelijker zijn, bij
de lezing en overweging der volgende merkwaardige regelen van GUIZOT (Histoire
cte la Civitis. en Fr. I. 33) : u Les faits proprement dits , les evenements exte»rieurs , visibles , sont le corps de I 'histoire; ce sont les membres, les os , les
p muscles, les organes , les elemens materiels du passé leur connoissance et leur
»description constituent ce qu'on pourrait appeler l'anatomie historique. Mais ,
»pour la societe , comme pour rindividu , ranatomit nest pas toute la science.
»Non seulement les faits subsistent , mais it tiennent les uns aux autres ; ils se
»succedent et s'engendrent par l'action de certaines forces , qui agissent sous
rempire de certaines lois. Il y a en un mot une organisation et une vie des so» cietes comme_ de l'individu. Cette organisation a aussi sa science, In science des
r Isis cachees qui president au tours des evenemens. C'est la physiologie de
))r histoire:.
2
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werking in den zamenhang der historische bijzonderheden doen
erkennen..
Ik stel mij dus voor , eer ik mij op het getuigenis der Historie
zelve beroep, door middel der eenvoudige Logica , eenigzins aanschouwelijk te makers dat het Atheisme in de Godsdienst , het
Radicalis.me in de Politick ; niet o-verdrijving, misbruik, afwij king,
maar gevolg en toepassing is van het beginsel waarbij het geloof
aan den God der Openbaring voor het geloof aan de opperthagt
der Rede- ter zijde gesteld wend; dat de Revolutie-leer,, in haar
meest afschuwelijke en, verderfelijke- gevolgtrekkingen , de systematische ontwik.keling, van het ongeloof is; en dat men, ook
zonder het licht der Geschiedenis, reeds uit de natuurlijke werking Vali haar contrast met het wezen en de onveranderlijke orde
der dingen, de onvermijdelijkheid zou kunnen voorspellen van
den loop der gebeurtenissen- en van de verscheidenheid der wij zigingen welke het telkens wede• op. den voorgrond getreden
beginsel ondergaan heeft,
Deze en de volgende Lezing derhalve is gewijd aan het betoog
dat de ordwikkeling van het ongeloof in Godsdienst en Staatsregt ,
wanneer zij haar vrijen loop heeft, tot de, meest radicale leerstellingen. leidt ; in eene derde bijeenkomst wensch ik aan te wij zen
hoe die- ontwikkeling, ten gevolge van den wederstand diem: zij in
den menschelij ken aanleg en in de natuur der dingen ontmoet, eene
gemizigd.e rigting verkrijgt.
.

Het gansche karakter der 18 e eeuw ligt , ter beschouwing
en eenigermate ter beoordeeling, voor ons. 41s ik van de 18 e
eeuw gewaag, begeer ik niet aan tijdrekenkun.dige naauwgezetheid
geho-uden te zij n ; evenmin, als wanneer men bijv. van de Hervorming der 16 e eeuw spreekt. 1k begin niet met 1700 om met
1800. to sluiten ; maar ik bedoel het geheele tijdperk van die
nieuwe beweging der menschheid , welke in de 18 e eeuw ontstaan
is , en over wier aard en waarde wij ons een bepaald denkbeeld
wenschen te vormen. Welk een onderwerp , hoe belangrijk , hoe
moeijelijk , voor hoe velerlei zienswijze vatbaar! Ik misprijs wat,
in vele opzigten, voor velen ook thans nog, een voorwerp van
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bewondering is : hoe ligt kan dus het vermoeden tegen mij
oprijzen van hoogmoed, van oppervlakkigheid , van eigenwaan ,
van vermetele geringschatting ook ten aanzien van hetgeen hoogschatting verdieht Ik heb dus meet clan ooit behoefte u te herinneren aan de menigvuldigheid onzer strijdgenooten in vroegeren en lateren tijd, aan de onwrikbaatheid onzer beginselen , en
aan het historische onzer beschouwing. Ik ineen niet genoeg te
kunnen herhalen dat mijne oppositie tegen de 18 6 eeuw , zonder
dwaze partijdrift , in afkeuting van haar anti-christelijk beginsel
gegrond is en ik acht het niet overbodig eenige wenken hierbij te
voegen omtrent het oordeel hetwelk ik , dien ten gevolge, meen
dat over haar moet worden geveld.
Het is mij geenszins om eene Acte van beschuldiging te doen.
Ik verlang een billijk vonnis. En al terstond is het blijkbaar
dat zij veel partieel goeds moet gehad hebben. Geen tijdperk ,
hoe laag gezonken , was ooit van deugden en talenten ontbloot.
Droevige tijden hebben bovendien een eigenaardigen luister. De
glans van hetgeen voortteffelijk is , wordt door de duisternis van
het omringende verhoogd , gelijk de flikkering der sterren door
de donkerheid der nacht.
Doch ik bepaal mij niet bij dezen. weinig beduidenden lof. De
18 6 eeuw moet in verband met hetgeen haar voorafging , worden
beschouwd. Zij heeft vergelifitenderteffr veel dat haar gunstig
onderscheidt. Zij behoort, wanneer wij er door verstaan hetgeen
ik aangeduid heb , geenszins tot die tijden wier vadzigheid verachtelijk is. Haar streven is , in menig opzigt , eene poging geweest
om zich op te heffen uit het slijk. Itoedanig ons oordeel over
beginselen zij , we voelen ons toch, bij v. hier te lande , opgebeurd , wanneer de geest der eeuw bij de algentreenwording der
revolutie-begrippen , aan "de bekroMpenheid en dorheid en haattucht een eintie maakt , door welke de vOOtafgitande jaren werden
geka.rakterizeerd.
De 18 e eeuw had regt naar verbetering te staan.Ook wanneer al
het overdrevene ter zbde gelegd wordt , bleef er oVervlbedig reden
van misnoegen over de rigting der Overheid en de verbastering
der Staatsvormen. Overvloedige grond om gewigtige hervormin-
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verlangen.
De 18 e eeuw heeft , in het streven naar verbeteringen , eene
energie aan den dag gelegd, die buitengemeen en, althans jn den
beginne , belangeloos was. Alle de krachten en gaven van den
mensch , voor zoo ver ze met zijn natuurlijken aanleg in verband
staan (bepaaldelijk in deze eeuw, op meer dan gewone wijs,
gewekt en gespannen) hebben zich in merkwaardige verschijnselen geopenbaard, en werden , langen tijd en bij velen , ten
gevolge van hooggeklommen geestdrift voor hetgeen men waarheid en regt achtte, aan den triumf, niet van belangen, maar van
beginselen gewijd.
Aan fraaije woorden en treffende denkbeelden ontbrak het in
de 18 e eeuw niet.
Nog iets. Zij heeft, ook waar z0 in de keus van beginsels mistastte , en van het pad der hervorming op den weg der omwenteling geraakte , verontschuldiging gehad. Wat was er geworden
van de warmte en glued der Evangelische gezindheid , welke de
geloofsdaden der 16 e eeuw te voorschijn had geroepen? hoedanig was het schouwspel dat door bekrompen bijgeloof, of vervolgzieke huichelarij , of traditionele aanhankelijkheid aan leerstukken opgeleverd werd? en is het miskennen der waarheid te
wij ten alleen aan het tijdperk -dat ze miskend heeft, of ook aan
het tijdperk dat ze onkenbaar had gemaakt ?
Ik wensch dat ik , door deze opmerkingen, aan de verdiensten
der 18 e Eeuw , ook in uw cvog, regt moge hebben gedaan ; want
hierbij bepaalt zich mijne apologie. Ik acht haar beginsel , narnelijk eene Souvereiniteit van den mensch, onafhankelijk van
de Souvereiniteit Gods , radicaal valsch. Gaarne zeg ik met Gm,
ZOT dat hier un élan de eeprit humain was ; maar ik zal er niet
bij'voegen : «son elan etoit tres beau , tres bon , tres utile. »i
Wanneer ik bedenk dat men bij het nemen van die vaart , begonnen is met zich aan den vasten bodem der onveranderlijke
beginselen te onttrekken , om zonder steunpunt in het ijdel ruim
I
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zoo het beeld niet welligt te triviaal ware , vergelijken met den
vermetelen sprong desgenen die zich , in rampzalig vertrouwen
op klmstvlerken , uit de opperste verdieping ter neder en te
pletteren werpt.
Haar werking heeft in het te weeg brengen van allerlei ellende
bestaan. Een gulden eeuw verwachtte men, het was een ijzeren
die kwam. Het is zoo , voortgang en beweging wekt minder afkeer dan die droomerigheid waarbij enkel stilstand of routine mo
gelijk is. Maar toch , al zien wij liever op vlietend water dan op
een moeras de energie T kwalijk bestuurd, is te heilloozer , naarmate zij krachtiger is , en het grootsche van den bergstroom vermin.dert de ijsselijkheid niet der werking waarmede hij „ als een
vernielende stortvloed , het lagere land overdekt..
Er is , wat Godsdienst r zedelijkheid „ en Staatsregt betreft
geen vooruitgang., maar achteruitgang geweest. Men roemt de
verlichting ; le prop4s dee lumi4res. Zeer ten onregte. Overvloed,
van vuurwerk en fakkellicht was er ; maar aan zonnelicht was
gebrek. En echter de akker wordt door geen menschelijke wijsheid, buiten het licht der zon, vruchtbaar gemaakt.' De arbeid van
verstand en genie , in het voortbrengen van denkbeelden en in het
vormen van stelsels, is ijdel , wanneer men zich aan de stralen der
wij sheid die van boven is, onttrekt , en door het versmaden der
beginselen , het verschil van vrijheid en onafhankelijkheid ook
op het gebied der wij sbegeerte miskent. Wij vinden hierover allezins juiste aanmerkingen bij ANCILLON. « Toute force doit etre
» soumise a des lois.. . Il en est de meme pour les forces de l'intel» ligence. Ses lois , a elle , sont les principes eternels. . Les idees,
» sans les principes , sont un levier sans point d'appui. Les princi.

' Men leze in haar geheel de geestige Parabel van CLAUDIUS over den akkerbouw ; toen de wijsgeerige landlieden , van de overtolligheid van die Einflasse
»des Himmels» overtuigd , den akker omheinden en door een gewelf bedekten
met een geschilderden hemel a Und die Saat wollte nicht wachsen ! Und sie
»bauten , und plIfigten , and diingten , und ackerten hin und her. - Und die
»Snot wollte nicht wachsen ! Und sie ackerten hin und her.» Wandsbecker Bothe
(Carlsruhe , 1790.) V. 208.
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» entre Pindependance des esprits , et la liberte des esprits , la
» meme difference qu'entre nu. vaisseau sans lest , sans ancre et
» sans pilote , flottant an gre de tous les vents , et-un vaisseau qui
» marche contre le vent , et meme contre les orages et les tern» petes , sous la direction de la boussole, et les ordres d'un pilote
» eclaire.. Relativement aux principes , les sciences morales et
» politiques ont plutOt souffert que prospere , sous l'empire des
» fausses methodes qu'on leur a appliquees. En voulant les per» fectionner,, on les a deteriorees; en pretendant les asseoir sur
» la base de la demonstration , on les a ebranlees , et dans le des» sein de les approfondir , on est descendu avec elles dans l'abime
» du doute, et elles y ont disparu. »'
Om den noodlottigen invloed dezer Eeuw naar waarde te kunnen schatten , is het noodig in het oog te houden dat zij zelfs het
goede tot kwaad gemaakt heeft. Ik bedoel niet zoozeer den over
vloed van materiele welvaart , die haar ten deel was gevallen , en
die zij verspeeld heeft , zoodat zij ook in dit opzigt , rijk aan beloften en rijker nog in teleurstellingen was ; ik bedoel inzonderheid alle die denkbeelden van regt , vrijheid, verdraagzaamheid ,
humaniteit , zedelijkheid , waarin , gelijk Satan, die als een Engel
des lichts te voorschijn treedt , de Eeuw zich aanvankelijk gehuld
heeft. Deze ideal waren niet op eigen akker , zij waren op Christelijken bodem geteeld. Alleen toch in het Evangelie vindt men ze
in haar kracht en wezenlijkheid , terwijl men bij de schranderste
wijzen der Oudheid er eene flaauwe afschaduwing van aantreft.
Alleen de Evangelieverkondiging heeft daaraan eene populariteit
geschonken , welke in de Heidensche wereld niet denkbaar zou
geweest zijn. Deze rijke erfenis , door de orthodoxie niet bewaard,
is in de magt der wijsbegeerte gevallen. Wat heeft zij er van
gemaakt ? Ondanks haar grootspraak, zijn die schatten , onder
Naar beheer , te niet' gegaan. En geen wonder. Men wilde de
gevolgtrekkingen behouden , terwijl men de beginselen verwierp ;
gelijk men het genot der wateren wier bronnen men gestopt
i
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heeft, verlangt te hebben , of op de schaduw der boomen, na het
afsnijden van den wortel, rekening maakt. Die rekening is ten alien tijde misrekening geweest. Zoo ook bier; de planten, aan
de oevers van den Evangeliestroom in heerlijken bloei , moesten
wel, overgebragt in een land droog en zonder water , verdorren.
Maar neen ; er is flaauwheid , er is onjuistheid in mijne vergelijking ; die planten , op den giftigen akker der ongodisterij , ontaardden in sehadelij ke gewassen , waarvan het doodelijk venijn
zich onder schitterende kleuren en lie felijken waasem verbergt.
De woorden , die ik zoo even opnoemde , tooverwoorden, vraarme4 , naar men dacht , de volkomenheid van wijsheid en geluk
zou worden te voorschijn geroepen, werden telkens uitgebazuind ,
maar bleven desniettemin klanken ; en niet alleen ontving men
niet wat in die kianken aangeduid wordt , maar de uitkomst was
tegenovergesteld; voor regt onregt , voor vrijheid dwang , voor
verdraagzaamheid vervolging , voor humaniteit onmenschelijkheid , voor zedelijkheid zedenbederf.
1k onderschrijf dus niet het eindvonnis van GUIZOT « S'il falloit
» se resumer, exprimer une opinion definitive, je me haterois de
D dire que le dig-huitieme siècle me parait un des plus grands
» sieeles de l'histoire celui peut-kre qui a rendu a l'humanite les
» plus grands services , qui lui a fait faire le plus de progres et les
progr4s les plus generaux ; appele a prononcer dans sa cause
comae ministere public , si je puis me servir de cette expres» sion , c'est en sa faveur que je donnerais mes conclusions. »l Ik
spreek niet met COUSIN , die evenzeer ,bij elke gelegenheid, op de
18 e eeuw een lofrede bij de hand heeft , van « les developpements
D nouveaux gull a ai auto!) a ce que leguaient les siecies precedents ; » 2
want ik weet dat *het afbreken van den schakel der tijden en het
or4zinnig streven naar eerie geheel nienwe schepping haar kenmerk
geweest is. 1k zeg eer met ANCILLON maladie , la manie de
p tout analyser a fait dire du siècle qu'il etoit plutOt raisonneur
D que raisonnable, » 5 De 18 e eeuw heeft getoond hoeveel , maar to
I Hist. mod. 14. p. 39.
Hist. de la Philos. du 18e siecle , p. 28.
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gelij ker tijd hoe weinig, het menschelijk vernuft , aan zich zelf overgelaten , vermag. Zij heeft getoond dat schbnbare vooruitgang
door wezenqk verderf achtervolgd wordt ; en zoo ik geroepen
wierd in een enkel woord mijne gedachten over haar te uiten , ik
zou beweren dat zij , in elk opzigt en op de ruimste schaal , de
bevestiging, in omgekeerden zin, toont der belofte, dat alle Bingen
zullen toegeworpen worden aan dengenen , die eerst het Koningrijk Gods en Zijne geregtigheid zoekt.
Gelieft nu , na hetgeen ik in 't algemeen over het karakter der
eeuw in het midden gebragt heb , op den invloed n4ner beschouwing ten aanzien der beoordeeling van per :oxen te letten. Vreest
niet dat mijn oordeel onbillijk en hard wezen zal. Integendeel;
hoe sneer men acht slaat op de kracht der begrippen , hoe levendiger men overtuigd wordt dat op den geheelen mensch de spreuk
toepasselijk is : «Il faut juger les ecrits d'apres leur date.» Er is,
naar gelang van den geest der *len , eene soort van atmosferische
bedwelming, die men , ten aanzien der toerekenbaarheid, bij een
toestand as ware 't van onwillekeurige dronkenschap zou mogen.
vergelijken, Wij bedriegen ous zeer , wanneer wij meenen dat
door alien datgene, waarvan. wij .nu het verband. inzien, evenzoo ,
teen er geen koele beschouwing, maar een vlugtige blik der opgewondenheid was , beredeneerd werd.' Deze opmerking is , voor de
kennis en waardering van de oorzaken der Omwenteling, gewigtig. Men is zoo gereed Aan revolutionaire schrijvers en drijvers
de Revolutie, alin. MONTESQUIEU, VOLTAIRE, en ROUSSEAU de opkomst van mgodisteq en rehellie, aan ROBESNERRE en NAPOLEON
de gruwelen van anarchie en despotisms to wijten: en voorzeker
eenigermate to refit; daar zij , door woord en daad, een groot deel
der verantwoorderqkheid op zich geladen hehben ; doch zij waren
tevens do werktuigen van den tijdgeest, De schrijvers drukten in
woorden uit wat reeds in aller gedachten bestond: zij waren eer
de tolken clan de leermeesters der publieke meening; of, zoo zij
,
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leermeesters mogen genoemd worden , zij waren het, door eene
schrede verder op den weg der redenering , waar buitendien
geen stilstand mogelijk was, te brengen. Evenzoo was het met de
Magthebbers der Revolutie. Gedragen door den geest der eeuw ,
onderworpen aan haar rigting, vermogten zij niets tegen de
revolutie-begrippen. Zij gingen voor , omdat zij vroeger dan
anderen inzagen, krachtiger dan anderen bewerkten wat met de
behoefte van het oogenblik overeenkwam ; zij mogten eer voorgangers clan leidslieden heeten ; leidslieden althans in eene rigting
welke uit eigen beweging en aandrift door alien gevolgd werd;
leidslieden die zelve geleid en door de achter hen opdringende
massa voortgedreven en voortgestuwd zijn geweest.' Dit moeten
wij in gedachtenis houden , om hun karakter niet overmatig te
bezwaren ; om hunne talenten niet overmatig te verheffen ; om
den aard en het verband en de kracht der dwaalbegrippen te leeren kennen; om de verantwoordelijkheid dergenen te berekenen
die, terwijl zij hun inconsequentie, onder den schijn van gematigdheid verbergen, niet enkel voor de dwaling die zij voorstaan
maar voor de reeks der dwalingen en verkeerdheden die er uit
voortvloeijen , aansprakelijk zijn. Dit moeten wij steeds in het oog
houden , ook om het principiis obata ! als een der meest gewigtige politieke waarschuwingen te beschouwen.
Vergunt mij een woord nog over den invloed dien onze overtuiging omtrent de valsche en verderfelijke rigting der eeuw
hebben moet ter aanwijzing en bepaling van hetgeen in onzen
tijd pligt is. Wij zullen met die eeuw niet breken ; wij zullen in
haar geen tusschenvak zien dat men overspringen mag ; vvij
len de voordeekn niet miskennen of ongebruikt laten, die zij ,
als een verwoestende, maar zuiverende storm , in de zedelijke
wereld bewerkt heeft ; maar tevens zullen wij in geenerlei capituI On a eu le tort frequent de trop attribuer aux desseins premedites des
ohommes , ce qui n'est que la consequence et I'effet nature! des choses. - En
»general les hommes , méme les plus forts , ne sont jamais que des instruments
peu pres passifs d'une cause superieure independante de leur pens& et de
leur volonte propre : places an milieu du mouvement qui emporte in societe ,
oils le Went , mais ne le produisent pas. » DE LA MENNAIS II. 262.
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latien treden omtrent de onaannemelijkheid van haar bedriegelijken grondslag : wij zullen het heil der toekomst niet zoeken in
de wij ziging of matiging of4 regeling van beginsels waarvan het
wezen verderfelijk is ; evenmin in ijverloosheid en doodsche
berusting ; maar in het voorstaan van die hoogste waarheid wier
aanneming de conditio sine qua non is om, met afsnijding van
het kwade en aanwending van het goede dat de Vaderen ons ,
als eene gevaarlijke of kostbare erfenis , vermaakt hebben, op den
eenigen weg te geraken , welke naar het geluk der Volkeren leidt.
Veel is er in hetgeen ik nu gezegd heb , waarvan de juistheid
eerst later bij de voortzetting van gemeenschappelijk onderzoek
zal kunnen blijken. Veel dat in bij zonderheden nailer zal moeten
worden aangewezen en betoogd. Maar het was mij behoefte , om,
bij het gewigt dat ik aan de juiste opvatting van het wezen der
revolutionaire ontwikkeling hecht , van alle verdenking eener
bekrompen en vooringenomen oordeelvelling mij te ontslaan. Ik
moest mij daarvan vrijgepleit hebben , eer ik overging, zoo als ik
nu doe, tot de uiteenzetting van mij n gevoelen dat de Revolutie,
in haar geheelen omvang , niet anders dan het systematisch ongeloof, dan. de Evangelieverzaking in haar gevolgtrekkingen is.
Mijn betoog is tweeledig ; het geldt de Godsdienst en de Politiek.
Te regt schrijft LA MENNAIS : «Il y a des verites et des erreurs
»a la fois religieuses et politiques , parce que la Religion et la
» societe ont le meme principe , qui est Dieu , et le meme terme ,
» qui est Phomme. Ainsi une erreur fondamentale en Religion est
» aussi une erreur fondamentale en politique, et reciproquement. »t
Treffend zijn , in de geschiedenis der Revolutie , de voorbeelden
en bewijzen van die overeenkomsten , van dit onderling verband.
Dezelfde gradatiên zijn er in het bederf van de Godsdienst , in de
misvorming van het Staatsregt , en in de voortwandeling der
praktijk. In de Godsdienst een VOLTAIRE een DIDEROT , een LA
METTRIE ; in bet Staatsregt een MONTESQUIEU een ROUSSEAU, een
' 1. 1. I. 113.
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in de praktijk 1789 door 1793 gevolgd; NECKER ,
MIRABEAU, ROBESPIERRE , MARAT.
De Revolutie-leer is als ware 't de Religie van het Ongeloof ;
zij staat tot alles wat op geloof berust in negatieve betrekking:
zij betreft het Staatsregt niet alleen maar ook de wijsbegeerte ,
gal,* zij « rerum divinaru.m et humanarum scientia » genoemd
wordt. Ik zou dus den aard van het onderwerp voorbijzien , indien
ik niet vooraf over de Filozofte der 18e emu, tot u sprak om
daarna meer bepaaldelijk tot het Staatoregt over te gaan.
Het beginsel dezer hooggeroewde wijsbegeerte , was de Souvereiniteit der Rede en de uitkomst Godverzaking en materialisme.
De genealogie der begrippen bewijst dat , het beginsel aangenomen zijnde, de uitkomst onvermijdelijk was.
Het behoeft naauwelijks herinnering dat de oppermagt der
Rede van den beginne af, als een axioma, in de wijsbegeerte
voorop gesteld werd. Die oppermagt steunde op de ontkentenis
van het bederf der menschelijke natuur. De Openbaring kon ,
waar de Rede onbedorven geacht werd , niets boven haar bereik ,
althans niets tegen haar uitspraak bevatten. Zoo werd de Rede
toetssteen der waarheid. Zoo moest in den Bijbel , door middel
eener bloot menschelijke eclectiek, het Godewaardige Gods Woord
worden gezocht. Zoo moest dit worden gehomologeerd en de
Heilige Schrift , om heilig te zijn , met het merk van menschelijk
goedvinden worden geijkt. De Christen ziet dat hierin reeds eene
aanranding van de regten Gods , een streven. naar Godverlooehening en zeifvergoding, ligt.
Om de werking te berekenen welke het aannemen van .dezen
stelregel gehad heeft , 'hebben wij een zeer eenvoudig middel bij
de hand, — De wisgeer gelooft hetgeen hij begr ij alleen hetgeen hem voorkomt wijsheid te zjn. Nudist nu hiernevens de
Apostolische uitspraak ; ' De natuurlijke mensch begrijpt niet de
» dingen die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid,
» en hij kan ze niet verstaan omdat ve geestelijk onderscheiden
» worden. »' Dus Verwerpt de wijsgeer en houdt voor dwaasheid
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alle de waarheden welke door den Heiligen Geest worden geleerd.
Hij is genoodzaakt , zoo hij ze niet openlijk weerspreekt en
bespot , ze voor beelden , zegswijzen , leenspreuken te houden
hij verzacht het harde dezer taal door uitdrukkingen welke hem
gepast schijnen : hij verwringt de Openbaring of hij verminkt ze ;
hij zorgt, door zijne veelsoortige kunstbewerking, voor het vernietigen van al wat tot de leer der zaligheid behoort. Ik doe u
enkel op de noodwendigheid dezer Accommodatie-leer letten. Ik
treed in geene bijzonderheden. Immers wij weten hoe aldus de
Godheid van den Zaligmaker Goddelijkheid , en de zonde van den
mensch zwakheid , en het bederf onvolkomenheid , en het schuldvoldoenend offer een voorbeeldig liefdebetoon. , en de heiligmaking zedelijke volmaking , en de toorne Gods een heilig ongenoegen , en het eeuwig verderfvan voor het aangezigt des Heeren eene
vaderlijke kastijding, en de God der Openbaring aan den God
der Natuur, aan den onbekenden. God, nagenoeg gelijk wordt.
Maar hoe ver gaat dit? Zoo ver als het aan ieders individuele
opvatting behaagt. Dit is de eenige eindpaal , zoodra men wat met
het verstand niet kan worden gerijmd , ongerijmd noemt. Gij
vergt mij niet een optelling der systemata van het Rationalisme
en van de Neologie. Zij zijn ontelbaar ; doch , in die verscheidenheid , verbonden door de voortgaande werking der twijfelarij.
Hoe zou het anders kunnen zijn? Hoe zou bijv. iemand die de
Godheid des Heeren , uit hoofde van haar onbegrijpelijkheid
ontkent, niet op den weg wezen om aan al wat in zijne verschijning bovennatuurlijk en wonderdadig is , geloof te ontzeggen ;
om in zijn treden op de waterers der zee eene wandeling bij
maanlicht aan den oever,, in zijn sterven een schijndood, of wel ,
kortaf , met ter zijdestelling van den historischen CHRISTUS in
de vier Evangelien eene viervoudige verdichting of Mythe te zien!
Aldus voert de verzaking van de kracht en geest der Evangeliewaarheid naar een Christelijk Deisme. Laat ons zien of wij
aldaar een blijvend rustpunt kunnen hebben. In dit soort van
Deisme maakt men van CHRISTUS van GOD en van zedelijkheid
veel en met grooten ophef gewag. Maar het is een ijdele ophef en een nutteloos woordengeschal. Er is een Christus, maar
15
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het is de Christus niet ;neer.; een Ieeraar een voorbeeld, een
wijze , een hemeling welligt , opgevoed in hoogere sferen van
vqsheid en deugd; geen Zone Gods, geen Middelaar Gods
en der menselien. Dus geldt volkomen de uitspraak van PASTons ceux qui cherchent Dieu sans JAsus-CmusT ne
CAL
»trouvent aucune imniire qui les satisfasse on qui lent soft
» veritabkment utile. Car, ou ils n'arrivent pas jusqu'i connoi» tre qu'iI y a un Dieu , on , &ils y arrivent , c'est inutilement
» pour eux ; parcequ'ils se- forment an moyen de communiquer
D sans mediateur avec ce Dieu qu'ils ont connu sans mediateur.
» De sorte qu'ils tombent ou dans ratheisme , ou dans le deisme
» qui sont deux chases que la religion chretienne abhorre presque
» egalement. En Jisus-CuRisT est tout notre bonheur notre
,) vertu , notre vie , notre lumiere , notre esperance ; et hors de
?) lui ii n'y a que vice , misere , tenebres , desespoir , et nous ne
» voyons qu'obscurite et confusion dans la nature de Dieu et dans
»notre propre nature.»
Of is het welligt overdreven met den geloovigen en scherpzinnigen PASCAL Deisme en Atheisme op een lijn te willen stellen? De
belijdenis van het Deisme kan,00k waar zij veelverwerpelijk acht,
met zekeren eerbied voor den overigen inhoud der Openbaring gepaard gaan ; en , al is het dat zij God in de wet en in het Evangelie
miskent zij vereert en aanhidt Hem in de Natuur. — Zelfbedrog
waarmede men zich te vergeefs gerust stelt liDeOpenbaring moet,
waar .de Rede zich boVen haar verheft , weldra een zamenraapsel
van verhalen en fabelen zijn ; de Natuur kan , waar men voor
het licht der Openbaring blind is , uit natuurkrachten worden
verklaard ; de zoogenaamde Godheid is eene louter abstractie ,
een denkbeeld, eene denkbeeldige Godheid : en , zoo men , om te
gelooven moet kunnen beg4pen , wat is onbegrbelijker , wat
is ongelooflijker dan. God ! Niet ten onregte schrijft LA MENNAIS
«-lorsqu'on vient a examiner de pres le systeme des Deistes, on n'y
»trouve qu'incoherence et contradiction. La nature tient a chacun
» d'eux un langage different. Its ne sauroient convenir d'aucun
» culte , d'aucun symbole. Forces de tout accorder a la raison et
» de lui tout refuser , les dogmes leur echappent , la morale leur
-
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»echappe , et , quOi gulls fassent , ils sont pousses jusqu'A la
» tolerance de Patheisme , » I en BOSSUET gaf eene juiste definitie:
« le Deisme n'est qu'un atheisme deguise. » —Eene definitie welke
de Bijbel reeds gaf : o gij waart zonder CHRISTUS ; . . . geene hope
» hebbende en zonder God in de wereld. » 2
Maar LA MENNAIS zeide : « la morale leur echappe , » is dit
waar? moet met het dogmatieke ook het praktikale vervallen ?
Voorzeker. Wij weten immers en belijden. dat Christelijke
deugdbetrachting met het levendig geloof in historische feiten,
hetzij men ze al dan niet leerstukken gelieft te noemen , in onafscheidelijk verband staat ; en , ofschoon dit leerstellige bij velen ,
die te dezen opzigte de eenheid van wortel en stam en vruchten
miskennen, in minachting geraakt is , weinigen evenwel , naar wij
vertrouwen , hier te lande althans , zullen zoo ver gaan van te
beweren dat het geloof aan God als grondslag eener algemeene
zedelijkheid kan worden gemist. Maar, zegt iemand welligt , de
zedelijkheid zelve is toch een voOrwerp van hoogachting geweest
voor sommigen der Godloochehaars die zich wij sgeeren hebben
genoemd. Het is zOte; Atheisten , om in de zamenleving eene
plaats te behouden , zullen gaarne zeggen : « l'essentiel de la Reli» gion consiste en pratique : it faut etre homme de bien , miseri»cordieux , humain , charitable : » 3 maar de kracht dezer betuiging gaat in den aard en in de verscheidenheid hunner meeningen te niet : «Pexperience prouve que , des que l'on considere
»la morale independaminent de la Religion, la morale devient
» aussi problematique que la Religion meme. » 4 La morale du
deisme est toute d'opinion , toute de phrases, ainsi que sa
» doctrine. L'athee n'a qu'un seul devoir , qui est de n'en
connottre aucun. Il n'y a proprement , dit un philosophe
n celebre , qu'un devoir , c'est de se rendre heukeux. On sera
» libre de tout faire , comine on est libre de tout croire et de tout
» nier. » 8 Pligtbetrachting kan er niet meer zijn dan op grond van
een welbegrepen eigenbelang ; en, waar men aan God niet ge-
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looft , hoedanig kunnen daar de voorschriften van het eigenbelang zijn ? De deugd is een naam, een schijn , eerie duperie ; gezag
en regt eene nitvinding der zwakkeren , om den verheven aanleg
van het genie aan banden te leggen. « Naturae vivere convenient' ter oportet; » alzoo dat deze natuurlijke rigting strookt met de
wbsheid, welke , vol Bens den Apostel , niet van boven afkomt ,
maar aardsch is, natuurlijk, duivelsch.' « On concilie les de-» voirs de l'homme avec ses penchants, ou plutOt on fait de ses
D penchants runique regle de ses devoirs. » 2
ook de laatste plank , waaraan men zich zou willen vasthechten , gaat in deze schipbreuk der waarheden te niet. Vruchteloos
toch zou men het geloof aan de onsterfelijkheid der ziel , vruchteloos eenig kenmerkend verschil van goea. en kwaad willen
behouden. De wijsbegeerte behoudt alleen wat materieel en positief is ; en datgene alleen houdt zij voor positiefwat materieel is,
wat onder het bereik der zintuigen valt. De Christen gaat blijmoedig lijden en dood te gemoet , « dewijl wij niet aanmerken,
» de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet ; want
» de dingen die men ziet, zijn. tijdelijk , maar de dingen, die men
niet ziet , zijn eeuwig. » 3 De wijsgeer niet alzoo : hij betoont zich
ook bier , door omkeering van de ware verhouding der dingen
echt revolutionair. Voor hem zijn de dingen welke men niet ziet
en die eeuwig zijn , droomerijen : alleen de dingen die men ziet en
welke tijdelijk zijn , hebben. een wezenlijk bestaan. Zoo spreekt
BOLINGBROKE van « ceux qui pretendent qu'il existe un instinct ou
» sens moral , au moyen duquel les hommes distinguent ce qui
» est moralement bon de ce qui est moralement mauvais , de sorte
o qu'il en resulte une sensation intellectuelle agreable ou penible.
» Cela pent , aj oute-t-il , s'acquerir, jusqu'i un certain point , par
une longue habitude , et par une sorte de devotion philosophio que ; mais d'en faire une faculte naturelle , c'est une fantasque
Er blijft niets over dan het : o Laat ons eten en
illusion. » 4
» drinken , want morgen sterven wij. »
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Dus wordt men trapsgewijze naar den afgrond gesleept. De
heerschap0 der Rede erkend 4nde, moet er gehoorzaamheid
worden betoond. Zonder inconsequent te worden , kan men op
de helling niet blijven staan. Die inconsequentie openbaart zich :
cfi l'inconsequenee est toujours la compagne de l'erreur , parce
oque l'hoinme ne se detache jamais de toutes les verites a la foil,
» et pie celles qu'il retient, incompatibles avec l'erreur, le forcent
»de se contredire inevitablement. On n'evite ratheisme , con» duit le systeme , qu'en multipliant les contradictions. »' Tot de
kracht der dwaling behoOrt niet slechts dat zij , gelijk men te
regt opgemerkt heeft , een element van waarheid, hetwelk zij
misvormt en raisbruikt , in zich bevat maar vooral ook dat haar
ontwikkeling , zoodra men het heginsel aangenomen heeft , eene
soort van betrekkelijke waarheid verkrijgt. Hetgeen velen nog
vermij den wordt reeds door anderen verrigt. Waar de meesten
nog schoorvoetend en weifelend voorttreden-, wordt reeds dooranderen gerend; schaamteloosheid is de gezellin eener overtuiging,
welke vooral op evengemelde betrekkelijke waarheid gebouwd is.
Hierin ligt het geheim der overwinning. Waar alles eene zaak
werd van opinie , van verstandelijke bevatting, staan alle- meeningen gelijk , en moet de overhand behaald worden door hen
die niet alleen de bedorvenheid van het ongeloovige hart , maar
ook den zamenhang der redenering en de onbetwistbaarheid
der gevolgtrekking tot bondgenoot hebben. Hoe zou er eenige
waarheid onaangerand kunnen blijven? De hoogste waarheid
die uit God is , blijft de grondslag van alle waarheden op bet
gebied van geloof en zedeliikheid. Loochent lien grondslag : wat
is het gevolg? Dat de reeks van dwalingen welke uit uwe dwaling
ontspruit , in verband tot haar , het karakter van waarheid bezit ,
en dat elke waarheid onwaarheid , wanbegrip , vooroordeel , bij geloof wordt.
Ik zou u thans ter bevestiging , zoo het noodig ware , in de
schriften der Engelsche Deisten , in de aanvallen van VOLTAIRE
in de deistische stellingen van ROUSSEAU in de ongodisterij van
,
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in het materialisme van HELVETIUS, in l' homme machine
van LA METTRIE
l'homme statue van CONDILLAC den voortgang , de afdaling , de hellevaart der ongeloovige wijsbegeerte
kunnen aanwijzen ; doch ik houd dit, daar deze reeks der getuigen overbekend is , Nkans voor overbodig ; en ik bepaal mij
liever bij de opmerking dat de ontkentenis der waarheid even
noodwendig met werkzamen tegenzin , met een niet enkel
bespiegelenden haat , met eene vervolgzieke vijandschap gepaard gaat. Natuurqk ; die l*ndschap is , in zeker opzigt ,
eerie hulde aan de waarheid, vermits zij berust op de onderstelling dat onwaarheid nadeelig moet zijn. Natuurlijk; de schadelijkheid van Evangelie en geloof is, uit het oogpunt der ongeloovige wijsbegeerte , waarachtig. Let het in al wat voor ons
als Christenen dierbaarheid heeft. Zoodra de geopenbaarde waarheden niet als waarheden worden erkend , zijn zij bijgeloovigheden ; zijn ze verderfelijk ; zijn ze de ergste beletselen waardoor
de weg naar verlichting en zelfvolmaking gestremd wordt. « Les
ne font que degrader Dieu ,
» revelation.s, » schrijft ROUSSEAU
en lui donnant les passions humaines. Loin d'eclaircir les notions
» du grand Etre , je vois que les dogmes particuliers les embrouil» lent ; que loin de les ennoblir, ils les avilissent ; qu'aux raysteres
m.inconcevables qui l'environnent , ils ajoutent des contradictions
» absurdes ; qu'ils rendent l'homme orgueilleux , intolerant , cruel
qu'au lieu d'etablir la paix,sur la terre , ils y portent le fer et le
» feu. Je me demande a quoi bon tout cela , is sayoir me repon» dre. Je rI'y vois que les crimes des hommes et les miseres du
» genre humain. »t —Vergeten wb het niet: de leugen is gedwongen
de waarheid te paten en te verbannen , dewijlexclusief en onverdraagzaam tegen den leugen te zijn, tot het k_arakter dor waarheid
behoort. Het bestaan der waarheid is epaqgocItgige veroordeeling
der dwaling. En waar de leugen volkomen is , moet h j elk overblij fsel der waarheidin den krin.gzijner haatdragendheicl omvatten.
Het Deis.me , hoe flaauw,, is ergerliik voor den Atheist. Die aan
een God , boedanig ook gelooft , is in de.. schatting van den
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Atheist een mystiek , een bekrompen en kleingeestige voorstander van kinderachtige en schadelijke begrippen. Men heeft gemeend van het Atheisme , omdat het alle soorten van Godsdienst
gelijk stelt, de meest mime verdraagzaamheid te mogen verwachten. Integendeel : het kan de waarheid niet verdragen , omdat
het door de waarheid niet kan worden geduld, en het is met een
zweena van Godsdienst dan alleen vereenigbaar , wanneer het geloof zwijgt en buigt en zich aan de vorraen en voorschriften van
het ongeloofonderwerpt : het stelt ieder geloof gelijk , doch alleen
op voorwaarde dat het geloof alle kenmerken van kracht en leven
verliest. De verdraagzaamheid van het Atheisme is gelijk aan de
verdraagzaamheid van den moordenaar,welke den vij and. verdraagt
dienhij ontzield heeft.— Wij behooren dit in het oog te houden
om den aard der revolutie te bevatten. ALBRECHT VON HALLER, even
anti-revolutionair als zijn kleinzoon , en die , eenvoudig Christen,
het Evangelie-licht dat in het binnenste zijner ziel geschitterd had,
niet in het Vatikaan gezocht heeft, de geleerde en scherpzinnige
vox HILLER wide reeds in 1759 en 1168 « Nous_ voyons chez.
P les esprits fort les plus prononees , un esprit de persecution
) aussi violent gull pourrait l'etrethez un dominicain, quoique
ofaute d'occasion, it ne puisse que se repandre en injures. Des.
» zelateurs aussi ardents qu'Helvetius et Voltaire persecute-» raient et feraient nitime cooler le sang sur les e'chafauds , s'ils en
» avoient le pouvoir. »I BURKE schrijft : de Godsdienst, als men ze
niet hemint wordt zoodra de driften in het spel raken , een voorwerp van haat, De haat tegen het Evangelic_ is het kenmerk van
de omwenteling, haar antichristelijk karakter geenszins wanneer
zij tot buitensporigheid overslaat , dat is, haar eigen spoor verlaat; maar integendeel , wanneer zij , gebleven in haar spoor , het
/. /. I. 126.
cc Religion is among the most powerful causes of enthusiasm. When any
*thing concerning it becomes an object of much meditation, it cannot be
”indifferent to the mind. They who do not love religion , hate it. The rebels
oto God perfectly abhor the author of their being. They hate him with all
their heart, with all their mind, with all their soul, and with all their strength.
,,This fanatical atheism left out, we omit the principal feature in the revoluotion.* VIII. p. 165, 167.
2
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einde der revolutionaire rigting, het doel van haar voortgaande
ontwikkeling bereikt:Dit kenmerk is aan de omwenteling eigen :
zij kan er zich niet van ontdoen , omdat het vereenzelvigd is met
haar beginsel , omdat het tot de uitdrukking en afspiegeling van
haar wezen behoort ; het is het teeken van haar oorsprong , het is
het merkteeken der hel.
Ik zou u verder kunnen toonen hoe hetzelfde beginsel van ongeloof in de meer eigenlijk gezegde , in de bij uitstek diepzinnige
of onzinnige wijsbegeerte, in de'verschillende takken der wetenschap , en zelfs op het gebied der Fra4eLetteren, gewerkt heeft ;
hoe daardoor in de systemata van de Duitsche filozofen , in de
kritiek van de schriften der oudheid , in de behandeling der historie , het meest ontwijfelbare tot voorwerp van twijfelarij gemaakt is ; hoe de Letterkunde ; na ten voertuig verstrekt te
hebben voor al waft dwaas en verderfelijk was , geindigd is met
den naam van literatuur der wanhoop te verdienen : maar, om
de beperktheid van onzen tijd , is het ongeraden zich buiten moodzakeqkheid op zijpaden te begeven ; en ik hoop , in de volgende
Lezing , terstond , met afsnijding van hetgeen niet regtstreeks tot
het onderwerpbehoort, meer bepaaldelijk tot het Staatsregt over
te gaan ; om u ook daar , onder de meest radicale vormen , de
natuuxlijke. gevolgen van het zonder God zijn. in de wereld, van de
Godvergetenheid, te wijzen ; om u ook op dat gebied te toonen
hoe , wanneer men het verband tusschen den Hemel en de aarde
miskent, de hoogmoedige mensal de magtelooze- proof wordt
Tan het verderf,

IX.
ONGELOOF.
(V ERV OLG .)

Wij hebben gezien hoe de verlevendiging van het geloof,
tijdens de Hervorming , later in doode regtzinnigheid of huichelarij en zedenbederf te niet gegaan is ; en hoe zij plaats gemaakt
heeft voor de algemeenwording van het ongeloof, inzonderheid
in de standen wier denkwijs op den voortgang der ideen den
meesten invloed bezit. Dit ongeloof is de oorzaak der Revolutie geweest. De waarheid mijner stelling kan uit de Geschiedenis worden
getoond. Vooraf echter heb ik een ander soort van betoog niet
overtollig gekeurd. 1k heb gewenscht u de onvermbdelijke werking van het systematisch ongeloof, uit zijn eigenaardig karakter
en innerlijk wezen, te bewijzen. Hiertoe moest ik eerst onderzoeken op hoedanige wijs de dwaling zich tot een systema , in Godsdienst elfin Politiek , ontwikkelt ; met andere woorden , tot welke
gevolgtrekkingen men , door de aanneming van het Valsche beginsel, geleid wordt. In de vorige Lezing heb ik getracht dit ten aanzien van de Godsdienst te verrigten ; heb ik ten oogmerk gehad
te doen zien dat de oppermagt der Rede uitloopt op ongodisterij
en inaterialisme ; dat er geen rustpunt voor haar is , zoolang
niet de dielite van: den afgrond bereikt heeft. Dezelfde teak blijft
mij nog' over tett aanzien van het Staatsregt. Ik wil dit avonduur
besteden aan. het:- :betoog dat de-revolutionaire Frifiteid of d6
Souvereiniteit van den wil zich in de diepten van het Radicalisme
verliest.
,

,
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De reeds opgemerkte analogie der Godsdienstige en der politieke questie valt in het oog. De overgang is natuurlijk en ongezocht. « De l'idee chimerique de rendre la raison de chacun inde» pendante de toute autorite, ou de detruire toute foi quelcon» que , au projet non moires ridicule d'affranchir les hommes de
»tout superieur temporel, it n'y a qu'un pas facile et inevitable.
» L'association naturelle des idees devait necessairement faire ti»rer les consequences : et par la. s'explique aussi comment la lutte
» contre l'autel et le trOne, contre l'Eglise et 1'Etat , contre les
»pretres et les rois , marcha toujours du meme pas, conduite si» multanement par les memes hommes et appuyee sur les memes
» principes. »'
Vrijheid van denken, maar ook van handelen. Oppermagt van
het verstand , maar ook van den wit. Onbedorvenheid der rede ,
maar ook van het hart. De mensch uit zich zelven is goed ; van
waar dan het kwaad ? De mensch uit zich zelven is tot weldoen
en liefdebetoon geneigd ; van waar dan dat de Maatschappij door
het duizendvoudige zwaard der menscheqke driften verontrust
en verteerd wordt ? Het antwoord der wijsbegeerteis gereed. De
oorsprong van het kwaad ligt in de vormen , waardoor, de oorspronkelijke regtheid der menscheIgke natuur verwrongen is ge-,
worden. en de neigingen en hartstogten iix een. rigting , aan den
natuurlijken aanleg tegenovergesteld, .geWerkt hebben. Alzoo
komt men reeds. terstond tot het besluit dat enkel in de Wijziging
der vormen, in de omverwerping van al wat de vrijheid belemmert , in de opvolging der neigingen en driften , het middel van
herstel en zelfvolmaking.voor den Staat moet worden gezocht.
• Gelieft vookal ook hierop to letten.Gel4k in de waarheid, die uit
God is , .alle waarheid een steun vindt , zoo ligt de algemeene
grondslag.van regtenen pligten judo Souvereiniteit Gods. En wanneer nu. die Souvereiniteit vervalt ; wanneer...de Godheid *erloochend, viitt nagbnoeg obi hetmlfde netrkonit , omdat mijn Rijk
niet *wait •deie iveritild is , in _den. Hem el wordt Igebannen., wail r
blij ft dan .fie, titomiirong Van het. geiag, .van :het refit, van/elke
-
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heilige en pligtmatige betrekking in den Staat , in de Maatschap1) , in den huiselijken kring ? op welken grond kan het onderscheid van rang en stand worden gewettigd ? welke reden is er
dat ik gehoorzaam en een ander mij gebiedt ? Dit is gewoonte ,
sleur, misbruik, onregt, verdrukking. Er is tusschen de menschen,
ondanks alle raaatschappelijke verscheidenheden , geen wezenlijk
verschil, Neemt God weg ; en de stelling wordt onbetwistbaar dat
de menschen in revolutionairen zin vrij en gelijk zijn. Staat en
maatschappij vallen uit een ; er is een beginsel van ontbinding ,
dat niet ophoudt , eer de verdeeling op geisoleerde menschen afstuit , op eenlingen , op individue ; een woord tat alleen onder
den invloed der revolutie geboren kon worden , en waarin haar
alverwoestend karakter naïf en krachtig uitgedrukt is. Wat
meent gij dat men in vroeger dagen van eene politieke nomenclatuur zou gedacht hebben , waarin de mensch , geschapen naar
den beelde Gods , bij voorkeur met den naam van eenling , en den
titel van ondeelige aangeduid. werd ? En echter de juistheid der benaming kan niet worden betwist. De Staat lost zich op in eene
hoeveelheid van ondeelbaarheden , van atomen , waaruit daarna
de Staat , gelijk de wereld naar het u bekende stelsel van EPICURUS,
« ex concursu fortuito atomorum zal worden gevormd.
Deze volledige vernietiging van het gezag is , uit het oogpunt des
ongeloofs , de wegneming:van een misbruik dat menschonteerend
genoemd wordt. Dit is opmerkelijk ; want aldus zien wij , in de
gevolgen der ontkentenis van het Droit Divin , den oorsprong
niet enkel van het Liberalisme , naar van de geestdrift die er door
gewekt worth. -Be
liberale• theorie is , in zeker opzigt , met de
verhevenhei4 van onzen aanleg in verband. De mensch vernedert
zich door onderwerping aan een bloot menschelijk gezag, De
mensch is te groot out zich voor den medemensch te buigen ,
vvanneer deze, in eigen pawn en niet als mededienaar der Godheid,
bevel yoert„ Deze waarixeicl , ons, een diepen blik. in, den aard
van de revolutionaire voelin.gen,doet werpen , is krachtig.uitge-drukt bij DE LA YIENNAIS : cf L'ange , par sa nature, est au-dessus
» l'homme ; cependant l'homme ne doit rigoureusement rien
» l'ange. Qu'un ange revete une forme sensible , et descende sur
.
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» la terre , oil sera la raison de lui obeir ? Je n'apercois aucun droit
» d'un cote , ni de l'autre aucun devoir. Tout etre crei est dans
une independance naturelle de tout autre etre cree , et si le plus
» eleve des esprits celestes venoit , de son seul mouvement , et
» sans autre titre que sa volonte , dicter des lois a l'homme , et
» l'asservir a sa domination , je ne verrais en lui qu'un tyran et
» dans ses sujets que des esclaves. Qu'est-ce donc quand l'homme
» lui-meme s'arroge l'empire sur l'homme , son egal en droit , et
» souvent son superieur en raison , en lumiéres , en vertus? Est» it une pretention plus inique , plus insolente , une servitude plus
» ignominieuse? Certes , je n'hesite point a le dire avec ROUSSEAU
faut une longue alteration de sentimens et d'idees , pour qu'on.
» puisse se r6soudre a prendre son semblable pour maitre.
Maar er is toch een zamenleving en een Staat ; en er behoort
zoo wij niet naar barbaarschheid verlangen , een zamenleving en
een Staat to zijn. Gezag en regt en pligt en ongelijkheid zijn oninisbaar.
Wij hebben gezien hoe de historische Staat wordt ontbonden ;
laat ons nu zien hoe de revolution:al* re Staat gevormd wordt.
Dit vormen en constitueren van den Staat is een denkbeeld
dat , op zich zelf genomen , voorzeker niet ten onregte afgekeurd
wordt. Une des plus dangereuses folies de notre siecle , est de
»i'imaginer que l'on constitue un Etat, ou qu'on forme une so» ciete du jour au lendemain , comme on eléve une manufacture..
» On ne fait point les societes ; la nature et le temps les font de
)) concert : et voila pourquoi it est si difficile qu'elles renaissent
» lorsque l'homme les a detruites , la meme action qui a detruit
» s'opposant a l'action reparatrice du temps et de la nature. On
)) veut tout crier inAantaneMent , tout crier &imagination , et
» fondre, • en quelque Sorte, la societe d'un seul jet , d'apres
» modéle ideal , comme on jette une statue en bronze. Von 'sub» stitue en tout les combinaisons arbitraires de l'esprit aux rap» ports necessaires ;alit lOis simples et fecondes qui s'etabli6sent
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crelles-m Ames , quand on n'y met pas obstacle , comme les
» conditions indispensables de l'existence. Lorsqu'epris de theo» ries chimeriques , on a commence a renverser , on ne doutoit de
» rien , parce qu'on ne savoit rien ; ensuite on croit tout savoir ,
» parce qu'on a beaucoup agi, beaucoup souffert , et qu'apres
avoir disseque des peuples tout vivans , pour chercher dans leurs
» entrailles les mysteres de l'organisation sociale , la science doit
» etre complete et la societe parfaitement connue. Dans cette con» fiance, rien n'arrete , rien n'embarrasse ; on constitue et l'on
» constitue encore ; on ecrit sur un morceau de papier qu'on est
»une monarchie , une republique , en attendant qu'en realite on
» soit quelque .chose, qu'on soit un peuple, une nation. »' Voortreffelijke tentoonstelling der ongerijmdheid van zoodanige schepping ; maar die on.gerijmdheid is desniettemin de eenige wij sheid
waardoor de revolutie , bij de -voortwerking van 'Aar beginsel ,
uit den aard der zaak- wordt gekenmerkt. Of hoe zou er, , wanneet
men regt en historie ter zijde gesteld heeft , eenig ander rigtsnoer voor de bouwlieden dan eigenwijsheid en willekeur overig zijn?
Laat ons dan , vermits het om de vorming van een nieuwen
Staat to doen is, nagaan hoe dit , naar het revolutionair beginsel ,
op eene , zoo men zegt, voor de menschheid niet onteerende wij
plaats hebben kan.
Hoe de Staat zal worden gevormd? hoe tusschen die vrije en
gelijke menschen op eene wettige manier eene vereeniging zal
plaats hebben ? Door vrijwillige overeenkomst alleen. Legt het
revolutionair begrip van vrijheid en gelijkheid ten grondsiage
van uw gebouw. Gezag en regt kan enkel conventioneel zijn; de
Staat kan, waar niet van geweld spraak is , geen anderen oorsprong hebben dan het Maatachappelijk Verdrag. Wij vinden
dus hier de dwaling terug waarin, gelijk we zagen , de verbastering der politieke wetenschap voornamelijk bestaan heeft. De
dwaling dat associatie het criterium van den Staat is , zien wij hier,
ten gevolge van het atheistische beginsel , door het ongeloovige
1
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Staatsregt in den meest ruimen omvang en op de meest verderfelijke wts gesanctionneerd.
Grootendeels aan uwe eigene overweging moet ik , om de kortheid des tijds , het ontrollen overlaten van de gevolgtrekkingen
dezer leer. 1k wil echter trachten u eene proeve van Bien rijken
voorraad te geven. Ik wil namelijk eenige stellingen aanvoeren
uit het Contrat Social van ProussEAu, min of meer in stelselmatige orde te zamen gebragt. Zijne schriften hebben meer nog,
geloof ik , om het logische' van den inhoud dan om het wegslepende der voordragt , een onweerstaanbaren invloed gehad ; en
dit geschrift is bovenal leerrijk , omdat daarin met het geweld
eener redeneerkunde , welke zich door niets terughouden laat,
het geheele politick gedeelte van de wijsbegeerte der 18 ° eeuw,
als in een kort begrip , opgesloten ligt. Bedrieg ik rt4 niet , zoo
zult gij , in die aanhalingen , slag op slag , de meest gevaarlijke
wanbegrippen erkennen , maar tevens ontwaren dat zij, krachtens
het eenmaal aangenomene beginsel , het karakter van waarheid
bezitten , en dat de hooge toon van den schrijver, , niet enkel op
grootspraak en opgeblazenheid , maar op het regtmatige besef
van het onvermogen zOner tegenstanders en van de onwederlegbaarheid zijner leeringen berust.
Welke is , volgens ROUSSEAU , de grondslag der zamenleving ?
Conventie. « L'ordre social ne vient point de la nature ; it est done
» fonde sur des conventions. D
Hoedanig is dus elk Gotrvernement ? — republikeinsch. « Tout
ziet dat met
» Gouvernement legitime est republicain. » 2
eene pennestreek , maar die het resultaat van onloochenbare gevolgtrekking is , de wettigheid van alle Europesche Rij ken zoo
als ik u die vroeger in hun historischen oorsprong en wezen geschetst heb , weggenomen wordt.
Wat is de wet ? — de volkswil : « le peuple , souinis aux loix ,
» en doit etre l'auteur. »s
-

2

ROUSSEAU , Oeuvres (Amst. 1769) II. Contrat Social , p. 2.
7, l. 1. p. 47.
/. 1. p. 46.

Op welke wijs is dit staatsgezag Of deze volkswil beperkt ?
op geenerlei wijs. all est contre la nature du corps politique que
» le Souverain s'impose une loi qu'il ne puisse enfreinctre. Pte
vant se considerer que sous un seul et meme rapport , ii est
» alors dans Ie cas d'un parficulier contractant avec soi-meme :
» par of Von - vaoit gull n'y a ni ne peut y avoir nulle espece de
» loi fonctamentale obligatoire pour le corps du. peuple , pas meme
»le Contrat Social.' La volonte generale est toujours droite. » a
Welk deel zijner regten heeft de burger, bij het Maatschappelijk Verdrag behouden?—geen enkel; in de volledige overgave zijner regten ligt het wezen van dit verdrag. « Les clauses bien en» tendues du Contrat Social se reduisent toutes a une seule ; savoir
» Valienation totale de &ague associe avec tous ses droits a toute
»la communaute.» 3
Welke is de betrekking tusschen burger en Staat ? — het
nee phi., ultra van oncierworpenheid en lijdehJk eid. « Comme la
»nature donne a &ague homme un pouvoir absolu sur tous ses
» membres , le pacte social donne an corps politique un pouvoir
o absolu sur tons les siens, et c'est ce meme pouvoir, qui , dirige
par la volonte generale , porte .le nom de souverainete. » 4
Wanneer kan de Staat over het leven van den burger beschikken ? als de Staat oordeelt dat zijn dood eenig nut kan hebben
voor den Staat. « Le Citoyen n'est plus juge du peril auquel la loi
» veut qu'il s'expose, et quand le Prince (le Souverain) lui a dit
» it est expedient a FEtat que to meures , it doit mourir; puisque
» ce n'est qu'a cette condition gull a vecu en surete jusqu'alors
» et que sa vie n'est plus seulement un bienfait de la nature , mail » un don conditionnel de that. »$
Vollediger Ahsolutisme is ondenkbaar ; de vrijheid van den
burger is een liyfeigensehap , peen! is eene overgifte beide van
ligchaam en ziel, ten behoeve van den Staat. Maar in welk opzigt
kan ROUSSEAU van dwaling worden overtuigd wanneer het om
de oprigting van een conventionelen Staat to doen is? Zijne sluit/.
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redenen zijn schrikverwekkend ; zij zijn ook juist : want, door een
minderen dwang of door eene betere soort van vrijheid , zou het
stelsel to niet gaan.
Wij vinden pier het gedrochtelijke systema van HOBBES terug ;
echter , wat de toepassing betreft, met een punt van wezenlijk verschil. « La difference essentielle entre HOBBES et ROUSSEAU ne con» siste que dans un seul point. HOBBES, apres la conclusion du pacte
» social, vent que le peuple primitivement Souverain , de'Mgue tout
» son pouvoir a un prince ou a un senat ; ROUSSEAU pretend au con» traire que le peuple en conserve la pleine et entiere possession. »
Doch laat ons verder gaan. Wat wordt , in dit stelsel , de Overheid , de Regering?
Lijnregt daalt uit het beginsel der conventionele vereeniging
de definitie van het Gouvernement af. — « Qu'est-ce que le Gou» vernement? Un corps intermediaire etabli entre les sujets et le
» Souverain pour leur mutuelle correspondance , charge de l'exe» cution des loix , et du maintien de la liberte tart civile que poli» tique. — Les membres de ce corps s'appellent Magistrats ou
» Ras , c'est-a-dire Gouverneur:, et le corps entier porte le nom
» de Prince. Ainsi ceux qui pretendent que l'acte par lequel un
»peuple se soumet a des chefs n'est point un contract , ont grande
» raison. Ce n'est absolument qu'une commission , un emploi dans
»lequel, simples officiers du Souverain , ils exercent en son nom
»le pouvoir dont it les a faits depositaires , et qu'il peut limiter,
» modifier et reprendre quand it lui plait , l'alienation d'un tel
» droit etant incompatible avec la nature du corps social , et con» traire au but de l'association. » 2
Het Gouvernement heeft geen eigen bestaan. cc L' tat existe
» par lui-meme et le Gouvernement n'existe que par le Souverain.
» Ainsi la volonte doiinante du Prince n'est ou ne doit titre que
o la volonte generale ou la loi ; sa force n'est que la force publi» que concentree en lui ; sit& qu'il veut tirer de lui-meme quelque
» acte absolu et independant , la liaison du tout commence a se
» relacher. » 3
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Waar het Volk te.voorschijn. treedt, verdwijnt het Gouverne-inent. « 'A l'instant que le Peuple est legitimement assemble en
)corps souverain , toute jurisdiction du Gouvernement cesse , la
puissance executive est suspendue„ et la personne du dernier
» Citoyen est aussi sacree et inviolable que celle du premier Ma»» gistrat , parcequ'oit se trouve le Represente, it n'y a plus de Re» presentant. »I
Wat wordt er van de verscheidenheid der Staatsvormen ? —
De vraag omtrent Democratie , Aristocratic of Monarchie wordt
geheel secundair ; een verschil , in letterlijken zin , omtrent den
vorm , geenszins in het wezen. « Cette personne publique qui se
» forme par l'union de toutes les autres prenoit autrefois le nom
» de Cite , et prend taintenant celui de Republique on de corps
»politique , lequel est appele par ses membres Etat quand it est
»passif, Souverain quand it est actif, Puissance en le comparant
»a ses semblables. 'A l'egard des associes ils prennent collective» went le nom de Peuple , et s'appellent en particulier Citoyens
» comme participant a l'autorite souveraine et Sujets comme sou» mis aux lois de 1'Etat. 2 Le Souverain pent commettre le depOt
» du Gouvernement a tout le peuple, ou a la plus grande partie
» du peuple. On donne a cette forme de Gouvernement le nom de
» De'mocratie: Ou bien it pent resserrer le Gouvernement entre
» les mains d'un petit nombre , . et cette forme porte le nom
» d'Aristocratie. Enfin it peut concentrer tout le Gouvernement
» dans les mains d'un Magistrat unique , dont tous les autres tien.»nent leur pouvoir. Cette troisiéme forme s'appelle Monarchie
» ou Gouvernement Royal. . Il peut reSulter de ces trois formes
» combinees une multitude de formes mixtes. » 3
En hoedanig representatief stelsel kan er , volgens die beginselen, bestaan ? In groote Staten wordt de vorming van een wetgevend ligchaam door Volks-Afgevaardigden vereischt. Eigenlijke
representatie echter is een onding. Zij zou slechts een andere
vorm van slavernij zijn. « La Souverainete ne pent etre repre» sentee par la meme raison qu'elle ne peut 4tre alienee ; elle con1
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siste essentiellement dans la volonte generale, et la volonte ne
» se represente point : elle est la meme , ou elle est autre ; ii n'y a
-» point de milieu. Les deputes du peuple ne sont done ni ne pen» vent etre ses representans , ils ne sont que ses commissaires ;
» ils ne peuvent rien conclure definitivement. Toute loi que le Pen» ple en personne n'a pas ratifie est nulle ; ce n'est point une loi.
» Le peuple Anglais pense etre libre , it se trompe fort , ii ne rest
» que durant l'election des membres du Parlement ; sit& qu'ils
» sont elus , it est esclave , it n'est rien. »'
Maar gij verwondert u op nieuw bij het overzien dezer leeringen , over het zonderlinge der Vrijheid die uit dezen revolutionairen bodem oprijst ; immers blijkt het dat, bij elk verschil
van gevoelen , de minderheid onder het meest onweerstaan.bare
en meest afschuwelijke despotisme der meerderheid geraakt ?
Geenszins. ROUSSEAU zal u bewijzen dat gij te vrijer zijt , naarmate
gij in enger ketenen gekneld wordt. Voor eene keer slechts , zegt
hij , werd eenstemmigheid vereischt : deze heeft plaats gehad ;
want ieder burger wordt gerekend in het Contrat Social toegestemd te hebben. Ziet nu hoe met deze hypothese alles , eenvoudig en liefelijk en met volkomen eerbiediging der vrijheid van
een iegelijk , afloopt. «Il n'y a qu'une seule Loi qui par sa
» nature exige un consentement unanime. C'est le pacte social ;
» car l'association civile est l'acte du monde le plus volontaire ;
»tout homme etant libre et maitre de lui-meme , nul ne pent ,
» sous quelque pretexte que ce puisse etre l'assujettir sans son
» aveu. . . Hors ce contract primitif, la voix du plus grand nom» bre oblige toujours tons les autres ; c'est une suite du contract
»meme. Mais on demande comment un homme pent etre libre
»et force de se conformer a des volontes qui ne sont pas les sien» nes. . . La volonte constante de tous les membres de 1'Etat , est
»la volonte generale ; c'est par elle qu'ils sont citoyens et libres.
» Quand on propose une loi dans l'assemblee du Peuple ce qu'on
» leur demande , n'est pas precisement s'ils approuvent la propo» sition ou s'ils la rejettent , mais si elle est conforme ou non a la
1. 1. p. 125.
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» volonte generale qui est la lour ; . . quand donc l'avis contraire
» an mien l'emporte , cela ne me prouve autre chose sinon que je
»m'etois trompe , et que ce que j'estimois etre la volonte gene» rale ne l'etoit pas. Si mon avis particulier emporte, j'aurois
» fait autre chose que ce que j'avois voulu , c'est alors que je
»n'aurois pas ete libre. » 1 Zijt gij onwillig en oefent men dwang
tegen u uit , het is enkel opdat gij , door onderwerping aan den
Algemeenen Wil, een ruim genot van. uwe vrijheid zou dt kunnen hebben. « Afin que le pacte social ne soit pas un vain formu» laire , it renferme tacitement cet engagement qui seul peut don» ner de la force aux autres, que quiconque refusera d'obeir a la
»volonte generale , y sera contraint par tout le corps : ce qui ne
» signifiera autre chose sinon qu'on le forcera d'etre libre. » 2
De vrijheid is de onderwerping aan de Wet. Wij zeggen het
ook ; zoo namelijk de wet op de erkentenis van den hoogsten
Wetgever en op de onderwerping aan Zijne geboden berust. Maar
wij zeggen het niet , wanneer de wet de wil, het goedvinden , le
bon plaisir der meerderheid is : wij zouden , al hadden wij den
Bijbel verworpen , door Heidensche wijsheid to schande worden
gemaakt.s Als de vrijheid het gehoorzamen aan menschelijk welbehagen is, dan is de vrijheid een hersenschim. — Dus schrijft
.

1. 1. p. 141. 2 l. 1. p. 21.
S Bij CICERO, als hij van de wetten spreekt, lezen wij stellingen als deze :

U Jam vero illud stultissimum, existimare omnia justa esse, quae scita sunt in
npopulorum institutis aut legibus. Etiamne , si quae leges sint tyrannorum , si
Ariginta illi Athenis leges imponere voluissent? aut, si omnes Athenienses denlectarentur tyrannicis legibus , num idcirco hae leges justae haberentur? .. Si
npopulorum jussis, si principum decretis , si sententiis judicum , jura constituerentur , jus esset latrocinari ; jus , adulterare : jus , testamenta falsa supponere ,
si haec suffragiis aut scitis multitudinis probarentur. Quae si tanta potestas
est stuItorum sententiis atque, jussis , ut eorum suffragiis rerum natura vertatur : cur non sanciunt ut quae mala perniciosaque sunt , habeantur pro bonis
ac salutaribus t aut cur, cum jus ex injuria lex facere possit , bonum eadem
facere non posit ex malo ? Intelligi par est eos qui perniciosa et injusta
populis justa descripserint , cum contra fecerint quam polliciti professique sint ,
quidvis potius tulisse quam leges : ut perspicuum esse possit , in ipso nomine
de Lee-.
legis interpretando inesse vim et sententiam justi et juris legundi
bus, T. 15. 16: II. 5.
: ,
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niet zonder. grond: « La liberte peut titre per» due malgre le principe de la Souverainete du peuple , ou meme
» par ce principe. » 1 En « M. de Montesquieu, dans sa definition de
» la liberte , a meconnu touter les limites de rautorite sociale. La
» liberte , dit-il , est le droit de faire' tout ce que les loix permet» tent. Sans doute , it n'y a point de liberte, quand les citoyens ne
» peuvent pas faire tout ce que les lois ne defendent pas ; mais les
»lois pourraient defendre tant de choses , qu'il n'y aurait encor&
» point de Ebert& — Er is nog eene andere definitie. De vrijheid , zegt men-, is de onderwerping aan den Staat. « servire Statui
)) libertas , » is de zinspreuk Maar dit is slechts verschil der uitdrukking , zonder eenig 'onderscheid in de zaak , en redenering
en ervaring, hebben tot dus ver niet geleerd dat er hier , even
als bij het « servire Deo , » kan gedrukt worden op het « vera
» libertas.
BENJAMIN CONSTANT zou nog beter gedaan hebben , zoo hij
tevens getoond had hoe in een Staat , waar alles op maatschappelijke overeenkomsten berust , de vernietiging der vrijheid vermijdelijk is. Het baat weinig de verderfelijkheid dezer leeringen to
kennen , zoo niet vooral de onverbreekbaarheid van den zamenhang , en in de menigvuldigheid der takken de eenheid van den
wortel openbaar wordt. Ziet de werking van het ongeloof, ook in
hetgeen de zamenleving en de familie-banden betreft. Ook deze
moeten geslaakt worden , waar Gods Oppermagt niet erkend
wordt : natuurlijk ; want de meest teedere is tevens de meest
heilige betrekking. Ms het « Eert uw' Vader en uwe Moeder » niet
meer geldt , wat zou er overblijven dan de voorbijgaande band
van volstrekte hulpeloosheid en bij kans dierlijke gehechtheid ! Al
wat meer is, kan enkel conventioneel zijn. Ook lezen wij bij
ROUSSEAU : « les enfans ne restent lies an pore qu'aussi longtemps
» qu'ils ont besoin de lui pour se conserver. SitOt que ce besoin
» cesse, le lien nature! se dissout. Les enfans, exempts de l'obeis
» sance qu'ils devoieut au pere , le pére exempt des soins qu'il
» devait aux enfans, rentrent tons egalement dans l'independance.

BENJAMIN CONSTANT

Cours de Politique Constitutionnelle , I. 162.
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» S'ils continuent de rester unis , ce n'est plus naturellement , c'est
» volontairement, et la famine elle-meme ne se maintient que par
convention. »' Waar het behoud en het welzijn van den Staat de
hoogste wet is , hoe zou daar niet, ten aanzien der opvoeding ,
met ale regt worden beweerd : « les enfants appartiennent la
» republique avant d'appartenir a leurs parents ; maxime qui ,
» traduite en langage Clair, signifie qu'on ne reconnait point d'auto» rite, de d,roit paternel; que la societe domestique est une chime» re , on au moins un abus qu'on doit reformer ;- que l'unique objet
)) du mariage est de fournir a l'Etat des petits de l'espece humaine,
» qu'il fait elever comme it lui plait , dont it dispose comme it lui
» plait. » 2 HALLERs verhaalt van een hoogleeraar te Wurzburg :
(( it voulut (nog in 1804) admettre les femmes et les filles comme
».citoyens actifs dans la corporation souveraine. » Dit is zoo belagchelijk niet als het schijnt. Want , waar het willens onbekend is
dat God de Heer de vrouw als eene hutpe tegenover den man gemaakt heeft , opdat een iegelijk zijne eigene vrouw alzoo lief hebbe
als zich zelven en de vrouw den man vreeze ; daar is de echtgenoote onze reisgenoote op den levensweg en op den weg des Levens
niet meer ; daar wordt de vrouw mederegentes of slavin ; daar is
men veroordeeld, bij het versmaden van de wijsheid en liefde
Gods , in de dwaasheid en ruwheid der ongeloovige en we &spanIlige menschen te vervallen.
Nog een gewigtig punt is er,, de Godsdienst. — Welke zal ten haren opzigte de regel van den revolutionairen Staat zijn ? Alle Gods-.
diensten te dulcien , zonder zelf eenige Godsdienst te hebben. :-met
dien verstande evenwel dat de Staat eerbiediging voor zijne eigene
voorschriften van politiek en zedelijkheid begeert , en elke
Godsdienst die - voor den afgod niet buigt , verbant ;- geenszins ,
o neen ! ter zake des geloofs , maar omdat naar politieken maatstaf,, haar leerstellingen antisociaal en immoreel zijn. Wij kunnen het nagenoeg totidem verbis lezen bij ROUSSEAU : « Les sujets
ne doivent compie an Souverain de leurs opinions qu'autant
» que ces opinions importent a la commimaut6. Or it importo
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que chaque citoyen ait une religion qui lui fasse
» bien a
» aimer ses devoirs ; mais les dogmes de cette Religion n'interes» sent ni 1'Etat ni ses membres qu'autant que ces dogmes se
»rapportent a la morale et aux devoirs que celui qui la professe
» est tenu de remplir envers autrui. y a done une profession
»de foi purement civile , dont it appartient an Souverain de fixer
-» les articles , non pas precisement comme dogmes de Religion ,
mais comme sentiments de sociabilite , sans lesquels it est im» possible d'etre bon Citoyen ni sujet fidele. Sans pouvoir obliger
»personne a les croire , it peut bannir de l'Etat quiconque ne les
croit pas ; it peut le bannir , non comme impie , mais comme
»insociable , comme incapable d'aimer sincerement les lois , la
»justice , et d'immoler an besoin sa vie a son devoir. Que si quelqu'un , aprés avoir reconnu publiquement ces memes dogmes,se
conduit comme ne les croyant pas , qu'il soit puni de mort. »'
Geenerlei stellige Godsdienst zal tegenover de eischen der revolutionaire sociabiliteit kunnen worden geditld. Wij zagen reeds 2 hoe
ROUSSEAU denkt over de Revelation welke volgens hem , aan de
raenschheid zooveel ellende en zooveel gruwelen hebben berokkend. En wilt gij weten hoe zijn denkbeeld door een zijner praktische volgelingen geformuleerd is : « On pensait que les dogmes
)? de l'existence de l'Etre supreme et de rimmortalite de rame sont
»les seuls dont la. societe regeneree soit veritablement interessee
» a maintenir la croyance , parceque , disait-on, it lui importe que
» les citoyens reconnaissent un juge infaillible de leers pensees et
» de leers actions secretes que les lois ne peuvent atteindre , et
o qu'ils tiennent pour certain qu'un bonheur kernel sera la suite
necessaire de leur devouement a l'huinanite et a la patrie. Quant
fut borne au respect pour le pacte
. an culte on voulait
, et a certaines fetes publiques.
_ » social, a la defense de
_ » routes les pr4tenclues revelations eussent ate releguees , par les
» lois , parmi les maladies dont ii fallait extirper graduellement les
» semences. EA attendant libre a chacun d'extravaguer , pourvu
que rordre public la fraternite generale et le pouvoir des lois ne
,
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» fussent point troubles.)) - En als wij nu den ganschen inhoud
van het sy stema, in Godsdienst en Staatsregt , te zamen vatten;
wanneer we bedenken dat van het welgelukken eene onafzienbare
toekomst van Neil voor de Menschheid te gem.oet gezien wordt ;
wanneer wij hier tegenover stellen de onverbiddelijkheid van het
Woord der Openbaring , waaraan de Revolutie zou kunnen zeggen , gelijk DEMOSTHENES gewoon was van PHOCION te betuigen :
Il est la cognee qui tranche tous mes discours ; » zouden wij dan
betwijfelen of ook op dit terrein vijandschap tusschen het zaad
der vrouwe en het zaad des duivels onvermijdelijk is ? zouden wij
in -e en echt-revolutionairen Staat verdraagzaamheid jegens het
levend Evangelie als mogelijk beschouwen ; zouden wij achten
dat het aan. de Arke Gods veroorloofd zal worden om in Naar verbrijzelen.de kracht tegenover den Dagon te staan ? - Op de gansche revolutionaire rigting mogen wij den diepen zin van het vers
toepassen ; « son impiete voudroit aneantir le Dieu gull a quitte. »
Aileen door zich tegen God te verzetten, alleen. door God te verzaken , alleen door den wensch om, kon het zijn, God vernietigd
te zien, blijft men, wanneer men eenmaal op revolutionairen
bodem, op den bodem der stelselmatige Goddeloosheid geraakt
is, aan zijn eigen beginsel en aan zich zelven gelijk.
.

-

Er is geen krachtiger middel om de revolutie te bestrijden dan
wanneer men toont dat de valschelijk dusgenaamde Ultras consequent , zij daarentegen die zich op den titel van Gematigden ver
heffen , inconsequent zijn ; dat door de leerstellingen der Gematigden , de Ultras niet enkel gevormd , maar on.verwinnelijk wor
den gemaakt ; dat er geen middenterm is ; dat men op den rotssteen
behoort te blijven , om niet op den revolutionairen zandgrond te
bouwen , om tegen het wegzinken in den revolutionairen afgrond
veilig te staan. Men zal, ter wederlegging van de valsche beginsels , reeds veel zijn gevorderd , wanneer het gelukt te doen
opmerken dat al hetgeen afgrijzen en siddering verwekt , het
gevolg is der theorien waaraan nog in onze dagen hulde gebragt
Conspiration de Babeat par Buonarotti. (Brux. 1828), I. 255.
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wordt. Niets kan weer gewigt hebben dan het bijeenzam.elen van
de voorbeelden en bewijzen dat in de-ze theorien niet enkel de
aanleiding , maar de kiem en oorzaak ligt van den revolutionairen
onzin en jammer. Veroorlooft mij dan , eer ik deze Lezing
besluite , u hiervan een drietal voorbeelden under het oog te
brengen; in de verhouding van Montesquieu tot Rousseau; in
de opkoinst der Illuminaten ; en in eene bijzonderheid uit do
Frannhe Omwenteling,- , welke onder de minst opgemerkte en
meest opmerkenswaardige van hare verschijnselen behoort.
MoNrEsQuiEu is steeds de afgod , en ROUSSEAU de schrik der in-.
consequenten geweest. Maar is bun oardeel brllij k ? Wat heeft
ROUSSEAU verrigt dan voort te zetten wat MONTESQUIEU had begonnen ; wat anders dan eenheid en volledigheid in het stelsel van
MONTESQUIEU te brengen ? Beiden gaan uit van dezelfde premissen ; ook MONTESQUIEU verkondigt , of althans geeft te kennen , dat
alien gelijk zijn ; dat de wil des Yolks de hoogste wet is ; dat het
Gouvernement het goedvinden van de meerderheid tot rigtsnoer
behoort te hebben. En wanneer het de verwezenlijking dezer
grondtrekken geldt , wat verlangt hij ? Een Staat , zoo als hij
dien, overeenkonistig eene geheel onware en antihistorische voorstelling der Engelsche Constitutie, uitgedacht heeft ; de vorming
eener Staatsmaehine , waarin hij tusschen drie magten, de wetgevende , de uitvoerende en de regteilijke magt , volkomen onafhankelijkheid en harmonische zamenwerking belooft. Niet onaardig en niet onjuist is hetgeen ROUSSEAU te dezen aanzien schrijft :
a Nos politiques ne pouvant diviser la souverainete dans son
principe-, la divisent dans son objet; ils la divisent en force et en
volont6, en puissance legislative et en puissance executive , en
» droits d'impOts , de juaice , et de guerre , en administration in» terieure et en pouvoir de traiter avec l'etranger ; tantOt ils con» fondent toutes ces parties et twit& ils les separent ils font du
Souverain un etre fantastique a forme de pieces- rapportees ;
composaient l'haipme de plusieurs corps dont
» c'est comme
l'un aurait des yeux , l'autre des bras , l'autre des pieds , et rien
de plus. Les charlatans du Japon depecent dit-on , un en-
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» membres run apres l'autre , ils font retomber l'enfant vivant
» et tout rassemble. Tels sont a peu pres les tours de gobelets
» de .nos politiques ; aprés avoir demembre le corps social par
»un prestige digne de la foire , ils rassemblent les pieces on
»ne salt comment. » Volkomen waar is de bijvoeging dat deze
verdeeling het gevolg is van een misbegrip omtrent . den aard
der Volkssouvereiniteit ; « Cette erreur vient de ne s'etre pas
» fait des notions exactes de l'autorite souveraine , et d'avoir
» pris pour des parties de cette autorite ce qui n'en etoit que
» des emanations. » Doch ook in 't algemeen geeft de theorie
van MONTESQUIEU geenerlei waarborg voor de handhaving der
regten van het Volk ; zij is een halve maatregel ; ja minder nog ;
want in zijne geschriften werd het revolutionaire zaad niet slechts
tot Been volledigheid van ontwikkeling gebragt , het werd door
onjuiste toepassing , om het dus uit te drukken , versmoord : het
was, in revolutionairen zin : « Desinit in piscem mulier formosa
» superne. » 1k onderzoek niet of de inconsequentie het gevolg
van kortzigtigheid of, zoo ik eer zou onderstellen , van omzigtigheid geweest is ; of MONTESQUIEU niet , door het ijs te breken ,
ROUSSEAU in stoutmoedigheid geevenaard heeft ; of hij niet te regt
door zijne vrienden « vir magnus quantum licehai » genoemd
is ; of niet tijdelijke ontveinzing van het ware doel in het belang
der nieuwe leer, om haar bij angstvalligen veld te doen winnen
vereischt wierd : ik beweer slechts dat ROUSSEAU (die , met de zinspreuk « Vitam impendere vero , » ten behoeve der revolutionaire
waarheid alle vrees en schaamte afgelegd heeft , en die eigenlijk
niet anders heeft gedaan dan hetgeen in de revolutionaire beginselen van MONTESQUIEU opgesloten lag, tot revolutionaire ontwikkeling te brengen) tegenover de halfheid van MONTESQUIEU hetzij
deze opregt of voorgewend , het gevolg van gebrek aan doorzigt
of wel van sluwe berekening was , rest en gelb k had.
.

Mijn tweede voorbeeld heb ik aan de Ilium. inaten ontleend ;
aan eene Secte , wier voorstanders zich , naar de gewoonte dergenen die in de duisternis zijn , lichtvrienden (elk licht , ook het dwaal
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licht, is voor hen licht), vrienden van hun eigen licht, verlichtenbij
uitnemendheid hebben genoemd. Ik behoefu haar oorsprong in het
laatste vierde der 18 8 eeuw,, haar ramification en zamenzweringen
en uiteinde niet te schetsen ; ik wensch glechts , in haar oorsprong
en werking , een natuurprodukt , een der eigenaardige gewassen op
revolutionairen bodem , te wijzen. Wat was de hoofdtrek van hun
gevoelen ? Wij vinden dien met juistheid opgegeven bij HALLER
« Ce qui leur appartient en propre, ce qui forme le trait caracte» ristique de leur systeme , c'est que , par une consequence tres» juste en elle meme , ils regardaient toute creation d'Etat arti»ficielle ou factice , toute alienation et delegation de la liberte
» individuelle soit en faveur d'un seul ou de plusieurs individus,
» soit meme en faveur de la majorite du peuple, comme autant
» de folies , dont le seul diet etoit de produire un despotisme sans.
» remede et plus oppressif que l'ancien ; c'est que , precisement
» parce qu'ils envisageaient les Etats existans , comme des insti»tution.s arbitraires , ils voulaient non-seulenient les reformer ,
» leur donner une nouvelle base , ou les organiser en forme de
» republique , comme le commun des revolutionaires ; mais les
» abolir entierement , les dêtruire et ramener le pretendu kat de
» nature , etat que , malgre quelques dangers ou inconveniens
» partiels, ils regardaient comme preferable a la servitude factice
» nee du Contrat Social , et que d'ailleurs ils ne croyaient pas en» tierement denue de societe , puisque, suivant leur opinion et
» suivant l'hypothese generalement revue , tout Ore de famille
» devait y avoir ete pretre et souverain in.dependant.»' Bij eene
aandachtige beschouwing ontwaart men spoedig dat deze leer
zoo onzinnig in haar strekking, zoo afschuwelijk in haar uitwerkselen , op zich zelve bezien, in verband tot hetgeen voorafging
zoo ongerijind en afschuwelijk niet was. Zij is eene reactie tegen
den gruwelijken onzin van HOBBES en van ROUSSEAU. Wij hebben
gezien hoedanige Staat uit hun Contrat Social verrijst. Is het
vreemd dat men , boven het zamenleven in zoodanigen kerker ,
het verbreken der zamenleving verkiest; dat men in het familiet 1. 1. I. 163.
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leven een middel zoekt ter ontvlugting van dergelijken dwang?
Het revolutionaire verschijnsel , waarop ik ten laatste gedoeld
heb , heeft plaats gehad in 1796; het is de zamenzwering van
Babeuf. Als de mislukte poging van een hoop woelgeesten , wier
onzinnig drijven, spoedig gestuit, op den gang der aangelegenheden
geen invloed gehad heeft, is zij bij kans in vergetelheid geraakt. Ook
de apologie, in 1828 door een hunner, BUONAROTTI, in het licht gegeven , bragt weinig , althans geen duurzamen indruk te weeg. En
toch is dit boek , door voordragt zoowel als door inhoud , voor de
karakteristiek der Omwenteling, naar mij voorkomt, van het allergrootste gewigt. Wij hooren daar een grijsaard , na dat 32 jaren
zijn voorbijgegaan. , aan den oever van het graf, met jeugdige geestdrift , met het vuur eener onverzwakte overtuiging , als verdediger en lofredenaar optreden zijner , zoo hij meent, tot onheil
van de menschheid, verijdelde ontwerpen ; en wat meer zegt ,
wij moeten , bij het schrikverwekkende zijner leerstellingen ,
erkennen dat hij ze voor de regtbank der revolutionaire logica
gestaafd heeft. Vernietiging van het eigendom is de lens.
Lieden , die voor hun geloof met vreugde !let leven veil gehad
hebben , beweeren dat het onmogelijk is , zonder volkomen nitroeijing van dezen wortel der bitterheid , den boom der vrijheid
te laten bloeben. « BABEUF ne balancoit pas a signaler la pro» priete individuelle comme la source principale de tons les
» maux qui pesent sur la societe. » 1 Hieromtrent was men het
eens : « La cause toujours agissante de l'esclavage des nations ,
» est tout entiere dans l'inegalite 7 et tant qu'elle existera , l'exer» cice de leurs droits sera a peu pres illusoire pour une foule
» d'hommes que notre civilisation ravale au-dessous de la nature
» humaine. Detruire cette ine'galite eat done la ache d'un legis» lateur vertueux. » 2 Maar hoe ? sommigen meenden het doel door
verdrukking der rijken te zullen bereiken. « Un de nous, qui avoit
vu la convention rationale pourvoir aux besoins urgens de la
» patrie , par la taxe des objets venaux , par les contributions re—
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» vokttionnaires et par les requisitions sur les riches , vantait cette
» maniere d'enlever,, ce sont ses propres mots , le superflu qui en» combre les canaux trop remplis , pour le rendre a, ceux qui man» quaient du nec,essaire.D'autres proposaient tour-A-tour le partage
).) des terres , les lois somptuaires et Pimp& progressif.. »' Dit was
evenwel , volgens de eigenlijke tolken en hoofden der partij , ongenoegzaam. Het eenige middel lag in la communaute des biens
et des travaux , in de verkondiging en toepassing van het groote
beginsel dat het Volk of de Staat de algemeene eigenaar is. « La
» propriete de tons les biens de la France reside essentiellement
» dans le peuple Francais, qui peutseul en determiner et en chan» ger la repartition..» 2Dit denkbeeld zou in de nieuwe Staatsinrigting
op den voorgrond worden gesteld : « Dans un nouvel ordre social
» on reconnaissait implicitement que la propriete individuelle „
» loin d'ernaner de la loi naturelle , est une invention de la loi civile„
» et pent etre , comme elle , modifiee ou abolie ; ensuite on y posait
» en principe , que la propriete de tons les biens renfermes dans
»le territoire national est une , et appartient inalienablement an
» peuple , qui seul a le droit d'en repartir l'usage et l'usufruit. » 3
» Le citoyen n'acqiierrait jamais sur aucune chose ce qu'on ap
» pelle droit de propriete n'aurait que le droit d'usage ou
» d'usufruit sur les objets dont it serait mis en possession par la
» tradition reelle du magistrat. » 4 Er zou eene Communaute Nationale opgerigt worden , bij een Decreet , waarvan het 3 8 Artikel
dus luidt : « Le droit de succession ab intestat ou par testament
» est aboli ; tous les biens actuellement possedes par des particu» Hers echerront , a leur deces, a la communaute nationale. » 3 —
Het valt ligt deze leer met den hatelijken naam van Lex Agraria
te brandm.erken , haar belijders voor verachtelijke anarchisten te
houden , en in hunne poging enkel een baatzuchtigen opstand der
armen tegen de rijken _te a.anschouwen ; maar dit is voorzeker de
weg niet om eenig nut te hebben van de ernstige waarschuwingen
welke deze zaak aan de hand geeft , en die, ora de schrikverwek1
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kende vermeerdering van het Pauperisme , om de blijkbare ongenoegzaamheid der middelen waarmede men het bestrijdt, en om de,
vroeg oflaat , zoo gevAarlijke pogingen van Chartisten en Cominunisten , meer dan ooit een levendig en actueel belang voor ons hebben. her was geene voorbijgaande opgewondenheid , geen ijdel
dweepen met droombeelden van eigene schepping ; maar een welberedeneerde en standvastige toewijding aan beginselen , wier
juistheid de tegenstanders, slechts met verzaking van eigen beginsels en blijkbaar ten behoeve van eigen belangen , vermogten te
bestrijden. Zoo gezag en regt conventioneel is , waarom zou er ,
voor het gezag van den eigenaar en voor het regt van eigendom
uitzondering zijn? waarop zou , bij ontstentenis van hoogeren
'oorsprong , die uitzondering rusten ? Zoo het Volk , in den Staat .
geconcentreerd , over alle deelen van den Staat alvermogend Souverein is, waarom zou die Souvereiniteit ten aanzien van het
eigendomsregt worden beperkt ? Er kan geen eigendom zijn dan
voor zoo ver de Staat het vergunt. Het toelaten of weigeren van
eigendomsregt is ter beoordeeling enkel van den Staat. ROUSSEAU
heeft het reeds geleerd : « On convient que tout ce que chacun.
» aliene par le pacte social de sa puissance , de ses biens , de sa
» liberte , c'est seulement la pantie de tout cela dont l'usage im» Porte a la communaute , mais it faut convenir aussi que le Sou» verain seul est juge de cette importance. »' ROBESPIERRE gaf van
het eigendom deze definitie : « La propriete est le droit qu'a
» chaque citoyen de jouir et de disposer a son gre de la portion
» de Bien qui lui est garantie par la loi. » 2 Maar indien nu dit
het regt van den Staat is , kan het dan vreemd zijn , en is het
niet veeleer billij k , dat hiervan voor een wezenlijken en beslis-.
senden triumf der revolutionaire beginselen gebruik worde gemaakt; is het niet waarschijnlijk , is het om de ergerlijke verhouding van overvloed en behoefte , niet van dringende noodzakelijkheid dat door het gansche Volk ieder lid van het Volk , naar
de uitspraak van den nooit feilbaren algemeenen wil, om het zoo
nit te drukken , a la portion cone,-rue worde gesteld ; en kan er
I
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eenig middel, beter dan het Communisme en hetgeen men l'organisation du travail noemt , uitgedacht worden om die financide ongelijkheid te doen ophouden , waardoor de strekking der
politieke vrijheid en gelijkheid in zoo menig opzigt tegengewerkt
en verlamd wordt ?
Ik zou deze voorbeelden ligt kunnen vermenigvuldigen; ik zou
kunnen aanwijzen hoe het verlangen van DIDEROT « d'etrangler le
» dernier des rois avec les boyaux du dernier des pretres , » naar
revolutionairen maatstaf beoordeeld, wel verre van buitensporig ,
een zuiver filantropische wensch was : ik zou u toonen hoe er ,
op dezelfde schaal , geen overmaat is in het artikel waarmede
ROBESPIERRE zijne Declaration der droit8 de l'homme et du citoyen , als met eene waardige finale , besluit : «Les rois , les aristo» crates , les tyrans , quels qu'ils soient , sont des esclaves revoltes
» contre le souverain de la terre , qui est le genre humain , et
» contre le legislateur de l'univers, qui est la nature. »' Doch ik zou
dan ligt uwe aandacht door uitvoerigheid misbruiken. Ik heb
getracht te bewijzen dat het beginsel van ongeloof, hetwelk op
den voorgrond de Souvereiniteit der Rede en de Volkssouvereiniteit stelt, onder den naam van Vrijheid , op Radicalisme en
Despotisme uitloopen moet op vernietiging van elk gezellig verkeer of op eene dwingelandij van den Staat , waarbij , zonder
eenigerlei ontzag voor ware vrijheden en regten , alles gelijk gemaakt , genivelleerdwordt. Deze is de ontwikkeling der Revolutieleer,, wanneer Naar vrijen loop heeft. Maar hebben wij dan nu
in die ontwikkeling den sleutel van hetgeen gebeurd is ? Voorzeker , indien de theorie Naar vrijen loop gehad heeft. Maar was
dit het geval ? Neen : zij ontmoet , uit Karen aard , bezwaren die ,
voor zoo ver zij met den aanleg en de behoefte van den mensch ,
met de natuur der dingen en met de ordeningen Gods in verband
staan, onoverkomelijk zijn. Die bezwaren maken met de leer
zelve, indien ik het dus uitdrukken mag , de twee faktoren der
geschiedenis uit. Derhalve, als ik beweer dat deze leer de oorzaak
/. 1. 32.
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der Omwenteling geweest is , dan bedoel ik de Revolutie-begrippen ; niet gelijk zij in het brein van den wijsgeer of sofist tot
rijpheid gestoofd , maar gelijk zij met de historische wezenlijkheid in worsteling geraakt zijn. Om zich van den gang der
Revolutionaire Geschiedenis een juist denkbeeld te vormen ,
behoort men die leer te plaatsen in het licht , ik zeg niet van
toevallige omstandigheden , maar der noodwendige botsing tegen
waarheid en regt. Dit wensch ik in de volgende Lezing te beproeven. Ik stel mij voor alsdan te doen opmerken hoe , bij het
licht der ervaring , uit de dubbele en strijdige werking van den
aanval der Revolutie en van den tegenstand der Natuur , het ontstaan der telkens gewijzigde rigting waarin de eenzelvigheid van
het beginsel zich openbaart , met bijkans wiskunstige zekerheid
a priori kan worden getoond. Zoo mij dit eenigermate mogt gelukken , zal ik mij voorzeker den weg gebaand hebben om, bij
een opzettelijk overzigt der tijdvakken, waarin de Eeuw der
Omwenteling tot op onze dagen naar gelang der afwisselende
omstandigheden, verdeeld wordt u proefondervindelijk en door
toetsing der gebeurtenissen denzelfden revolutionairen levensdraad te doen aanschouwen , waarvan ik u het aanzijn en den
invloed , voor als nog enkel met beroep op de uitspraak der redenering, door de kracht van syllogismen en de onbetwistbaarheid
van gevolgtrekkingen, betoogd heb.
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X.
DE REVOLUTED.LEER IN MUD MET NATUUR
EN REGT.
Ik heb in de twee vorige Lezingen getracht u het ongeloof te
schetsen gelijk het, niet bij overdrijving, maar bij gevolgtrekking , in de Godsdienst ongodisterij , in den Staat Radicalisme te
weeg brengt. 'Maar vrijen loop kan deze theorie niet hebben.
Algemeen geworden is zij voorzeker eene geweldige kracht doch
zij is niet alvermogend. Met Natuur en Historie in strijd , ontmoet
zij bezwaren telkens moeijelijker te overwinnen en ten laatste
onverwinbaar. De verzaking der onveranderlijke waarheid kan
den leugen niet tot waarheid verheffen. Godverloochening is geen
Godvernietiging , en de volmaking van den menschelijken aanleg
het gevolg niet der ontkentenis van het menschelijk bederf. Men
kan de historische opkomst en ontwikkeling der Staten , het
inwendig organisme der Maatschappijen , den heiligen oorsprong
van regt en gezag , de oppermagt Gods, ook over hen die op aarde
Goden en Overheden genoemd worden. , de noodwendige betrekking tusschen Kerk en Staat , bij wederzijdsche zelfstandigheid en
pligtbetrachting men kan alle deze waarheden voor dwalingen
en vooroordeelen houden zij blijven desniettemin als grondzuilen
van het Algemeene Staatsregt onmisbaar. Dus zal de revolutieleer , onder welke omstandigheden ook te berde gebragt , altijd
tegenover de uitspraak van het geweten en de ware behoefte van
den mensch , altijd tegenover de wezenlijkheid der Staatsvormen
en der verkregene regten en vrijheden , staan.
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En wat is het geiolg ? dat zich tegen de overmagt der vernieling
reactie openbaart. De geschiedenis van den natuurlijken en onvermijdelijken voortgang zal door den evenzeer natuurlijken en
onvermijdelijken tegenstand worden gewijzigd; en , de leer van
ontbinding en verderf, wanneer zij in het regtstreeksche streven
naar onbereikbare droombeelden gestuit wordt, zal, met merkbare
afwjjking van het doel, op zijdelingsche baan worden gebragt.
Niet enkel de kracht van het afvlietend water bepaalt de rigting
van den stroom ; deze rigting staat ook in verband met de Bergen en rotsen , door wier onbewegelijkheid menige bogt en kronkeling gevormd wordt. Het is ons om de eigenschappen en
Levensvoorwaarden , en , gelijk ik zeide', om de Natuurlijke Historie der ongeloofsleer te doen ; maar gelijk wij, voor de kennis
van plant en dier , ook bodem en atmosfeer behooren te kennen ,
evenzoo moeten de leer der valschelijk dusgenaamde idealen
in verband met den darnpkring der wezenlijkheid beschouwen ,
door wier onvermijdelijken invloed zij gemodificeerd wordt. Zoodat wij , om de historische werking der Revolutie-leer reeds uit
haar theoretische kiem te voorspellen , thans de vraag te beantwoorden hebben: Hoe ontwikkelt het ongeloof zich in den strijd
tegen waarheid en regt?
Eerst een enkel woord over de Godsclienst , daarna zal ik over
het Staat:regt uitvoeriger zijn.
Over de Gochclienst. — 1k onderzoek dus wat de oppermagt
der Rede , beginsel van ontkenning en twijfelarij , wanneer het
algemeen is geworden , niet in abstract° en naar den eisch der
strenge redeneerkunde , maar in verband met den menschelijken
aanleg, te weeg brengt. Het geloof aan de onfeilbaarheid der Rede
wordt niet algemeen , eer het geloof in den levendigen God in verval is. Maar dan ook is het natuurlijk dat het ongeloof weldra
over de leerstukken, doode brokken van een verstorven geheel ,
welke men , bij gebrek aan Evangelisebe bezieling, met de meeste
Bl. 182.
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zorg in theologische tractaten ingebalsemd heeft, dat het, zeg ik ,
over die geheele weerlooze schaar van net gerangschikte lijken de
overhand behaalt. Waar de Geest des Heeren niet is, wat zou daar
tegen den vader der leugenen bestand zijn ! AChtereenvolgens zal,
ondanks de pogingen dergenen die zoo gaarne de halve waarheid
redden , de gansche waarheid worden gebannen. Geene verborgenheden, geen Christus , geen Bijbel, geen Openbaring, geen God!
Christendom , en Jodendom , en Deisme zullen , gelijk in Duitschland onlangs , onder de algemeene benaming van Piêtisme verachtelijk worden gemaakt.
Maar het menschelijk gemoed kan hierbij niet berusten. Wat
dan? Het is gedwongen, bij den onwil en het onvermogen om zich
tot God te bekeeren , nog dieper in den afgrond te vallen. En hoe
kan dit , waar men reeds zoo laag gedaald is ? Op tweederlei wijs.
Vooreerst door zich , zoo veel doenlijk , van de gedachte aan al
wat Goddelijk is , te ontslaan. Afgemat , ten gevolge van den eindeloozen en vruchteloozen strijd van meeningen en stelsels door de
redeneringen van het scepticisme evenmin als door de drogredenen der ongodisterij overtuigd , zoekt de mensch naar waarheid
niet langer.De uitroep: wat is waarheid! is de lens der weetgierigheid
of de noodkreet van het beangstigd gemoed niet meer zij is de taal
van versmading en verachting. Men is met de dwaling niet ingenomen , aan de waarheid niet vijandig, aan beide onverschillig.
Beide stelt men gelijk men ijvert voor tijdelijk belang en zinnelijk genot men is verdraagzaam voor al wat aan het streven naar
aardsche goederen en aardschen vrede niet in den weg is. De tijd
der geestdrift voor het ongeloof is voorbij. BOSSUET zeide : « Je
»prevois que les liberties et les esprits forts pourront etre &ere» dites , non par aucune horreur de leurs sentimens , mais parce
» qu'on tiendra tout dans Pindifference , excepte les plaisirs et les
» affaires.»' en DE LA MENNAIS voegt er bij «Vous l'avez entendu ;
»regardez maintenant autour de vous , et repondez. Qu'aperce» YeZ-vows de toutes parts qu'une indifference profonde sur les
» devoirs et sur les croyances, avec un amour effrene des plaisirs
DE LA MENNAIS , I. 14.
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»et de l'or, au moyen duquel it n'est rien qu'on ne puisse obte» nir ? Tout s'achète,.parce que tout se vend, conscience, honneur,
»Religion, opinion , dignites , pouvoir , consideration , respect
1) meme: vaste naufrage de toutes les verites et de toutes les ver» tus. L'extinclion absolue du sens moral ne perm et pas meme
» qu'on s'interesse a l'erreur speculative ; on la laisse pour ce
» qu'elle est, ainsi que la verite; on n'y pense point , on ne s'en
occupe point : ne pouvant aneantir le livre de la nature , qui se
deploie inagnifiquement a tous les egards , on en efface avec soin
»le nom de Dieu , et , se Natant de tourner les pages qui rappel» lent le Createur , on s'arrete uniqueinent a celles qui nous in» struisent des proprietes des corps , et des jouissances qu'on en
»peut tirer.»' En verder : « Toutes les theories philosophiques ,
» toutes les philosophies d'impiete , sont venues se fondre et dis» paroltre dans ce systeme devorant ; veritable tombeau de l'in» telligence , ou elle descend seule , nue , egalement abandonnee
»de la verite et de l'erreur ; sepulcre vide , oil i'on n'apercoit pas
»m'eme d'ossemens. » 2 1k zou niet eindigen , zoo ik de treffende
plaatsen wilde bijeenbrengen uit zijn werk Indifference en matare de Religion , in hetwelk hij deze krankheid der eeuw met den
gloed zijner welsprekendheid beschrijft. Te regt mogt hij aan ► den
ingang deze woorden plaatsen « Le siècle le plus malade n'est
» pas celui qui se passion.ne pour l'erreur , mais le siecle qui ne»glige, qui dedaigne la verite. II y a encore de la force, et par con»» sequent de l'espoir , la ou i'on apercoit de violents transports :
»mais lorsque tout mouvement est eteint , lorsque le pouls a cesse
» de battre , que le froid a gagne le coeur, qu'attendre alors
» qu'une prochaine et inevitable dissolution ? » 3
Doch er is , behalve dit verstikken van Godsdienstgevoel , eene
tweede rigting waarin men den gruvvel der ongodisterij , om in
een anderen gruwel te vallen, ontvliedt. Door bet ongeloof wordt
men naar bijgeloof geleid ; Godverzaking brengt afgoderij te
weeg. « Maak ons goden die voor ons aangezigt staan. » Men doet,
zoo als Voltaire gezegd heeft : « Si Dieu n'existolt pas , it faudrait
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»l'inventer.» Maar hoedanig is die uitgevonden Godheid? hoedanig die afgod , niet van hout en steen , maar van de ijdele verbeelding , en van het kortzigtige verstand, en van het bedorven
hart , en van het opgewonden gevoel ? Een schrander beoefenaar
der wijsbegeerte , LICHTENBERG sprak in het Mast der vorige
eeuw : « de wereld zal in hare filozofische opvattingen zoo hooge
»trap van verfijning bereiken , dat , gelijk het nu belagchelijk is
»aan spooken te gelooven , het even bespottelijk zal wezen te geP looven aan een God.» « En , » laat hij er op volgen , met bewoordingen in wier eenigzins caustieke uitdrukking een veelbeteekenende opmerking ligt , « hierbij zal het niet blijven. Er komt een
»tijd dat er aan het bestaan enkel van spooken geloof zal worden
-» gehecht.»' Zoo ver inderdaad heeft de wijsbegeerte het gebragt :
den God der Openbaring heeft zij verloochend om zich voor de
schimmen van het filozofisch brein neder te buigen ; tallooze systemata zijn opgerezen , voor wie de naam van spooksels , in elk
opzigt, welverdiend is.Vraagt gij voorbeelden van hetgeen ik meen?
ik wijs u op de velerlei soorten van Mysticisme, waarin men , na
schipbreuk van het geloof geleden te hebben , een toevlugt gezocht
heeft voor het gevoel: op het Pantheigme , volgens BAUTAIN 1 , «la
»veritable heresie du 19e siecle , » onlangs door een bevoegden
regter het geheim van Duitschland genoemd: op de hooggeroemde
wijsbegeerte van HEGEL , volgens welke de Godheid bet laatste produkt en de hoogste zelfvolmaking van den zich vormenden wereldgeest is: op het St. Simonisme, dat minder in zijn voorbijgeganen
worm dan om zij ne blijvende rigting-opmerkelijk , in de afschu welijke leerstellingen der Buitsche Rehabilitatoren herleeft. Zoodanige, ik zou bijkans zeggen-, monsterachtige wijsheid zal steeds ,
vroeg of laat, het voortbrengsel van het menschelijk vernuft zijn ,
-

.Unsere Welt wird noch so fein werden , das es eben so lacherlich seyn
1)wird, einen Gott zu glauben , als heut zu tage Gespenster. —Und dann wieder
»fiber eine Weile wird die Welt noch feiner werden... Dann —,und dies wird
Dirks Ende seyn , damn werden wir : Nur noch an Gespenster glauben. Wir selbst
s werden seyn wie Gott. Wir werden wissen : Seyn und Wesen iiberall ist und
vkann nur seyn — Gespenst.v Berl. Evang. Kirchen-Zeitung , 1S36. p. 3.
9
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waar dit den God die zich bekend gemaakt heeft , in Zijne tweeerlei Openbaring, in het Rijk der Natuur en in het Rijk der Genade ,
miskent. Dan geldt, met dubbele kracht , de uitspraak van den
Apostel : « omdat zij , God kennende, Hem niet als God- hebben
» verheerlijkt en gedankt, zijn zij, zich uitgevende voor wijzen ,
» dwazen geworden ; als die de heerlijkheid des onveranderlijken
» Gods veranderd hebben in de gelijkenis » van beelden niet met
handen gemaakt , maar door de bedorven Rede gevormd; zoodat
zij in deze schepselen hunner inbeelding zich zelven « geeerd en
» gediend hebben boven hun Schepper, die te prijzen is in alle
» eeuwigheid. »
Ziedaar den afloop der ongeloofstheorie in de, Godsdienst ; een
streven naar ongodisterij , hetwelk , bij de tegenspraak van het
hart, zich in de meest volledige Godvetgetenheid, of in de meest
ongerijmde voorstellingen der Godheid verliest. Is er dan voor
den mensch die zich van God afgekeerd heeft , geene uitredding
meer ? Aileen wanneer- het Gode behaagt over het Volk dat in de
- duisternis wandelt , een groot li cht te doen opgaan : bij de menschen is het onmogelijk ; maar alle dingen zijn morlijk bij God..
-

Ik wensch het overige van dit uur te besteden om- ten aanzien
der Politiek, met meerdere uitgebreidheid te verrigten, wat ik in
weinige trekken omtrent de Godsdienst-begrippen getracht heb
te doen. Ik stel mij voor u aan te wijzen welke de gevolgen zijn
der theorie van Vrijheid en Gelijkheid , zoo dikwerf haar verwezenlijking- beproefd wordt. Ik wensch u te doen opmerken , eerst
dat de opvolging der perioden , ten anderen dat de eenzelvigheid
van het revolutionair karakter, zoo als de geschiedenis beide aan
de hand geeft , reeds uit de beschouwing van ontvvikkeling en
beletsel , van actie en reactie , ook zonder de hulp der historie , in
een onvermijdelijken afloop kan worden getoond.
Er moet een Tijdperk van Voorbereiding zijn waarin de
Bevolutie-leer veld wint, waarin zij in de gemoederen un fait
aceonyli wordt. Weldra , ten gevolge van den natuurlijken
voortgang der redenering, is bet uitgemaakt dat elke Staat uit de
-
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vereeniging van vrije en gelijke menschen wordt gevormd, wier
mandataris het Gouvernement, wier algemeene wil de etnige wet
is. Deze denkbeelden , die de veroordeeling zijn van elk wettig
gezag (die, zoo als een treffelijk Schrijver het uitdrukt, « frappent
» tous les gouvernements du caractére d'usurpation et de nullite,
» et sont l'eponge de tous les gouvernements ; )) 1 ) deze anarchieke
wanbegrippen worden als; eeuwige beginselen , met onbegrensden eerbied beschouwd. Deze baiidenia moet nageleefd worden ;
dit Charter der Menschheid , door den eigen vinger der Natuur
in de zielen geprent , moet, naar den bijkans algeineenen wensch ,
in de vorming en inrigting der Staten tine Charte-verite zijn.
Een tweede Tijdperk , de tijd der Ontwikkeling , is daar. De
theorie meesteres der harten, streeft naar het meestersehap in
de praktijk. Twijfelt gij aan het welgelukken? berekent , bij de
zwakheid van den wederstand, de uitgestrektheid van haar eigenaardige kracht.— Wanneer dergelijke leer veld gewonnen heeft, is
er een tijd voorafgegaan van schroomelijk verval ; het echte Staatsregt is , met begrippen die naar een. droevig Absolutisme leiden ,
verward ; de Staatsvormen zijn verbasterd ; de stof tot misnoegen
opeengestapeld, ; de behoefte naar verandering en de onmogelijkheid van behoild is levendig ea dringend. Voegt, nu , bij het verdwenen zijn der beginsels , bij het waggelen der instellingen ,
de natuur eener leer die den teugel viert aan alle driften , die
den hoogmoed ten top voert , die aan begeerlijkheid en eerzucht de bekoorlijkste vooruitzigten opent , die aan al vi
waar en goed is ,, door bedriegelijke overbrenging, een schitterenden tooi van deugd en heerlijkheid outleent ; van een leer die
vrijheid, verlichting„ bescliaving, en elken zegeu belooft; die, met
terzijdestelling der Openbaring , den invloed van een nieuwe Religie der menschheid verkrijgt , en die in het hart der belijders
een fanatisme ontsteekt drat ter bereiking zijner oogmerken geen
onderscheid van middelen erkent.. Meent gij dat , in dezen stand
der zaken , de weinige weifelende vrienden eener waarheid die
DUMONT,
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onbekend en veracht en hatelijk geworden is, dat de voorstanders
van een Godsdienst en van een Staatsregt , die men voor bij geloof
en tyranny uitkrijt, dat tegenstanders welke men, in het belang der
verlichting, haat en vervolgt, invloed op den gang van begrippen
of gebeurtenissen kunnen hebben ? In anti-revolutionairen zin ,
en dit behoort wel in het oog gehouden te worden , in waarlijk
anti-revolutionairen zin zal wederstand niet mogelijk , zal naauwelijks poging tot wederstand denkbaar kunnen zijn.
En torh zal er worsteling ontstaan. Hoe dan ? de ingenomenheid met de beginselen is algemeen; algemeen de overtuiging
omtrent de wen.schelijkheid en pligtmatigheid der praktijk ; van
waar de strijd? Wij zullen het spoedig ontvvaren , bij de herinnering dat niet de Logica alleen` de leidsvrouw van het menschelijk geslacht is. Het is niet enkel de juistheid of onjuistheid der
syllogismen, welke tot tweedragt aanleiding geeft.
Er is , bij overeenkomst in de grondslagen, verschil in hetgeen
op eenerlei fundament gebouwd wordt. Er is verscheidenheid der
redenering. Niet alien die het beginsel aannemen, zijn scherpzinnig genoeg om de geheele aaneenschakeling der sluitredenen te
overzien.
Er is , wat ten minste evenzeer opmerking verdient , er is ook
verscheidenheid van belangen. Tot op zekere hoogte schijnt toepassing voordeelig voor alien; eene schrede verder,, en alles is,
voor den eenen te verliezen , voor den anderen te winnen. De
strijdigheid der inzigten wordt door deze strijdigheid der uitzigten versterkt.
Er is eindelijk onderscheid van karakter. De een zal terugdeinzen voor de verwarring en gruwelen die men aanschouwt of
te gemoet ziet; de ander zal achten dat dit voorbijgaande kwaad ,
tegenover het goede dat men beoogt , weinigbeteekenend is.
Derhalve strijd , wel niet over de deugdeiijkheid of toepasselijitheid der theorie ; maar over de wijs en de mate en het tijdstip
der praktijk. Strijd, niet van revolutionairen en anti-revolutionairen, maar van onderscheidene partijen binnen den revolutionairen kring. Sommigen zullen onvoorwaardelijk vooruit willen;
anderen alleen in zoo verre dit net hetgeen zij als regt en orcle

of ook met hetgeen zij als voordeelig voor het Vaderland of voor
zich zelven beschouwen, vereenigbaar is. Aldus zal terstond , bij
overeenstemming in grondstellingen , de tweederlei rigting open.baar worden , die men te regt le mouvement en la resistance genoemd heeft.
. De onvermijdelijke strijd moet telkens heviger zijn. - De
voorstanders van vooruitgang zullen naarmate ook na de
aanvankelijke verwezenlijking hunner wenschen , nieuwe beletselen ontmoeten , bij de warmte hunner overtuiging , zich te meer
genoopt voelen om in voortgaande toepassing het redmiddel uit
alle zwarigheden te zoeken. Eerst is het hun te doen om hervorming der Staten , om verlevendiging van hetgeen zij door de benaming van oorspronkelijke grOndtrekken verstaan. Straks begrijpen zij dat de aard zelve der instellingen hinderlijk is ; dat de
wenschelijke verandering niet het brertgen van nieuwe lappen op
een oud kleed is; dat alles nieuw moet worden gemaakt ; dat er,
na afbraak en na wegruiming van het puin , een platte en ledige
grond , eene table rase moet zijn ; dat hervorming te gering is;
dal er eene schepping, dat er, in den Staat en de Maatschappij, niet
Reformatie , maar Revolutie vereischt wordt. Langs de lijn der
telkens meer radicale begrippen , zal men door alle hinderpalen
heen willen dringen; na de overmeestering van elk beletsel zal
men , voor het heil dat men verwachtte , onheil ontmoeten , en in
elke teleurstelling na elke overwinning , een reden te meer hebben
om aan het AO onvolledige der toepassing de gestadigheid der
mislukking te laste te leggen. Bovendien zal de heftigheid van
den aanval door de heftigheid van den tegenstand klimmen. Met
elken voortgang der Revolutie zijn er meer die zich tegen onvoorwaardelijketoepassing verzetten. Natuurlijk. Door hetgeen aanvankelijk voor weinigen schadelijk was , worden weidra zeer
velen getroffen. Telkens worden meer regten vertreden ; meer
belangen benadeeld ; meer personen in lijden gebragt , meer
misdaden gepleegd. De vooruitstrevende rigting ontmoet , na
elke zege , een talrijker schaar dan waarop zij zoo even de overhand behield.
Langen tijd moet deze kamp ten voordeele der be•eging uitval-
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len. Zij alleenlis consequent ; zij verlangt de toepassing van hetgeen alien, met geestdrift, als regel erkend hebben. Haar aanhangers zijn sterk door de bewustheid dat hetgeen zij verlangen ,
naar dien regel, waarheid en regt is De tegenstanders zijn zwak ,
omdat zij met zich zelven in blijkbare tegenspraak zijn. Het onhoudbare van hun standpunt is openbaar. Zij die aan het hoofd
der Staten in naam gebied voeren , zullen vvillens, onwillens, in de
revolutionaire rigting worden voortgedreven , en zoodra zij eene
wederstreving beproeven die wezenlijk belemmert , zullen zij
straks door anderen worden verdrongen , die weldra , bij gelijke poging , gelijk lot zullen ondergaan. Gestadige afdaling
van kwaad tot erger. Verkondiging eener steeds vreeselijker
anarchie ; niet alleen omdat , wanneer het wettig gezag miskend
wordt , het losgelaten VollKaltijd iederen band ondragelijk vindt ,
maar ook omdat de revolutionaire vrijheid uit een beginsel van
ontbinding afgeleid is. Tevens zal , ter doordrijving dezer
begrippen , eene regeling der wanorde vereischt worden , eene
vervanging van gezag door geweld , eene organisatie der anarchie ; eene dictatuur , voor wier onmenschelijk schrikbewind
alles buigt of te niet gaat.
Nog een trek. Bij het verband van Godsdienst en zedelijkheid
met politiek , zal de ijver ter vernietiging van het gezag met den
ijver ter vernietiging van het geloofgepaard, en de Revolutie met
een geest der helle , in het vervolgen van Godsdienst en van
deugd, bezield zijn.
Zoodanig is het tijdperk der ontwikkeling , maar het wordt ,
ten derde , door een tijdperk der Reactie gevolgd. De zegepraal
der beweging duurt niet altijd. De stroom die dijken en dammen
overweldigd heeft , zal worden gestuit. Dit is niet twijfelachtig.
Elke schrede toch die den opgewonden zeloot nailer bij het doel
schijnt te brengen , toont aan den meer onbevangen beschouwer
de onmogelijkheid om het te bereiken. De theorie wordt telkens
dubbel streng in haar eischen ; tot dat zij , door de uitgestrektheid
zelve van haar zegepralen, ten laatste voor de telkens aangroeijende reactie bezwijkt. Hoe ver de stelselmatige dwaling voort-
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woeden zal , is onzeker ; maar dat de Revolutie tot staan zal worden gebragt , is gewis. Het ingenomen zijn met onvoorwaardelijke
toepassing gaat , vermits zij zich enkel in jammeren openbaart ,
eenmaal voorbij. Eene kleine minderheid kan , door dweepzucht
en fyzieke magt, geruimen tijd de overhand behouden; maar
de tijd komt , waarop het doordrijven der revolutionaire gevolgtrekkingen onmogelijk wordt, en de kracht der verwoesting voor
het onuitroeibaar beginsel van zelfbehoud zwicht. Gelijk aan de
vvoeste baren der zee , na in den storm alles wat op de wateren
geslingerd werd , verbrij zeld te hebben , breken en verstuiven zij
zoodra ze de rotsen , welke aan hun overmoed perk stellen, hebben bereikt.
Ik behoef wel niet u de periode der Omwenteling te wijzen ,
welke den afdruk der ontworpen teekening vertoont , en waar'omtrent ik wensch u te hebben overtuigd dat zij geenszins het
resultaat van toevallige omstandigheden geweest is.
Laat ons voortgaan en zien welke de kenmerken zijn van de
zegepraal der Reactie. Verwerping welligt der Revolutionaire leer,
om het echte Staatsregt tot rigtsnoer te kiezen? Er is niet de
minste grond om zoodanige plotselinge ommekeer mogelijk te
achten. Integendeel. Ook bij de zegevierende partij is wel het
onzinnig voortjagen in de praktijk , maar geenszins de leer zelve
in discrediet geraakt. Ook in haar sehatting blijft zij waar en
goed , de eenige bron van vrijheid en heil. Enkel in de toepassing
is er verschil. Nu is voor haar te veel, wat te weinig in het oog der
tegenpartij was. Volgens de heftigen ging men niet ver genoeg ;
de gematigden beweeren dat men reeds te ver gegaan is. Wat
behoort er clan, tot heil van den Staat te worden verrigt? Dit valt
in het oog. Men behoort , bij de onmogelUkheid om zonder gevaar
verder te gaan ,.het er voor te houden dat nu het juiste standpunt
eener wenschelijke ontwikkeling bereikt is ; men behoort niet
voor- , maar ook niet achterwaarts te gaan. Op de lijn door eigen
wijsheid getrokken , wordt de vlag der Omwenteling geplant.
Allen die deze grenslijn zouden willen verzetten , worden Ultras
en vijanden der Revolutie genoemd.
Aldus is de bovendrijvende partij in dubbelen zin inconsequent.
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Want, is de revolutionaire rigting loffelijk geweest, wie heeft de
bevoegdheid om haar eigendunkelijk te stremmen ? Of zoo inderdud reactie plaats behoort te hebben , waarom zou men diem
terugwerkenden invloed niet hooger doers opklimmen ; waarom
niet de wenschen en betangen en regten in acht nemen ook van
hen die , ofschoon de poging mislukt is , vroeger , op dezelfde of
soortgelijke gronden reactie hebben begeerd? Men heeft gekozen :
wie gaf tot die keuze voor anderen het regt ? De bepaling van het
standpunt.is blijkbaar willekeurig. — De Reactie wordt van weerskanten bedreigd en in de engte gebragt door landen die , al is
het dat zij Contra-Revolutionair en Ultra-Revolutionair genoemd
worden, beiden zich beroepen op beginsels, waaraan het Bewmd
zelf hulde gebragt heeft. Dit Bewind zal, meer dan eenig ander,,
tot zinspreuk dienen te hebben : « Sic volo , sic jubeo , stet pro
» ration voluntas. »
Derhalve wordt men ook nu, tegen- wil en dank , tot de meest
hevige dwangmiddelen geleid. Wij mogen onderstellen dat het
aan die Factie, vvelke zich de Gematigde noemt, ernst is gematigdheid te betrachten , en de orde die zij voorstaat , met eene
ruime mate van vrijheid in vereeniging te brengen. Gelijk de
voorstanders der beweging ook orde , maar eerst vrijheid , gewild
hebben, zoo zal nu door de voorstanders der Reactie ook vrijheid , maar eerst orde , worden gevvenscht. Doch, bij het vormen van dien welgemeenden wensch , vergeten zij dat orde ,
op het revolutionair terrein , alleen door het prijs geven der
vrijheid gekocht wordt. Althans evenzeer als vroeger voor de
consequenten, is geweld nu voor de inconsequenten onmisbaar. Zij hebben geenerlei steun in beginsels ; zij kunnen zich
enkel op de omstandigheden , op de noodzakelijkheid beroepen ; maar de ondervinding leert dat in dit hoogste ressort de
uitspraak naar gelang van ieders inzigten verschilt. Zij verlangen
eendragt, en eendragt bovenal; en waar deze blijkt door Been
vereeniging van beginsels of begrippen verkrijgbaar te zijn , daarmoet eenheil, hoedanig ook, het surrogaat worden van eensgezindheid ; daar moet orde geboren worden uit gezamenlijke on(lerwerping van alle partijen aan het bestaande Gouverneatent.

:
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Het is te bevroeden hoedanige Staatkunde ter bereiking dezer
oogmerken vereischt wordt ; eene Politiek die, voor de regtbank
der revolutionaire theoriin , dat is , van haar eigen leerstellingen
veroordeeld , haar eenige kracht in materiele hulpmiddelen zoek';
belangen tegenover beginselen stelt ; de vormen behoudt en de
leeringen waaruit zij leven ontvangen , voor zoo ver zij haar dienstig zijn, te baat neemt ; voor het overige , als onbruikbare theorien , verachtelijk maakt ; en zich tegen baatzucht door intrigue ,
tegen opgewondenheid door afleiding , tegen blijvende en werkzame revolutionaire geestdrift door dwang , beveiligen wil. Maar
wat moet het gevolg zijn? Immers op nieuw voortdurende strijd.
Een strijd te heviger,, naarmate in de worsteling zelve het geweld
drukkender en het contrast van theorie en praktijk onverdragelijker wordt. En toch zal ook in dezen strijd telkens de willekeur
de overhand behouden. Dezelfde afkeer van een sehrikbewind,
waaruit de reactie voortgekomen is , brengt onvoorwaardelijke
overgave aan elken maatregel te weeg die tot haar instandhouding vereischt wordt. Om gestadige wrijving en botsing te does
ophouden, laat men ook het minste overblijfsel der vrijheid te
niet gaan. Zoo als men vroeger zich boog voor een despotisme ,
door hetwelk aan het Souvereine Volk vrijheid geschonken of
toegezegd werd , zal men zich kunnen buigen voor eene AutocrEtie , die het Souvereine Volk , om het tegen losbandigheid te beschermen , aan ketenen legt.
Men zal mij te gemoet voeren dat ik de trekken van het beeld
aan de dwingelandij van NAPOLEON ontleen : ik ontken het niet ik
wensch de gelijkenis , bij latere gelegenheid , in bijzo.nderheden te
ontvouwen; alleen verlang ik wederkeerig de erkentenis te ontvangen dat zoodanige dwingelandij , wel verre van een toevallig verschijnsel te zijn , in haar natuur en strekking , de voortzetting der
revolutionaire lijn , in omgekeerde , of, laat ik liever zeggen , verbogen rigting, geweest is. Te ruime mate van Volksvrijheid
baart tyranny. Zoo het noodig ware , zou ik op de historie van
Rome en Griekenland wijzen : gij kent de heerlijke leadzijden van
PLATO, in zijne 1?epubliek waar hij de natuurlijke opvolging der
regeringsvormen , naar het leven , afgeteekend heeft. Doch er is
,
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Mier meer. Geen republikeinsehe vrijheid kan met de revolutionaire slooping van elken maatschappelijken band , geen republikeinsche tyranny met den revolutionairen dwang in vergelijking
worden gebragt. En , zoo er aan mijne verzekering omtrent de
onvermijdelijkheid van schrikverwekkenden dwang , als aan une
profe'tie apr4 coup , minder waarde gehecht wordt , hoort hoe
desaangaande de meester in het vak , ROUSSEAU, over zijn eigen
werk geprofeteerd heeft : le grand probleme a resoudre en
»politique : trouver une forme de Gouvernement qui mette la loi
»au dessus de l'homme. Si cette forme n'est point trouvable , et
» j'avoue ingenument que je crois qu'elle ne l'est pas, tnon avis est
»qu'il faut passer a l'autre extremite, et mettre un homme autant
» au-dessus de la Loi qu'il peut Ntre ; par consequent etablir le
despotisme arbitraire , et le plus arbitraire qu'il est possible. Je
voudrais que le Despote put Atre un Dieu. En un mot , je ne vois
»point de milieu entre la plus austere Democratie , et le Hobbisme
o le plus parfait. Car , le conflict des hommes et des loix , qui met
dans l'Etat une guerre intestine continuelle , est le Aire de
tous les etats politiques.» Met eenvoudigheid en kracht toont
DE LA MENNAIS de onvermijdelijkheid van dit vreeselijk alternatief : « Cette liberte a laquelle aspire le liberalisme , it ne saurait
l'atteindre , parce que les fausses maximes qui dirigent son acs tion , Pen eloignent necessairement. En . niant la communication
» du pouvoir divin , it nie- la possibilite mere d'un pouvoir legiti» me , et des lors il est contraint , ou de detruire to societe , ou d'ac» cepter la servitude. En niant l'existence d'une loi commune
»immuable., universelle , de justice et de verite , obligatoire
» pour thacun, it nie que le pouvoir , quel qu'il soit , ait d'autre
»regle que sa pensee et sa volonte ; et it est de nouveau con» traint , ou de detruire le pouvoir , et avec lui la societe , ou d'ac» cepter la servitude. »1 - Voorzeker ; waar de Goddelijke oorsprong van het gezag iniskend wordt, daar blijft , zoolang de
energie der bevolking niet uitgedoofd is, geen keus dan tusschen
het uiterste der losbandigheid en het uiterste der slavernij.
I. 25-8.
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Ik zou verder kunnen gaan. Ook de overmagt der Reactie houdt
op. Men vernietigt de beginselen niet, waarvan men de werking ,
door willekeur, tijdelijk bedwingt. Onregt is voor de reactionaire
Overheid , ter zelfverdediging , behoefte ; en met de veerkracht
van het geweld klimt de weerzin , •de verbittering , de wrok ,
de felle en doodelijke haat tegen degenen of dengenen , in wier
hand het Bewind is. De straf des drijvers wordt verbroken. De
vrijheid , naar het schijnt , is wedefom daar. Wat dunkt u? zal het
de echte vrijheid kunnen zijn ? zal men , bij de wederoprigting
van den Staat , zich onthouden van de wanbegrippen die zooveel
onheil gesticht hebben ? zullen de ware beginselen van het regt
de leiddraad worden van Overheid en Volk ? Immers neen. Of
meent gij dat tijden van an.arohie en despotisme, met al den sleep
van misdaad en ellende, ter rustige beoefening der wetenschap
uitermate geschikt zijn? of dat de Volken , na eenmaal de waarheid verloochend to hebben , door rampspoed alleen geleid worden tot de bekeering des harten , waarin de meest afdoende
anti-revolutionaire kracht ligt ? Laat ons met onbevangenheid
nagaan hoedanig men zich , bij de opkomst van den nieuwen dageraad , den toestand der gemoederen en den aard der heerschende
denkwijze voorstellen moet. Het echte Staatsregt zal bij voortduring aan de meesten onbekend zijn. Het zal , of verguisd , of
wel , hoogstens , met meer of minder eervolle melding , order de
categorie der antiquiteiten worden gebragt. Daarenboven, de
zaak der Revolutie heeft , in het tijdperk van bedwang, niet verloren , maar gewonnen. Het dweepen met haar beloften , dat onder de gruwelen der ontwikkeling verflaauwd was , zal, ten gevolge der verdrukking, wederom verlevendigd zijn. Ook is er bij
ontstentenis , indien ik het dus uitdrukken mag , der echte waarheid, geen toevlugt dan in de onechte ; dat is in hetgeen , waarvan
de juistheid , in verband met de aangenomen wanbegrippen , niet
kan worden betwist. Stellen we ons nu in de plaats dergenen die
het Staatsgebouw willen optrekken. Hun eenvoudige redenering is
deze : de theorie is goed; zij alleen is overeenkomstig met de hooge
waarde van den mensch. En Loch zijn de vruchten losbandigheid
en slaverriij. Van waar dit ? Ei ! het wordt ons door de bittere er-
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varing der doorgestane jammeren geleerd. Omdat de toepassing
verkeerd is geweest. Omdat er overdrijving en buitensporigheid
plaats gehad heeft. Omdat dweepzucht en eergierigheid op wijsheid en belangeloozen zin de overhand behaald hebben. Laat ons
niet , van wege de afdwalingen der menschen , de voortreffelijkheid der leerstellingen miskennen ; maar veeleer , bij vasthouding
aan vrijzinnige begrippen , eene voorzigtigheid voegen , waarvan
het gemis tot dus ver , door dubbel misverstand, in tweederlei
soort van ellende gestort heeft. Gaan wij met bezadigdheid te
werk ; bezadigdheid alleen hebben wij noodig om de klippen
beide van anarchie en despotisme te ontzeilen , en , met het coinpas onzer theorien , de haven , waar een overvloed van zegeningen ons wacht , te bereiken. — Eene redenering van uitnemende juistheid voorzeker , indien ten minste , o wijze stuurlieden ! gij niet , door hetgeen ge als onwaardeerbare magneetnaald beschouwt , in lijnregte rigting naar eene dezer beide
klippen geleid wordt. Maar,, zoo , gelijk wij meenen, het compas bedriegelijk , de theorie valsch is, dan moet ook voor deze
redenering de spreuk gelden van den Romeinschen dichter :
« incerta haec si to postules Ratione certa facere , nihilo plus
» ägas. Qualm si des operam ut cum ratione insanias. » — Zoodanig is de redenering ; hoedanig zal het werk wezen ? Oude vormen zal men in dier voege terugroepen , dat ze met den nieuwen
geest worden bezield. Men zal nu opnemen wat vroeger ter zijde
gelegd was , maar het zal uit historischen bodem op revolutionairen akker worden overgeplant. Niet ongezind om de revolutie , door matiging , met historische ontwikkeling te verzoenen ,
zal men het historische in de uiterlijkheid der inrigting en in het
traditionele der naamgeving doen bestaan de matiging in de
halve of minder dan halve toepassing der geliefde begrippen ,
waardoor men zich zelven en anderen met een schijn paaijen en
aan het opgetogene Yolk voor revolutionaire wezenlijkheden fictier' in de hand spelen zal. Dit zal een vierde Tijdperk van hernieuwde proefneining zijn. ; maar dit Juste Milieu , waarbij de
politieke strijd , zooveel doenlijk , binnen den kring der representative vormen beperkt wordt , is eene onophoudelijke slinge-
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ring , waarin men te vergeefs het Staats-evenwigt zoekt. Zoodanige toestand kan Beene bestendigheid hebben. De begeerte naar
vrijheid wordt door deze vertooning niet bevredigd , maar getergd ; en wederkeerig, ten gevolge dezer liberale recrudescentie,
is er des te meer behoefte aan versterking van het gezag, bij het
voortleven der revolutie-begrippen zal de Oppositie des te geweldiger en des te begeeriger zijn, naarmate het Bewind , bij de
onzekerheid zijner regten , zwakker en toegeeflijker is en, wanneer de zaak eene ernstige gedaante verkrijgt , is men van weerskanten gedwongen zich , waar legale invloed te kort schiet, van
middelen die met de revolutionaire theorie in verband staan,
van een Coup d'Etat , door de noodzakelijkheid gewettigd ,
of van een opstand , de heiligste der pligten , te bedienen.
Zoo gaat men schokken te gemoet, waarbij , of de vrijheid andermaal te niet gaat, Of het wankelbaar gezag in een stort , en die ,
naarmate zij geweldiger zijn, des te meer veroorzaken dat men ,
ook ten koste van den theoretischen afgod, reikhalzend naar
een einde der gestadige ongestadigheid verlangt.
Acht a het vreemd? Zou dan de geestdrift, na zoo lang vruchteloos te hebben geblaakt , niet eindelijk worden bekoeld? Met
de waarheid onbekend, met de gevo]gen van hetgeen men voor
waarheid hield , al te zeer bekend, zal men , na zoo menigmaal ,
onder de leus van beginselen , bedrogen te zijn , wantrouwend
worden omtrent al wat beginselen heet. Het Materialisme zal de
vrucht wezen der teleurstellingen van de Politiek. Men zal , ook
thans , onder voorgeven van wijze behoedzaamheid, van vermij ding der uitersten , van een beter en , hoe• dikwerf ook gewij zigd ,
telkens volkomen Juste Milieu, geen ander stelsel of plan dan
van algemeene instandhouding hebben , van handhaving van het
statu quo , quand mime; een systema dat men , vermits het
voor elke beweging beducht is , te regt stationair en , daar het
alle verbetering schuwt, niet ten onregte albehoudend , zonder
onderscheid van goed of kwaad conservatief noemt. De trekken
van deze gedaantewisseling liggen voor de hand. Vrees voor
erger en behoefte aan rustbewaring zal elke hooger inspraak of
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edeler behoefte doen zwijgen. Bevordering van stoffelijke belangen zal het eenige doel van den Staat zijn. Naarmate de veerkracbt
der gemoederen, of door vertwijfeling aan bet zamenbrengen van
vrijheid met orde verlamd , of aan het uitsluitend bejagen der
voordeelen van handel en industrie zal worden besteed , zal er ,
tot beteugeling dergenen die den grens der volmaakbaarheid
eenigzins boven het stof zouden begeeren te stellen, minder
geweld worden vereischt. De boeijen zullen minder behoeven te
knellen omdat de slaaf gedwee is. Zoodanig is het vidfde
perk , waarin vertwijfeling aan de vrijheid en onverschilligheid
omtrent het regt de overhand heeft. Ik onthoud mij van verdere
trekken. Ik evil den schijn eener satyre op hetgeen wij om ons
heen zien, vermijden. Ik onderzoek niet welke de uitkomst van
dergelijke overleggingen zal kunnen zijn. ; het is hier de plaats
niet om , waar de paralelle lijn der geschiedenis ontvalt , eenige
pissing omtrent de toekomst in het midden te brengen. — Mijn
oogmerk is bereikt , indien ik u getoond heb dat , waar het revolutie-beginsel algemeen geworden is , men , uit den aard der zaak ,
een tijdperk te wachten heeft van voorbereidlng , van ontwikkeling , van reactie van hernieuwde proefneming , van moedelooze
beru8ting.
Weldra hoop ik die perioden , gelijk ze zich historisch aan ons
voordoen , te beschouwen : doch , eer ik hiertoe overga , vvensch
ik , ten slotte dezer Lezing , na de verscheidenheid der trekken
u de overeenkomst van karakter, de eenzelvigheid van natuur en
strekking , te doen opmerken ; u aan te wijzen hoe het beginsel
waarvan men uitgaat , bij het meeste verschil van wij zigingen
en vormen , zich in de meest volkomen identiteit van aard en
wezen openbaart.
••nnn•n•n11.

Ook ten deze moet ik beknopt zijn. — Het groote punt van
overeenkomst vied ik in het altijd voortdurend De8potisme van
den Revolutionairen Staat.
Om te toonen wat ik hiermede bedoel , behoef ik eigenlijk
16
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slechts te resurneren wat reeds gezegd is , u te herinneren aan
den Leviathan van HOBBES en aan het Contrat Social van RousSEAU. Er is vrijheid en gelijkheid. Er is dus een Maatschappelijk
Verdrag ; er is dus een Staat , welks eenheid en kracht berust op
het alvermogen van den algemeenen wile En hoe wordt nu die %Nil,
zoo het heet , gevormd en geconstateerd? uit den boezem van
kleinere kringen wordt het goedvinden der individuele burgers ,
als ware 't kanaalsgewijze naar een middenpunt gebragt , or
aldaar zoo wel de Wetgevende Magt als het Uitvoerend Bewind,
met verbreking van tegenstand, in beweging te brengen.. Dus is er
eene almagt van den Staat. Voor zijn regt behoort al wat regt
heet te zwichten. Het is hier, gelijk BOSSUET in beteren zin gezegd
heeft : «Il n'y a pas de droit contre le Droit.»—Er is ondeelbaarheid van den Staat; alle verscheidenheid der deelen wordt opgelost en versmolten in het geheel. Geen zelfstandig aanzijn tegenover den Staat ; de verheerliiking van den Staat ligt in de lijdelijkheid zijner Departementen : enkel stem- en kiesdistricten ,
enkel administrat ieve vakken , ter vereenvoudiging van het beheer. — Er is albe1noeijing van den Staat. Geen onderwerp dat
niet binnen het bereik van den algemeenen wil valt , dat niet medeonder de zorgen der willekeur behoort. Ook over de belangen van
het geweten strekt zij haren scepter uit. Kerk en School zijn inrigtingen van den Staat ; de burger , met lijf en ziel den Staat eigen
kan in geenerlei opzigt onafhankelijkheid bezitten , dan voor zoo
ver hij die van den Staat tijdelijk en voor waardelijk ontvangt. —Er
is dus alleenheersching van den Staat , die meester van goed en
bloed is, zoo als ODILLON BARROT het in de eerste dagen van 1830,
met eene openhartigheid waarvan men later teruggekomen is
uitdrukte : « la Revolution pent demander le dernier homme et
» le dernier ecu. » — Er is een Absoluti:me van den Staat. De Staat
die de wet geeft, is boven de Wet. —Er is Atheisme van den Staat:
de Godsdienst , binnen zekere perken , moge somtijds, als nuttig
en onmisbaar , worden geduld en beschermd ; de Staat zelf is aan
Naar gezag niet ondergeschikt , en de spreuk la Loi est athie is
de leus der openbare inagt. Er is dus , in theorie en evenzeer in
praktijk, afgoderij ten opzigte van den Staat ; Want aan het Staats.

-
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belang fonder velerlei benaming , van Algemeen Welzijn en
Volksheil en Nationaal geluk) moet ook het heiligste en dierbaarste , wanneer de Staat het eischt , ten offer worden gebragt.
Men moet aan de menschen meer gehoorzaam zijn dan aan God ;
men moet Gode gehoorzaam zijn , te weten , wanneer Zijn wil
met de voorschriften van den Staat niet in tegenspraak is.
Dit is het wezen van den Staat en de natuur van het gezag.
Maar , vraagt gij , hoe is het mogelijk dat eene leer waaruit zoodanig gezag ontspruit , als eene theorie der vrijheid uitgebazuind
is ? want welke waarborgen zijn er , dat deze concentratie , dat
deze suprematie, die zich boven at wat God genoemd wordt , verheft , niet ter verdrukking zal worden misbruikt ? Welke waarborgen ? ieder apologist der Revolutie-leer zal het u zeggen. Het
geheele systema kan, als een zamenstel van waarborgen , te berde
worden gebragt. Gelieft slechts op den populairen oorsprong
van alle magten te letten. Het is immers de algeheelheid der burgers van wie de Staatswil uitgaat ; door welke het Staatsgezag
uitgeoefend wordt , die zich zelven beheert; wier vrijheid en autonomie het levensbeginsel is van den Staat; wier goedvinden , langs
legale vormen. bekend geworden , de hoogste wet is; terwijl elke
magt , die zich van den invloed welke haar toebetrouwd is , ter
verkorting van de regten der Volkssouvereiniteit zou willen bedienen , door de werking der vrijheid van verkiezingen , van
drukpers , van publieke meening in toom gehouden, of, waar het
noodig is , in haar misdadigen tegenstand bedwongen en gestraft
wordt.
Deze geruststellende verzekeringen zijn niet verstoken van liefelijken klank ik veroorloof inij echter te doyen opmerken ,
dat de kracht van alle deze waarborgen berust op d e onderstelling dat er inderdaad eenheid en deugdelijkheid en regelmatige
vorming van den algemeenen wil mogelijk is ; eene hypothese
welke op haar beurt twee onderstellingen , beide zees wankelbaar , ten grondslage heeft. De eene , dat de mensch van nature
goed is , zoodat, vermits de voortreffelijkheid van zijn aanleg enkel
door bijgeloof en verdrukking hijkans onkenbaar gemaakt wordt,
i
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de verbreking zijner banden hem. met snelle vaart de volmaaktheid waarvoor hij ook in het Staatswezen besteind is, zal
doen bereiken. De andere , dat er vormen kunnen uitgedacht
worden , waarin werking en tegenwerking, zoo juist is berekend ,
dat de meest kwaadwilligen tot eensgezindheid worden gedrongen. Wilt gij weten wat ten dien opzigte het ideaal is van den
beroemden KANT? Volgens hem behoort de Staatkunde eene
Grondwet te zoeken , van zoo kunstmatige ineenvlechting der
bijzondere belangen met het welzijn v4.n het geheel , dat er zelfs
in eene maatschappij van booze geesten, door een welbegrepen
eigenbelang , eene volkomen oxide , rust , en harmonie der duive.
len bestaan zou.'
Maar wanneer wij het bekoorlijke Rijk der willekeurige hypothesen verlaten, om op den meer veiligen bodem van stellige waar-teid te gaan, dan blijkt terstond de onmogelijkheid der verwezenlijking van deze beloften. •Wij Christenen weten dat de
mensch uit zich zelven geneigd tot het kwaad is ; wij weten ook
dat de vorm van het wezen en niet het wezen van den vorm
gaat , zoodat de meest voortrefrelijke Staatsvorm afhankelijk
blijft van de beginsels waardoor zij in werking gebragt en bezield
`wordt. Men spreekt van de Volkssouvereiniteit , maar wat wordt
-er van die Souvereiniteit van het Yolk ? wij zagen het reeds ; het
bestaande wordt ten onderste hovel' gekeerd, het regt vertreden ,
de Maatschappij gesloopt ; eene Staatsmachine , net den toestel
van buizen en trechters ter opvoering van den Algemeenen Wil
.naar het centrum , georganiseerd maar dit geschiedt niet met
eenstemmigheid van overtuiging ; het wordt doorgedreven met,
overmagt en geweld. De eerste zorg is, in den drang des oogenbliks, het ondersteunen van hen die tolken, voorstanders en uitvoerders van den Algemeenen Wil Of meenen , of althans bewee-

,

I ti Le grand sophiste de Konigsberg a dit tres-consequemment , que mere un

*Etat tout compose de demons pourrait subsister en paix , parceque chaque den mon voudrait du moms avoir des garanties contre les autres. Il ne s'agirait,
.dit-il , que de trouver une organisation qui ne permit k aucun d'eux de
nnuire aux autres ; mais it a oublie de nous donner le plan de cette machine..
V. HALLER 1. 1 1. 324.
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ren te zijn. Zoo geraakt weldra , ten gevolge van verwarring en
strijd, alles, om niet uit een te vallen, in oingekeerde verhouding.
« La souverainete du peuple a deux faces. Si vous la considerez
» dans sa formation , elle eléve tous les individus , elle en fait des
membres du souverain. Si vous la considerez dans son applica» tion , elle les ecrase , elle les aneantit. Personne n'a de droits
» vis-a-vis du droit emane de to-us. Des deux faces de la sou»> verainete du peuple , on en efface une. La formation disparait.
Son application subsiste. »' De Volkssouvereiniteit is , wat
toepassing betreft , beurtelings bij elke Factie , welke de magt
heeft om zich boven het Souvereine Volk te verheffen. Het Bewind veriteemt niet maar maakt bekend wat de Algemeene Wil
is. Die wil , in plaats van naar boven te gaan , wordt uit het centrurn mar beneden gerigt. De Centralisatie, in plaats van het
orgaan der vrijhekl , is een tizeren net over de gansche bevolking
gespreid; een duizendvoudig zamenstel van snaren , dat elken
burger bereikt , om het eerbiedwaardige medelid van het Souvereine Volk , indien het mij vergund is deze vergelijking te gebruiken , in het groot marionettenspel te doen draven en dansen op
de maat van het Algemeen Bewind. Het Yolk heeft zaakgelastigden , het is zoo ; maar de Mandatarissen , onder de dubbelzinnige
uitdrukking van Representanten, gaan te werk als of de Souvereiniteit op hen , als of het eigendom op den rentmeester, overgedragen was. Zoo doet elke partij die in de wetgeving de overhand verkrijgt elk Bewind dat zich boven de wetgeving verheft
elke despoot die van de twisten in het Bestuur en van de zucht
naar orde , ter vermeestering der oppermagt , gebruik maakt.
Allen achten zich hiertoe geregtigd en verpligt, wegens den drang
der omstandigheden, om het revolutie-beginsel te behouden , of
om de verwarring te stuiten waarmede het vergezeld gaat.
.

Zoodanig is de voedzame en geurige vrucht welke op den vrijheidsboom groeit. Doch vergunt mij , bij de behandeling van een
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onderwerp ter regte kennis en waardering ook van onzen eigen
toestand zoo gewigtig, dit despotisme der vrijheidsleer eenigzins
nader in de volgende hoofddenkbeelden te schetsen. — Het vernietigt de individuele vrijheid : het doet ook de politieke vrijheid
te niet goon ; het kent geene grenzen ; het is met vaderlandsche
en nationale belangen in strijd ; het is onvernietigbaar,, zoolang
de revolutieleer niet in hoar wortel uitgeroeid wordt.
a. Het vernietigt de individuele vrijheid ; regtens , ten gevolge
van het aangenomen beginsel. De Maatschappelijke vereeniging
zelve , gelijk zij door de valsche wijsbegeerte gevormd wordt , is
Naar graf. Ik behoef hier , wat het beginsel betreft , naauwelijks
jets te voegen bij hetgeen gezegd is. De Staat heeft over den geheelen mensch onvoorwaardelijke beschikking. Al wat hij bezit ,
heeft hij ter leen ; ook eigendom en 'even zijn voorwaardelijke
giften. Er zal in sommige omstandigheden genot van vrijheid
kunnen zijn ; regt op vrijheid bestaat niet ; het kan den meester
behagen de zwaarte van den keten te verligten ; doch er is een
gewettigde toestand van slavernij..
*Wilt gij u nog levendiger voorgesteld zien hoe de vernietiging der vrijheid tot het wezen der vrijheidstheorien behoort ,
nemen wij de verklaringen in de hand , waar de hoofdbeginselen
van alle revolutionaire Staatkunde , als in een Kort Begrip en.
Catechismus der Verlichting, zamengetrokken zijn : die De'clarations des Droits de l'homme et du citogen, waarbij men voorzeker niet bedoeld heeft de leerstellingen , welke aan de Menschheid worden verkondigd , in ongunstig daglicht te stellen. Het is
thans mijn oogmerk niet te betoogen dat zoodanige Grondwet der Grondwetten aan gedurige ter zijdelegging zal blootgesteld zijn : ik wil u doen opmerken dat , in elk dezer stukken ,
gelijk evenzeer in elke Staatsregeling die er op gebouwd is , de
kracht van iedere belofte te niet goat, reeds door de wijs waarop
zij uitgedrukt wordt. Ik zal voor mij laten spreken een man van
ongemeen.e bekwaamheid, van nabij net de Fransche Revolutie
hekend, aan wien MIRABEAU niet de m.eesterlijke trekken zijner
levendige en heftige voordragt , maar wel den zakelijken inhoud
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an vele zijner redevoeringen te danken gehad heeft ; den scherp-

zinnigen en te weinig bekenden DUMONT. Hij zal u toonen , ten
aanzien van de gelijkheid, van de vrijheid, van het regt van
eigendom, van de vrije drukper8 , van de Godsdiengtvrijheid ,
hoe , bijv. in de hooggeroemde Verklaring welke de Aggemblde
Constituante in 1789 gedecreteerd heeft , reeds de afkondiging
zelve van het regt de ontneming van het regt in zich besluit.
De gelijkheid.
« Les distinctions socialeg ne peuvent are
commune. — C'est ici un pas retro» fondies que sur
, une retractation frauduleuse. Les legislateurs avaient
» senti confusement qu'ils venaient d'etablir l'egalite dans toute
sa plenitude. Que font-ils maintenant ? Its viennent parler de
)) distinction: sociales , oubliant qu'ils ont aboli toutes les dis)) tinctions. » 1
De vrijheid. « Leg borne8 de l'exercice deg droits naturels
ne peuvent etre de'termindeg que par la loi. Des bornes ! it y a
» un moment que ces droits etaient illimites et imprescriptibles.
»Vous me parlez d'une liberte qui etait mon droit naturel , et
» vous me dites maintenant que c'est a la loi seule a regler l'usage
» de ma liberte. Vous m'avez trop donne et vous m'Otez trop.
» Vous avez commence par etablir mon independance absolue , et
)) vous me replacez dans une dependance totale. » 2
Het eigendom.
« La propridte e'tant un droit inviolable et
—

))

—

» sacrd , nul ne peut en are prive , gi ce n'e8t lor:que la ne'cessitg
» publique . r exige e'videmment.” Niemand mag er van beroofd
—

worden ; maar iedereen mag er van worden beroofd , zoodra het
Algemeen Nut het vereischt. Wat is de bedoeling en de kracht
van dit woord noodzakelijkheid? « Il est manifeste qu'il s'agit
,) de conversance et non de ne'ceggite » 3
De vrijheid van drukpers , waarvan zooveel ophef gemaakt
wordt. cc Tout citoyen peut parler , dcrire , imprimer libre-

a

» ntent , mut re'pondre de l'abu8 de cette libertd. — Qu'enten» dez-vous par abut de libertd? VoilA ce fallait definir.
» Jusque-li je ne sais ce que vous me donnez , vous ne le savez
DUMONT, Tactique des Ass. p. 276.
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» pas vous-memes. Tout exercice de liberte qui &plait a ceux qui
ont le pouvoir,, passe a leurs yeux pour abus. Quelle est done la
» securite que vous donnez a la nation contre les legislateurs
» futurs ? Vous dites , voila une barriere qu'ils ne pourront pas
franchir mais vous declarez en meme temps gull leur appartient de mettre la barriere oil ii leur plait. »'
Godsdienstvrijheid. — Art. 10 ; dat later altijd kracht behouden heeft. « Nul ne doit etre inquidte pour seg opinions mettle
» religieuges , pourvu que leur manifestation ne trouble pas l' or» dre public e'tabli par la loi.D Wij zagen reeds hoe de publieke
orde , wanneer zij op een atheistisch beginsel berust, noodwendig
door elke verkondiging van den levendigen God verstoord of bedreigd wordt. Buitendien valt hier in het oog hoe de redactie zelve
der veelbelovende formulen haar nietsbeduidendheid verraadt. « Ce
» qu'on accorde n'est accorde qu'a une condition qui peut sans
» cesse l'aneantir. Troubler ordre public qu'est-ce que cela signi» lie ? Louis XIV n'aurait pas hesite a faire passer cette clause dans
» son Code. La loi sous son regne excluait severement Pexercice
» de toute autre religion que la sienne , et defendait la publication
» de tout ecrit en faveur de la religion protestante. Aurait-on pu
violer la loi sans troubler l'ordre public ? » 2
Zoodanig is het lot der Droitg inprescriptibles inviolableg ,
*acre's. Deze Regten , zoo het heet , boven het bereik van het Bewind , zijn de speelbal van elk Gouvernement. Wat de eene hand
geeft , ontneemt de andere hand. De vrijheden worden vertoond ,
niet verleend. Alles wordt vergund met eene alvernietigende clausuul ; alles , voor zoo ver het aan den Staat , aan den collectieven
despoot, welbehagelijk is. Gij herinnert u het voor zoo verre onzer
kerkelijke twisten ; de dubbelzinnigheid waardoor men aan de
Belijdenis zich to gelijker tijd in schijn onderwerpt en inderdaad
onttrekt. Zoodanig quatenug hebben wij hier. De Wetgever
verscheurt zijne banden terwiji hij ze legt. Men versta mij echter
wel. Ik erger mij niet dat de regten beperkt zijn. Dit ligt in de
natuur zelve van ieder regt. Maar dit is de grond mijner aanklagt
-
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dat , terwijl zij vroeger door de onveranderlijke wetten en inzettingen Gods werden omschreven en bevestigd , zij nu afhankelijk
van het goedvinden van den Staat , dat is van den wil der veranderlijke menschen , even daarom , in het wezen der zaak te
niet moeten gaan. Vrijheid , voor zoo ver het mogelijk , nuttig ,
wenschelijk is ; voor zoo ver het Staatsbelang het vergunt ; voor
zoo ver het met de omstandigheden vereenigbaar geacht wordt ;
vrijheid, volledige vrijheid , voor zoo ver uw opperheer , de Staat ,
zijne toestemming verleent ; vrijheid , niet met mate , voor zoo
ver zij strookt met de belangen en eischen en wenschen en grilligheden dergenen die over u gesteld zijn: onbeperkte vrijheid wordt
beloofd ; en , bij de uitkomst , is niet de vrijheid , maar de beperking onbeperkt. Volledige vrijheid is er , met eene restrictie ; eene
enkele slechts, doch waarme6 al wat zoo even geschonken werd,
wederom ontvalt. Volledige vrijheid , behoudens volledige slavernij. Sommige schrijvers uit lateren tijd , bijv. BENJAMIN CONSTANT
en GuIzoT hebben een behoedmiddel hiertegen gezocht in la
doctrine de l' individualiente ; bewerende dat er regten zijn zoo
gewigtig , zoo heilig, zoo innig zamengevlochten met den aard
en de bestemming der menschelijke natuur , dat zij aan de oppermagt van den Staat behooren te worden onttrokken. Allezins
waar; doch het is te bejammeren dat zij niet tevens getoond
hebben op welke wijs het mogelijk is die regten aan den Staat
welke er , uit den aard der zaak beslag op gelegd heeft , vveder te
ontwringen. Elke toevlugt is ijdel tegen het noodwendig verband
van gevolgtrekking en beginsel. Aileen het hart en het geweten
zijn voor het Staatsgezag onbereikbaar ; en elk betoog omtrent
de billijkheid en onschendbaarheid van regten en vrijheden zal
schipbreuk lij den op de eenvoudige redenering , zonder welke
de revolutionaire Staat geen bestendigheid en zelfs geen aanwezen heeft ; op de stelling waarmede ROUSSEAU zeer te regt is
begonnen : dat er eenmaal overgifte der Staatsburgers aan den
Staat geschied is. Men beroemt zich , als of er , door die leer van
het individualisme , een belangrijke wijziging in het systema was
gemaakt. «Aux droits de l'homme invoques jadis contre la tour ,
» on opposa les droits de l'individu , si souvent sacrifies par la

250 » societe. La doctrine beaitcoup plus profonde de
devint la base de la nouvelle politique rationnelle. L'in-

» dividu fut en quelque sorte cree element vivant de la cite ,
» obeissant aux lois qu'elle lui impose , mais n'en reconnaissant
» d'absolues que celles qui soot justes ; se soumettant a toutes
» les souverainetes , mais n'acceptant comme legitime que celle
» de la Raison. »l Doch DE LA MENNAIS antwoordt zeer to regt :
« Tant que la puissance publique contient les resistances parti» culieres , force est Bien aux individus de se soumettre aux lois ,
» aux souverainetes etablies. Mais it s'agit de savoir s'il en est de
»legitimes ou qui aient droit de commander l'obeissance. Or , se» lon la philosophie du siecle , point de souverainete legitime que
» celle de la raison. Et comme , en meme temps, cette philosophie
» ne reconnait de raison que la raison individuelle , done aussi
,» point de souverainete que la souverainete individuelle. Chacun
» est souverain de soi-meme dans le sens absolu du mot. Sa raison
» voi1a sa loi , sa Write , sa justice. Pretendre lui imposer un de» voir qu'il ne se soit pas auparavant impose lui-meme par sa pen» see propre et sa volonte , c'est violer le plus sacre de ses droits ,
» celui qui les comprend tous ; c'est commettre le crime de lese» majeste individuelle. Done nulle legislation , nul pouvoir possi» ble ; et la rneme doctrine qui produit l'anarchie des esprits , pro» duit encore une irremediable anarchie politique , et renverse
»jusque dans ses premiers fondemens la societe humaine. » 2
Deze vernietiging der vrijheid bestaat onder alle vormen van het
revolutionair beginsel. Kortheidshalve bepaal ik mij bij de aanhaling van eenige regels uit BENJAMIN CONSTANT waarin mijne meefling , met de hem eigene klaarheid en keurigheid , uitgedrukt is :
« Lorsqu'on etablit que la souverainete du peuple est illimitee , on
» cree et Pon jette au hasard dans la societe humaine , un degre de
» pouvoir trop grand par lui-meme, et qui est un mal en quel» ques mains qu'on le place. Confiez-le un seul , a plusieurs ,
tous, vous le trouverez egalement un mal. Vous vous en prenez
» aux depositaires de ce pouvoir , et , suivant les cirtonstances ,
,
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- 251 -» vous accuserez tour a tour la monarchic , l'aristocratie, la demo» cratie , les gouvernemens mixtes, le systeme representatif. Vous
» au,rez tort, c'est le degre de force et non les depositaires de cette
» force qu'il faut accuser. C'est contre l'arme et non contre le
» bras qu'il faut sevir.' Aucune organisation politique ne peut
» ecarter le danger. Vous avez beau diviser les pouvoirs; si la
» somme totale du pouvoir est illimitee , ces pouvoirs divises n'ont
» qu'a former une coalition , et le despotisme est sans remede. Ce
» qui nous importe, ce n'est pas que nos droits ne puissent etre
»violes par tel pouvoir , sans l'approbation de tel autre , mais que
» cette violation soit interdite a tous les pouvoirs. Il ne suffit pas
» que les agents de l'execution aient besoin d'invoquer l'autorisa» tion du legislateur, it faut que le legislateur ne puisse autoriser
» leur action que dans leur sphere legitime. C'est peu que le pou» voir executif n'ait pas le droit d'agir sans le concours d'une loi ,
» si l'on ne met pas de bornes a ce concours , si l'on ne declare pas
» qu'il est des objets sur lesquels lê legislateur n'a pas le droit de
» faire une loi. • C'est IA ce qu'il faut declarer, c'est la Write
» importante , le principe kernel qu'il faut etablir. » 2

h. Het verlies der burgerlijke vrijheid zal welligt door de aanwinst in Politieke vrijheid eenigermate worden vergoed.-Ik betwij fel de genoegzaamheid, de wezenlijkheid der vergoeding. Yk geloof dat een Staat waar de burgerlijke regten verzekerd zijn, onder
elken regeringsvorm, verkieslijk is boven een Bewind dat , met de
meeste uitgebreidheid van politieke regten, over al wat ons eigen
en dierbaar is , naar goedvinden beschikt. Doch laat ons , buiten
alle vergelijking , de waarde dezer politieke vrijheid eenigzins
nader beschouwen. Alle burgers zijn mede-regenten : een ieder
maakt een integrerend deel uit der Volkssouvereiniteit. Dit is vereerend; maar,, zoo dikwerf men tot de minderheid behoort , is het
voorregt gering. Het is eene zonderlinge vrijheid welke in onderwerping aan het despotisme der meerderheid bestaat. En toch dit
is niet to vermijden. De algemeene wil is de wil niet van alien,
BENJ. CONSTANT, 1. 1. I. 164.

2 I. /. I. p. 173.
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Volkomen en voortdurende eenstemmigheid is ondenkbaar ; de
wil der meerderheid is de drijfveer van het gezag. En zou de minderheid in de overmagt van haar tegenpartij een reden van tevredenheid en een waarborg van geluk bezitten ? zou de verdrukking
behagelijk worden, omdat zij van het goedvinden der meerderheid
uitgaat? Naar waarheid schrij ft BENJAMIN CONSTANT: «L'assentiment
» de la majorite ne suffit nullement dans tous les cas pour legiti
» mer ses actes : it en existe que rien ne peut sanctionner : lors» qu'une autorite quelconque commet des actes pareils, it importe
» peu de quelle source elle se dise emanee , it importe peu qu'elle
» se nomme individu ou nation; elle serait la nation entiere , moms
» le citoyen qu'elle opprime , qu'elle n'en serait pas plus legi» time. »t - Maar ik ga verder en vraag : zal het gezag dat , in
revolutionairen zin , het eigendom der meerderheid is , altijd of
doorgaans , in haar bezit zijn ? Geenszins. Er is , waar de revolutieleer ingang gevonden heeft, strij d, niet slechts tusschen twee hoofdpartijen , van een heftigen of een gematigden vooruitgang , van
doordrijving en terughouding; maar elke partij is in onderdeelen
verdeeld; er zijn schakeeringen van' denkwijs en bedoeling ; de
bevolking is , ten aanzien der politieke meeningen zoo verbrokkeld dat , bij onbelemmerde openbaarwording der gevoelens
eene meerderheid onmogelijk wordt. Er is diezelfde anarchie der
minderheden , diezelfde onmogelijkheid om een algemeen gevoelen to formuleren , waarvan ook in onze dagen menige Representatieve Vergadering eene treffende afspiegeling vertoond heeft. Er
is telkens , ter doorzetting van hetgeen aan de orde van den dag
is , eene minderheid , die de overige minderheden , door welke
somwijlen eene overgroote meerderheid gevormd wordt , aan
hare fysieke of morale overmagt onderwerpt. Het is dus altijd
eene fractie , eene faktie , eene coterie , een veelvermogend individu , un homme pouvoir , die het Souvereine Volk vervangt. Bij
de verscheidenheid der vormen zal niet enkel de burgerlijke vrijheid van alien waarborg beroofd en aan de Staatswillekeur over-

Het woord lêgitime is evenwel uit het standpunt der revolutionairen , voor
vie de wil der meerderheid de oorsprong van het regt is , minder gepast.
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geleverd zijn, maar ook de politieke ; en , ondanks wisseling van
regeringsvormen en regenten , zal de opperregent , de Souverein
zelf, het Volk, om wiens vrijheid en onafhankelijkheid het, zeide
men, te doen was , zonder uitzigt op bevrijding , aan den dubbelen band van revolutionaire Constitution en van revolutionaire
Overheden worden gelegd.
c. Dit despotisme kent geene grenzen. Het bleek ons reeds dat
het , in zijn beginsel , eene elasticiteit heeft , waardoor het steeds
met de toenemende behoefte van het openbaar gezag in evenredigheid is. — Doch er is meer. Wij herinneren ons hoe in het
vroegere Staatsregt de oppermagt begrensd werd , door den wederstand van Corporatien en Stenden ; door de beperktheid van
haar hulpmiddelen ; door de onmogelijkheid om op den duur ten
eigen nutte , op eigen naam , al te groote offers van den onderdaan
te vergen. In den Revolutionairen Staat valt elke beperking van
zoodanigen aard weg. «Nous avons detruit les existences
duelles qui pouvoient lutter separement contre la tyrannie, et je
» vois le Gouvernement qui herite seul de toutes les prerogatives
arrachees a des families , a des corporations ou a ties hommes. »'
Regelmatige wederstand is er niet meer. 1VIenigwerf zal een
kortstondig Bewind, uit oorzaken die met de verandering der
omstandigheden en het karakter der personen in verband stain,
zwak en wankelbaar zijn ; het Gouvernement heeft echter
als zoodanig, ten gevolge der vernietiging van het historische
zamenstel der maatschappij , onberekenbare kracht. Alles is uit.eengescheurd of abn gemaakt, wat vroeger,, door uitstekendheid of vastheid, een steun- en middenpunt ter pligtmatige handhaving van wettige regten en vrijheden gal;
Het revolutionaire Staatsgezag heeft overvloed , waar de wettige
Magt dikwerf gebrek had. Immers heeft het over het gansche
Volk, over lijf en erf, vrije beschikking. De Staat is in het Bewind , hoedanig ook , gecentralizeerd, geconcentreerd. De spreuk:
« VEtat c'est moi, » heeft hie• wat sneer te beduiden dan zij onDE TOCQUEVILLE,

de la Democratic en Amerique (Brux. 1837), I. 15.

— 254 —
der Lodewijk XIV had. — De Staat hen ilk kon vroeger een
Vorst of eene Souvereine Corporatie zeggen, voor zoo ver het
aanwezen der Dynastie en de voortduring der gemeenschap de
levensvoorwaarde der Monarchie of Republiek was. « VEtat ,
» c'est moi , » zal het revolutionair Gouvernement zeggen; zoo dat
niets van hetgeen onder zijn bereik en geweld valt , gerekend
worde , tegenover het Gouvernement, eigen bestaan, of regt , of
vrijheid , of wil te kunnen hebben.
Daarbij gaat het Revolutionair gezag niet op eigen naam , maar
in naam van het Souvereine Volk te werk. Al wat het verrigt ,
al wat het vraagt , is ten algemeenen nutte , tot heil en zegen van
het Volk. Het heeft , ter bemanteling van de meest hatelijke
zaken , de meest liefelijke woorden bij de hand.
d. Dit despotisme is met alle Vaderlandsche en Nationale belangen in strijd. — Voorwaar , zoo de Revolutie-leer een hoorn des
overvloeds heeft , het is overvloed van beloften , die overvloed
van teleurstelling en rampzaligheid te weeg brengt. Altijd is de
belofte op den voorgrond, en de vervulling in het verschiet. Het
is Tantalus die , met het water aan de lippen geen druppel ter
lafenis erlangt ; Sisyphus aan wien de steen , met onbeschrijfelijken arbeid . naar boven gewenteld , ontrolt , als hij , naar het
schijnt , nagenoeg den top bereikt heeft. Nooit zoo veel verdrukking als sedert vrijheid , nooit zoo veel vervolging, als sedert verdraagzaamheid aan de orde van den dag is. De w-oorden. van
Natie en Vaderland blijven in gestadig gebruik. Maar wat is Natie,
en wat beteekent Vaderland , wanneer men" de banden miskent en
vernietigt welke de eenheid van geschiedenis, Godsdienst , zeden,
gewoonten , beginsels , tusschen het voorgeslacht en de nakomelingschap gelegd heeft? Weinig baat het den naam van vaderlandsch en nationaal te geven aan revolutionaire beginsels , aan
revolutionaire belangen , aan revolutionaire vrijheden , aan revolutionairen burgerzin , waardoor al hetgene der Natie eigen , het
Vaderland dierbaar en heilig geweest is , ter zijde gesteld wordt.
Van volksverlichting zal men gewag maken , waar de Godsdienst
op den achtergrond geraakt , en er , bij schemerlicht in het ver-
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stand, duisternis in het hart is. Het Volk zal, als de oorspronkelijke Souverein , worden vermeld; aan publieke meening en
volksstem en algemeenen wensch en eisch , in naam , hulde gebragt worden ; maar wat is het Volk na de ontbinding der Maatschappij ? Bij het verdwijnen van hooger betrekking ligt het eenige
cement der zamenleving in het geld. De bevolking zal in rijken
en armen , gegoeden en proletarian , als in twee Magten verdeeld
zijn ; zelfs de naam van Volksmassa zal een teeken zijn der hoogmoedige verachting. Eene benaming niet onjuist ; de rangen en
standen zijn als het Maatschappelijk gebeente ; en wat zou er
wanneer dit verbroken is , anders dan een levenlooze klomp ,
eene massa overig zijn ? eene verzameling van belastingschuldigen
en dienstpligtigen in de hand van het Rewind.' Voorzeker ook
hier mag van de revolutionaire theorie , als van eene gevaarlijke
verleideres , bij de veelheid van haar onderrigt en het gevlei barer
lippen , gezegd worden; dat haar wegen wegen des grafs zijn ,
dalende naar de binnenkameren des doods. 2
e. Dit despotisme ten laatste is onvernietigbaar , zoolang niet tot
de Oppermagt Gods , waarin alleen de waarborg der vrijheid is ,
wedergekeerd wordt. Het despotisme is voor de Revolutie noodig,
als behoedmiddel tegen anarchie. Voor de voorstanders der Re- ,
volutie-leer is het despotisme onmisbaar , om den voortgang der
praktijk , hetzij te verhaasten , hetzij te matigen en te stuiten, Het
is tijdelijk ; provisioneel; enkel voor eene periode van overgang ;
enkel tot dat de revolutionaire theorie gerealiseerd zij maar , vermits die realisering onder de onmogelijkheden behoort, volgt hieruit dat de termijn waarop een meer regelmatig beheer een aanyang zal nemen , met het ad calendar Graecas gelijk is , nimmer
verschijnt, en de despotieke natuur van het gezag, onder den naam
I Zoo is er eine Verwandlung des Volkes in jenen unorganischen Teig , den
der Wile der Gewaltigen beliebig in these oder jene Form gieszt und welcher)
), Bonaparte , ein groszer Meister der absolutistisch-revolutioniren Staatskunst,
"sehr richtig in die matiere contribuable und conscriptible eintheilte. ,) Berl,
Polit. Wochenblatt , 1832. S. 127.
2 Spr. VII. 27.
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van provisioneel een bestendig aanwezen verkrijgt. Er kunnen
velerlei Revolution zijn ; verplaatsing van het gezag ; wijzigingen
van vormen ; zoo als FIEVEE het uitdruktt , des Re'volutions
gouvernementalee dans la Revolution; doch , waar eene sociale
Omwenteling was , wordt eene sociale Restauratie vereischt ; en
deze is ondenkbaar,, wanneer zij niet met de erkenning van Gods
Souvereiniteit begint. LA MENNAIS schrijft : « Des qu'on n'admet
» qu'un pouvoir humain , on consacre la servitude : des qu'on
» rejette la Loi divine , on rejette tout principe de justice obliga» toire , et l'on consacre la tyrannie : des qu'on separe l'ordre poli» tique de l'ordre religieux , on se prive de toute garantie imagi» nable contre l'arbitraire. . . . On voit ici pourquoi le liberalisme
» eminemment social en tant qu'il veut la liberte , est neanmoins,
» a cause des doctrines qui l'egarent , destructeur par son action.
» Il repousse le joug de l'homme , le pouvoir sans droit et sans
» regle ; it reclame une garantie contre l'arbitraire qui Ote
» l'obeissance sa securite : rien de mieux jusques-ld ; mais separe
» de l'ordre spirituel , it est contraint de chercher cette garantie
» si desiree , oil elle n'est pas et ne peut pas etre , dans des formes
» materielles de gouvernement. Le vice qui l'irrite et l'inquiete est
»inherent a la nature du seul pouvoir qu'il veuille reconnaitre. Il le
» renverse aujourd'hui par un motif qui l'oblige a renverser de» main celui qu'il aura mis a sa place ; et ainsi sans fin etsans repos. » 2
,

Ziedaar , voor zoo ver de engte van ons bestek het veroorlooft ,
eene proeve van hetgeen , ter karakterizering van de Revolutieleer in haar gevolgen , uit eene theoretische beschouwing kan
worden afgeleid. Mogt ik hierin , door dit drietal Lezingen, eenigzins geslaagd zijn , dan wordt nu het historisch betoog enkel ter
bevestiging van het betoog der redenering enkel ter opheldering
van hetgeen bewezen is , vereischt : dan is de strijd gestreden en de
overwinning behaald ; dan , na de aanwij zing van hetgeen
mow gebeuren, de aanwij zing gemakkelijk er vallen dat het inderdaad alzoo geschied is.
Correspondance, III. 106.
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Een aanmerkelijk deel mijner taak is heden ten einde gebragt.
Ik heb onder de bewerking up nieuw geleerd hoe weinig de beperktheid onzer krachten , in -vergelijking met de uitgestrektheid
onzer wenschen en pogingen, vernaag. In het eerst meende ik de
voorbereiding tot deze bijeenkomsten , na veeljarige bestudering
van het onderwerp, eenigermate als bijwerk te mogen beschouwen ; spoedig is zij hoofdzaak, is zij , bijkans met terzijdestelling
van elken anderen arbeid, het eenige werk voor mij ge -worden ;
en ook aldus heb ik meer dan eenmaal gevreesd dat mij de
last spoedig te zwaar zou kunnen vallen. 1k heb mij daarom met
den meesten ernst afgevraagd of ik niet welligt beter zou doen te
dezer plaatse , nu ongeveer de helft van den weg afgeloopen is ,
voor dit jaar den eiiidpaal te stellen. Maar gedachtig aan de onzekerheid van het levee , dat, waar het nog lang zou kunnen zi rin ,
dikwerf zoo kort is ; verlangend eenmaal het geheel mijner politieke denkbeelden onder het oog van hevoegde en weiwillende
regters te brengen ; in het vertrouwen op vrienden tinier toegeeflijkheid, naar gelang der behoefte , zich uitbreidt ; in het vertrouwen bovenal op Hein die den moeden kracht geeft , heb ik gemeend voor als nog , onder hooger opzien , voorwaarts te moeten
gaan. 1k wensch derhalve met de historische beschouwing van
het Revolutie-Tijdperk te beginner. Maar , wanneer mij het afwerken niet vergund wierd , geloof ik dat hetgeen wij in de tien
avonden , waarop ik u ten mij nent heb mogen ontvangen , te
zamen hebben behandeld, eenigermate een geheel uitmaakt. Ik
heb u daarin , naar vermogen , de natuur van het Staatsregt , zoowel der Openbaring als der nieuwere wijsbegeerte, getoond. Om u te doen zien , dat op de wijsheid onzer eeuw, waar zij den
oorsprong ook des wetenschappelijken levens miskend heeft ,
het gezegde des Heeren toepasselijk is : « Gij zegt : ik ben rijk,
» en verrijkt geworden , en heb aan Been ding gebrek ! en gij
» weet niet , dat gij zijt ellendig, en jammerlijk , en arm , en
» blind , en naakt. » 1 -Om ute doen opmerken dat ook thans het
dreigend woord behartiging verdient : « Ik zal uwe geregtigheid
\
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bekend maken , en uwe werken , dat zij ii geen nut doen zullenz
» wanneer gij roepen zult, zoo laat hen , die van u vergaderci
» zijn , u redden ! doch de wind zal hen alien wegvoeren , de ijdel» heid zal hen wegnemen! »t — Om u en mij zelven te leeren waar
de bron onzer eenige wijsheid, waar de grondslag van onzen
eenigen roem ligt : « Er is geschreven Ik zal de wijsheid der
» wijzen doen vergaan , en het verstand der verstandigen zal Ik
» te niet maken. Waar is de wijze? waar is de schriftgeleerde?
»waar is de onderzoeker dezer eeuw? Heeft God de wijsheid
» dezer wereld niet dwaas gemaakt? doch wij prediken Christus,
» den gekruisigde, den Joden wel eene ergernis, en den Grieken
» eene dwaasheid ; maar hun, die geroepen zijn beiden Joden en
» Grieken Christus, de kracht Gods, en de wijsheid Gods. Want
» het dwaze Gods is wij zer dan de menschen , en het zwakke
» Gods is sterker dan de menschen ; maar uit Hem zijt gij in Chris» tus Jezus , die ons geworden is wijsheid van God, en regtvaar» digheid, en heiligmaking , en verlossing ; opdat gelijk geschre» ven is : die roemt, roeme in den Heer ! » 2
.

-

Jes, LVII. 12, sq.
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EERSTE TIJDPERIt.
VOOI{BEIIEIDING.

Vergunt mij , ten behoeve van hen die wij voor de eerste maal
in ons midden zien, met een enkel woord over het standpunt ,
het doel en den loop dezer Lezingen te beginnen.
Het standpunt is dat van een Christen , die nergens in begeert
te roemen dan in CHRISTUS en dien gekruist door wien op het
gebied van Godsdienst , zedelijkheid, en regt , in huisgezin of
Staat, geen wij sheid of waarheid erkend wordt dan die in de onderwerping van hart en verstand aan de Openbaring haar begin
heeft. Van iemand die ook in de historie niet enkel met den Deist
eene leiding der Voorzienigheid opspoort en opmerkt , maar die ,
aan de belijdenis van het Evangelie met vastheid van overtuiging
getrouw , in de komst en in de terugkomst van den beloofden
Heiland de oplossing der raadsels van de geschiedenis der menschheid aanschouwt; die de verschijning van den Zaligmaker lief
heeft , omdat hij daarin gezien heeft , zoo als de historiesehrijver
VON MULLER het uitdrukt : «Paceomplissement de toutes les espe»rances , le point de perfection de toute la philosophie, Pexpli» cation de toutes les revolutions , la ele de toutes les contradictions
» apparentes du monde physique et moral, la vie et l'immorta» lite. »
Aan een ieder van ons wordt gezegd «Een iegeHet doel.
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» lijk , gelijk hij gave ontvangen heeft , bediene hij ze aan anderen ,
» als goede uitdeelers der menigerlei genade van God. »' Ik acht
mij , na den arbeid dien ik aan de geschiedenis besteed heb,
geroepen om op dit terrein van de waarheid die in CHRISTUS is ,
te getuigen. Dit wensch ik ook in deze bijeenkomsten te doen.
Ik heb mij voorgesteld , in de hoofdomtrekken , te betoogen dat
de geschiedenis der laatste zestig jaren , in de uitgietingen der
boosheid , de eigenaardige ontwikkeling is van begrippen , die
zelve een eigen vrucht van de terzijdestelling der Christelijke
waarheid, een vrucht en openbaarwording van systematisch ongeloof zijn.
De loop onzer beschouwing. Wij zijn met de toetsing van
het vroegere positieve Staatsregt begonnen ; om er uit te zien dat
de Revolutie niet enkel uit reactie tegen beginsels , of Staatsvormen , of misbruiken kan worden verklaard. Daarna bleek het ons
dat de verbastering der wetenschap op zich zelf de bron der
omwenteling niet geweest is. Alzoo hebben we ons den weg gebaand om de eigenlijke oorzaak te ontdekken. Wij vonden haar
in de verzaking van het Evangelic : wij zagen hoe verval in de
Godsdienst reeds met ontbinding der Staten begon te dreigen ,
toen het gevaar door den zegen der Reformatie gekeerd werd ;
maar ook hoe de waarheid , die in de 16 6 eeuw op den kandelaar
was gesteld , in de 17 6 allengskens , door verflaauwing en zedebederf, weder onder de koornmate gebragt is ; zoodat het aan de
wij sbegeerte der 18 e eeuw, in de nacht van het ongeloof, kon
gelukken haar dwaallicht. voor het zonnelicht te doen houden.
In de Brie laatste Lezingen heb ik getracht te bewijzen. dat het
ongeloof, als kiem van dwaling en verderf, in theorie en praktijk
tot de uitersten van ongodisterij en radicalisme moet brengen,
waarin men doorgaans ten onregte overdrijving der ongeloovige
vrijheidsleer gezien heeft. Thans neem ik de historie zelve bij
de hand; ter hevestiging van hetgeen ik tot dies ver , enkel uit
de redenering , afgeleid heb.

I Petr. IV : 10.
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Wij maken dus heden met de historische beschouwing van
het Revolutie-Tijdperk een begin. 1k zal mij gelukkig achten ,
wanneer ik u het doorloopende van den revolutionairen levensdraad in het weefsel der gebeurtenissen toon ; niet door een
Langer of korter verhaal, maar door u, in de toedragt en het
karakter der voornaamste wijzigingen van de Revolutie , te doen
opmerken hoe men de voortdurende werking der wanbegrippen , overal aan.wezig , gedurig miskend heeft, terwijl de sleutel
der Historic, met voorbijzage van haar wezenlijk beginsel , ten
onregte gezocht werd in hetgeen deels onwaar, deels overdreven ,
grootendeels het gevolg der revolutionaire voorstellingen geweest is.
Ik wil eerst , u sommige denkbeelden onderwerpen waarin ik
hoofdlijnen van den geheelen Revolutionairen tijd zie ; daarna u
de wijs openleggen waarop ik het overzigt der bijzonderheden
verdeeld heb ; en eindeliik, in het laatste en meest uitvoerige
deel dezer Lezin.g , de Omwenteling in haar eerste tijdvak ,
namelijk in dat der Voorbereiding , beschouwen.
Ik wensch , zeide ik , algemeene denkbeelden op den voorgrond
te stellen. Dit is van belang. Het is alleen door vasthouding *aan
deze uitkomsten dat wij , indien ze juist zijn , helderheid van inzigt
en vastheid van gang kunnen verkrijgen. Doch ik vergenoeg
mij , om de beperktheid van den tijd, met de zeer vlugtige behandeling of opgave van deze weinige trekken. — De Revolutie-leer
is eenig in hare soort. Zij heeft , regtstreeks of zijdelings, op de
gansche Christenheid invloed gehad. Zij vernietigt de grondslagen
van het regt. Zij is nooit volledig ten uitvoer gelegd. Zij heeft , in
schijnbare tegenstrijdigheid der vormen, steeds haar eigenaardigheid behouden. Zij heeft geen tegenkanting dan in haar eigen
boezem ontmoet. Zij verliest , enkel maar ook zeker , tegenover
het Evangelic haar kracht.
Hetgeen ik desaana. De Revolutie is eenig in haar soort.
gaande meermalen gezegd heb , zal naarmate w1j in het wezen
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van haar geschiedenis dringen , worden bevestigd. Hetgeen wij
de Revolutie noemen , kan met geene gebeurtenissen van vroegeren tijd in vergelijking worden gebragt. Wisseling van Regenten , verplaatsing van gezag , verandering van Staatsvorm , politieke twist, verschil over geloofsovertuiging heeft , in omvang en
beginsel , niets gemeen met eene 8ociale omwenteling , `vier
natuur tegen elk soort van Gouverneraent , tegen elk soort van
Godsdienst gerigt is; met eene sociale of liever nog anti $ociale
omwenteling, welke zedelijkheid en zamenleving ondermijnt en
verwoest ; met eene anti Chri8telijke omwenteling , welke , in den
grond der zaak , opstand tegen den God der Openbaring , en de
praktijk der ongodisterij is. — De omwenteling der VereenigdeNederlanden is er mede vergeleken ; ook de omwenteling van
Noord-Ainerika. Ik beroep mij kortheidshalve , ten aanzien van
het Vaderland , op hetgeen ook door mij omtrent de eerste meermalen gezegd is' ; ten aanzien van Amerika, op hetgeen men bijv.
in het onlangs uitgekomen werk van BAIRD , over de vorming van
het Gemeenebest der Vereenigde Staten opgeteekend vindt. 2 —
Evenmin mag ik in de Engelsche omwentelingen eene wederga
der Revolutie erkennen. Ik moet u verwijzen naar Schrijvers bij
Avie de gronden miner ontkentenis , beter dan ik zelf het zou kunnen verrigten, uiteengezet zijn. Meent !men dat er tusschen de
Revolution van 1688 en 1789 overeenkomst bestaan heeft , dan beroep ik mij op BURKE die dikwerf de verwantschap in uiterlijken
schijn , het contrast in het wezen , opzettelijk betoogd heeft. 5 Of,
-

-

.

,

' Vrijheid van Christelijke Godsdienstoefening was het voornaamste oogmerk ,
gelijk verdrukking van het Evangelie de voornaamste oorzaak van den krijg. Het
was bovenal om de Godsdienst dat de worsteling begon ; het was bovenal, som, tijds enkel om de Godsdienst , dat zij voortgezet werd. Handlioek der Geschiedenis van het Vaderland, bl. 140.
2 En se separant de la Grande Bretagne et en reorganisant leurs gouverne, ments respectifs, les Etats-Unis modifierent les institutions beaucoup moins
, qu'on n'eAt pu s'y attendre. Le roi, le parlement et la justice britannique se
virent remplaces par le president , le congres et la tour supreme; mais c'etait
au fond le meme systeme politique, plus rindependance. BAIRD, de la Religion aux Etats-Unis d'Amerique (Paris, 1844), I. 63.
At both periods , of the restoration (1660) and revolution (1688) , the
))nation had lost the bond of union in their ancient edifice ; they did not,
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aao men welligt de gelijkheid met de deinocratische rigting, en
met de tyrannij van Cromwell beoogt , dan wijs ik naar een
schrijver , met beide Revoluti€n bekend , naar ALISON wiens
eerste Hoofdstuk de aanwijzing bevat dat er gelijkvormigheid,
geen gelijkheid geweest is.t

b. De Revolutie is eene Europesche Revolutie , eene omwenteling der Christenheid. De aandachtige beschouwing der Historie
bevestigt ook Kier wat uit den aard der zaak blijkt. Doch er is ,
in de eenzelvigheid van beginsel en rigting , menigvuldig verschil.
Sommigen uwer hebben mij gevraagd in hoe ver ik de opvolging
der perioden , zoo als ik die a priori geschetst heb , bijv. in
Engeland terugvind. De soort van eisch, welke in deze vraag ligt ,
is allezins billijk. Indien toch mijne schets juist is , dan geldt
zij overal waar het revolutie-beginsel de overmagt gehad heeft.
Maar het is , in dit al of niet , in dit meer of min verkrijgen der
overmagt , dat de grond van het onderscheid ligt. Sommige Landen , Frankrijk en ook Nederland, zijn gerevolutioneerd ; en daar
is eene volledige afteekening van het model. Anderen zijn, in sommige opzigten , onder den invloed der Revolutie-begrippen ge.however, dissolve the whole fabric. On the contrary, in both cases they
.regenerated the deficient part of the old constitution through the parts which
.were not impaired. They kept these old parts exactly as they were , that the
.parts recovered migth be suited to them. They acted by the ancient organised
.states in the shape of their old organisation , and not by the organic moleculae
.of a disbanded people. At no time , perhaps , did the sovereign legislature manifest a more tender regard to that fundamental principle of British constitutional policy than at the time of the revolution , when it deviated from the
.direct line of hereditary succession. When the legislature altered the direction , but kept the principle , they shewed that they held it inviolable..
Works , V. 59. — HEEREN spreekt to regt van (, die sogenannte Revolution , als
van « eine festere Bestimmung von Formen ; ohnedem meist alten Formen..
Handbuch des Bur. $taatens. . S. 263. — De Revolutie van 1688 (welke door
Willem III , naar waarheid , onder de leus Je maintiendrai tot stand gebrag•
werd) is , in meer dan een opzigt , Restauratie geweest.
I No events in history are more commonly considered parallel than the
.Great Rebellion in England and the French Revolution. None, with certain
striking points of resemblance , are in reality more dissimilar to each other.*
1. 32.
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bragt ; daar is de toestand meer gecompliceerd. Er zijn Landen ,
waar men , bij geleidelij ken voortgang in de theorie , in de praktijk
daarentegen, ook om het aanschouwen van hetgeen elders gebeurd
is , een tijdvak geheel of gedeeltelijk, als ware 't , overgesprongen heeft. Aldus is de revolutionaire reactie de grondslag der
politiek geworden in Rijken , waar de ontwikkeling niet of
naauwelijks was begonnen. Het algemeene der Omwenteling
brengt niet overal gelijktijdigheid der perioden te weeg. Engeland , wanneer men op de ,wijzigingen der revolutionaire begrippen in het gemoed van vele Staatslieden let , heeft eene
periode van ontmoediging en afgeleefdheid bereikt; maar in
Engeland is de Staat en de Maatschappij niet het onderste boven
gekeerd ; het tijdperk der voorbereiding, door de worsteling
tegen Frankrijk afgebroken , hernam eerst in lateren tijd zij nen
loop ; Engeland bevat , bij de handhaving van het traditionele
Staatsregt, tallooze voorregten en ongelijkheden door wier aanzijn de revolutionaire geest opgehouden en getergd wordt ; Engeland kan , in dit opzigt, gezegd worden aan het voorportaal der
Omwenteling te staan.
c. De Revolutie-leer ondermijnt en vernietigt de grondslagen
van het regt. Overal, bij het letten op hetgeen zij gewerkt heeft ,
ziet Men dat zij het regt als conventie beschouwt ; als voortbrengsel van den menscheliiken wil; kortom dat'zij in willekeur
den steeds wisselbaren oorsprong van het regt stelt. Aldus wordt
wettigheid door wettelijkheid vervangen ; de Legitimiteit door
hetgeen men l'ordre legal noemt. Gij weet sommigen vermoeden dat ik tot eene- coterie van Parijsche-legitimisten behoor , of
althans met Naar sympathiseert; dit zal mij niet beletten aan het
beginsel der Legitimiteit , in de volgende regels , waarin ook mijne
ineenixrg uitgedrukt is ,. hulde te brengen : « Il est des choses
» sacrees , inviolables legitimes, qui, placees sous l'egide de la
»justice universelle, ne doivent jamais changer et ne peuvent
» etre sacrifices par aucun pouvoir humain. C'est le principe de
144.
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»la legitimite dans sa plus haute universalite. - II n'y a point de
»justice universelle ; it n'y a rien de sacre , d'inviolable , de legi» time ; toutes les lois peuvent etre changees au gre de la volonte
» du souverain , et le souverain , c'est le plus fort ; tous les droits
» peuvent etre sacrifies a Pinteret public , et l'interet public ,
» c'est ce qu'il nous plait d'appeler ainsi. Voila le principe de
» l'illegimite ou de la revolution dans toute sa grandeur gigan» tesque. »'

d. De revolutionaire theorie is nooit gerealizeerd. Deze stelling wordt , zonder eenige uitzondering, door den ganschen inhoud
van het Revolutie-tijdperk gestaafd. HALLER schrijft in 1816 over
hetgeen in Frankrijk en elders beproefd was : « Dans la realite
»il n'y avait ni contrat social , ni souverainete du peuple , ni divi» sion des pouvoirs , mais seulement une lutte des partis pour
» s'emparer de l'autorite supreme. » 2 En wat in 1816 kon worden
gezegd, is even onloochenbaar in 1846 : «Toute tentative faite
» pour realiser le systeme philosophique a complétement &hone. » 3
Door de geschiedenis wordt dus , voor zoo ver in haar vermogen
is , ook de volgende thesis onophoudelijk geadstrueerd ; - de theorie is niet verwezenqkt, omdat haar verwezenlijking eene onmogelijkheid was. « Elle a echoue parce quelle devait echouer ; par» ceque le systeme lui-meme est faux, impraticable , contraire a
»la raison , et parce que la force toute-puissante de la nature s'op» posait a sa mise a execution. » 4
De geschiedenis , welke deze
onuitvoerbaarheid in het licht stelt , bevestigt tevens de geringe
waarde en de onaannemelijkheid van menigerlei' uitvlugt : as of
het mislukken uit afwijking of overdrijving , uit het niet rijp
zijn der volken , of uit een zamenloop van ongunstige omstandigheden en persoonlijke dwalingen en misstappen , moest worden
verklaard.
Er is geen afwijking of overdrijving , inaar toepassing geweest
ja zelfs , die toepassing, ofschoon voortgezet met terzijdestelling
-
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van elk menschelijk gevoel , heeft , in stede van tot overdrijving
overgeslagen te zijn , op verre na bet toppunt , of laat mij liever
zeggen , den afgrond eener zuivere en volledige ontwikkeling.
niet bereikt. «On ne peut pas dire que des principes aient ete
etendus trop loin , exageres ou mal appliques , des que les consequences se deduisent rigoureusement des premisses et si les
»regles sont bonnes , elles doivent , comme les lois de la nature ,
» se confirmer et se justifier toujours davantage par leurs resul» tats et par leurs effets. Non , it n'est pas vrai que ces principes
» aient ete exageres mais tout a echoue , parce gulls sont faux.
»Il serait au contraire facile de prouver que , precisement les con » sequences les plus desastreuses , celles qui faisaient fremir plus
» d'un partisan du systeme , ne decoulaient que trop rigoureuse-» went des principes et qu'il serait encore restate bleu plus de» maux et d'horreurs , si le coeur et un sentiment naturel a l'hom-» me , moins mauvais que les systemes dominans , ne se fussent
» de temps a autre revoltes contre les erreurs de l'esprit pour en
» arreter l'application.. » 1
De volken, zegt men , waren niet rijp. — ZonderIing voorgeven:
inderdaad : in verband met het beweren , hetzij van de voortref-felijkheid der eeuw , hetzij van de krachtige werking der theorie..
Onder het bazuin.geklank tot eer van voortgang en verlichting
zouden wij veeleer aan de spreuk gedacht hebben : «aut nunc aut
»nunquam. » Zoo dit hoogverlichte geslacht , dat aan de menschheid de les geeft , niet rijp is , wanneer zullen de volkeren rijp
zijn ! — Maar dit voorgeven strookt bovendien in geenen deele ,
met hetgeen wij van de waarheid van het . beginsel en van de
fraaiheid der daaraan ontleende vormen gehoord hebben. Gij
schildert mij eene theorie welke, naar uw in.zien, de volmaking
van den mensch in de zamenleving en in den Staat bewerkt , en
wanneer ik mij over uwe aankondiging verblijd, vvanneer ik de
verwezenlijking uwer belofte verlang , wijst ge mij op een verre
toekomst en , zonderling voorwaar ! eischt ge dat de vrucht rijp
zij , om van de koesterende stralen invloed te kunnen hebben. Ik
'1. 1. p. 326.

6 7 --dacht dat ze, door uw nieuwerwetschen zonneschijn, tot rijpheid
moest worden gestoofd. ROUSSEAU schrijft «S'il y avait un peuple
»de Dieux , it se gouvernerait democratiquement : un gouvernement si parfait ne convient pas a des hommes. » 1 1k zou eer zeggen , un Gouvernement ei imparfait. De voortreffelijkheid eener
leer is in evenredigheid met de zwarigheden die zij overwint. Ziet
het in de leer die wij als Christenen belijden. In de waarheid van
dit eene woord : « toen wij dood waren door de misdaden , heeft Hij
» ons levend gemaakt met Christus , » ligt het bewijs van Goddelijke kracht. Doch wanneer de aardsche wij sheid spreekt : « laten
» de natien goed zijn en dan zal ik aan haar verbetering werken ;
» wees levendig en dan eerst zal ik u levendig waken ,» lezen wij,
in de vereeniging van teleurstelling en belofte , de belijdenis van
onvermogen , en zeggen met te meer vrijmoedigheid : nimmer
zullen de volkeren..rijp zijn om heil te vinden in deze leer , vermits haar natuur zelve verderfelijk is.
Even weinigbeteekenend is het , wanneer men die verderfelijkheid achter omstandigheden en personen verbergt. Met gelijk regt
kan men aan de dorheid van den bodem , aan de onbestendigheid
van het weder,, aan de vermenigvuldiging van het schadelijk gedierte , aan de onbekwaamheid van den wijngaardenier wijten dat
men van doornen geen druiven en van distelen geen vijgen ontvangt. Met gelijk regt kan men den boom roemen , waarop men
enkel doodelijke vruchten geplukt heeft. Men beklaagt zich over
omstandigheden, ook wanneer alle omstandigheden gunstig zijn
geweest. Men beklaagt zich over de afdwalingen der menschen ,
ofschoon onder de leiding der revolutie-begrippen , de vrije keus
binnen de verscheidenheid enkel van dwaalwegen beperkt is.
e. Wij vinden, ook bij uiterlijk contrast, de identiteit van het Revolutie-beginsel overal te rug. -De drie rigtingen waarin het zich
geopenbaard heeft, ingenomenheid, Of met anarchieke vrijheid, of
met een krachtvol en luisterrijk Algemeen Bewind , Of met vrijzinnige begrippen onder representative vormen ; deze rigtingen die
Contr. Soc.
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met de iiamen van Jacobiniame , Bonaparti:ine en Constitutionalisme aangeduid worden , zijn drie takken van denzelfden
boom , of liever , het is een en dezelfde uit een nieuw en jeugdig
lot vooruitschietende tak ; het is de voortzetting derzelfde revovolutionaire lijn , waarop het beginsel der omwenteling, om het
woord van G6THE te gebruiken , zich en ligne spirale een spoor
van eigen perfectibiliteit gevormd heeft. Geene drie rigtingen zijn
het , maar het is eene en dezelfde drieledige rigting.'
Mij dunkt dat de opmerking dezer eenheid veel licht, niet enkel
over den aard der gebeurtenissen , maar ook over het gedrag der
personen verspreidt. Wij ergeren ons bij het zien van mannen die eerst Jacobijnen , daarna Bonapartisten , eindelijk opposanten tegen elk wettig Bewind zijn geweest. En wij ergeren ons,
ten aanzien van sommigen , te regt : « Aux époques de revolution
» it apparait toujours une race d'etres pervers., a qui le mal plait ,
» et qui l'aiment pour lui-meme ; ils ne respirent a l'aise que sur
» les ruines , et , quand la puissance leur est laissee, le crime sort
» de leur am.e , comme la lave deborde du cratere. D'autres
» occupes seuleinent de ce qui leur est personnel, et indifferens a
»tout le reste , foinentent le desordre pour y chercher des chan» ces favorables a leurs interets. Vendus a quiconque les veut
D payer , aujourd'hui ils demanderont dans un club la tete des
» rois , et demain on les verra , a genoux aux pieds du plus
» vii tyran , adorer ses caprices et legitimer ses forfaits. o 2 Maar
deze karakterteekening is niet toepasselijk op alien. Daar zijn
ier wier overtuiging met de wij zigingen der revolutie-praktijk
gelijken tred heeft gehouden, en die inderdaad meenen dat
zij , naar gelang der veranderde omstandigheden , steeds met
I cc Das Characteristisphe derjenigen Gesinnung welche gegenwartig die Mehrzahl
o der europaischen Menschheit beherrscht, bleibt immer der Glaube an einen
o fiber allem vorhandenen Rechte stehenden , absoluten Staat. Die drei Hauptforo men ; der Republikanismus , Constitutionalismus and Imperialismus ruhen im
Grunde auf denselben Principien , wie verschieden auch immer die Auszenseite
oseyn wage. Wo es den Kampf gegen die Wahrheit gait : haben die Anhanger
»der drei Schulen daher stets zusammengehaten , wie heftig sie sick auch nach
oerfochtenem Siege angefeindetd) Berl. polit. Wochenblatt , 1832. S. 222.
2
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denzelfden ijver voor hetzelfde doel , de verwezenlijking, zooveel mogelijk , der revolutionaire theorie , werkzaam geweest
zijn. Wij ergeren ons bij het zien van menigen Staatsman
die , zoolang hij buiten het bewind was , door vrij zinnigheid ,
zoodra hij in het bewind geraakte , door willekeur uitblonk en
we ergeren ons somwijlen niet ten onregte ; want somwijlen is
gebrek aan regtschapenheid en goede trouw oniniskenbaar ; doch
wij zouden zeer ligt in onze verdenking te ver kunnen gaan ,
en achting weigeren aan hen die ze verdienen ; vermits zij bij
het schijnbaar onverantwoordelijke en dubbelhartige hunner
houding, eigenlijk , zelfs tegen wil en dank , het levendig afdruksel zijn eener theorie die, in de belofte nooit , in de vervulling
altijd, te kort schiet. — Wij ergeren ons bij het zien van hen die
met dezelfde bereidvaardigheid aan alle Gouvernementen ten
dienste hebben gestaan , en , bij iedere wisseling van bewind
evenmin in het afleggen van een eed als in het aanvaarden van
een aanzienlijk en winstgevend ambt , zwarigheid gemaakt hebben. En ook Kier weder zeg ik : in menig geval , waar baatzucht
en eergierigheid de drijfveeren waren , is onze verontwaardiging
billijk ; doch ik voeg er bij : laat ons den invloed in het oog houden
der gewijzigde begrippen omtrent de natuur van Staat en Bewind.
Altijd was er een voortleven van den Revolutionairen Staat. De
velerlei Revolution warén niet anders dan verplaatsing van het
revolutionair gezag , in dier voege dat het Bestuur telkens als
uitvloeisel van den regtens oppermagtigen wil der meerderheid
aangemerkt werd. Het Gouvernement was dus niet , gelijk te
voren , een Vorst of eene Souvereine Corporatie , met wier zelfstandig aanzijn de Staat behouden werd of te niet ging. Het was
eene voorbijgaande openbaring van den Staat , van het Souvereine
Volk; bestemd enkel om dienaar der Natie, om zaakwaarnemer
van het Vaderland te zijn. Het strijden voor of tegen een Gouvernement werd eene quaestie over personen, die afgedaan scheen,
zoodra de overmagt , in naam van het Algemeen , beslist had.
Gehechtheid aan een verdreven Bewind , wel verre van prijzenswaardige trouw en volharding , werd als vooroordeel , eigenlijk
als verraad tegen het algemeene Vaderland , beschouwd. Aldus
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plag TALLEYRAND te betoogen , na deelgenoot van alle veranderingen geweest te zijn , dat hij , in getrouwe pligtbetrachting , zich
zelven altijd gelijk gebleven was. « Comme la grande generation
» a laquelle it appartenait , it aimait sincerement sa patrie et avait
»toujours conserve de l'attachement pour les idees de sa jeunesse
» et les principes de 1789, qui ont survecu chez lui a toutes les
» vicissitudes des evenenients et de la fortune. Il. s'entretenait
» sans aucune gene des gouvernements qu'il avait servis et quittes.
» Ii disait que ce n'etaient pas les gouvernements qu'il servait ,
» mais le pays , sous la forme politique qui , dans le moment , lui
» semblait convenir le mieux et qu'il n'avait jamais voulu sacri» fier l'interet de la France a l'interet d'un pouvoir. »' Ik laat daar
of de verontschuldiging op den sluwen egoist die haar aldus
gesystematizeerd had , toepasselijk was ; maar dat zoodanige voorstelling omtrent het Gouvernement op veler handelingen grooten
invloed gehad heeft, is ontwijfelbaar.
1. De Geschiedenis zal de waarheid toonen ook van de volgende
opmerking , waaraan ik bij zonder gewigt hecht ; namelijk dat er
in het gansche Revolutie-tijdperk , onder menigvuldigen strijd ,
nooit strijd tegen het wezen der Itevolutie geweest is. ook ten
dezen opzigte kan ik thans mijne meening slechts uitdrukken ,
niet uiteenzetten. Vele pogingen werden anti-revolutionair genoemd , doch waren het niet. Er was geen krijg dan een burgerkrijg , eene gestadige worsteling der Revolutionairen onder
elkaár. Men heeft de valsche theorie aangetast in haar ontwikkeling , nooit in haar oorsprong en wortel. Ten aanzien der wetenschap zegt v. HALLER te regt : «Il faut le dire par respect pour la
verite , les attaques des savants n'etaient ni assez solider , ni
» assez completes , et manquaient surtout d'un corps de doctrine
» solide et methodique , fallait opposer a la fausse. Le meme
» defaut me semble commun aux nombreux ecrivains qui , pen» dant la revolution francaise , combattaient on cette revolution
» meme , ou ses principes et ses consequences. N'employant conMIGNET
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tre le systeme philosophique que les armes de l'histoire , ils ont
» hien montre que le contrat social n'avait jamais existe , mais
» sans prouver qu'il ne pouvait , ni ne devait exister. Ou hien. ils
» n'ont attaque que les consequences dangereuses, non les prin» cipes eux-mêmes leS funestes fruits , non la racine meme de
» l'erreur. Enfin ils ne surent pas non plus etablir un autre sys» teme satisfaisant a tons egards , propre a expliquer l'origine, la
» nature et l'exercice du pouvoir souverain d'une maniere legitime
» et complete , et a presenter les choses telles qu'elles sont , sous
»leur vrai point de vue. Its avertissaient de se garder du poison ,
» mais sans offrir un antidote efficace. »' Men deed als de onbekwame geneesheer , die de verschijnselen der ziekte bestrijdt , en
het beginsel der ziekte niet kept.
Ik noemde deze opmerking gewigtig , ook dewijl zij omtrent
de vermeende onverwinbaarheid der dwaling gerust stelt. Er is
immers geen reden om ontmoedigd te worden , zoolang het eenig
proefhoudend geneesmiddel niet beproefd is en bij de hand ligt.
Wat heeft de ervaring van den Revolutie-tijd geleerd ? dat de
mensch , zonder God , ook met begunstiging der oinstandigheden,
niets dan de bewerking zijner eigen rampzaligheid vermag. Wat
is er dan te verrigten ? men verbreke den revolutionairen cirkel
waarin men onophoudelijk rondgevoerd werd men bekeere
zich tot God , wiens waarheid alleen tegen de kracht van den
leugen bestand is. En zoo iemand , in deze gewigtigste les der
Historie , meer eene gemoedelijke verzuchting dan een voorschrift
der Staatkunde erkent, hij herinnere zich dat het vermogen
der anti-revolutionaire begrippen om , vergelijkenderwijs althans,
orde en vrijheid en welvaart te bewerken , door de ervaring van
alle vroegere tijden geconstateerd is. Hij bedenke dat al wat den
mensch nuttig en heilrijk is , door de vreeze Gods bevorderd ,
door de verloochening Gods tegengewerkt wordt. Hij bedenke
vooral dat , zoo de gansche revolutionaire theorie de ontvouwing
der ongeloofskiem was , zij opkomst en bloei in geloofsverzaking,
v. HALLER, I. 339.
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doch evenzeer in terugkeering tot het geloof verkwijning en
ondergang vindt.
Laat mij bij deze historische grondlijnen mogen voegen wat
ik , aan het einde der vorige Lezing, omtrent de willekeur van het
revolutionair Staat#gezag opgemerkt heb. De noodlottige dwaling waarvan wij den oorsprong in de verbastering der wetenschap en in de schriften der Machiavellisten en der Monarchomachisten gezien hebben' ; die ons later gebleken is van de revolutionaire theorie onafscheidelijk te zijn 2 ; de dwaling van de
oorspronkelijke Vrijheid en Gelijkheid, met den aankleve van
lien , is het grondbeginsel van den revolutionairen Staat , waarin
de Algemeene Wil en het Bewind geconcentreerd wordt ; de spil
der Staatsmachine , die door verschillende Gouvernementen , ter
bereiking van verschilleride oogmerken , met minder of meerder
energie , naar gelang der veranderende omstandigheden of der
onderscheidene inzigten en gezindheden bestuurd wordt ; maar
die steeds , na 1813 zoowel als na 1789, niet slechts na 1850,
maar ook na 1840 , dezelfde is in aard en in werking; zoodat ,
onder tyrannen of welgezinde Vorsten , met eene Vertegenwoorcliging die zich verzet of die zich buigt , onder een Democratisch
of Autocratisch bewind , al wat tot de gewigtigste vrijheden , tot
de dierbaarste herinneringen. , tot de heiligste panclen. der Natie
behoort, slechts in zoo verre geeerbiedigcl, beschermd, geduld,
gespaard wordt als het zich naar den eisch van den Staat, dat is
van hen die regtstreeks of zijdelings op het bewind invloed hebben , voegt en onderwerpt. DA is het wat ik Pe8potisme van
den Revolutionairen Staat genoemd heb. 3

Titans moet ik overgaan om de bij zondere tijdvakken met u te
beschouwen en ik behoor dus nu te doen kennen hoe ik , ter
aanwijzing van den gang der Revolutie-begrippen , het historisch
overzigt verdeel. Mij dunkt de meest eenvoudige splitsing ligt in
' In de zesde Voorlezing.
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het Iftal perioden , wier natuurlijke opvolging ik , in de vorige
Lezing, afgeteekend hebt: voorhireiding (tot 1789) ontwikkeling (1789 1794); reactie (1794 1813) ; kernieuwde proefneming (1813 1830) ntoedelooze berusting (1830 1845). Met
de korte en viugtige behandeling dezer tijdvakken; zal de taak die
ik mij voorstelde, ten minste in haar omtrekken afgewerkt zijn.
-

-

-

-

Veeltijds zal ik uwe aandacht bijkans uitsluitend op Frankrijk
inoeten rigten. De ziekte had daar , meer dan elders , een onbelemmerden loop. Des te meer moet ik waarschuwen tegen de
beschouwing der Revolutie als Nationale krankheid enkel of
vooral met het ligtzinnige Fransche volkskarakter in verband.
Het tegendeel zal ons blijken, De ziekte is nog meer epidemisch
dan besmettelijk geweest. Overal was , sedert lang , woeling en
gisting. Omdat het vuur zich in Frankrijk een uitgang heeft geopend , mogen wij niet vergeten dat de geheele bodern volkaniek
was. De langdurige overmagt der Fransche wapenen is verklaar-.
baar , enkel uit de algemeenheid van het revolutionair bederf.
Zelfverdediging tegen het Fransch•revolutionair geweld was ongenoegzaam , Omdat haat tegen Frankrijk met liefde en ontzag voor
de Omwenteling gepaard ging, en de Europesche Revolutie in de
Fransche, als ware 't, gerepresenteerd en geconcentreerd werd.
De Omwenteling is geenszins aan de Fransche Natie te wijten : 2
zij was het werk van eene factie , van eene secte , van eene filozofische school welke, met de onwederstaanbare kracht van een
Centraal Bewind, de Natie onder het juk der opvolgende personificatien van haar beginsel gebragt heeft.
Gaarne zou ik , daar de Fransche Revolutie uit den. aard der
zaak , een zeer voornaam gedeelte der volgende Lezingen uitmaakt , met u naar de waarde van de voornaamste geschriften
daarover eenig onderzoek doen. Voorzeker is het standpunt der
meeste schrijvers .aan de revolutionaire theorien zelve ontleend ;
-zoodat wij , ten aanzien hunner oordeelvellingen ons met zorgvul-

.

-

Bl. 241.
Depuis 1789 presque aucune des crises qui ont eu lieu en France n'a
nete degree par la nation.0 Ar e DE STAEL Consid. II. 57.
2
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digheid behooren te wachten voor dwalingen welke met beginsels
die wij afkeuren , in verband staan. Voor een kritisch overzigt , al
had ik de bevoegdheid, ontbreekt mij de_ tijd. keen enkel woord
over enkelen , met verwijzing tevens naar hetgeen ik van verscheidene anti-revolutionaire boeken reeds gezegd heb zal echter
niet ongepast zijn. De werken van TRIERS en MIGNET voortreffelijk in vorm , het eene als doorloopend verhaal ,.het ander als ineengedrongen schets zijn beide een pleidooi ten behoeve der
revolutie , ook in de gruwelen die vereischt werden tot haar
triumf; met verzwijging of misvorming van de redeneringen en
bewijsstukken der tegenpartij 2 Aan NECKER en Mme DE STAEL werd
door HEEREN onder de tallooze Fransche revolutie-beschouwers een
eerste rang toegekend 3 : en deze voorrang geldt misschien eenigermate nog; mits men niet vergete dat zelfs het genie door politieke vooringenomenheid beperkt wordt, en dat de geschriften van
vader en dochter zich kenmerken door eene zeer sterke tint van
Anglomanie. De Geschiedenis van Frankrijk in het Revolutie-tijdperk van WAellsmum 4 ;met den stempel van een flaauw liberalisme , is echter om juistheid en levendigheid der voorstelling , althans tot aan het Consulaat hoogstbelangrijk ; de Restauratie
daarentegen is behandeld met een eenzijdigheid die naar een hekelschrift, met eene oppervlakkigheid die, ik zou bijkans mogen
zeggen , naar de vlugtige uitwerking van een register gelijkt, zoo
.

In de tweede Voorlezing.
Eene zeer uitgewerkte beoordeeling der werken van THIERS in de Quarterty
Review (1845 , n'' 76 , p. 521-583) is allezins geschikt om de overtuiging te
geven van hetgeen in den aanhef gezegd wordt : u In the 14 Octavo Volumes of
N his Histories there is not one single page , hardly one line , of sincere and
unadulterated truth.* — De uitgave van de Geschiedenis der Omwenteling was
4, a booksellers speculation on the state of political parties in France ; a branch
sof the general conspiracy against the elder Bourbons ; a paradoxical apology
»for the old Revolution , and a covert provocation to a new one. — ((Tams
»portrait flatters the Revolution by altering the details ; MIGNETS coarser and
*colourless hand falsifies the outline.»
3 « linter der Fluth franzOsischer Schriften stehn die von NECKER and seiner
»geistreichen Tochter oben an. s Handbuch , S. 585.
4 Geschichte Frankreichs im Revolutions-Zeitalter , in de verzameling van HEE2

REN en UKERT.

— 276 —
4s Men veeltijds achter den Almanak vindt. Veel waarde hecht
ik aan de Geschiedenis van Europa van 1789 tot 1815,door ALISON;
werk van studie , van onpartijaigen. zin ; van hooger beschouwing
nit het oogpunt van Godsdienst , zedelijkheid en regt ; waartegen ik , wat de zienswijze in het algemeen betreft , evenwel eene
bedenking heb die mij van gewigt schijnt ; namelijk dat hij, in den
geheelen gang der Omwenteling, de voorbeeldelooze waking der
revolutie met de meer gewone uitwerkselen van democratische
woelingen verwart. De Geschiedenis der 18 e Eeuw van SCHLOSSER '
moet , reeds om hetgeen daarvan in het licht kwam , onder de
gewigtige bijdragen ter kennis van de Omwenteling worden gesteld; ofschoon onbekendheid met de geest en kracht van het
Evangelie zich dikwerf in de scheefheid van inzigten en in de
scherpheid van uitspraken verraadt.
Ik zou nog menig ander boek ter tafel kunnen brengen; maar
het is meer dan tijd dat ik het overschot der beschikbare oogenblikken bestede om u, in het tijdperk dat aan 1789 voorafging , de
Foorhereiding der revolutie te doen aanschouwen„
.

Voorbereiding is tweeerlei ; naarmate in 't algemeen
op Europa , of bepaaldelijk op Frankrijk gelet wordt. Laat
inij , met beknoptheid , mogen aantoonen , eerst , dat geheel
Europa door den geest der omwenteling bezield en bewerkt werd;
daarna , dat in Frankrijk , Tang vOOr 1789, de Staatsomkeering onvermijdelijk werd,
Omtrent Europa vobral zal ik zee kort zijn. Mij ontbreekt
de gaaf om eene geschiedenis der 18 e Eeuw te leveren in eon
kwartier. Daarenboven is de geheele inhoud dezer Voorlezingen
regtstreeks of zijdelings tot dit onderwerp betrekkelijk geweest
en ik mag mij beroepen op hetgeen ik over den card en van
het historische en van het revolutionaire Staatsregt in het
Geschichte des ac)ttzehnten Jahrhunderts and des neunzehnten bis 1815.

delberg, 1836-.
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breede gezegd heb , om er het besluit uit te trekken dat de
opkomst en overmagt van het laatste met de ondermijning en
vernietiging van het eerste , en dus met de voorbereiding der
revolutionaire praktijk, .geliik staat. Er blijrCalleen over te bewijzen dat waarlijk de filozofie , van zoovele onheilen zwanger ,
opkwam , veld won , meesteres werd. Doch ik vraag u , aan wien
onzer is dit onbekend ? Het is zigtbaar overal en in alles. Met het
versterven van den levensboom , door de Hervorming weder in
den Europeschen akker -geplant , was de grond ter opneming
van het doodelijke zaad bereid. Aan de nieuwe leer werd spoedig
en Godgeleerdheid en Staatsregt en letterkunde en opvoeding
dienstbaar gemaakt. Deze zuurdeesem was magtig het gansche
deeg te doortrekken. Europa was , bij het uitbreken der Fransche
Revolutie , voor eene algemeene Omwenteling rijp. Menig voorspel daarvan werd in kleinere Staten openbaar. Bijkans overal
was het meerendeel van hen die uitmuntten door bekwaamheid
en karakter, revolutiegezind.' Algemeen toepasselijk is wat Mme
DE STAEL van de Fransche Omwenteling schrijft : «Il faut attribuer
» la revolution a tout eta rien : chaque annee du siecle y condui» soft par toutes les routes. » 2
Wilt ge dat ik echter , als ware 't uit de Europesche fyzionomie een trek ter opgave van enkelebij zonderheden kieze, dan wij s
ik u op de denk- en handelwijs der Vorsten. Zij hadden bijkans
alien in de nieuwe wijsbegeerte een geloof, welks opregtheid en
levendigheid in de getrouwe opvolging van haar -yoorschriften
openbaar werd. Dit moge vreemd schijnen het is zeer wel te
verkiaren, en uit de geestdrift, welkebij sommigen op eigenbelang
de overhand had , en uit het lokaas dat , ook voor hen , ow den
angel der valsche begrippen gelegd werd. Belangrijk zijn hierover
«A new era seemed to have dawned upon the world . . . It was not merely the factious , the restless , and the ambitious , who entertained these
»opinions ; they were shared by many of the best and wisest of men ; and
sin England it might with truth be said what an eloquent historian (Botta) has
observed of Europe in general , that the friends of the French Revolution comprised at that period the most enlightened and generous of the community.
AusoN, 1. 1. I. 260.
2 Considerations ear la Revolution Franfaise. (Paris 1818) , I. 88.
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de aanmerkingen van VON HALLER On sait qu'en Espagne les dues
P d'Aranda, d'Alba, et de Villa Hermosa, ministres du Roi ; en
D Portugal, le trop fameux POmbal; et en Italie , plusieurs autres
grands seigneurs, figuraient parmi les acleptes et les protecteurs
» des sophistes francais. En Danemarck , le roi Christian VII; en
D Suede , Gustave III, tombe depuis sous un fer assassin, et avant
lui sa mire Ulrique ; en Pologne-, le roi Stanislas Poniatowski ;
wet en Russie, l'imperatrice Catherine II, etaient en correspon.» dance intime avec les philosophes francais et donnaient l'assenp timent le plus entier, sinon a leurs doctrines politiques , du
D moires a leurs doctrines anti-religieuses. »' Zij werden door
eene zeer verleidelijke voorstelling, weldra oak voor het Staatsregt gewonnen. (t On sut presenter aux Souverains les nou» veaux principes philosophiques comme propres a etendre
leur pouvoir et a les affranchir de toutes les bornes que la
» justice naturelle et les conventions positives y avaient mises
»jusqu'ici. Quoique d'un cote soit beau et agreable d'être
seigneur a maitre , et de commander , en son propre nom , en
» vertu de son propre droit; de l'autre it est aussi quelquefois
avantageux de paraitre en qualite de fonctionnaire ou d'employê suprAme, de reunir le pouvoir personnel et le pouvoir
» delegue ; et d'agir , en cas de besoin , en vertu d'un pretendu
mandat que personne toutefois ne peut ni commenter ni revo» quer. L'employe est paye; la volonte supposee et le service de son
maitre sort une excuse toujours prete pour ses actions quelcon»-ques ; Pinter& personnel et les injustices de tout genre se cou» vrent du rctanteau de ce qu'on appelle le bonheur du people.
»-Du moment oil les princes se donnent pour les premiers employes de la nation, leurs guerres aussi deviennent des guerres
» nationales , leurs dettes se changent en dettes nationales , leurs
besoins en besoins de l'Etat ; la conscription, les impOts arbi» traires, et tout autre genre de service force, se justifient tres» commodement par l'idee d'un etablissement public et de la.
» souverainete du peuple ; les droits prives et les conventions fai:

1. /. I. 145.
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tes avec des individus ou des corps, n'ont plus aucune valeur
» des que tout doit se rapporter aux pretendues fins de l'Etat,
»l'interet de la majorite , ou a la volonte presumee du peuple ,
» que l'on donne rneme pour la source de toute justice. Voila le
»langage de la siréne, avec lequel on a siduit et fait timber dans
nrabime des princes credules. Mais les natteurs se gardaient bien
D de leur. montrer le cote oppose de ces principes , suivant lesD duels on peut aussi destituer un employe , le renvoyer ou re» duire son traitement ; bien moires encore , leur disait-on, que
»le peuple, ce souverain imaginaire- , en viendrait naturellement
) a vouloir donner des ordres a ses serviteur s , a decider de la
» guerre et de la paix , a diriger en un mot par lui-meme ou autre» meat les interets qu'on disait etre les siens.. C'est ce qui
explique comment on a vu de nos jours des princes puissans
» egares par les principes du droit public philosophique, saper
eux-memes la base de leur autorite et creuser l'abime qui devait
» les engloutir. »' Later zal ik welligt gelegenheid hebben de veranderde gezincl heid, der Vorsten, ook in het Volkerenre-gt , to
bewijzen thaw bedoel ik hun inwendigbeheer. De revolutionaire
phraseologie werd algemeen. cr Le systeme politique du philoso»phisme , l'idee contre. nature d'une autorite clerivant du peuple ,
» se repandit partout dans les vingt dernières annees du 18e siècle ;
» elle s'enracina plus ou moires dans presque- toutes les tetes ; elle
»,dominait presqu'exclusivement dans la haute comme dans la
»Tetite litterature, De loin en loin on entendait encore 9A et
» quelques paroles de verite prononcees avec faiblesse et timidite , comme une voix expirante dans le desert. Le langage du.
» systéme s'introduisit peu a peu jusque dans le style des chanD celleries, ou cependant les anciennes locutions, les anciennes
» denominations , empruntees de la nature , auraient &I se conD_ server avec le respect le plus sacre. Au lieu de ce langage antique
» et paternel, plein d'Onergie et de cordialite , penetre du senti» went de son droit et du droit des autres, on n'entendit plus
» parler dans les lois et les ordonnances des princes, publiees pen-

i
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» dant ks trente dernieres annees du 1 s e siecle , que d'associations
civiles , d'autorite deleguee par le peuple , de pouvoirs legislatif
»et executif, de serviteurs de 1'Etat ou de fonctionnaires publics ,
» de finances de l'Etat, de biens de l'Etat , de but des gouvernemens , de destinees du genre humain , de citoyens de 1'Etat , de
». constitutions et d'organisations, de devoirs des souverains , de
droits des peuples, etc. , expressions et locutions qui , sorties
»-des ecoles de la philosophie moderne , devaient necessairement
» augmenter la cOnfusion generale des idees , et detruire insensi» blement jusqu'au souvenir des anciens et veritables rapports. »'
Woorden brengen daden te weeg. De Vorsten , door geene heiligheid van verkregene- regten en historische vrpeden teruggehouden, hoofden van een Staat , welks kenmerk het absolutisme
der Volkssouvereiniteit was , gingen nu , als gekroonde plaatsvervangers van het Souvereine yolk , met revoliitionair alverm.ogen,
aan het werk. Algemeene regulaxisatie en centralisatie en codificatie was aan de orde, van den dag. Het despotisme , ongeoorloofd en hatelijk uit eigen hoofde , werd , in naam van vrijheid ea ver-_
lichting, en ten algemeenen nutte , als pligtmatig en liefelijk beschouwd. 1k zou personadien welke in dezen wedstrijd een hoofdrol gespeeld hebben, kunnen schetsen ; bij de Portugezen een PomB-AL , hooggeroemd , omdat hij een vijand der Geestelijkb.eid: was ,,
en van wien ook SCHLOSSER getuigt dat hij met zijne filozofi-_
sche Reformatie gees minderen afschuw verdient dan een Danton
of Marat2 ; in Rusland, de overspelige moordenares , welke door
de Parbsche vrienden als de Semiramis van het Noorden begroet
werd,- welligt ook omdat zij den , zal ik zeggen snedigen of kod-_
digen ? inval gehad. heeft in 1767 te Moscou , uit alle standee
uit Ale talen en uit alle-Godsdiensten van het Rijk , eene talrijke
verg.ad.ering zamen te roepen , ter worming van een Algemeen
Wetboek; eene Vergadering welke inderdaad bij een kwam ; van
wege de Keizerin eene Instructie, erbarmelijk opkooksel der wijsI. 254.

Die schauderhafte Rache Pombals wilrde ailein hinreichen ihn und seine
nphilosophische Reformation eben so verabscheuungswiirdig zu machen als einen_
Danton und Marat.v Gesch. des achtz. Jahrh. (2e Ausg.) III. 29.
2

80 --heid van MONTESQUIEU en ROUSSEAU' ontying , en geen ander levensteeken achterliet clan de benoeming van 15 Commissi6n voor constitutie , financien , krijgszaken, Wetgeving enz* , die , na zevenjarigen arbeid mede onverrigter take uiteengegaan. zijn. In
Pruisseri, zoo al niet FREDERIK II, die, hoe ook met filozofie ingen o m en en, met filazo fen-bey rie0, desniettemin ,waar het Vorstelijke
regten betrof, met anti-filozofische ve6rkracht overvloedig bedeeld
was , den tech voorzeker zijn opvolger ; den onder den invloed van
Illuminaten en Jacobijnen gebragten FREDERIK WILLEM II , die,
naauwelijks op, den Troon , zijn yolk op een p1 4151sig dacht.
maken , door de uitgifte van een algemeen wetboek vier,deelen ,
geheel in filozofischen zin bewerkt. In Oostenrijk JOZEP den
echtenkweekeling der wijsbegeerte , die het zoo goed meende, die
van zijn eigen denkbeelden zoo goeden dunk had; die van deweldadige strekking der ongeloovige filozofie zoo overtuigd was ; en, uit
dien hoofde , in deliefderijkheid zijner bedoeling ,bij zijne pogin
gen om anderen geluk)4 te maken, hun inzigten of vrijheden
niet ontzag ; die hun voorschreef en gewapenderhand opdrong
wat voor hen zelven en dus ook , niet waar ? voor alien, Christeqk en Godsdienstig genoeg was ; die in de vernietiging derStenden
en in de slooping van vroegere inrigtingen de eerste voorwaarde
tot opbouw der 111aatschappij zag; die de volkseigenaardigheden
en wetten , en gewoonten , in den revolutionairen smeltkroes
meende te kunnen brengen; en die , na weinige jaren , de landen ,
bij de aanvaarding van, het gezag in hooge mate welvarend en
bloeij end , achterliet in cen toestand van verwarring , burgerkrijg,
en afval, waarin de dood, van den despotieken projectmaker het
eenige en naauwelijks.tijdige redmiddel was.
Doch onthoud mij van verdere bijzonderheden. Genoeg om
,

.

cc Pitoyable fatras d'un amateur qui vOulait (Miter et faire valoir , sous le
.nom de Pimperatrice, sa sagesse empruntee de MONTESQUIEU et de ROUSSEAU. ))
VON HALLER , I. 210. In deze Instruction de S. M. impóriale a la commission
reunie pour dresser le projet d'un nouveau Code leest men : cc Un code renfermant toutes les lois , dolt Atre un livre de mediocre grandeur , que l'on puisse
acheter comme un catechisme , pour un prix modique et savoir par coeur.
Ondertusschen remarquez que l'instruction seule , renfermant une espece de
table de matieres , contenait dejk pros de 300 pages. n F. F. 211.
,
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te herinneren dat de Vorsten en Overheden in bijna leder land ,
ter doordzijving van hetgeen in hun oog algemeen nut was , aan
de spitse der beweging, a la tete du mouvement , hebben gestaan.
NAPOLEON heeft de opmerking gemaakt , die trouwens aan elken
opmerkzamen beschouwer in het oog valt ; « eene omwenteling
»in Frarikrijk, wordt altijd , vroeger of later , door eene omwen» teling in Europa gevolgd ; »' doch waarom is dit gezegde inzonderheid omtrent de velerlei revolution van den revolution.airen
Staat2 t450 juist ? Omdat over geheel Europa , reeds in de dagen der
Voorbereiding, eenheid en theoretische zamenwerking bestond ,
en de Europesche omwenteling inderdaad een aanvang had genomen eer de Fransche revolutie begon.
Mij bligt nog over, bepaaldelijk ten aanzien der Fransche Revolutie , te bewijzen dat ze , toen zij losbarstte , sedert Zang voorbereid was. Maar is dit betoogniet, in zeker opzigt, afgedaan well?
voorwaar na hetgeen ik van Europa gezegd heb, is er geen grond
om te onderstellen dat er voor Frankrijk eene uitzondering bestaan heeft.-Ik zou mij , ter bekorting , 4kans met eenige regels
uit *De DE. STAEL waar zij van het naderen der . omweriteling gewag maakt , kunnen vergenoegen : « toutes les paroles et "toutes
» les actions , toutes les vertus et toutes les passions, tous les. sen» timens et toutes les vanites , PeSprit public et la mode , ten» daient egalement au méme but. » 2 Evenwel ik mag en wil mij
niet geheel aan de uiteenzetting van mijn gevoelen onttrekken.
'Wel is waar , eenigermate is de bekrompenheid. van-inzigt geweken , welke aanleiding en oorzaak der Revolutie verward heeft.
Men beweert niet weer dat de Fransche Monarchie ten gevolgevan geldelijke verlegenheid ineengestort is. Menigeen erkent de.
waarheid der opmerking waarmede Mme DE STAEL haar werk be-gint : «La Revolution de France est une des grandes époques de
»Pordre social. Ceux qui la considerent comme un evenement.

(t.A revolution in France is always , sooner or later , followed by a rev_oOution in Europe.0 AusoN, I. 257.
2
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accidentel, n'ont porte leurs regards ni dans le passe, ni dans
»l'avenir. Its ont pris les acteurs pour la piece; et , afin de satis» faire leurs passions, ils ont attribue aux hommes du moment
»ce que les siecles avaient prepare. »' Doch vraagt men wat
deze Auteur, en menigeen ook thans nog , Altior dit voorbereidend werk der eeuwen bedoelt , het is de voorbereiding tot
eene zeer goede en zegenrijke en heerlijke taak ; te weten om
instellingen , verouderd en verbasterd, naar den eisch van het
gezond verstand en tot Neil der Nation , te hervormen. Aldus ,
met voorbijzage van den eigenlijken aard der valsche theoriên,
beweert men dat er,, tot 1789, eene goede rigting naar een
wenschelijk doel was, waarvan eerst toen , door misverstand
eene bejammerenswaardige afwijking ontstond. — Het verkeerde van dit standpunt wordt door u niet in twijfel getrokken , zoo ik u van de verderfelijkheid der leer , waarin men de
volmaking van Staten en Volkeren zoekt, overtuigd heb. Ik kom
hierop niet terug ; doch ik reken het niet overtollig te doen
opmerken hoe men , door aan dit dwaalbegrip vast te houden
misschien zonder het te weten of te willen , tot het verwringen
der Historie verleid is ; zoodat men , of de ware toedragt , of het
eigenlijke karakter,, of het betrekkelijk gewigt der gebeurtenissen heeft miskend. Met enkele bijzonderheden omtrent dit een
en ander wensch ik deze Lezing te besluiten.
Tot voorbeeld der misvatting van de toedragt der zaken neem
ik het beklag over LODEWIJK XVI, als of hij zich tegen de wenschey, en behoeften der bevolking met halsstarrigheid verzet , of
althans met te weinig bereidvaardigheid daarin gevoegd had.
Het is niet mogelijk den weg der Revolutie te banen met meerderen ijver dan de jeugdige Vorst betoond heeft. De helft zijner
Regering is een gestadig vooruitloopen op de wenschen der revolutionairen geweest. MIGNET schrijft « Il succomba par ses tentatives de reforme . Son regne jusqu'aux Etats-Generaux ,
» ne fut qu'une longue entreprise d'amelioration.s. » 2 Begeert gij
/ 1. t.

2

Histoire de to Revolution Fran'aise (5' Edit. Paris, 1833), 1. 16.
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dit met naauwkeurigheid in het licht gesteld te zien , leest het
eerste deel van het door mij aangepreiene Duitsche werk' ; doch
wij ontwaren het reeds bij eene meer vlugtige beschouwing. Hoe
danig waren zijne raadslieden? Ik vermeet mij niet de talenten of
verdiensten van MALESHERBES, TURGOT en NECKER in de weegschaal
te leggen ; dit alleen zeg ik ; zij waren alien van ganscher harte
revolutiegezind. MALESHERBES was een achtenswaardig , maar een
driftig voorstander der nieuwe filozofie. Om TURGOT te kenschetsen, zij het genoeg dat , volgens hem, geenerlei regt van eenige corporatie geldt , zoo het aan het algemeen nut nadeelig zou kunnen
worden ; dit toch is de hoogste wet ; het is bij geloof eenig ontzag
voor zulke regten te hebben. 2 Evenzoo schrij ft NECKER dat het algemeen welzijn , dat is het voordeel der meerderheid , het rigtsnoer
der Staatkunde behoort te zijn5 ; terwijl de een zoowel als de ander,
met vrijheidlievende bedoeling , de meest verregaande willekeur
prijst : NECKER beweert dat er slechts in zoo ver heilzame vrijheid
bestaat als zij met het algemeene welzijn vereenigbaar isa, en TURGOT dat maatregelen ten beste der Natie , zelfs tegen de meening
der vertegenwoordigers van haar vrije keus , moeten ten uitvoer
worden gelegd. 5 Ik kan hier de reeks der Koninklijke Edicten niet
inlasschen , waarmede men de verwezenlijking der theorien
beproefd heeft. Meest opmerkenswaardig zijn de pogingen ter
afschaffing van tallooze verordeningen , welke sedert eeuwen met
de wettige eigendomsregten van gewesten , steden , standen , in
onafscheidelijk verband hadden gestaan 6 , als ook ter zoodanige
splitsing van het Rijk als waardoor de zelfregering van het yolk
mogelijk scheen. De algemeene karaktertrek is deze : ales nieuw te willen makers ; ales in te rigten a la Rouss.eau , en de hervor
ming der Monarchie te doen strekken ter opleiding tot een revolutionair Gemeenebest. Zoo werd, onder voorgang zijner Ministers , LODEWIJK XVI , bedaard en bescheiden , tot soortgelijke handelingen als de woelzieke en eigenwijze JOZEF II gebragt. Hij heeft
niet in het onregt volhard ; doch de Revolutiegezinden mogen

4

Hiervoor , bl. 100. 2 Geschichte der Staatsv. I. 162.
1. 1. 183.
5 1. 1. 233.
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niet vergeten dat hij , zich met voortvarende medewerking , aan
hunne zijde geschaard had, totdat hem , bij het ervaren der nutteloosheid en schadelijkheid van zijn Reformatorisch. geweld, de
betuiging ontviel: het despotisme deugt niet ; ook niet om een
Volk gelukkig to maken door dwang.'
Ik zeide, ten tweede , dat met de toedragt ook het eigenlijk karaker der gebeurtenissen miskend wordt.
Dit kan door hetzelfde voorbeeld worden gestaafd. Lodewijk
XVI ondervond dat in verscheidene plaatsen oproerige beweging
en over het gansche Rijk weerzin en weerstand de vrucht zijner
welgemeende bemoeijingen. was ; en toen hij nu , aan Jozef H
ongelijk, zich op de baan der willekeur niet verder begaf, in welk
licht meent gij dat doorgaans dit gedrag, uit billijkheid en regtsgevoel gesproten gesteld wordt ? Hij had de kracht niet , zoo
drukt bijv. MiGNE-T het uit , « de soumettre les pthilegies attic
» reformes; » 2 en dan wordt over dit gebrek aan veerkracht gesproken , als of het , in de onderwerping der zoodanigen , om een
verachtelijken hoop van volkverdrukkende Edelen en Geestelijken to - dben was. Men vergeet dat de zoogenaamde tegenstand
der Geprivilegieerden billijk misnoegen was dergenen die in
hunne regten werden. gekrenkt ; dat , in de taal der revolutionairen , alles Privilegie heet wat niet past in het stelsel der nieuwerwetsche geltikheid ; en dat schennis der Privilegien regtstreeks
of Welings het geheele Volk trof. Ik_ beroep mij ten overvloede
op een man, die geenszins anti-revolutionair is, op SCHLOSSER
« Overal was het Volk aan het oude gehecht en despotieke Vorsten
» en Ministers wierpen het om ver. De zin voor regt en herkomst
» aan het Volk eigen , verhief zich tegen filozofisch , gelijk tegen
» ieder soort van geweld. De strijd was niet tegen de Geprivile» gieerden alleen , Maar tegen het Yolk. » 5
u Le despotisme , a ce que je vois , n'est bon it rien , dttt-i1 forcer un grand
opeuple a. etre heureux. (Correspondence de Louis XVI. I. 58.)
2 I. 1 6 .
5 a Das Volk hielt am Alten und despotische Regenten und Minister stlirzten
es um. Der dem Volke von Natur eigne Sinn fill Recht und Herkommen
.
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Vergunt mij nog een ander voorbeeld, to meer dewij1 dit voor
de beschouwing der latere gebeurtenissen van gewigt is. Ik bedoel
de opvatting van hetgeen in 1789, voor de zamenkomst der Nationale Vergadering, plaats gehad heeft. Tot diem tijd toe was ,
zegt men , de houding dergenen die reikhalzend uitzagen naar
wijziging van den Staat, onberispelijk en voorbeeldig. Het was
le mouvement sublime de 1789. Hervorming , geen omwenteling
werd begeerd. « La revolution de 1789 n'a eu pour but que de
» regulariser les limites qui, de tout temps, ont existe en France. »'
En vraagt gij waarop dit beweeren zeer bepaaldelijk steunt ? op
de Instruction welke door de kies-collegian van Adel , Geestelijkheid en Derden Stand voor de Afgevaardigden opgesteld zijn.
Deze, zegt men , getuigen allerwege van een echt-monarchalen
geest. Ik heb voor mij eene brochure Appel contre la division
des opinions , in 1831 stuksgewijs geplaatst in de Gazette de
France; een soort van overzigt der Revolutie , geschreven , naar
mij voorkomt , net :een zoo helder inzigt van de aaneenschakeling der schijnbaar meest verschillende gebeurtenissen , dat
ik het gewigt van dit onaanzienlijke boekske met dat van menig zwaarlijvig en daarbij welgeschreven boekdeel ten minste
gelijk stel. Hoort nu de uitbundige lofspraak : « Quan.d on jette
» les yeux sur les cahiers de ces assemblees qui se tinrent simul» tanement dans toute l'etendue de ce royaume , on est penetre
» d'admiration pour la sagesse profonde , pour l'esprit d'ordre et
» d'equite qui presida a leurs deliberations : unite de voeux , har» movie presque merveilleuse dans l'indication des memes abus
» et .des lames reforrnes , unanimite de sentimens et de conduite ;
voila ce .qu'on trouve dans les cahiers de ces assemblees locales
o partout mere amour, mauve reconnaissance pour le pore com(der leider bei jeder Revolution gekrankt werden must, wenn etwas dauerhaft
wohlthitiges bewirkt werden soil
ik laat dezen tusschenzin geheel voor
rekening van den Schrijver)
emporte sich gegen doctrinare Gewaltthitigkeit,
*wie gegen brutale ; daher der Widerstand gegen Pombal, Joseph II, Struensee,
*Gustav III. Nicht blos die Privilegirten stritten gegen die genannten Minister
.und Fiirsten, sondern das Volk. p Gesch. des achtz. Jahrh. III. 3.
Mn" DE STAEL, I. 145.
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» mun des Francais , meme respect pour les droits acquis , pour
» les principes fondamentaux de la societe. On a peine a compren» dre qu'un tel accord dans les voeux et les expressions alt pu se
» manifester au sein d'assembl6es si diverses , de populations si
» distantes ; la, toutes les classes sociales s'entendirent pour le
» bien de la patrie , tons les interks se confondirent dans l'interet
» general, -abnegation absolue des uns , deference , cordialite des
» autres , confiance de tous dans les vertus et dans requite du
» monarque ; voila ce qui se lit a chaque ligne dans ces monuinens
» de la sagesse et du bon esprit du peuple. On ne trouve rien,
» dans les cahiers des assemblees de bailliages , qui ne soit fran» cais , qui ne soit national , qui ne soit inspire par le patriotisme
D le plus vrai et le plus pur , qui n'eat realise pour la France un
» grand perfectionnement social , qui n'etit ouvert pour elle
» une ere de liberte , de repos et de bonheur. » 1 En wanneer
wij de cahiers zelve in de hand nemen , hoedanig is die hooggeroemde Monarchale zin ? de ware strekking kan ons niet ontgaan,
zoo we aan het verschil denken tusschen eigenlijke Monarchie en
den monarchalen vorm van een. revolutionair Gemeenebest. Men
wil de Monarchie , het is zoo ; maar Welke ? de historische of de
revolutionaire ? waar de Koning Souverein zijner onderdanen , of
waar hij dienaar van het Souvereine Volk is ? Om niet lang met het
antwoord verlegen to zijn , zie men vat eenstemmig in de cahiers
van den Adel gezegd wordt : de Koning is de eerste beamhte en
in het bezit eener hem toebetrouwde magt. Wilt gij nog eenige
staaltjes hoe naauwgezet de aanhankelijkheid aan het historische
Staatsregt geweest is ? De Natie moet worden geraadpleegd over
al wat voor haar van gewigt is : alle algemeene wetten moeten
door de Stenden worden gemaakt en bekrachtigd : de wetgevende
magt behoort aan de Natie, de uitvoerende aan den Vorst : de
Derde Stand verlangt dubbele vertegenwoordiging en hoofdelijke
stemming. Genoeg ter overtuiging dat, daargelaten de vraag of
er in menig opzigt , ter goeder trouw, verwarring van histori
sche inrigtingen met theoretische begrippen geweest is , in elk
' Appel, p. 7.
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geval het oordeel niet to streng luidt : « de Cahiers w'aren eerie
» oorlogsverklaring van de drie Stenden aan den Vorst , van den
» Derden Stand aan Adel en Geestelijkheid. »'
Eindelijk sprak ik van menigvuldige misvattingen, ten gevolge
van het overdreven gewigt dat men , door het voorbijzien van de
hoofdzaak , aan bijzaken hecht.
Ik heb een aantal voorbeelden hiervan op eerie bladzijde van
ANCILLON.
«Bien loin que la revolution doive etre jugee n.ecessaire , on
» peut alleguer une foule de choses qui , par leur presence ou
» par leur absence , l'auraient prevenue ou lui auraient donne une
» autre direction. De ce genre sont : a, l'appel fait en quelque sorte
» a tons les Francais de debattre les formes de la representation ;
» b, le long intervalle place entre la convocation des Etats-Generaux
» et leur reunion ; c, le doublement du tiers; d, la reunion ordon» nee a Versailles, pres du volcan de Paris, an lieu de la faire a
» Blois, a Tours , a Compiegne, ou dans telle autre vile; e, la.
» timidite de la Cour,, qui l'empecha de decider les grandes ques» tions, avant que les deputes eussent eu le temps de s'entendre
» et de se concerter. La declaration du 20 juin , donnie le .5 mai ,
» changeait tout l'etat de la France. » 2 ANCILLON behoort voorzeker
tot de schrijvers die aanspraak hebben , wanneer men van hen
verschilt , dat hunne meening, zoowel in haar oorsprong als in
haar uitkomsten , ter toetse worde gebragt.
De oorsprong is openbaar. Hij wil niet dat , zelfs in 1789 , de
• Wurden die Forderungen der drei Sande erfilllt , so sah sich der KOnig
*zugleich aller wesentlichen Vorrechte der ueberlegenen Gewalt , und aller noth*wendigen Mittel zu ihrer Erhaltung beraubt ; er ward aus dem Herrn der
*Unterthan seines Yolks. Konnte der dritte Stand die Wiinsche in seinen Cahiers
*in Beziehung auf die beiden ersten Stiinde durchsetzen , so stand das Schick• sal dieser ganz in seiner Gewalt , und seine Aeuszerungen lieszen ihnen wenig
*Schonung hoffen. Dem Wesen nach waren die Cahiers eine Kriegserkliirung
*der vereinten drei Stande gegen den Monarchen , und zugleich eine Kriegser*kliirung des dritten Standes gegen Adel und Geistlichkeit.* Gesch. der Staatsv.
H. 263.
2 Nouveaux Essais, I. 98.
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Revolutie onvern4jdelijk geweest zij. «Dire que la Revolution etait
» necessaire, c'est dire que la faiblesse du Gouvernement et Panda» ce criminelle de l'Assemblée etaient necessaires et inevitables.
» Saisisse qui pourra et voudra ce point de vue , aussi contraire a
» la liberte qu'it la digitite de l'homme , et qui. , en l'absol» vent de tout ce qu'il fait, et de tout ce qu'il supporte.»' Deze zinsnede verschrikt mij niet; ik houd.vol dat de Omwenteling en toen
en vroeger onvern4delijk was ; doeh ik prote steer tegen de gevolgtrekking. Mijn gevoelen heeft niets met het fatalisme 2 , niets
met het verontsehuldigen van misdaad of misdadig'ers gemeen.
Of is er niet geschreyen:: « het is noodzakelijk dat - de ergernissen
» komen; doch wee dien mensch door Welken de ergernis` komt.
Omdat eene verleidelbke dwaling, bij het verderf van het men-.
schelijke hart , op dien al te vruchtbaren akker zich steeds in een
liken oogst van wanbegrippen en wanbedrijven openbaart ,
wordt de schuld en toerekenbaarheid voor bijzondere personen
geenszins vernietigd , en , at is het dat ik onvermogend ben om
het kvvaad te beletten, nooit ben ik verpligt aan hen* wier beginselen ik afkeur , of hulp of hulde te brengen.
Van de onweerstaanbare overmagt der beginselen niet overtuigd , zoekt hij de oplossing enkel in de daden van hen die , in
naam althans , aan het bestuur zijn geweest. Hij vergeet den
toestand waarin de Overheid zich beyond. De opmerking is ,
in gewone tijden , allezins waar : weifeling van het Gouvernement is aanmoediging van rebellie , en gedeeltelijke cOncessie
uit zwakheid het zekere middel om , met zelfvernedering , tot
volledig toegeven genoodzaakt te worden. Maar het was geen
gewone tijd. Zij van wie men dergelijke standvastigheid verlangt
hoe konden zij , toch ook kinderen hunner eeuw, die bezitten ;
en , al ware zij hun door n.aauweljks verklaarbare uitzondering , ten deel gevallen , hoe zouden zij in de mogelijkheid
geweest zijn hun wil , waar die met den wil bijkans van alien in
tegenspraak was , te doen gelden? Men verge van niemand een
onwrikbaren gang , wanneer een oorzaak van algemeene bedwel,

/. 1. 96.

2 Hiervoor bl. 180.
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ming in de lucht is ; en , zoo een enkele dezen atmosferieken invloed mogt kunnen wederstaan, men vleije zich niet dat, onder het
driftig geschreeuw en onzinnig voortwoelen van allen , die eerie ,
omdat hij , tot verontwaardiging van elkeen, bezadigd en nuchteren bleef, den boventoon en de overmagt zal kunnen hebben.
De opmerking van M me DE STAEL omtrent iemand, voor wiens
talenten en karakter zj naar mijn inzien , zeer ten onregte eerbied gevoelt, omtrent Lafayette, is, in haar algemeenheid, zeer
juist. « Quelle que fat son opinion politique, s'il avait voulu s'op» poser a l'esprit du temps, son pouvoir etIt etc brise. Les idees
» regnaient a cette époque , et non les individus. La terrible volonte
» de Bonaparte lui-meme n'aurait pu rien contre la direction des
» esprits. »' Tit dit oogpunt dient men de meening van ANCILLON in haar details te beschouwen, en zich of te vragen of een
geslacht dat de begrippen van MONTESQUIEU en ROUSSEAU, als een
politick Evangelic , had ingezogen, zich door eenigerlei daad of
beslissing, door wijze overleggingen of fijne kunstgrepen van het
Hof, zou hebben laten terughouden in het streven naar hetgeen
in den loop der Omwentelingstbeorie lag.
Men had de Staten-Generaal moeten bijeenroepen , al: in
1614. — Voorzeker , had het kunnen geschieden, de raadgeving
zou uitmuntend geweest zijn ; want , volgens de voormalige orde
was de Koning alleenheerscher , de onderdanen werden enkel
gehoord , hun toestemming werd enkel voor subsidien vereischt.
Maar meent men in goeden ernst dat de openbare meening , door
zoodanige bespotting van haar eischen , op het oogenblik dat zij
van haar overmagt bewust was , had kunnen worden te vrede
gesteld ? — Men had zich althans voor het verdubbelen van het
getal Afgevaardigden uit den Derden Stand, voor le doubleinent
du tiers behooren te wachten , waarvan de hoofdelijke stemming
en dus de overmagt van het democratisch beginsel , onafscheidelijk was. Voorzeker; want niets kon, ter voorkoming van de
Omwenteling, wenschelijker zijn dan de beraadslaging door iederen Stand afzonderlijk te doen geschieden , of wel , zoo er eene
I. 37S.
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vereenigde Vergadering was , te zorgen'dat de Derde Stand door
Adel en Geestelijkheid overstemd wierd. Maar dit schrander
overleg had een gebrek ; de rekeningdat een minder is dan twee,
was te duidelijk , te eenvoudigi, en ook de Derde Stand had rekenen geleerd. En gelooft men dat , nu Geestelijkheid zoowel als
Add , een voorwerp van minachting was; nu iedereen wist dat
volgens de Staatkunde, zoo men achtte, van het gezond verstand,
het getal der Representanten evenredig aan het getal der Gerepresenteerden behoort te zijn , de Derde Stand , bij de bewustheid
van zijn dagelijks toenemend vermogen, zich in zoodanig regelmatig overstemd worden , zich in de overmagt eener minderheid,
die bij het geheel der Natie naauwelijks in aanmerking kwam,
lijdelijk zou gevoegd hebben? M me DE STAEL zegt het tegendeel
« Si Pon n'avait pas accorde legalement une double representation
» au tiers , on savait , a n'en pas douter , qu'irrite de n'avoir pas
» obtenu ce qu'il demandait , it aurait envoye aux etas-generaux
» un nombre de deputes beaucoup plus considerable encore ;'
» la mode etait dans ce sens ; c'etait le resultat de tout le 18 e
» siècle : » 2 en , volgens TH/ERS was, ook in dit opzigt , de overlevering met regt en reden in strijd : « d'une part on faisait valoir
» les anciennes traditions, de l'autre les droits naturels et is
» raison. » 5Doch er was een ander behoedmiddel , aan dat van ANCILLON
tegenovergesteld. Niet door onverzettelijkheid, maar door overvloed van toegeeflijkheid had Frankrijk kunnen gered worden.
Dit is het oordeel , bijv. van M me DE STAEL en van TRIERS. De eerste
zegt : Les Etats-Generaux s'annoncaient sous les plus heureux
» auspices. . . Sans doute, it restait encore de grands sujets de dis)) corde entre la nation et les privilegies, mail le roi etait place de
» maniere a pouvoir etre leur arbitre, en se reduisant de lui-meme
» a une monarchic sagement limitee. 4 Derhalve « une Monarchic
»sagement limitde» zou tegen oxwenteling behoed hebben. Ik
geloof te kunnen volstaan met de opmerking dat het woord
I. 136.
4

I. 180.

2

I. 172.

3 Hint. de la Rev. Franc. (Liege, 1828). 1. 22.
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Jtagement vatbaar is voor verscheidenheid van uitlegging , en dat
het om geen beperkt gezag van den Vorst , maar , om het
onbeperkte gezag van het Souvereine Volk te doen was. THIERS
meent dat de concession vruchteloos waren , omdat zij te laat
en ten halve geschied zijn. «On avait promis a la Nation les
» etats-generaux , elle demanda que le terme de la convocation
» fut rapproche le terme rapproche , elle y voulut la prepon» derance : on la lui refusa , mais en doublant sa representa» tion , on lui donna le moyen de la conquerir. Ainsi donc on ne
» cedait jamais que partiellement, et lorsqu'on ne pouvait plus
» lui resister mais alors ss forces etaient accrues et senties , et
» elle voulait tout ce qu'elle croyait pouvoir. Une resistance conti» nuelle , irritant son ambition , devait bientOt la rendre insatiable.
» Mais alors me'me si un grand ministre , communiquant un peu
o de force an roi, se conciliant la reine, domptant les privilegies ,
» e tit devance et rassasie tout a coup les pretentions nationales ,
» en donnant lui-merne une constitution libre s'il eat satisfait ce
»besoin d'agir qu'eprouvait la nation en rappelant tout de suite ,
»non a reformer retat ,artais a discuter ses interets annuels dans
1111 etat tout constitue,peut-etre la lutte ne se felt pas engagee.»'
Inderdaad waar reden tot misnoegen is , behoort men uit vrije
beweging en zonder uitstel bevrediging te geven aan billijken
wensch , om met des te meer kracht tegensta.nd te bieden aan
onbillijken eisch. Men bevredigt de driften door eene tijdige en
volledige gift men tergt ze door halve toegeeflijkheden nit blijkbaren dwang. Ik heb.dus geenerlei aanmerking tegen deze wijsheid
dan alleen dat ik ze Kier niet toepasselijk acht : vermits men in 1789
te strijden had tegen een leer , volgens wake al wat de Natie verlangde , Naar regt , al wat zij verkreeg, un a compte, eene gedee'telijke afdoening eener onbetaalbare schuld was. Oververzadiging
is niet denkbaar, omdat de Revolutie-geest eene alverslindende
kracht heeft.; overvloed van water is ongenoegzaam , waar het
bodemlooze vat moet worden gevuld.
Mij dunkt dat de opmerking van M me DE STAEL volkomen juist
./. 1. I. 25,
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is « En examinant la conduite de Louis XVI , on y trouvera mire>) ment des fautes, soit que les uns lui reprochent de n'avoir pas
» assez habilement defendu son pouvoir illimite , soit que les
» autres l'accusent de n'avoir pas cede sincérement aux lumiéres
» du siecle ; mais ses fautes ont ete tellement dans is nature des
» circonstances, qu'elles se renouvelleraient presqu'autant de foil
que les memes combinaisons exterieures se representeraient. »t
De Revolutie moest , ondanks wijziging van verzuim of bedrijf
na de gemoederen overheerd te hebben, elke omstandigheid aan
zich onderwerpen ; door wederstand en toegeeflijkheid beide worden versterkt.
De heerschappij over de gemoederen was onloochenbaar , en
de Geschiedenis zou nu uiterlijk te voorschijn brengen wat
innerlijk reeds tot stand gebragt was. Uit dit oogpunt moeten
de gebeurtenissen , om ze in haar oorsprong , aard en gewigt te
leeren schatten , telkens worden gewaardeerd.
Zoo ontken ik niet dat de brochure van SIEYES over le Tiers
_Etat, met de vragen : « Qu'a-t-il ete ? rien. Qu'est-il ? tout. Que
» deinande-t-il a etre ? quelque chose ; » verbazenden invloed gehad
heeft; doch waarom ? dewijl zij het weluitgedrukte resume van
de sedert lang toegejuichte redeneringen over den wenschelijken
invloed van het Volk was.
Zoo is, omtrent de zamensmelting der Stenden tot eene Nationale Vergadering, de uitdrukking van M me DE STAEL niet te sterk
Ec Ce decret etoit la revolution meme. » 2
Maar deze afkondi
ging der Revolutie , dit verdwijnen der bevoorregte Stenden in
de vertegenwoordiging van het gansche Yolk , was de eerste voorwaarde van de toepassing eener leer die gezegevierd had.
Zoo ontneem ik niets aan de uitgestrektheid der gevolgen van
hetgeen in een beruchte nacht, van 4 Aug. 1789 , bij het stormloopen op de Privilegi&I verrigt is; doch deze algemeene vernietiging was niet anders dan de voltrekking van een vonnis dat
sedert lang reeds uitgesproken was.
-

I, 49.
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Doch ik zou , aldus voortgaande , te ver geraken op het gebied.
tier ontwikkeling, waarvoor ik de volgende Lezing bestemd heb.
1k heb genoeg gezegd, zoo ik getoond heb dat , in 1789 , de voorbereiding , nu zij voltooid was , door ontwikkeling moest worden
gevolgd. Ook ANCILLON, zich zelven eenigzins ongelijk , erkent :
«La revolution fut consommee sous le rapport des principes ,
»le jour ou le tiers-etat se declara Assemblee nationale; la revolution fut consommee sous le rapport des moyens , le jour oil
le peuple prit la Bastille Le premier , la souverainete du peuple
fut decretee , le second , la force de la populace fut employee.
» Or toute la revolution n'est que le developpement de ce principe,
» et de ce moyen , qui devait amener la souverainete de la popu» lace. »i— De Revolutie was daar : niet, gelijk sommigen beweeren , algemeene hervorming welke , ondanks de jammeren
waarmede zij gepaard ging , echter , in doel en uitkomst ,
tot de heilzame wereldgebeurtenissen behoort; ook niet enkel
of vooral , zoo als men uit de bewoordingen van ANCILLON
zou opmaken , democratische omkeering van den Staat ; maar
de Revolutie , gelijk zij , ondanks de weldaden waarmede
hooger leiding haar verderfelijken invloed heeft getemperd ,
de werking van waarlijk heilzame beginselen ook nog in ooze
dagen bijkans onmogelijk maakt ; de Revolutie met haar
stelselmatige toepassing van de wijsbegeerte des ongeloofs ;
met haar misdrijven en moordtooneelen en verwoesting , met
haar zelfvergoding en aanbidding van de Rede op de puinhoopen van den Staat. — Zoodanige loop der dingen kon bij
de overmagt der valsche Filozofie worden voorspeld. Reeds in
1770 , werd te regt van wege de Geestelijkheid aan den Koning
gezegd : « L'impiete en, veut tout a la fois a Dieu et aux hommes.
n Elle ne sera satisfaite que lorsqu'elle aura aneanti toute puis» sauce divine et humaine. Elle precipitera la France dans toutes
» les horreurs de l'anarchie et y fera naitre les plus etranges
» revolutions. » 2
Vergunt mij nog eene bijzonderheid, die welligt niet aan allen
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bekend is. In eene predikatie voor het Hof, in de eerste maanden
van 1789, sprak de redenaar deze opmerkelijke woorden nit:
«Uwe tempelen , o Heer! zullen verwoest worden ; Uw dienst
vernietigd , Uw Naam gelasterd. De lofliederen U ter eer, zullen
» voor de schandelijke zangen der losbandigheid moeten wij ken ;
»en op de heilige aan U gewijde plaats zal eene vloekwaardige
godes op den troon warden gezet om_de hulde der aanbidding
te ontvangen. »t
Zoo was het; zoo moest gebeuren vat gebeurd is; zoo was de
Omwenteling daar , in den zin waarin ik het woord Revolutie
versta; en gij zult, geloofik , ook aldus uw zegel kunnen hechten
aan het gezegde van een schrijver wien de gaaf te beurt is
gevallen one dikwerf met een enkelen trek den wezenlijken aard
der meest belangrijke gebeurtenissen te schetsen, van MIGNET
((Be Staten-Generaal hebben eene Omwenteling afgekondigd, die
reeds gemaakt was. p*
K Le Ore Beauregard , ex-jesuite , qui avait preche le careme it la cour , pro- , d'une voix tonnante , ces paroles dont les sacrileges violences d'Hebert
).et de Chaumette firent depuis une si etonnante prophetie : u Oui, vos temples
Seigneur, seront depouilles , et detruits , vos fetes abolies,, votre nom blaspheme,
* )votre culte proscrit. Mais qu'entends-je , grand Dieu ! que vois-je? aux saints
**cantiques qui faisaient retentir les votites sacrees en votre honneur , succedent
des chants lubriques et profanes I Et tot, divinite inf&me du paganisme l to
APviens ici meme prendre audacieusement la place du Dieu vivant , t'asseoir stir
» »le tr6ne du Saint des Saints., et recevoir Pencens coupable de tes nouveaux
Anadorateurs. ))), CH. LACRETELLE Hist. de France pendant le 18' S. (Paris ,
I 821). VII. 11.
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u Les Etats-Generaux ne firent que decreter une revolution dejit faite. 1. 36.

Xl l.
TWEEDE TIJDPERK.
ONTWIKKEL1NG

(1789 -1794) .

In de vorige Lezing hebben wij gezien hoe de Revolutie- in.
Europa opkwam., hoe_bepaalaelijk Frankrijk eerie omkeering
van den Staat en eenetoriale omwenteling , door het veldwinnen
van anti-christelij ke_ theorien voorbereid..werd., Natuurlijk dat de.
invloect der Revolutie-begrippen , na de gempederenovermeesterct
te hebben ,. in Baden. zou openbaar worden ; Bat in den loop der
gebeurtenissen, zou te voorschijn, treden, wat de loop, der ideal
tot stand gebragt had, en. dat volledige toepassing der heerschende denkbeelden aan de orde van. den dag was. Na, het Tijd,
perk der voorbereiding moeten wij het Tijdperk der ontwikke-,
ling , van 1.789. tot 1.794, beschouwen. Het is meer dan eenigander ontzettend ; ik geloof dat , bij eene juiste beschouwing, het
ook bij uitnemenclheid,gewigtige lessen. bevat._
:

.

Als ik deze. vijf jaren, zoo rijk aan jammeren en misdaden
overzie vind ik daarin de trekken alien te rug , die ik in mijne
voorloopige scb.ets, uit de redenering en uit den aard zelven van
het revolutie-beginsel, afgeleid heb.' Overeenstemming ten aanzien,
van het zegenrijke der Revolutie-leer twist over den graad en.
de wij s .van haar toepasselijkheid ; onophoudelijke voor waartsche.
beweging „ te midden van een telkens heviger strijd ; losrnaking;
Bl. 230.
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van alien zedelijken en wettigen band ; gedwongen eenheid onder
het ijzeren juk van een steeds geweldiger Rewind.
Geen treffender bewijs van de verderfelijkheid eener leer die ,
in de jaren toen zij een onbedwongen loop had, tot zoodanige
verwarring en gruwelen geleid heeft. Maar wordt de kracht dezer
bewijsvoering door velen erkend ? o neen ; tot op den huidigen
dag , wordt de heilrijkheid van dit betoog door velen die zich
zelven en anderen bedriegen , ijdel gemaakt. Zij beweeren dat de
omwenteiing geenszins haar eigenaardigen voortgang gehad heeft;
dat zij integendeel, door toevallige omstandigheden, van het oorspronkelijke doel afgeweken en , door tegenstand , tot overdrijving gebragt is.
Onwrikbaar in hun overtuiging omtrent de voortreffelijkheid
der theorie , hebben zij eene eenvoudige redenering bij de hand :
de leer is goed ; het is dus onmogelijk dat zij schadelijke vruchten voortgebragt heeft-. Deze hypothese behoef ik niet andermaal' te bestrijden. Ik beroep mij op hetgeen ik opzettelijk betoogd heb. Mijne taak is thans, in de vruchten , te gelijk de eigenaardigheid en de verderfelijkheid van den stam te doen opmerken; in de toedragt zelve der zaken de onjuistheid te wijzen
van hetgeen ter ontkenning en ontveinzing van den natuur1T cen
00rsprong en noodwendigen zamenhang bijgebragt wordt. DOch
ook aldus zie ik hier een onmetelijk veld. Volledige Wederlegging
zou' bijkans met volledige geschiedenis. der Onaw'enteling gelijk
staan. Ik .met mij met de keus van enkele bijzonderheden en met
een zeer vlugtig overzigt vergenoegen , om te doen blijken
Vooreerst, dat de toevallige omstandigheden waarop gedoeld
wordt , grootendeels zelve een noodwendig gevolg der omwentelingsleer geweest zijn, en geenszins zoodanigen invloed gehad
hebben , als daaraan toegesclixeven wordt ;
Ten andereit, dat er in de afgrijselijkheden der Revolutie,
noch afwijking, noch overdqving , maar in- tegendeel voortgezette toepassing der valsche filozofie was.
.
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Dit geheele onderzoek moet, op zich zelfgenomen, eenigermate

- 297 onalhankelijk zijn van het gevoelen omtrent de waarde of on.
waarde' -der 1k veriang daarbij alle - itigenomenheid ieg6n-lia ar • ter zijde te stellen ; en , terwijl ik het verband
van oorzaa.k en gevolgen• opspoor , met een onbevangen gemoed
op de toedragtder gebeurde taken te letten. Gelijk bij de regering van LOdewijk XVI voor 1789 , zoo wensch ik ook nu te blijyen op historisch terrein. 1k begin niet met a:an de tegenstanders
de verderfelijkheid hunner theorien te verwijten ; dit alleen eisch
ik dat de geschiedenis niet door vooroordeel en hartstogt verwrongen , vervalscht , onkenbaar worde gema.akt.Ik verlang het zuivere
resultaat van een onbevooroordeeld historisch onderzoek te verkrijgen ; daarna zal men kunnen zien of het gunstig of ongunstig
voor de Revolutie-leer is.
-

-

-

Laat mij dus beginnen met het onderzoek naar den aard en de
kracht der toevallige gebeurtenissen ten gevolge waarvan 'men,
naar het heet , den regten weg welken. de Wijsbegeerte aangewezen had, gemist heeft.
Welke zijn die? velerlei. Men brengt een aantal omstandigheden 'bij door wier noodlOttigen zamenloop de Omwenteling,
zegt min, nit het spoor geraakt is. Had de Toning meer vastheid an karakter gehad, was Adel en GeeStelijkheid minder
onverzettelijk geweest , hadden de Mogendheden zich in de aangelegenheden van het Frankhe Volk. niet dwaaselijk gemengd ,
het groote werk zou met filozofische-bedaardheid, Met fflantropiSche zachtaardigheid begonnen, voortgezet , en voltooid zijn ;
de stroom die, vreeselijke verwoestingen aangerigt heeft , zou in
liefelijke beeken verkwikking , vruchtbaarheid en zegen hebben
verspreid. Ditbeweert men , zeide ik , tot op den huidigen dag. - Veel licht
is er, in onzen tijd, over de Fransche Revolutie verspreid ; en
daaroin vleijen we ons somwijlen dat ten minste die vooroordeelen welke enkel door partijdigheid en oppervlakkigheid algemeenen invloed gehad hebben, geweken zijn bij hen die zich, meer.
dan anderen , met de geschiedenis bezig schijnen te houden. Doorgaans vleij en. we ons ten onregte: bij de meesten houden die vooroor-

-
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deelen stand. Vraagt gij hoe dit , bij fielder oordeel en goede tro4w
mogelijk is? ik vind de oplossing in de eenzijdigheid hunner studie.
Zij lezen de geschriften bijkans alleen van hen wier ziensw.bze zij
toegedaan zijn. Dit is blijkbaar ; vermits bun oordeelvellingen
zelve allerwege het kenmerk dragen van onbekendheid, met de
argumenten der tegenpartij. Ik wil , bij de alkeuring hiervan , de
scherpheid van het verwijt matigen , door de gedachte aan het
voorregt dat ons, ten gevolge van het zeerkleine getal onzer medestanders , te beurt gevallen is. Wel verre van genoeg te hebben
aan hetgeen door vrienden overeenkomstig onze meest geliefkoosde denkbeelden voorgedragen is , zijn wij genoodzaakt
veeltijds bij den vijand onderrigt te zoeken. Ons, al zouden ook wij
gaarne in de zamenstemming van anderen berusten , is het niet
vergund de gedurige tegenspraak van ons gevoelen te ontgaan ;
verpligt onze meening telkens weder aan dien louterenden invloed te onderwerpen , zijn wij tot eene veelzijdigheid en volledigheid der navorsching gedwongen , die bij anderen het gevolg van vrije keus en daarom even zeldzaam als , wanneer zij
aangetroffen wordt , lofwaardig en verdienstelijk is. Doch hoe dit
zij , de zaak zelve is bedroevend en moet een reden te meer zijn
om de waarheid in het licht te stellen ; vooral wanneer dergelijke onjuiste meeningen huisvesten bij hen die merkbaren invloed , ten goede of ten kwade , op de denkwijs onzer landgenooten kunnen hebben. Zeer onlangs ontmoette ik hiervan
een voorbeeld dat mij trof. In een maandwerk dat, om verschheid van inzigten en degelijkheid van bewerking , een voornamen rang onder onze tijdschriften bekleedt , vond ik een
belangrijk artikel van iemand die meer dan gewone kennis van
nieuwere geschiedenis aan den dag legt ; die vooral de Fransche
omwenteling tot een onderwerp zijner beschouwingen maakt ;
en wat las ik daarin ten aanzien van hetgeen ons nu bezig behoort
te houden? « Diet de vrijzinnige beginselen die in 1789 aller hoof» den en harten vervulden, zijn de oorzaak geweest der latere
» dwaasheden en gruwelen der Revolutie. Daaraan was vooral de
»handel wijze der beleedigde Aristocratic , hare zelfzucht , hare
» hardnekkigheid, hare oneerlijkheid schuld. Welligt ware het
-

— 199 ---aan de mannen der Fransche Omwenteling gelukt de grondsiagen
»hnnner Constitutie te bevestigen , . had niet de .dubbelhartig» held des Konings , de dolzinnigheid van Adel en Geestelijkheid,
»en vooral de ongeroepene tusschenkoinst der vreemde Vorsten
» een storm verwekt , waarop bij de afreize niet te rekenen viel.»
Ik reken de aanhaling niet overtollig ; omdat zij van de noodzakelijkheid der wederlegging getuigenis draagt , en vermits de
zinsnede zelve mij tot een leiddraad mijner voorstelling
want zij bevat een drietal der meest gewigtige argumenten welke doorgaans , ten bewijze van het toevallige in den verkeerden
afloop der Omwenteling, teberdeworden gebragt. —Aan Lodewijk
XVI,, aan. de Arigtocraten, aan de Coalitie , is het te wijten dat
het opgaan.d zonnelicht , naauwelijks aan de kimmen ontrezen , in
bloed en tranen ten ondergegaan , dat 1793 op 1789 gevolgd is.
Zien wij of, met betrekking tot Lodewijk XVI, de aanklagt
waarheid bevat. De dubbelhartigheid des Konings, Ik weet
dat deze hem menigmaal door zijne vijanden en beulen , somtijds
ten gevolge der algemeene bedwelming , in goeden ernst , doorgaans ter kwader trouw, te laste gelegd werd ; doch ik zou
gemeend hebben dat de aard der tegenstriijdigheden. van zijn
gedrag ook bij revolutionairgezinde schrijvers genoeg openbaar
was om vrij te waren voor de hernieuwing van dit verwijt. De
beklagenswaardige Vorst , meestal toegeeflijk, is, nu en dan, waar
eer en pligt en Godsdienstige naauwgezetheid het gebood , weigerachtig geweest ; man-- deze ongelijkheid,die in de toenemende
onredelijkheid. der eischen haar oplossing vindt , is bovendien op
de meest eenvoudige wijze verklaarbaar uit het dilemma waartQe
men, door de overmagt der Revolutie, altijd gebragt wordt ;
zoodat men , bij het zoeken naar uitkomst , in gestadige slip
ring tusschen het wanhopig alternatief van vruchtelooze wei
gering en van even vruchtelooze concessien. verkeert. Zoo er bij
Lodewijk XVI dubbelhartigheid was , het is die , waarmede men
aan den struikroover , naar gelang van omstandigheden, of het
pistool voorhoudt, Of de beurs prijs geeft ; maar, neen! hij heeft
niets verrigt dat naar eigenlijken wederstand geleek ; en , zoo men
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van dubbelhartigheid spreekt , de zijne was de dubbelhartigheid
van den weerlooie die , nu. eens ter linker- en .dan weder ter
regierzijde zich wendt, wanneer de moordenaar hem_ het mes
de keel gezet heeft. Meer schijn heeft _het veeltijds herhaalde
beklag-over de iivakbeid van den. Monarch. Hij was, zegt men
een. Vora; -prijS'elijk men'ig opzigt 'geschikt om den scepter
met -waardigheid te voeren; in elken tijd, behalveloen hij geredira de lui, qu'avec un pen plus de force
geerd heeft :
» d'Ame, it etit ete un roi unique : »l hij was verStoken van die
moed en veerkracht, waarin, al mogten zij in kalme dagen niet onzijn-, toen het eenige rediniddel lag.
m.i
Ontbrak het hem aan persoonlijken moed ? ik betwijfel , ik
ontken het. Het was geen lafhartigheid toen hij , voor de Nationale Vergadering geroepen , den kring 4ner opgeworpen misdadige regters met rustigen blik rondom overzag 2 , en straks , in
de beantwoording der punten van aanklagt , het verwijt van het
bloed der onderdanen vergoten te hebben , met de waardigheid
der verguisde onschuld van zich afwierp 3 ; geen lafhartigheid,
toen hij onder smaad en lijden, een onderwerping, en eenegrootheid van ziel openbaarde , die te luisterrijker schittert bij 'het vertlwijnen van alien Vorstelijken glans.. Het was geen lafhartigheid,
toen een opgeruid gepeupel , ten getale van 30 duizend, de heffe
des Volks, gewapend, dreigend, tot in den omtrek van het Hof,
tot aan, tot in de Vorstelijke binfienkameren drong, met ooginerk
• om de koninklijke sanctie op'een revolutionair decreet te verkrijgen , en de Koning clesniettemin, te•midden van oogenschijnlijk
levensgevaar , onder het geraas en getier eener menigte die reeds
aan moorden gewend was, bij elken aandrang om zijne onderteekening, tot. geen' antwoord was te brengen dan : « Ce n'estni la forme,
ni le moment de l'obtenir de moi. » Geen lafhartigheid, toen. hem
-
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I MIGNET.- I. 359.
u Sa dignite, sa contenance tranquille , dans une aussi grande infortune,
touchent tout le monde : » TRIERS, I. 263.
cette interpellation ,
3 Ses reponses avaient toujours ete mesurees. Mais
vous avez fait couler le sang du peuple au 10 aolit , it s'ecria d' une voix forte:
2

)1nTon, Monsieur, non, ce n'est pas irnoi!

1. 1. 265,
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de vastheid van tred en houdingin den gang naar het moordschavot
niet begaf; toen hij van daar , met een stem die tot aan het uiteinde van het wijduitgestrekte plein gehoord werd , den Volke
toeriep : '« ik sterf onschuldig aan al de misdaden die mij te laste
» worden gelegd : ik vergeef hun die oorzaak van mijn dood zijn :
»ik bid God dat Hij nimmer het bloed dat gij op het punt zijt te
»vergieten , aan Frankrijk in rekening brenge. » Die , levend en
stervend, zoodanige standvastigheid betoonde , moge geen krijgsman geweest zijn, hij was een held. — Maar , zegt iema.nd,
deze onvertsaagdheid , al is het dat zij bewondering verdient ,
was gepaard met gebrek aan zedelijke kracht in het bewind ;
Lode wijk was niet berekend om , door een gepast en tijdig gebruik der militaire magt , door standvastige ten uitvoerlegging
der maatregelen die aan den Vorst de overmagt konden verleenen , de ReTolUtie in haar buitensporigheden tegen te gaan : de
tegenstand was te zwak. Anderen' zeggen dat die te sterk geweest
is; dat de Koning daardoor de verbittering der Revolutionairen
gaande gemaakt heeft. Doch laat ons nagaan of het zoo duidelijk
en zeker is dat krachtiger tegenstand zou gebaat hebben. Ofschoon
ik geen identiteit van beginsel tusschen de Engelsche en Fransche
Revolutien erken , zijn er echter treffende en leerrijke analogien ,
en ik wijs u met M ae DE STAEL op Karel I, die , langs den weg
welken Lodewijk niet ingeslagen heeft , tot dezelfde uitkomst
gebragt is. « Beaucoup de personnes ont attribue les desastres de
» la France a la faiblesse du caractere de Louis XVI, et l'on n'a
» cesse de repeter que sa condescendance pour les principes de
»la lillerte a éte l'une des causes essentielles de la revolution.
» me semble donc curieux de montrer a ceux qui se persuadent
» qu'il suffisait en France, a cette époque, de tel ou tel homme
» pour tout prevenir , de telle ou telle resolution pour tout arre» ter it me semble curieux , dis-je, de leur montrer que la con» duite de Charles I a Re , sous tous les rapports, l'oppose de
» celle de Louis XVI, et que pourtant deux systemes contraires
» ont amenê la meme catastrophe : tant est invincible la force des
-
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502 » revolutions dont l'opinion du grand nombre est la cause ! » t
Men spreekt van troepen : « La force, la force, s'ecrient ces hom» mes qui croient s'en donner, seulement en prononcantce mot.
)) Mais en quoi consiste la force d'un souverain, si ce n'est dans
» l'obeissan.ce de ses troupes ? Or l'armee , des 1789, partageait
» en grande partie les opinions populaires contre lesquelles on
» voulait l'employer. » 2 Lodewijk XVI was de man niet , ik erken
het, maar wie zou de man geweest zijn , ik zeg niet , om , met
het zwaard in de hand , een woesten hoop van opstandelingen uit
een te doers stuiven , maar om den geweldigen loop der Omwenteling te bedwingen ! Mum' DE STAEL heeft allezins regt : « quand la
» plus energique volontê des temps modernes , celle de Bona» parte, se serait trouvee sur le trOne, elle se serait brisee contre
» l'opinion publique an moment de l'ouverture des Etats-Gene» raux. » 3 Den Troon staande te houden kon de Vorst niet het
hoogste dat hij vermogt, was zich, met weinige getrouwen , te
begraven onder de puinhodpen van zijn paleis. -Doch er is hier
meer dat behartiging verdient. Ik ontken niet dat er dikwerf in de
houding en maatregelen van Lodewijk XVI verregaande schroomvalligheid en twijfelmoedigheid opgemerkt wordt ik heb genoeg
reeds ter verklaring hiervan gezegd. Maar wat is de reden dat
men hetzelfde gebrek aan veerkracht , dezelfde weifeling en besluiteloosheid in Willem V terugvindt ? kan dit welligt enkel uit
gelijkheid van omstandigheden , uit overeenkomst van karakter
worden verklaard ? doch van waar dan dat die zwakheid en onzekerheid zich evenzeer openbaart, toen de gelegenheid tot afdoenden tegenstand oneindig gunstiger was, bij een Karel X, en zelfs
wat meer beteekent , bij een Vorst dien wij gekend en hooggeacht
en lief gehad hebben, en van wien het overbekend is, dat hij blijkens zijn gedrag , ook in moeijelijke tijdsgewrichten. , met eene
buitengewone mate van onverschrokkenheid en onverzettelijkheid bedeeld was? Is het mij geoorloofd ronduit mijn gevoelen te
zeggen ? Het was omdat geen hunner een steunpunt in onwrikbare regtsbeginselen had; omdat geen hunner vrij was van die
.
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begrippen , volgens welke de Vorstelijke wil buigen moet voor de
eischen der Volkssouvereiniteit. ANCILLON schrijft : cc Louis XVI
» a meconnu une grande verite , que l'on peut regarder comme la
» base de la morale des Rois , c'est que les droits du trOne sont
» fondes sur ses devoirs , et que , renoncer aux premiers , c'est se
»liberer des autres. Consciencieux comme it l'etait , it se serait
» montre moires facile , s'il avait ete penêtre de ce grand principe.
» Mais it sacrifia son autorite , comme s'il s'etait agi de quelque
» chose qui lui filt personnel ; de maniere qu'il ne lui en resta
» bientOt plus , non seulement pour sa stlrete personnelle , mais
» pour celle de 1'Etat. » 1 Hetzelfde geldt van bij kans . alle Vorsten
die , door de toepassing der Revolutie-leer in verlegenheid geraakt
zijn. De bewustheid van regt en pligt was bij hen aan het wankelen gebragt ; zij aarzelden in het gebruik der middelen van zelfbehoud; het beschermen van den troon scheen hun een voorstaan van regeringsvorm , van dynastie , van persoonlijk belang ;
zij vreesden , naar de uitspraak der heerschende begrippen , den
naam van despoot en tyran te verdienen , door de houding welke,
tot heil der Volken , aan de .Vorsten zou gevoegd hebben. Zoo
blijkt het dat de omwentelings-leer zelve , althans in dit opzigt ,
de schuld draagt van die aarzeling en zwakheid waaraan men ,
ofschoon ten onregte, haar voortgang te laste gelegd heeft,
Maar , zoo de Koning vrijgesproken wordt , de onberaden wederstreving der bevoorregte Stenden was het bederf der goede
zaak. « Les malheurs de la Revolution sont resultes de la resistance
» irreflechie des privilegies a ce que vouloient la raison et la force. » 2
Ik maak geen apologie van hetgeen voor de Fransche Ornwenteling door Adel en Geestelijkheid verrigt is. Zij zijn het die, door
vasthouding aan bijgeloofen onverdraagzaamheid, en vooral door
ongeloof en zedeloosheid , krachtig tot de opkomst en den invloed
der valsche begrippen hebben medegewerkt. Ik wensch niet te
ontkennen dat, in de zwaarte van hun lij den, de zwaarte van hunne
schuld en de regtvaardigheid der Goddelijke vergelding openbaar
Nouveaux Essais ,
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is. Doch de ontaarding der Revolutie aan hun wederstand te wijten
is de logica van den wolf in zijne zamenspraak met het lam.
Nemen wij aan dat er ,weclerstan.d geweest is , dan nog vraag ik
waarin bestonclhin;Ine schuld,T dat zij van hunne yoorregten niet
goedschiks •hebben afstand. gedaan. Maar die -voorregten waren
ook, regten. Zij. 4n in de oveTgifte dezerregten achterlijk geweest.
Het zij zoo ; maar , ind en dit den toorn 'der revolutionairen -wettigen kan , dan _is ook. de-doodslager onschuidig, wanneer het
slagtoffer, terwijl het van zijne goecleten .beroofd werd , niet
komen lijdelijk geweest is.
Doch laat ons nagaan of de hypothese juist is.'
Ik spreek niet van de zoodanigen onder Adel en Geestelijkheid,
die , wel. verre van tegenwerking, voortduring ktachtige
ondersteuning aan de Revolutie verleend en onder haar voornaavaste drijvers-,hebben behoord. « La plupart des hommes de
» talent , parmi les anciens gentilshommes,.avoient adopte le parti
» populaire. » 1 Ik stel ter zijde al wat uitzondering is, om het
gedrag ter toetse te brengen der Geprivilegieerden in 't algemeen,
tegen wie de aanklagt gerigt wordt.
De bevoorregte Stenden zijn, met verzaking van eigen belang,
aan. de Revolutie bevorderlijk geweest. Zij hebben de omwenteling begonnen. cc Ce sont les parlemen,s , les nobles et le clerge
» qui , les premiers , ont voulu limiter l'autorite royale. » 2 « Les
»privilegies ont eux-memes commence les premiers, et avec
» courage et raison , l'attaque contre le pouvoir royal. » 5
Zji . hebben d t met zelfopoffering gedaan. geloof met
twee opmerkelijke voorbeelden te kunnen volstaan. Wanneer
wij in de Cahiers van 1789 de rubriek inzien over de onderlinge
verhouding der Stenden , vinden wij , als een.stemmigen.,wensch
van Adel en Geestelipcheid , geboekt , vernietiging van financiêle
voorregten en gelijklkeid der belastingen voor alien. En in de beschrijving van de algemeene geestdrift der Nationale Vergadering
in den avond van 4 Aug. leest men : « chacun s'elance a la tribune
» pour abdiquer ses privileges. La noblesse donne le premier
.
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»exemple ; le clerge, non moins empresse, se hate de le suivre.»‘
Later hebben zij in het wegnemen hunner goederen en in het
vervolgen hunner personen zich niet altijd lij delijk gevoegd, doch
hun weerstand heeft zich bij kans enke 1 in weerzin geopenbaard.
1k wil hun deze matiging niet als een verdienste toegerekend hebben zij lag in den aard der zaak : hun ontbrak het vermogen
om , als zij geprotesteerd hadden , sneer te verrigten. Intusschen
is dit ontegenzeggelijk , dat hun tegenwerken in de revolutionaire
Vergaderingen zich bij niet medewerken , bij niet mede juichen
bepaald heeft.
Doch , zegt men , het groote kwaad ligt in het onberaden vertrek der Emigranten. Door Koning en Vaderland voorbarig te
verlaten, hebben zij aan de zaak die zij voorstonden , onberekenbare schade gebragt.
M ine DE STAEL schrijft: a Plusieurs ecrivains politiques ont accuse
»l'emigration de tous les maux arrives a la France. Il n'est pas
»juste de s'en prendre aux erreurs d'un parti des crimes de
»Pautre ; mais it parait demontre neanmoins qu'une crise demo» cratique est devenue beaucoup plus probable , quand tous les
» hommes employes dans la monarchie ancienne , et qui pou» vaient servir a recomposes la nouvelle, s'ils l'avaient voulu, ont
»abandonne leur pays. »g Ik wil thans niet onderzoeken of waarlijk van het langer blijven gunstige gevolgen hadden kunnen -w erworden : doch ik vraag is het langer blijven voor hen die
zij beoogt , mogelijk geweest ? Zij zelve getuigt: « Pon doit dis» tinguer l'emigration volontaire de Pemigration forcée. Apres le
» renversement du trOne en 1792, lorsque le regne de la terreur a
7) commence , nous avons tous emigre, pour nous soustraire aux
».perils dont chacun etait menace. » 3 En wanneer zij er bijvoegt
«L'emigration de 1791, au contraire, n 4 etant provoquee par
» aucune espéce de danger , doit etre consideree comme une reso lution de parti; dan behoef ik slechts dit beweren aan de overbekende toedragt der_gebeurtenissen ter toetse te brengen om u
te overtuigen dat de veront schuldiging welke zij liefst van het
.
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oogenblik waarop zij zelve vertrekt dagteekenen wil , ten voile
ook op de vroeger Emigratie toepasselijk is.
VOOr 1791 «aucune espece de danger!»—De wederlegging van di t
beweeren valt ligt. Wij weten alien dat er, van de bijeenroeping der
Staten-Generaal af, eene steeds toenemende verwarring en regeringloosheid met alle haar onvermijdelijke gevolgen geweest is ;
en , als wij op den toestand , ik zeg niet van 1791, toen de anarchic
reeds zoo verergerd was , maar van 1789, bij haar begin , willen
letten ; dan zal, geloof ik, de herinnering aan een paar trekken
nit het toenmalige tafereel genoeg wezen om den aard en de
uitgestrektheid der gevaren wier aanzijn ontkend wordt , te bewij zen. Zie bij v. de teekening welke aan de Nationale Vergadering,
door een van haar Comites , op den 3" Aug., voorgelegd werd :
(( les proprietes , de quelque nature qu'elles soient , sont la proie
» du plus coupable brigandage; de tous les cotes les châteaux sont
» brUles, les convents detruits, les fermes abandonnees au pillage.
» Les impOts , les redevances seigneuriales, tout est detruit ; les
» lois sont sans force , les magistrats sans autorite; la justice n'est
» plus qu'un fantOme qu'on cherche inutilement dans les tribu» naux. »1 Mme DE STAEL zegt: « apres le 5 et 6 oct. Mounier et
» Lally (de hoofden der gematigd-constitutionele partij) quitte» rent l'assemblee et la France : une juste indignation leur fit
» commettre cette erreur ; it en resulta que le parti modere fut.
sans force. » 2 Dit is eene omgekeerde voorstelling der zaak hun
partij werd niet magteloos , omdat zij vertrokken ; maar zij vertrokken, omdat hun partij magteloos was. Ik geloof niet beter te
kunnen doen dan u eenige regels inede te deelen uit een brief van
LALLY TOLENDAL zelven : « il a ete an dessus de mes forces de sup» porter plus longtemps l'horreur que me causoit ce sang, ces
» totes , cette refine presqu'egorgee , ce roi , amene esclave , entrant
I A Paris , an milieu de ses assassins , et pr&ede des totes de ses
1) malheureux gardes. Ces perfides janissaires , ces assassins , ces
» femmes cannibales , ce cri de toms les e' veques (i la lantern°,
» dans le moment oil le roi entre sa capitale avec deux eveques de
WAetismun-r, I. 152.
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» son conseil dans sa voiture, Un coup de fusil que j'ai vu tirer
» dans un des carrosses de la refine. M. Bailly appelant cela un
»beaujour. L'assemblee ayant declare froidement le matin
p n'etoit pas de sa dignite d'aller toute entiere environner le roi,.
» M. Mirabeau disant impunement dans cette a.ssemblee que le
» vaisseau de , loin. d'etre arrete dans sa course , s'elanceroit
» avec plus de rapidite que jamais vers sa. regeneration, M. Barnave
» riant avec lui , quand des Hots de sang couloient autour de nous,
)) Le vertueux Mounier echappant par miracle a vingt assassins ,
» qui avoient voulu faire de sa tete un trophee de plus, — Voila.
» cc qui me fit jurer de n.e plus mettre le pied dans cette eaverne
>d'antropophage8 , ou je n'avois plus la force crelever la voix ,
» depuis six semaines je l'avois elevee en vain, Moi , M. Mounier,
» et tous les honnetes gems ont senti que le dernier effbrt a faire
» pour le Bien etoit d'en sortie, »' Daarenboven kunnen wij tegenover M me DE STAEL een getuige oproepen diem. zij eerbiedigt, haar
vader ; want NECKER, van de emigratie v6Or 1792 gewag makende , schrijft : x 11 etoit conn.0 parfaite ment connu, que la plu» part des Gentilshomraes sortis de France avoient -ete contraints
» a cette mesure , pour s'affranchir d'insultes , et pour echapper
» aux violences personnelles dont l'incendie de leUrs châteaux , le
» pillage de leurs proprietes et taut d'autres exces .etoient deve» nus les avant-coureurs : on devoit, en songeant a eux au nom de
» la Nation, ne pas tenir a dessein dans l'oubli roppression qu'ils
avoient 4prottv4e, On devoit avant d'imputer a crime capital
»leur sejour hors de France , assurer an dedans leur securite. » 2
Eindelijk beroepen wij ons op haar eigene Woorden: « les decla» mations democratiques avec lesquelles on reussissait a la tri» bune, se transformaient en mauvaises actions dans les provin» ces : on brillait les cltheaux, en execution des epigrammes
» prononcees par les orateurs de rassemblee, et c'etait a coup
» de phrases que l'on desorganisait le royaume. » 5 Waar men de
kasteelen in brand steekt en de ipvloed eener heftige taal van
.
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oproerstichting zich in een oogst van wanbedrijven vertoont
daar zij het ons vergund de volledige veiligheid waarop haar
aanklagt tegen de Emigranten berust , in twijfel te trekken.
Doch , zegt men , niet in hun vertrek ligt de schuld , maar
hierin dat zij zich tegen het Vaderland van vreemde hulp bediend
hebben. Dit brengt mij tevens tot de stelling dat de tusschenkomst der Mogendheden de Revolutie in eene verkeerde rigting
heeft gebragt.
De toelichting van dit punt zou weer eigenaardig voegen bij
hetgeen ik zou wenschen over het Volkerenregt in het midden te
brengen. Evenwel, om de bewustheid dat dit gedeelte mijner voorgenomen taak bijkans onafgedaan zal moeten blijven , wil ik mij
aan de mededeeling van het korte resultaat mijner beschouwing
niet onttrekken. Eene faktie welke zich van het bewind heeft
meester gemaakt , die de heiligste regten miskent, de ware yolksstem ten onder houdt , de ware volksbelangen aan haar eigen beopoffert, is de Natie —is, omdat zij het Vaderland verdrukt en
onteert, de vertegenwoordigster van het Vaderland niet. Er kunnen
omstandigheden zijn waarin het inroepen van buitenlandsche hulp
een pligt der Vaderlandsliefdewordt. InFrankrijk hebben die omstandigheden bestaan. Den nabuur , die voorwaar niet in huiselijkkrakeel moet worden gemengd, zal men niet aarzelenbinnen te
roepen, wanneer een der huisgenootendief en moordenaar wordt.
De tusschenkomst der Mogendheden was niet ongeroepen; zij werd
niet enkel door de Emigranten regtstreeks gevraagd , maar blijkbaar verlangd door alien die als representanten van den historischen en wettigen Staat kondenwordenbeschouwd. Dezetusschenkomst zou , ongeroepen wettig geweest zijn ; even als bijv. het
gewelddadig binnentreden der woning naast u ter blussching
van de vlam door baldadigheid ontstoken en die reeds uwe eigene
woning bereikt. Daarenboven er is eigenlijk geene Interventie
geweest. 1k onderzoek niet wat de Mogendheden hadden behooren te verrigten ; wat zij gedaan hebben , is , wanneer men de
gebeurtenissen met naauwkeurigheid beschouwt niet twijfelachtig : zij hebben geensains op grond van anti-revolutionaire be-
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grippen , maar ter zelfverdediging , den krbg , waartoe zij aldus
gedwongen werden , gevoerd ; en, terwijl men de hevigheid der
Revolutionairen aan den oorlog verwijt, zijn het de Revolutionairen zelve die , ter bereiking hunner oogmerken , den oorlog
hebben begeerd en bewerkt.
Na de behandeling van doze drie punten vergunt ge mij met de
bijvoeging van enkele voorbeelden te volstaan. Hier is telkens
wat men de verlegenheid der keus noemt : want in de geschriften over de Omwenteling vinden wij , door het buitensporig
waarderen van bij zaken , dezelfde miskenning van den acrd der
Revolutie en van de onweerstaanbaarheid van haar geweld.
Ware slechts MIRABEAU niet gestorven. — En zou dark waarlijk
de vaart der Omwenteling gestuit zijn door een langer leven van
Mirabeau! Zijn toestand was reeds , zoo dikwerf hij zich tegen
haar eischen poogde te verzetten , meelijdenswaard. ' Mirabeau ,
)) inspirait , pour la premiere fois, quelque estime:- et l'on ne pou» vait meme s'empecher d'avoir pitie de la contrainte imposee
» sa superiorite naturelle. Sans cesse, dans le meine discours ,
» faisait la part de la pop-ularite et celle de la raison : it essayait
» d'obtenir de l'assemblee un decret monarchique avec des phrases demagogiques , et souvent it exercait son amertume contre
le parti des royalistes , alors meme qu'il voulait faire passer
» quelques-unes de leurs opinions ; on voyait manifestement qu'il
se debattait toujours entre son jugement et son besoin de sue>) ces. •) 2 Hij had, opdat ik zijne eigene vergelijking gebruike, den
weg van het Capitool naar de Tarpejaansche rots bijkans ten
einde gebragt ; de kracht zijner welsprekendheid zou onvermoVooroordeelen. omtrent deze punten vindt men somwijlen bij schrijvers ,
waar men ze niet zou verwachten, te rug. Zoo bij AusoN. « Timely concession
)) from the Crown is the first circumstance which perhaps might have altered
the character of the French Revolution. . . . No lesson is more strongly im*pressed upon the mind by the progress of the French Revolution than the
disastrous consequences which followed the desertion of their country by the
Oligher orders. . . . No doubt can now exist that the interference of the Allies
augmented the horrors , and added to the duration of the Revolution . II. 357.
Mme DE STAEL, I, 351.

— 310Bend geweest zijn tegen begrippen in wier natuur en strekking
de kracht zijner welsprekendheid bestond. Laat het genie van
dezen aristocratischen demagoog zoo groot geweest zijn Ms het
doorgaans waarschijnlijk met te veel ophef, voorgesteld wordt
ook clan is het waar wat TRIERS schrijft : o le genie lui=meme a
» besoin des circonstances. Que le jeune Bonaparte , par exemple ,
» se flit offert en 1789 , meme avec ses talents et sa gloire , pour
» saisir la societe francaise , tendant alors de toutes parts a se
» dissoudre, parceque les elements en etaient devenus incompati» tiles , it aurait eu beau la serrer dans ses bras puissants , ses bras
d'homme n'auraient rien pu contre les forces de la nature. »'
En MIGNET zegt te regt : «Mirabeau mourut a propos. Il roulait
» dans sa tete de vastes desseins ; ii voulait renforcer le trOne et
» consolider la revolution , deux choses bien difficiles en pareil
» temps. D 2
Doch MIGNET zelf heeft een andere oorzaak van de Omwenteling ontdekt. De Constituerende Vergadering heeft , uit kvvalijk
begrepen edelmoedigheid eene noodlottige dwaasheid begaan. Zij
heeft verklaard dat Been van haar leden in de Vergadering welke
haar opgevolgd heeft , zitting mogt hebben. Nu wilden nieuwe
menschen, ook uit hun midden, nieuwe wetten en inrigtingendoen
uitgaan. Daarentegen , zoo de leden der Constituerende Vergadering weder in de Nationale Converitie verkiesbaar gevveest waren ,
zij zouden de Constitutie , hun. werk , tegen alien aanval hebben
beveiligd ; maar o une assemblee nouvelle ne s'attacha point a
consolider son oeuvre , et la revolution gull fallait finir , fut
» recommencee. » 3 0ok M me DE STAEL zegt: «les constituans seraient
» pent-titre encore parvenus a sauver la France , s'ils eussent
» membres de Passemblie suivante, Ik zal niet , van ons standpunt, in goeden ernstbetoogen dat de toestand der zaken Beene wezenlij ke verandering zou ondergaan hebben door de herkiezing van
eenige leden eerier Vergadering die Frankrijk , door haar organisa.tie , gedesorganiseerd had. Ik vergenoeg mij met de aanhalingen
uit M me DE STAEL zelve : « Quelle confiance dans la stabilite d'un
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» tel ouvrage !' — La majorite de rassemblee fit une constitution» comme un traite entre deux partis , et non comme une oeuvre
» pour tous les temps. Les auteurs de cette constitution lancerent
» a la mer un vaisseau mal construit , et crurent justifier chaque
» faute en citant la volonte de tel homme , ou le credit de tel
» autre. Mais les Hots de l'Ocean , que le navire devait traverser ,
» ne se pretaient point a de tels commentaires. 2- L'assemblee
» constituante a toujours cru , bien a tort, qu'il y avait quelque
» chose de magique dans ses decrets , et qu'on s'arreterait , en
» tout , juste a la ligne qu'elle aurait tracee. Mais son autorite ,
» sous ce rapport , ressemblait a celle du ruban qu'on avait tendu
D dans le jardin des Tuileries , pour empecher le peuple de s'appro” cher du palais : tant que l'opinion fut favorable a ceux qui
” avaient tendu ce ruban , personne n'imagina de passer outre ;
» mais , des que le peuple ne voulut plus- de la barriere , elle ne
» signifia plus rien.
Wilt gi.j een blijk hoe vooringenomenheid den meest scherp
ziende verblindt ? Leest de volgende periode van M me DE STAEL :
« Si rassemblee constituante- avait joint a cette noble indif» ference pour les attaques die ses ad.versaires dont ropinion
)) publique la vengeait , une juste severite contre tons les ecrits et
» les rassemblemens qui provoquaient au desordre ; si elle s'etait
» dit , qu'au moment oil un parti quelconque devient puissant ,
» c'est d'abord les siens qu'il doit reprimer,, elle aurait gou
» verne avec tant d'energie et de sagesse , que l'oeuvre des siêcles
» se serait accompli peut-titre en deux annees. » 4 Maar is het dan
eene onbekende zaak dat de Vergadering, alvermogend tegenover
den Koning , tegenover het Yolk nietsvermogend was ; dat zij
alleen ter doordrijving en geenszins ter beteugeling crediet had !
En wat zullen wij zeggen van hetgeen. volgt : « L'on ne peut s'empecher de croire que- la fatalite, qui doit punir en tout l'orgueil» de l'homme , s'y est seule opposee : car tout semblait facile alors,
» tant it y avait d'union daps les esprits , et de bonheur dans les,
» circonstances! » 5 Is er grooter contrast denkbaar dan hetgeen
t
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tusschen die woorden- en de toenmalige gesteldheid van, Frankrijk bestaat?
Nog een voorbeeld , omdat het gestadig terugkeert. Het zijn
vooral oak de binnenlandsche woelingen der Royaligten en
Aristocraten waardoor de Revolutie is ontaard. Voor elk die
met haar woordenboek onbekend is zal het inderdaad, om de
nooit achterblUvende vernieuwing dezer aanklagt, bevreemding
verwekken dat Frankrijk , ondanks de zuiverende werking van
Emigratie en guillottine , altijd met die onzinnige voorstandei s
van l'Ancien regime besmet was. Maar « verba valent usu. »
Royalist was elk die een Koning wilde , al ware het als naam
koning , als ambtenaar en onderdaan van het Yolk : gelijk SIEYES
o qui etait de bonne foi quand it disait que la monarchie ou la
» republique etaient, la meme chose , puisque la difference n'etait
»pour lui que dans le nombre des magistrats charges de l'execu» tion. » 1 Aristocraat was elk , die niet onder de bourgeois , weldra
elk , die niet onder de sans-culottes geteld werd. Neen Royalist
en Aristocraat en voorstander van l'Ancien regime was elk , die
zich tegen het telkens heerschend gedeelte van den revolutionairen
aanhang verzette elk wien het , naar het oordeel der heftigen
aan genoegzamen ijver en geestdrift ter zamenwerking ontbrak ,
elk die , door een der overmagtige toongevers, van eene met de
hunne niet in alles overeenkomende zienswijze beschuldigd of
verdacht werd. De woelingen waaraan men een soort van antirevolutionair karakter zou willen toeschrijven, zijn dus niet
anders dan de zelfverdediging der zich opvolgende partijen onder
de Revolutiegezinden zelven geweest.
Doch ik moet het eerste deel dezer Lezing besluiten. Door den
overvloed van stof r zou ik de beperktheid vergeten van den tijd
die mij vergund is. Laat mij nu, in de nog beschikbare oogenblikken , trachten to betoogen dat de Revolutie geenszing door
tegengtand tot overdrijving gebragt is. Hiertoe wil ik doen
zien , eerst r dat er geen noemenswaardige tegenstand daar
TH1ERS , I. 116.

— 515 --dat er in het geheel Been overdrijving plaats gehad heeft.
Geen tegenstand. — Namelijk in den zin welke hier bedoeld
wordt. Men doet het voorkornen als of de Revolutie , terwijl zij
ongaarne iemand beleedigd en veeleer met kalmte en regtvaardigheid op haar eigen baan voortgewandeld zou hebben , door gedurige tegenwerking opgewonden , getergd , toornig en woedend
gemaakt wierd. « La bienveillante revolution de 1789 etait devenue
» la sanglante revolution de 1793 par les provocations continuelles
» d'ennemis insenses. »I Ik mag in de wederlegging hiervan kort
wezen ; vermits ik mij op hetgeen ik van Koning , Adel , Geestelijkheid , en vreemde Mogendheden gezegd heb , beroep. Ik resumeer mij ten aanzien van alien aldus : de tegenwerking , waar die
bestaan heeft , is het gevolg van den aanval geweest; zij was het
werk van de voorstanders der Omwenteling , die op zelfbehoud
bedacht waren , en heeft , in de eerste jaren , weinig of niets te
beduiden gehad. 2
Er is , zegt men , overdrijving geweest ? Ik heb deze steliing
bestreden met de nietsbeduidendheid te toonen van vele redeneringen waarin de oorsprong dezer overdrijving gezocht wordt ;
thans is het mijne taak haar meer volledig te wederleggen , door
het bewijs dat men , bij de vermeende afwijkingen en buitensporigheden der Omwenteling , het eenmaal ingeslagen spoor
I
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Treffend is de aanmerking van BURKE :

a Were all these dreadful things
were they the inevitable results of the desperate struggle of determined patriots, compelled to wade through blood and tumult, to the quiet
* shore of a tranquil and prosperous liberty ? No ! nothing like it. . . . The per* sons who have squandered away the precious treasure of their crimes, the
*persons who have made this prodigal and wild waste of public evils, . . . have
* met in their progress with little , or rather with no opposition at all. Their
'whole march was more like a triumphal procession than the progress of a
*war. ... Not one drop of their blood have they shed in the cause of the
* country they have ruined. . . . Their crueltie has not even been the base rep, suit of fear. It has been the effect of their sense of perfect safety , in autho* rising treasons, robberies , rapes, assassinations, slaughters and burnings throiighout their harassed land.) V. 87-89:
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niet verlaten , maar integendeel met getrouwheid gevolgd heeft.
De uitkomst dezer poging is, voor de beoordeeling van de
Revolutie-leer , eenigermate beslissend. Zeer velen zijn er , die , in
het denkbeeld van overdrijving , bij het betreuren van de gruwelen der Revolutie , ter goeder trouw de vrijspraak zien van haar
beginsel. Wanneer nu blijkt dat elke wijziging van het bewind , elke gebeurtenis die aan eenig onderdeel der revolutionaire
faktie het overwigt gaf, eene schrede verder op de lijn der regtstreeksche ontwikkeling geweest is; dat de aaneenschakeling der
revolutionaire daden in volkomen analogie is met de vroeger
door mij aangewezen aaneenschakeling der revolutionaire begrippen ; dat de magt gedurende die onheilvolle jaren bij de voorvechters van de meest systematische ten uitvoerlegging van de
voorschriften der filozofie was; dan zal ik mogen verlangen dat
men in de afschuwelijkheid der gevolgtrekkingen de veroordeeling der theorie erkenne ; of, zoo niet , dat men, bij voortdurende ingenomenheid met de leer , zijne goedkeuring hechte
aan hetgeen overeenkomstig haar eischen verrigt is. Ook hier
behoort men to hebben le courage de son opinion, Ook hier geldt
het : « Ubi semel verecundiae fines transieris , gnaviter oportet
» esse impudentem. » Men kieze voor of tegen ; doch , waar het
verband van oorzaak en gevolg aangewezen is , misprijze men degevolgen niet , terwijl men de oorzaken prijst.
En zou het bewijs moeijelijk vallen? Neen het kenmerkende
van dit geheele vijfjarige tijdvak valt in het oog : consequentie ;
onvoorwaardelijke toepassing ; doordrijving der grondstellingen
van het revolutionaire Staatsregt ; realizering der theorie , of,
vermits eigenlijke realizering voor als nog niet mogelijk was , vestiging der overmagt van hen die , in vergelijking met hunne tegen
standers , telkens e9ne meer volledige verwezenlijking ten doel
hadden.
Deze consequentie openbaart zich , in de stellingen die verkon
digd en in de middelen die aangewend zijn ; zoodat de revolutie
leer telkens met meer j uistheid toegepagt en de toepassing telkens
net meer pligtmatige energie doorgezet is.
,

---- 311; --Om van de juistheid der toepassing te doen blbken , wil ik
trachten u in weinige woorden de revolutionaire regtmatigheid te
doen opmerken van sommige gebeurtenissen , waarin men , naar
gelang zijner subjectieve meening , buitensporigheid gezien heeft :
ik kies . er vijf, waarin tevens de voorwaartsche beweging der
Revolutie geresumeerd wordt : de vorming eener Algemeene en
Souvereine Vergadering ; de uitvaardiging der Constitutie van
1791 ; de stichting van een Gemeenebest ; het vonnis des Konings ;
den val der Girondisten, welke tevens de aanvang van het Schrikbewind was.
De vorming eener Algemeene en Souvereine Fergadering. —
Eener Algemeene Vergadering. De gezamenlijke beraadslaging der
Stenden was aan de vernietiging der oude Staatsregeling gelijk.
BURKE merkt te regt op dat juist in de afzondering der Stenden de
waarborg van vastheid in het Staatsbestuur en van onderlinge
beteugeling van onregt en alleenheersching bestond. Deze onwaardeerbare bestan.ddeelen van een welgeordend Rijk werden versmolten tot een geheel zonder organische eenheid of regelmatig
verband.' Niet zonder reden noemt hij bespottelijk dat men ,
op grond dat 24 millioen boven 200,000. de overmagt behooren te
hebben , den Derden Stand bijkans uitsluitend als vertegenwoordiging der Natie erkènt ; als of de inrigting van den Staat een problema enkel der rekenkunst was. 2 Voorzeker het is verkeerd , dwaas ,
I oThe French have made their way through the destruction of their country ,
.to a bad constitution , when they were absolutely in possession of a good
»one. They were in possession of it the day the states met in separate orders.
»Their business, had thay been either virtuous, or wise, or had been left to
.their own judgement, was to secure the stability and independence of the
»states, according to those orders, under the monarch on the throne. It was
»then their duty to redress grievances.... They destroyed all the balances and
»counterpoises which serve to fix the state and to give it a steady direction ,
»and which furnish sure correctives to any violent spirit which may prevail
»in any of the orders. These balances ... they rashly destroyed, and then they
»melted down the whole into one incongruous , ill connected mass.» Works, V. 12.
2 a It is said that twenty-four millions ought to prevail over two hundred
»thousand. True; if the constitution of a kingdom be a problem of arithmetic.
»This sort of discourse does well enough with the lamp-post for its second :
»to men who may reason calmly, it is ridiculous.» V. 108.
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onzinnig ; maar het komt overeen met de leer volgens vvelke de
eenige grondslag der vertegenwoordiging in bet getal der vrije en,
gelijke burgeren ligt. Doch er werdtevens eene SouvereineV ergadering gevormd. Dit wordt door sommigen aan de Afgevaardigden der Stenden ten kwade geduid. Representanten , uit den
aard der zaak en naar de wetten des Lands aan Instruction gebonden, vermogten niet zich willekeurig van dien band en van alle ruggespraak met hunne committenten te ontslaan. « Selon la consti» tution du royaume , le roi reconnaissait a ses sujets reunis en
» assemblees de bailliages le droit de deliberer sur la reforme des
)) abus, d'exprimer leurs voeux sur les changemens que le temps
» avait rendus indispensables, de demander les lois et les institu» tions qu'ils croyaient utiles a la societe. Ce sont ces droits de
» tous les Francais que les deputes aux etats-generaux usurperent
» en se declarant assemblee constituante ; ils se sont ainsi , de leur
» propre autorite , substitues a leurs commettans ; ils ont agi sans
» droit et sans mandat ; ils ont fait ce que ferait un avocat qui ,
» chargé de defendre les clauses d'un contrat , disposerait a son
» gre des droits, de la volonte , de la propriete de son client. »t Dit
is allezins waar ; doch deze ongeregtigheid , « cette usurpation de
» pouvoir , ce veritable abus de confiance , » was in den geest en in
het belang der Omwenteling volkomen regtmatig en gepast. Naar
den algemeenen, wil werd gezocht ; er moest een provisionele
zaakwaarnemer zijn voor den absent : wie beter dan de bijeenkomst dergenen in wier keus zich die wil aanvankelijk , naar het
scheen, geopenbaard had! Daarenboven deze zelfverheffing kwam
overeen met den veronderstelden wil van het Volk. Algemeen
was de wensch naar eene nieuwe Staatsregeling ; hoe zou er aan
dien wensch, bij den strijd der meeningen en hartstogten, door een
gestadig overleg met de committenten worden voldaan ? er was
concentratie noodig van beraadslaging en beslissing. Men ging ,
zooveel mogelijk , naar den eisch der theorie te werk ; het was
eene overwinning op hen die gaarne de Revolutie in haar wieg
zouden hebben gesmoord.
I Appel contre la div. des opin. p. 5.
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Constitutie van 1791. — Zij word doorgedreven tegen
den zin dergenen die , zoo als NECKER , MOUNIER en vele anderen , leerlingen van MONTESQUIEU de overneming van de Engelsche Staatsregeling , en vooral de invoering van een Hoogerhuis
tegenover de Volksrepresentatie en van het veto des Konings
tegenover de willekeur en voorbarigheid der Kamers begeerd
hadden. De schriften van NECKER en van zijne dochter zouden ,
indien ze, bij de levendigheid en geestrijkheid der voordragt ,
vervelen konden , vervelend worden om de gedurige herhaling
der jammerklagten in dit opzigt. « Quelle difference , je l'ai dit,
» je le redirai , puisque j'y pense toujours ; quelle difference , si ,
» an lieu de laisser errer et divaguer sans fin tant de parleurs poll» tiques , tant de commencans , tant de novices , on .eat charge un
» simple Greffier de monter a la Tribune , et d'y lire d'une voix de
» Stentor , la Constitution Britannique. On eat ouvert ensuite la
» discussion sur les diverses modifications que cette Constitution
» pouvoit exiger , et en elle lame , et dans son application a la
»France. »ilk behoef niet te betoogen dat hun plan , in de dagen
toen zij het ten uitvoer wilden leggen , niet kon worden ten uitvoer gelegd : MIGNET schrijft niet ten onregte : « Les chefs de ce
» parti auraient voulu faire la revolution par accommodement ,
» et introduire en France un gouverneinent representatif tout
» fait , celui d'Angleterre. . Ce qu'ils ne voyaient pas c'etait le
peu d'd-propos de leurs idees dans un moment de passions
» exclusives. La lutte etait commencee , la lutte qui devait faire
» triompher un systéme , et non amener un arrangement. » 2 Evenzeer is thans de herinnering overbodig dat men met den vorm
der instellingen haar wezen , met de schors de kern niet verkregen zou hebben. Maar hetgeen hier te pas komt is de aanwijzing
der ongeschiktheid van dergelijken vorm om aan den revolutiegeest tot een ligchaam te verstrekken. Ik prijs de Staatsregeling
van 1791 niet ; ik beschouw haar als een ellendig broddelwerk ,
als een politick onding ; als eene Constitutie , welke in een aantal
artikels even zoo vele afdoende waarborgen van haar onuitvoer,

NECKER , de la Rev. Fr. IL 109.

2 Hist. de la Rev. I. 106.
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lijkheid heeft. Doch — en dit slechts behoef ik ten dienste
van mijn betoog— zij is in elk geval een getrouwer afdruksel der
theorie dan al hetgeen NECKER en zijne vrienden uit 'Engeland
zouden hebben ontleend. Haar eenvoudig zamenstel moest de
voorkeur erlangen : ( un people qui declare sa volonte , un roi
» qui l'execute , paraissait la seule forme legitime de Gouverne» ment. » 1 Ongerijmd was het immers , in plaats van zoodanig
Gouvernement , de belemmering van den volkswil en de verbreking der volkseenheid door eene kamer van Aristocraten, to
verlangen ! Ongerijmd den wil der Natie , door een veto , aan het
goedvinden van een ambtenaar die Koning genoemd werd , to
onderwerpen ! «Il etait ridicule , en eilet, en reconnaissant la
» souverainete nationale , de vouloir lui opposer la volonte unique
» du roi. »$
Dc sticking van het Gemeenebegt. — De Staatsregeling van,
1791 was voorzeker meer revolutionair dan het stelsel der bewonderaars van den Engelschen Staatsvorm ; desniettemin is het
blijkbaar dat zoodanige de'mocratie royale , door het Koninklijk
gezag te vernietigen en den Koning te behouden , inconsequent
was. — M me DE STAEL schrijft : « Conserver le roi et le depouiller
» de ses prerogatives necessaires , etait le parti le plus absurde et
» le plus condamnable de tous. » 5 Er was geen Monarchic meer.
« La nation veut , le roi fait : les esprits ne sortaient pas de ces
» elemens simples, et ils croyaient vouloir la monarchic , pares
» qu'ils laissaient un roi cornme executeur des volontes nationales,
» La monarchic reelle , telle qu'elle existe meme dans les etats
» reputes libres , est la domination d'un seul laquelle on met
» des homes au inoyen du concours national... Mais des l'instant
» que la nation peut ordonner tout ce qu'elle veut, sans que le roi
» puisse s'y opposer par le veto , le roi n'est plus qu'un magistrat.
» C'est alors la republique avec un consul au lieu de plusiours. »
« Il y avait , » zoo als M me DE STAEL het uitdrukt , « une republique
'» plus un roi. » « La republique etait dans les opinions sans y
» etre nominee ; et on etait republicain sans le croire. » 3 Doch
THIERS , I. 114.

2 I. 115.

3 I. 316.

1 TRIERS , I. 114.
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dan werd het toch ook eene zeer natuurlijke vraag : waartoe nog
een Koning? welk nut is er te verwachten van zoodanigen kostbaren, naar de wenken der volksvergadering bevvegelijken automaat ? is er eene civiele lijst noodig ter bezoldiging van een Griffier ? waartoe langer eene hulde die met betrekking tot den magteloozen Vorst, spotternij en, in verband met de lessen der zuivere
theorie, eene ergernis wordt ? Geen overblijfsel van vroegere
tyrannij mag , al ware het slechts in naam, worden geduld. —Men
ziet dat de daarstelling van het Gemeenebest, wel verre van een
plotselinge ommekeer, slechts eene schrede verder op de revolutie-baan , of, om ook deze vergelijking te gebruiken, de bekendwording der ware firma , met ter zijdestelling van den prgte nom ,
was. De Republiek was er ; zij was magtig ook in het vorstelijk
paleis ; maar de koninklijke vlag was nog niet naar beneden gehaald. Dit is op den 10° Aug. 1792 geschied.
Het doodvonnia van den Koning. Velen , wier geweten niet
geheel door het brandijzer der revolutionaire sofismen toegeschroeid was , zouden gaarue Lodewijk XVI hebben gered. De
strijd hierover in de Nationale Vergadering is een van de t reffendste episoden der Revolutie , en bij den Koningsmoord is geen
afgrijzen te sterk. Doch welke was op revoltitionair grondgebied
de quaestie ? in de uitkomst van dit ontzagchelijk regtsgeding zou
het blijken of de Omwenteling als een wettelooze opstan.d, als een
willekeurig wijzigen van den Staatsvorm , of wet, als wettige vernietiging van onderdrukking en geweld, in naam der beleedigde
menschheid, beschouwd wierd. De straf des Konings moest de
bekrachtiging zijn der filozofische spreuk : « c'est un crime de
» regner. » Zi jne vrijspraak zou de veroordeeling der Omwenteling geweest zijn. Robespierre zeide te regt : « Louis ne peut (Itre
»juge; it est déjà condamne ; it est condamne ou la republique
» n'est point absoute. » Dit begreep men ; met de Kroon moest
het hoofd dat de Kroon gedragen had, vallen. Voorzeker de 2 1 e
Januarij 1795 mogt onder de hooge feestdagen der Omwenteling
worden geteld !
De val der Girondisten. Welligt heeft men de (Yawn en
voorzeker de handelingen dozer partij te zeer geroern4 hare
-
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daden zijn grootendeels wandaden geweest : evenwel, vooral ook
na hetgeen zij ter verdediging van den Koning beproefd hebben ,
wekt hun strijd tegen de Jacobijnen belangstelling en hun ondergang medelijden op. Maar deze belangstelling mag niet doen miskennen dat , naar den maatstaf welken zij , zoolang het hun goed
dacht , zoolang het voor hen goed was , hadden gebruikt , het regt
zich bij de tegenpartij beyond. Zij wilden het Gemeenebest , doch
begeerden dat het democratisch beginsel niet lager zou afdalen clan
tot den burgerstand. Van waar die beperking , welke zeer naar
het overleg van eigenbaat geleek ? Zij weigerden aan het Volk het
deelgenootschap van regten waarop het Volk , evenzeer als de
middelklasse , aanspraak en regt had. « Ce parti ne fut dans la
» Revolution qu'un parti de passage de la classe moyenne a la
» multitude. »' Niet geheel onjuist is hetgeen BUONAROTTI van hen
schrijft « En general les Girondins ne voulaient pas de l'ancien.
» regime dans toute sa laideur mais ils ne voulaient pas non plus
» que le nouveau allAt jusqu'a les confondre avec ce qu'ils appe» laient le bas peuple , et les depouillát de cette superiorite qui
» leur etait si profitable. Que la France felt gouvernee monarchi» quement ou republicainement , ils ne s'en inquietaient guére ,
» pourvel qu'eux et les leurs demeurassent les possesseurs et les
» dispensateurs des faveurs qui emanent de la puissance et que la
» souverainete du peuple ne felt , en realite , qu'un mot heureuse» ment invente, pour mieux assurer la soumission et l'obeissance
» du public aux lois liar eux imaginees et executees. » 2
Er is dus in den voortgang der stellingen welke achtereenvolgens de overhand gehad hebben , noch afwijking, noch overdrijving, noch zelfs eene bloote opvolging geweest , zonder eenheid van verwantschap en strekking maar wel een geleidelijk
naderen van het doel hetwelk de wijsbegeerte in het Staatsregt
yoorgesteld had het deelgenootschap van alien aan een bestuur
welks verordeningen de opteekening van den algemeenen wit
behooren to zijn.
.

IVIsGNET, I. 218.

2 Conspiration de Babeuf , I. 20.

--- 321 ---Doch was er misschien , bij regelmatige ontwikkeling van de
grondbeginselen der theorie , buitensporigheid ten aanzien van
de middelen waarvan men zich , ter doordrijving van die ontwikkeling , bediend heeft? Laat ons ook dit onderzoeken , met
betrekking , eerst tot hun aard, dan van de wiis waarop ze gebruikt zijn.
De Revolutie heeft zich van drie middelen bediend. Zij heeft
eene nieuwe Staatsinrigting met een revolutionair alvermogen
georganizeerd ; zij heeft ze op de uitsluiting van andersdenkenden
gebouwd ; zij heeft , waar de ontwikkeling door l'ordre legal
werd belemmerd zich, in den naam en in het belang der revolutionaire begrippen , van elken band ontslagen geacht. De aard
dezer middelen was volkomen revolutionair. Er was geen onttrekking , maar onderwerping aan het beginsel ; geen anomalie,
maar analogie.
Ziet het in de vormen van het gebouw dat de vroegere inrigtingen verving. De Staat was ontbonden. De nieuwe Staat werd
doorsneden in Departementen en Gemeenten , die alien in den zin
en geest der omwenteling van boven of werden beheerd. Het geheele Land werd evenzoo met Volksvergaderingen of Clubs overdekt , die hun middenpunt , gelijk het Algemeen Bestuur zelf , to
Parijs hadden ; zoodat uit dit centrum het gansche Staatsligchaam
bezield en , naar den wenk van hen die aldaar de overhand hadden , in beweging gezet werd. Er was dus in de hoogste mate Centralieatie, met haar eigenaardige bestanddeelen; « une assemblee
» souveraine . , un pouvoir executif dependant de cette assem» blee, une administration fortement organisee , un personnel
» innombrable nourri et entretenu par la France , et une capitale
» qui recele dans son immense population des instrumens intelli» gens ou aveugles pour preparer par des journaux et accomplir
» par deb journe'eg tout ce qui est necessaire au maintien de la
» domination commune. »' Deze centralisatie, die in zoo menig
opzigt afkeuring verdient , komt , in den aard en de onbeperkt1 Appel, p. 9.
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heid van Naar gezag , met de revolutie-leer overeen 1 is er onafscheidelijk van ; is het eenige middel waardoor in een uitgestrekt
Land het constateren en het uitvoeren mogelijk wordt van hetgeen de algemeene veil is of beet.
De vastheid van zoodanig ardre legal steunt op de uitsluiting
van alien die zich niet vereenigen met de beginsels waarop het
gebouwd is. «Les droits n'avaient de valeur que pour les mechans,
» ils n'etaient que des abstractions pour les bons , puisque la pre» miere condition attachee a la jouissance de ces droits etait de
» ne s'en servir que pour le mal ; aussi , bien qu'elle eat declare
» que la presse etait libre , quiconque eat ecrit pour la defense de
» l'ordre et de la Write aurait subi la mort sans proces ; bien
qu'elle eat proclame le respect des personnes et des proprietes ,
»ks proprietes et les personnes eprouvaient les atteintes de ses
» lois et les attentats de ses sicaires ; bien qu'elle eat etabli en
» maxime l'independance des tribunaux, elle avait dans les rues
» des tribunaux superieurs, qui eussent condamne et execute
» eux-memes les magistrats qui auraient juge selon la justice.
» Bien qu'elle eat institue des administrations municipales et
departementales , qui devaient etre nommees par la generalite
» des citoyens , les vrais citoyens n'approchererit point de ces
» elections qui devinrent le partage des revolutionnaires, en sorte
que toutes ces proclamations de droits , toutes ces institutions
etablies au nom de la liberte , ne servirent qu'A favoriser l'orga» nisation dune puissance monstrueuse , a multiplier partout les
» agens de sa tyrannie , a concentrer le pouvoir supreme dans les
hommes devoues a sa cause , et a consommer l'esclavage de la
» France. C'est que la liberte n'est pas une theorie , elle est un
» fait: la securite est indispensable a l'exercice des droits des
,

Hierboven bl. 253. — Van het revolutionair gezag in 't algemeen geldt wat
BURKE van de Assemblêe Constituante schrijft : The power of the British house
»of commons, direct or indirect , is indeed great. .. The power, however, of
»the house of commons, when least diminished , is as a drop of water in the
» ocean, compared to that residing in a settled majority of your national assemably. That assembly, since the destruction of the orders. has no fundamental
»law, no strict convention, no respected usage to restrain it... No thing in
»heaven or upon earth can serve as a control on them.. Works, V. 97.
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» citoyens ; la premiere condition de cette securite est dans les
» principes, dans l'esprit d'ordre et de justice , dans le caractere
» moral du gouvernement, sous la surveillance duquel ces droits
» peuvent s'exercer. On ne descend pas dans l'arene contre des
» enn.emis felons quand les juges du camp sont leurs complices. »I
Ik wil niets afdingen op deze krachtige beschrijving. Dit was
voorzeker onbillijk en hard ; deze beperking kon met de algemeenheid der plegtig afgekondigde regten bezwaarlijk overeen
worden gebragt. Doch deze onregtvaardigheid was in het belang
der Revolutie-begrippen onmisbaar : het zou ook bier geweest
zij n « summum jus summa injuria. » Zoo men waarlijk de revolutionaire vrijheid verlangt, dan moet men de wapens niet geven
in de handen van hen door wie zij tegen de vrijheid zouden worden gebruikt. Het behoort tot de leerstellingen der Revolutie dat
zij aanspraak heeft op de hulde der menschheid , waarvan zij het
heil enkel onder voorwaarde van onverdraagzaamheid kan beaverken ; zij hecht aldus haar zegel aan dit systema van uitzondering ,
aan dit uitnemend hulpmiddel, waardoor de vrijheid tot een
Privilegie en de tegenpartij tot een weerloos slagtoffer gemaakt
wordt.
Dit is veel; doch het is niet genoeg. ondanks de centralisatie
en haar magtige werking , ondanks het exceptionele , waardoor
de Natie tot den kring der revolutie-gezinden gereduceerd werd ,
heeft de revolutie, waar zij vooruit wilde , in de organisatie zelve
van l ordre Mgal onoverkomelijke hinderpalen ontmoet. De
Staatsmachine , die ter verwezenlijking van de revolutionaire instellingen behoorde to verstrekken , kon , nit den aard der zaak
telkens in haar gang worden belemmerd ; kon worden verlamd
of zelfs tot eene gewijzigde en verkeerde strekking worden misbruikt , zoo er bij het Centraal Bewind verflaauwing , schroomvalligheid was , zoo er aldaar ontrouw en verraad aan de groote
zaak gepleegd wierd. En dit had telkens plaats naar het inzien
dergenen die niet wilden rusten eer de revolutionaire volmaaktheid bereikt was. Dan werd een ander middel, dan werd de aanAppel, p. 11.
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wending van Coups d'Etat , van buitengewone en extra-leg-ale
maatregelen vereischt. Was dit eene verzaking van beginsels ?
Integendeel : een beroep op het hoogste beginsel , namelijk op het
welzijn van den Staat en het behoud der. Omwenteling , was genoegzaam om elke schijnbare irregulariteit , ook en vooral de
zoodanige waardoor het trouwelooze of weifelende Bewind omvergeworpen werd , als geoorloofd, pligtraatig , en roemwaardig
te doen beschouwen.
-

Doch laat ons nu , ten anderen , letten op de wijs waarop
men deze middelen aangewend heeft. Uit het oogpunt der Revolutie-leer is ook ten deze elk verwijt onbillijk en ongepast. Eigenlijk vervalt hier elk onderzoek , dewijl de uitgestrektheid der
revolutionaire veerkracht geen maatstaf kent dan de uitgestrektbeid der revolutionaire behoefte ; dewijl het dus om eene zaak
van convenientie te doen is ; om een subjectief gevoelen ; om eene
conscientie-vraag, waarbij het verstand en hart van den revolutiegezinden niets te beantwoorden heeft dan alleen dit : of, naar
zijne innige overtuiging , welke niemand kent dan hij zelf, de
daad die hij voor heeft, noodig of nuttig in het belang der Omwenteling is. Want , al zijn de revolutionairen doorgaans in openbare
vijandschap tegen de Jesulten , het is evenwel waar dat er geen
erger en vollediger Jesuitisme mogelijk is dan nit het revolutionair beginsel ontspruit. De verontschuldiging, de regtvaardiging ,
de heiliging van elk middel ligt in het welzijn van den Staat; zoodat,
waar de behartiging hiervan tot drijfveer en rigtsnoer verstrekt ,
het onregt tot regt gemaakt en aan den Moloch, met gerustheid
en uit pligtbesef,, waarheid en billijkheid en menschelijkheid ten
offer gebragt wordt. Aldus wordt de koelbloedigheid verklaarbaar
waarmee de ergste gruwelen gepleegd zijn : de vastheid van
overtuiging waarma de vooruitstrevende partij het vonnis der
vernietiging over al wat Naar in den weg stond , uitgesproken
heeft. Alles werd verdienstelijk en lofwaardig in verband tot het
Algemeene welzijn en tot het nut van den Staat. Zoo was het
met den moord des Konings; ROBE SPIERRE sprak : «il n'y a point
» ici de procês a faire ; Louis nest point un accuse , vous n'etes
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» point des juges , vous n'etes et ne pouvez etre que des hammes.
» d' tat. Vous n'avez point une sentence a rendre pour ou contre
» un homme , mais une mesure de salut public a prendre , un
acte de providence nationale a exercer. »' Zoo was het met de
proscriptie der Girondisten ; meerdere eenheid in het Bewind was
onmisbaar : «avant le 31 mai le pouvoir etait nulle part , ni dans
» le ministere., ni dans la commune, ni dans la convention. It
» etait naturel que le pouvoir se concentrat , dans une situation
» aussi extreme et au moment oil l'on ressentait le besoin de
» l'unite et de la promptitude d'action. » 2 - « Le peuple de Paris
» porta l'effroi dans l'Ame des deputes infideles et les folio a livrer
» a la justice nationale les chefs de leur complot. La liberte- de la
» convention fut violee pour sauver celle du peuple ; le pouvoir
» des mandataires fut comprime-pour faire respecter la- souverai» nete nationale dont la majorite d'entre eux se jouait impudem» ment. » 3 Zoo was het met de vermoording van honderden in de
gevangenissen in Sept. 1792. Indien zij ware Repu.blikeinen geweest waren, schrijft BUONAROTTI van hen die hun verontwaardiging er over betuigd hebben , « eussent-ils tant declame contre
» ces executions terribles , mais irreparables des 2 et 3 septembre,
» evidemment resolues dans l'intention d'affermir la revolution ,
» et suites deplorables des hostilites patentes et cachees des enne» mis de la liberte , et des dangers graves et imminents dont le
» peuple francais etait alors menace! » 4 Zoo was het met de geheele
reeks der maatregelen , waardoor men telkens het bewind aan defaktien welke niet vooruit wilden , ontwrong. Kon en mogt dit
uit een revolutionair oogpunt , worden verzuimd ? « Les factions ,
» sous les trois premieres assemblees nationales, s'effbrcerent
» d'arreter l'elan du peuple francais vers son affranchissement
» total, et de fixer la revolution aux systemes politiques qu'ils
jugeaient les plus favorables a leurs passions ou les plus con» formes a leurs doctrines. Elles nuisirent a l'etablissement de la
»liberte , beaucoup plus que l'opposition ouverte des classes pri.
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— 326 --» vilegiees , parcequ'elles tromperent le peuple en empruntant le
» langage du patriotisme. »t
Maar , zegt iemand, de revolutionaire middelen waren immers
ter beschikking meer nog van het Revolutionaire Bewind dan van
hen door vie het aangevallen werd. Van waar dan dat telkens de
aanval op het bewind gelukt is ? De reden hiervan ligt juist in
hetgeen de hoofdzaak van het betoog dezen avond uitgemaakt
heeft. Omdat de aanvaller tegenover het Bewind regt had; omdat
hij consequenter dan het Bewind was ; omdat hij zich op de lijn
der regtstreeksche en onvoorwaardelijke toepassing van algemeen
erkende beginselen beyond : omdat in hen die aan het hoofd der
beweging stonden , zoolang zij voorwaarts streefden , in zeker
opzigt , de kracht van allen geconcentreerd was en hun op de
overige Revolutionairen , op het Bewind en op de Natie zelve het
overwigt gaf. De onweerstaanbaarheid van weinigen tegenover
velen , lag hierin dat de weinigen zich beriepen op hetgeen vroeger
door hunne tegenstanders zelven gezegd en gedaan was ; dat deze
daarentegen zwak waren door verloochening van eigen leer en gedrag ; dat , om de aaneenschakeling der begrippen , met den triumf
van weinigen de triumf der gansche Revolutie op het spel stond.
M me DE STAEL spreekt van « les crimes dont la nation s'est souilD lee : » ten onregte ; de Natie is aan de meeste misdaden der omwenteling onschuldig geweest. 2 Wat kon de Natie verrigten , nu zij
tot individualiteiten verbrokkeld , in afdeelingen gerangschikt ,
door organisatie van het Staatsbeheer aan banden gelegd was ! Het
doodvonnis over Lodewijk XVI werd uitgesproken in eene Vergadering van 721 leden, waar het votum voor de regters zelven
bijkans eene quaestie van eigen leven en dood was , met eene
meerderheid van 26 stemmen, en de Natie , zoo het beroep op het
Volk vergund was , zou er voorwaar geen nationaal arrest van
gemaakt hebben. Afkeuring, afkeer van vele maatregelen der Conventie mogt in de laatste jaren Natiunaal heeten en de tegenstand
tegen het bloedgierig Bewind heeft somtijds eene hoogte bereikt
1. 1. I. 18.
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waarop zegepraal gewis scheen. Van waar dat elke poging ter
omverwerping van het revolutionair Gouvernement van de zijde
der welgezinden , der gematigden , nutteloos bleef? Niet enkel
om gebrek aan eenheid en zamenwerking ; maar bovenal om
gebrek aan overtuiging omtrent de deugdelijkheid der zaak waarvoor men in de bres sprong ; er was eene heimelijke bewustheid.
dat men aldus aan eene theorie die men goedkeurde , ontrouw
en schadelijk werd.
Doch een ding, zegt men, kan niet ontkend worden; namelijk dat
men verder gegaan is dan men oorspronkelijk gewild en bedoeld.
heeft. « La Revolution de 1789 avait voulu l'abolition de la feoda» lite, la reforme de notre etat social, la suppression des abus
» introduits sous un regime arbitraire , et la reduction du pouvoir
» absolu de la royaute, par l'intervention de la nation dans le Gou» vernement. C'etaient la ses voeux veritables. Tout ce qui avait
excede cette limite, avait depasse le but , et n'avait entraine que» des malheurs.:»' Niemand of bijna niemand heeft in den beginne ,
de heerschappij van het Jacobinisme , de omkeering van den
Troon , de verlaging van het Vorstelijk gezag gewenscht ; niemand aan de mogelijkheid eener Staatsomkeering gedacht. — Dit
erken ik. Men heeft steeds in illusien geleefd. VOOr 1789 verzekerde het Parlement van Parijs aan den Koning dat hij van de
bijeenroeping der Staten-Generaal niets had te vreezen dan de
verkwistende buitensporigheid van hun ijver in het zorgen voor
de ondersteuning van den Troon. 2
Bij de opening der Stenden.
dacht men dat er enkel eene wegneming van misbruiken , ten
gevolge van onderling overleg , plaats hebben zou. De Constitutie van 1791 werd gerekend een werk voor .de volgende
eeuwen te zijn bij het spreken daarover in de Vergadering werd
gezegd : « trois annees de travaux ont detruit quatorze siecles.
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d'abus, et ont prepare des siecles de bonheur. »l Zoo ging men
telkens in een soort van zoete droomen. vooruit. Zoo kwam men
verder dan men in denbeginn.e gewild , dan men gedacht , dan men
mogelijk geacht heeft. — Dit erken. ik. — Men is afgeweken van
hetdoel dat men zich voorgesteld had. Dit erken ik : wat zeg ik ,
erkennen ik beweer het zelf ik beroep er mij op , ik vind daarin
juist het meest krachtige bewijs der waarheid van mijn betoog.
Niet de wil der menschen , de kracht der beginselen heeft getriumfeerd. De mensch , al vleit hij zich naar goedvinden te kunnen blijven staan , wordt tegen wil en dank medegesleept ; en het
jaar 1793 is gekomen, niet omdat de Revolutionairen het voorzien
of gewenscht hadden , maar omdat het in de voortgaande ontwikkeling lag der begrippen wier aanvankelijke zegepraal in 1789
beslist was.

Nog heb ik. niets van het Schrikbewind gezegd. Ik bespaar dit
voor eene afzonderlijke beschouwing. Het tafereel van een tijd
toen , zoo als men te regt gezegd heeft , de dood het eenige middel van Gouvernement was , is , in verband ook met het doel dezer Voorlezingen , te gewigtig om ten dien opzigte met een enkel
woord te kunnen volstaan. Hier vooral vindt men in de ijselijkheid der vruchten een leerrijk afbeeldsel der theorie. Hier vooral
leveren zij ter veroordeeling van de Revolutie-begrippen een bewijs hetgeen , waar slechts de toedragt der zaak in haar zuivere
en volledige waarheid voorgesteld wordt , alle redeneringen ten
behoeve der valsche leer ontzenuwt en verplettert. Doch bij
de bewustheid hiervan heeft het aan geen kunstgrepen ontbroken om deze verpletterende kracht te ontgaan. De vreeselijkheid der gebeurtenissen is een reden en een middel te meer
om aan het voorgeven van buitensporigheid en overdrijving
ingang te verleenen ; tevens heeft men zich van deze alles te
bovengaande afschuwelijkheid bediend om de gruwelen die voorafgegaan waren , vergelijkenderwijs in de schaduw te stellen. Ik
-
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zal trachten u te bewijzen dat al hetgeen ik van de vroegere
ontwikkeling gezegd heb , ook ten deze toepasselijk is ; dat ook
het Schrikbewind eene geleidelijke voortzetting van het theoretische revolutie-werk was ; en dat , wel verre van in het geheel der
revolutionaire ontwikk.eling een wanklank te zijn , het veeleer , in
deze harmonie der hel , een zuiver accoord en de meest waardige
finale gevormd heeft.

XIII.
SCHRIRBEWIND.

De vorige Lezmg heb ik besteed aan het doorloopen van de
verschillende perioden der revolutionaire ontwikkeling ; op een
na : de laatste , de vreeselijkste, de leerrijkste van alien ; waarvan
de naam reeds het merk van haar iiselijkheden draagt ; het
Schrikbewind. Ik acht het overbodig een tafereel te schetsen van
hetgeen in de veertien maanden , van den val der Girondisten tot
den val van Robespierre , van 31 Mei 1793 tot 27 Julij 1794, gebeurd is. Mme DE STAEL schrijft : « Il semble qu'on descende comme
» le Dante de cercle en cercle jusqu'au plus has des enfers. »' Maar
geenszins overtollig is het op het verband met de revolutie-leer te
doen letten ; de voorstellingen te logenstraffen, waardoor men
hier eene overdrijving bij uitnemendheid ziet ; geenszins overbodig is het u te doen opmerken dat ook te dezen opzigte
geldt al wat ik van den vroegeren loop der gebeurtenissen gezegd
heb ; zoodat we , noch met een exceptioneel tijdperk , noch met
exceptionele menschen te doen hebben ; maar , wat de zaken aangaat , met de voortzetting van hetgeen. sedert 1789 geschied was ;
en , wat de personen betreft, met theoristen , die , wel verre van ,
in den geest der Revolutie, zich aan buitensporigheid schuldig te
hebben gemaakt, met verwonderenswaardige vastheid van ziel
revolutionaire stellingen verkondigd en revolutionaire middelen
gebruikt hebben. Vergun.mb eerst , een blik in 't algemeen. pp
4
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den aard dezer opmerkenswaardige periode te werpen , om daarna
met meer uitvoerigheid te spreken, over sommigen van hen die
toen aan het hoofd der revolutionaire ontwikkeling hebben
gestaan.
Het is niet vreemd, zoo velen gemeend of beweerd hebben , dat
dit tijdsverloop geheel buitengewoon is. Deze beschouwing laat
zich verklaren uit de verblindheid der Revolutionairen omtrent
de gevolgen hunner beginsels. Elke partij zag in degenen die haar
verdrong , vijanden die haar werk verstoorden , en niet , gelijk ze
inderdaad waren, leerlingen en navolgers door wie het werk ,
waar zij ophielden , voortgezet werd. Elke partij dacht zeer gematigd te Worden , wanneer zij zeer inconsequent werd. Zij ergerde
zich over de gevolgtrekking nit hetgeen zij zoo even zelf gepredikt , over het resultaat van hetgeen zij zoo even zelf verrigt had.
Zoodanig was de verhouding van de Anglomanen tot de Constitutionelen; van deze tot de Girondisten, van deze tot de Jacobijnen.
Zoodanig moest weldra de verhouding van allen tot de laatstgekomene zijn. Alle de partijen welke door den stroom dien zij gemeend hadden te kunnen leiden, waren overweldigd, vergaten
bijkans hun onderlingen haat, om vijandschap en verontwaardiging en afkeer op de Terroristen over te brengen. Onheilen en
gruwelen waren veroorzaakt, omdat, zeide men,de Terroristen den
weg verlaten hadden dien men tot dus ver gevolgd had. Het tegendeel is waar. De beginsels waren dezelfde welke en de Girondisten
en de Constitutionelen en een NECKER en TURGOT , en in een woord ,
alle voorstanders der nieuwe verlichting als rigtsnoer hadden
erkend. Zoo was het, bij voorbeeld , met den grondregel , waarin
de kern zoowel der gansche theorie als van het geheele Schrikbewind ligt ; onvoorwaardelijke behartiging van het Algemeene
welzijn. M me DE STAEL spreekt over den stelregel dergenen die in
1793 de overmagt hadden, aldus : « l'arbitraire sans bornes etait
» leur doctrine; it leur suffisait de donner pour pretexte a toutes
» les violences le nom propre de leur gouvernement , le 8alut
» public : funeste expression, qui renferme le sacrifice de la
» morale a ce qu'on est convenu d'appeler 'Inter& de retat , c'est-
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» a-dire , aux passions de ceux qui gouvernent ! »i Maar die regel
was niet nieuw; was van den beginne of de regel geweest van
alien , ook van hen die zij verontschuldigt , prij st , verheerlijkt
ook van NECKER, ook van Mme DE STAEL zelve. Van dien regel had
men zich ter wegneming van alle bezwaren bediend. Elke redenering was op dien regel gebouwd. lk behoef naar geen voorbeelden te zoeken , waar nagenoeg alles voorbeeld en er bijkans geene
uitzondering was. VOOr 1789, toen menigeen , die in de theorie
nog niet doorkneed was, tegen de opheffing van eigendomsregten
opzag , zeide TURGOT : zoodanige vragen hebben tot eene hoogere
orde van zaken betrekking , waarbij het om de regten der natuur
en om het welzijn van het geheel te doen is. In 1790, zeide CAMILLE
DESMOULINS « qui avait l'âme douce et tendre, » 2 dat er geen rust
wezen zou eer men in de 83 Departementen de Aristocraten aan
de boomen had opgehangen ; hun zou geen onregt geschieden, ,
vermits zij tegen het onvervreemdbare regt der Natie op zelfregering in opstand waren geraakt. Het Algem.een. welzijn , het
regt der Natie , het behoud der Republiek en der Omwenteling
waren steeds de Brij fveeren door welke de gang der revolutionaire maatregelen voortgestuwd werd. — Er was gelijkheid van
beginsels; was er welligt in de handelingen wezenlijk verschil?
Wanneer men van het Schrikbewind gewag maakt , is het
somwijlen als of er te voren een wandelen enkel op het pad van
onschuld en menschlievendheid geweest was. Dit is het getuigenis
niet der waarheid. Er was eene gestadige opklimming der boosheld; en wij mogen niet vergeten dat de eerste graad van dezen
climax eene tot dus ver ongehoorde mate van verfoeijelijkheid
bereikt had ; wij mogen voor geen boosdoeners een krans vlechten, omdat zij door erger boosdoeners gevolgd zijn. NECKER
schrijft dat niemand in de Girondisten tegenstanders der revolutionaire wandaden zou vermoed hebben , «lorsque la plupart
» d'entr'eux Membres de l'Assemblee Legislative , provoquaient
» la journee du 20 juin, la journee du 10 aollt et la decheance du
Roi ; lorsqu'ils cherchaient a tramper le Peuple , lorsqu'ils preI II. 145.
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» paraient son aveugle fureur , lorsqu'ils poursuivaient a outrance
» les emigres et les pretres et lorsqu'ils montrerent tant l'indul» genre pour les inventeurs de la glaciere d'Avignon et pour le
» celebre Jourdan , le plus grand scelerat de ce tems-lá. »' De
hooggeroemde ROLAND was zoo roemwaardig niet , toen hij in
1792 aan de barbaarschheid der septembrizeurs de verzachtende
benamingen van excel , effervescence , agitation gaf. o Les Giron» dins etaient presque tous distingues par leurs talents , et ils se
» trouvaient (en 1793) a la tete du parti le plus sage , le plus
» eloigne des mesures violentes et tyranniques ; mais en grande
» partie ils etaient ces memes Deputes , qui , dans l'Assemblee
» Legislative , en possession du credit populaire , avaient renverse
)) la Constitution Monarchique de 1791. Its avaient prepare , decide
» la journee du 10 aollt et les precedentes. Chose remarquable ,
» tres-remarquable dans l'ordre moral ; ils succomberent en 1793
» sous les memes coups et par les memes manoeuvres , les memes
)) armes offensives dont ils avaient fait usage en 1792 pour perdre
Louis XVI et pour determiner sa decheance. » 2 Wat hij van hen
zegt , geldt evenzeer van alien : « l'echelle montante des forfaits et
des crimes emanes de la Revolution a etabli des reproches gra)) duels qui se sont metamorphoses en merites de comparaison. ,
)) et la plupart de ces merites , s'ils eussent ete seuls et sans paral)) lele , n'auraient pu recueillir aucune louange , Bien moins encore
)) aucun tribut d'estime. » 3 — CIIATEAUBRIAND merkt te regt op :
o la Terreur commenca par les assassinats prives et desordonnes
)) de 1789,1790,1791,1792, pour arriver aux assassinats publics
)) et reguliers de 1793. )) 4 Deze regelmatigheid is het kenmerk van
het Schrikbewind. Het was geen tijd van wanorde en regeringloosheid : o ce regime , qu'on appelait anarchie , etait une dictature
» epouvantable. »' Wanorde en weifeling te doen ophouden was
het doel en het gevolg dezer afgrijselijke dictatuur. « Les decem» virs furent les plus impitoyables , parcequ'ils furent les der-
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» niers. »i Zt wilden een niet anderen weg opgaan , maar zij wilden geen stilstand op den weg , eer het einde der revolutionaire loopbaan bereikt was. Een weg is er geweest, een spoor met
bloed geteekend. Met een treffend beeld wordt het uitgedrukt
bij NECKER : « Ce sont des taches de sang qui nous servi» ront de guides; et les trophees du crime, les autels devoues aux
» furies , seront les pierres n.umeraires qui marqueront notre
» route : » 2 maar dan behoort ook onze verontwaardigint niet met
den laatsten , maar met den eersten mijlpaal te beginnen.
Gelijk men gaarne het Schrikbewind zou voorstellen als een
onverklaarbaar verschijnsel, un effet sans cause, zonder betrekking tot hetgeen voorafging, om aldus de afschuwelijkheid der
Omwenteling bijkans alleen aan deze excentrieke beweging te
taste te leggen , zoo heeft men ook de personen die aan het hoofd
stonden , als exceptioneel willen beschouwen als zedelijke wangedrochten , wier onmenschelijkheden niet op rekening komen
der leer die zij hebben misbruikt. Het afgrijzen tegen personen
wordt aldus een middel tot vrijspraak der theorie. Daarom is het
van belangi de vervalsching der historische waarheid aan den dag
te brengen , door het bewijs dat het buitengewone dezer menschen
in hun gehoorzaamheid aan het Revolutie-beginsel , volgens de
gansche uitgestrektheid zijner eischen, bestond.
Ik spreek hier niet_ van alien. De psychologie der Omwenteling is in verscheidenheden rijk. Het heeft niet ontbroken
aan ijveraars , in naam der vrijheid , bij wie bloeddorst en
eigenbaat de drijfveeren geweest zijn wien het minder om
verwezenlijking van begrippen dan om verzadiging van begeerlijkheden. en driften te doen was , en op wie de naam van
monster en van duivel in menschengedaante ten voile toepasselijk is. Zoodanig was een COLLOT D'HERBOIS een CARRIER en
zoo vele anderen.. Bij sommigen was het vrees om van zachtmoedigheid verdacht te worden , welke tot wreedheid geleid heeft
want , volgens de uitdrukking van DANTON , in het laatst van zijn
,
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moorddadigen loop , cc ii fallait etre guillotine ou guillotineur :
vat men eerst om zelfbehoud en met weerzin gedaan had , werd
later behoefte en genot. Zoo was het met BARRkRE, een der verachtelijkste onverlaten , die de Revolutie te voorschijn gebragt
heeft. « Barrere dont les discours habituels a la convention ten» daient a lui deguiser sa servitude , etait un des plus souples in» struments du comite ; it ne tenait au regime de la terreur ni par
» fanatisme , ni par cruaute. Ses moeurs etaient douces , sa vie
» pri vee irreprochable , et il avait une tres-grande moderation
» d'esprit. Mais it avait peur ; et , apres avoir ete royaliste consti» tutionnel avant le 10 &nil , republicain modere avant le 31 mai,
» it etait devenu le panegyriste et le co-partageant de la tyrannie
» decemvirale. » 2 Zoo was het met een der gruwelijkste handlangers van het geweld , met LE BON : «jeune , d'un temperement
» assez frele , it etait naturellement doux. Pans une premiere
» mission, il avait ete humain ; mais it recut des reproches du co mite , et il fut envoye a Arras , avec l'ordre de s'y montrer un
» peu plus revolutionnaire. Pour n'etre pas en arriére de la politi» que inexorable des comites , il se livra aux exces les plus inouis
» ii mela la debauche a l'extermination ; ii eut toujours en sa pre» sence la guillotine qu'il appelait sainte et fit sa compagnie du
» bourreau admettait a sa table. »e— Maar zoo was het niet
met DANTON, niet met MARAT , niet net St. JUST , niet met ROBESPIERRE; zoo was het niet met hen in wie men te regt de representanten van het Terrorisme gezien heat.
-
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Aan de beschouwing dezer personen , in verband met de werking der revolutie-begrippen, heb ik het overige van dit avonduur
gevvijd. Ik wil beproeven , eerst eenige inlichtingen te geven omtrent hun karakter ; ten tweede , daaruit of te leiden waarin eigenlijk het geheim hunner kracht bestaan heeft ; ten derde , te bewijzen dat hun gedrag , naar revolutionairen maatstaf verontschuldiging en lofspraak verdient ; om eindelijk , ten vierde , in
ROBESPIERRE een treffend voorbeeld te wijzen der verwantschap
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tusschen de revolutionaire Sofisten die de theorie verkondigd , en
de revolutionaire Staatslieden die haar ten uitvoer hebben gelegd.
a. Omtrent hun karakter zal ik , daar ik mij niet in bijzonderheden mag verdiepen , kort moeten zijn. Genoeg , zoo ik u overtuig dat geen boosaardigheid of begeerlijkheid de eenige , zelfs
niet de voorname Brij fveer hunner handelingen geweest is.
DANTON was een revolutionair,, door wien geen middel ter
voortzetting van de Revolutie te sterk geacht werd. « Audacieux,
» ardent , avide d'emotions et de plaisirs , it s'etait jete vivement
» dans la carriere des troubles et it dut briller surtout les jours
» de terreur. Prompt et positif, , n'etant etonne ni par la difficulte
» ni par la nouveaute d'une situation extraordinaire , it savait juger
» les moyens necessaires , et n'avait peur ni scrupule d'aucun.
» pensa qu'il devenait urgent de terminer les luttes de la monar» chie et de la revolution, et it fit le 10 aotlt. En presence des
» Prussiens, it pensa qu'il fallait contenir la France et l'engager
» dans le systeme de la revolution , it ordonna , dit-on , les jour» flees horribles de septembre. »i De overtuiging omtrent de pligtmatigheid en verdienstelijkheid zijner daden verliet hem niet, zelfs
toen hij voor de revolutionaire regtbank stond , met de zekerheid
van straks ter dood te worden. geleid : cc « Danton , dit le president ,
»» l'audace est le propre du crime ; le calme est celui de l'inno» » cence. » » — « A ce mot Danton s'ecrie : « L'audace individuelle
» » est reprimable sans doute ; mais cette audace nationale dont
» » j'ai tart de fois donne l'exemple , dont j'ai taut de fois servi la
» » liberte , est la plus meritoire de toutes les vertus. Cette audace
» » est la mienne ; c'est celle dont je fais ici usage pour la repu» » blique contre les laches qui m'accusent. Lorsque je me vois si
»» bassement calomnie , puis-je me contenir ? Ce n'est pas d'un
» » revolutionnaire comme moi qu'il faut attendre une defense
» » froide.. les hommes de ma trempe sont inappreciables dans
»» les revolutions. . . c'est sur leur front qu'est empreint le genie
»» de la liberte. » » 2 Voorzeker dit is reeds een trefiend voorbeeld
,

THIERS, IV. 169.

2 VI. 160.

hoe men zich ten behoove zijner begrippen eene zedelijkheid ad
hoe, waarbij ook de misdaad verdienstelijk `nerd, gevormd had.
En toch beoogde Danton welligt meer democratische gelijkheid
dan verwezenlijking van theorien waarin hij , naar het scheen ,
minder dan sommigen zijner medestanders ingewijd was. Daarom
schrijft MIGNET « Danton n'etait qu'un chef politique, tandis que
» les autres etaient de veritables sectaires. » 1
Een evectaire een dweeper was inzonderheid MARAT. Ondanks
al de gemeenheid en woestheid waarmede hij zich wendde tot de
heffe van het Volk , was het blijkbaar dat hij naar eene gedachte ,
het tot stand brengen van een volledig radicalisme , te werk ging.
THIERS heeft hem met juistheid gekarakterizeerd, als K le plus
etrange de cette époque si feconde en caracteres. Jete dans la
» carriere des sciences , it voulut renverser tous les systemes
» jete daps les troubles politiques, it concut tout d'abord une pen» see affreuse, une pensee que les revolutions realisent chaque
jour a mesure que lours dangers s'accroissent , mais qu'elles
» ne s'avouent jamais, la destruction de tons leurs adversaires.
Marat , voyant que, tout en les condam.n.ant, la revolution n'en
» suivait pas moires ses conseils que les . hommes qu'il avait denon» cos etaient depopularises et immoles au jour qu'il avait predit ,
» se regarda comme le plus grand politique des temps modernes,
fut saisi d'un orgueil et crime audace extraordinaires , et resta
» toujours horrible pour ses adversaires , et au moths etrange
pour ses amis eux-memes. 11 finit par un accident aussi singu- •
Her que sa vie , et succomba an moment meme les chefs de
.» la republique, se concentrant pour former un gouvernement
D cruel et sombre , ne pouvaient plus s'accommoder d'un collegue
maniaque, systematique et audacieux , qui aurait derange tous
» leurs plans par ses saillies.
1k noemde ook den jeugdigen. ST. JUST. Iij was het die , 25
jaren oud, boven anderen met Robespierre in het revolutionaire
Frankrijk de oppermagt had. 11( zou wenschen bij dezen jongeling,
dweeper bij uitnemendheid langer te blijven staan ; doch ik
,
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moet mij bepalen bij de woorden van MIGNET « ii avait un visage
» regulier , a grands traits, d'une expression forte et melancoli» que ; un veil penetrant et fixe ; des cheveux noirs , plats et
» longs. Ses manieres etaient froides , quoique son ame fut
» ardente. Simple dans ses habitudes , austere , sentencieux ;
marchait sans hesitation a l'accomplissement de son systeme.
» A peine age de vingt-cinq ans , it se montrait le plus hardi des
» decemvirs , parcequ'il etait le plus convaincu d'entr'eux.
» Passionne pour la republique , ii etait infatigable dans les
» comites , intrepide dans ses missions aux armees , oit ii
» donnait l'exemple du courage , partageant les marches et les
» perils des soldats. Sa politique le rendait plus redoutable
» encore que ses croyances populaires. Il avait beaucoup d'audace,
» de sang-froid , d'a-propos et de fermete. Peu capable de pitie ,
» it redigeait ses mesures de salut public en formules , et mettait
» de suite les formules a execution. La victoire , la proscription ,
» la dictature , lui paraissaient-elles necessaires it les demandait
» aussitOt. A la difference de Robespierre , it etait un veritable
» homme d'action. »i
Ik kom nu tot hem die de leidsman en de ziel van het Schrikbewind geweest is. Welnu , hoedanig denkbeeld behooren we ons
van hem te vormen ? Hij was , zegt men , een vloekwaardig werktuig van den afgrond ; eene anomalie der menschheid. NECKER
schrijft : « peut-etre importe-t-il a l'honneur de l'humanite de le
» considerer comme un etre hors de la nature , et avec lequel
» menae par l'etude et par l'observation , on ne peut avoir aucun
» rapport. » 2
Ons die de eer der menschheid niet in de verduistering der
waarheid begeeren te zoeken , betaamt het geenszins , onder dergelijk voorgeven, een historisch onderzoek te schuwen. Het is
blijkbaar dat , toen het Terrorisme bezvveek , vriend en land
belang had om de verantwoordelijkheid en schuld van al het
gebeurde op den eenigen Robespierre te leggen ; zoodat hetgeen
in veiliger tijd door een der voornaarnste Gonventionelen gezegd
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werd ; « proces juge , mais non plaide , » eene allezins opmerkenswaardige wenk is. Doch ook voor hen die onpartijdig willen zijn,
is , om de herinnering aan le regime de la Terreur de indruk
omtrent het hoofd der Terroristen in hooge mate ongunstig. Men
ziet in hem een losbandig en zedeloos mensch , een wreeden
volksmenner,, een Godloochenaar die, door vertooning van zedelijkheid en deugd , zoowel als door schitterende talenten, dien eersten rang heeft weten te verkrijgen, welke misdaad en genie , in
dagen van verwarring en van opgewondenheid der hartstogten ,
bereikt.
Geen enkele trek van dit portret gelijkt. ROBESPIERRE was geen
zedeloos mensch. Vergelijkenderwijs muntte hij door ingetogenheid uit. Zijne onbaatzuchtigheid was voorbeeldig. Hij werd te
regt de onomkoopbare genoemd; de nalatenschap van hem die in
Frankrijk alvermogend geweest was , beliep 460 franken.' Hij geloofde aan de deugd , aan de onsterfelijkheid, aan God. Hij was een
« Il etait deiste ainsi que St. Just. Or, etre deiste et le dire
» tout haut, c'etait Atre tres-religieux pour ces temps-16.. » 2 Er is
geen grond om te onderstellen dat hij wreed van inborst geweest
is. Hij bezat geene talenten waaruit zijne minderheid en langdurige overmagt kan worden verklaard ; hij kon in dit opzigt niet
vergeleken worden met Mirabeau , zelfs niet net Danton. Lafhartig nam hij , als het gevaar dreigend was , de vlugt; had geene
uitstekende redenaarsgave ; was klein van gestalte , en had in
voorkomen, stem noch gelaat jets dat ontzag kon verwekken. En
zoodanig een man , zonder buitengewone gaven , heeft zich tot
eene hoogte kunnen verheffen, waarvan de geschiedenis geen wedergat. kent! « Robespierre etait la plus grande renommee popu» laire d'alors; it etait en quelque sorte le moderateur de la repu» blique et le dictateur de l'opinion. » 5 Onder republikeinsche vormen heeft hij een willekeur uitgeoefend,waarvan geen. Oostersche
alleenheersching eenig voorbeeld , eenig denkbeeld opgeleverd
heeft. Van waar dit ?
,
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Velen houden dit raadsel voor onoplosbaar. De dichter BARTHELEMY zegt : « Aprés avoir lu et medite cent volumes sur lui ,
» je n'ai jamais pu comprendre ni son pouvoir , ni sa popularite,
» ni le secret de son influence sur les masses. Il parait qu'aux epo» ques inexplicables it faut des moteurs inexplicables. »' Ik geloof
dat voor menigeen de onbegrijpelijkheid van Robespierre hierin
voorn.amelijk ligt dat zij , om hem te begrijpen vooraf een regt
begrip van eigen dwaling zouden behooren te hebben. Laat mij ,
gelijk ik opgaf, ten tweede , beproeven of ik , met den sleutel
welken zij missen , in zijn voorbeeld kan toonen welke voor hem ,
zoowel als voor een St. Just en een Marat, het geheim is
geweest van de kracht waaraan Frankrijk willens of onwillens ,
gehoorzaamheid betoond heeft.
b. Voor mij ligt de oplossing in hun geloof aan de revolutionaire
theorie , en ik acht dat wij hier op de opregtheid hunner overtuiging, op de natuur zelve der leer , en op de algemeene sympathie waarvan deze het voorwerp was, behooren te letten.
De opregtheid der overtuiging zagen wij reeds in Marat en St.
Just. Zij is evenzeer bij ROBESPIERRE onmiskenbaar. Dit was den
scherpen blik van Mirabeau niet ontgaan , die , toen er nog
weinig op hem gelet werd , het opmerkenswaardig getuigenis
gaf: « deze man gelooft alles wat hij zegt. » 2 Zeer ten onregte
noemt hem Mme DE STAEL een hypocrite. 3 soutenoit les
» theses les plus absurdes avec un sang-froid qui avoit Pair de la
» conviction. » 4 Meer naar waarheid schrijft zij « Robespierre
» n'êtait ni plus habile ni plus eloquent que les autres mais son
» fanatisme politique avait un caractere de calme et d'austerit6
»,qui le faisait redouter de tous ses collegues.' Il y avait quelque
» chose de mysterieux dans sa facon d'etre r qui faisait planer une
» terreur inconnue au milieu de la terreur ostensible que le gouP vernement proclamait. » 6 Onwrikbaar geloof aan de politieke
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theorie der Omwenteling; eene consequentie welke hem ook
voor de laatste en ergste gevolgtrekkingen niet terugdeinzen liet
en de belangeloosheid zijner overtuiging, gaven hem een natuurlij k
overwigt op hen die ter helfte bleven staan, en die meenden door
zwakheid en ontrouw het Terrorisme te kunnen stuiten , waarvan de kiem in hunne beginselen lag. ' Opmerkenswaardig is
het , hoe hij zich in de hoofdzaak altijd gelijk bleef. In de eerste
Vergadering , toen men aan allerhande combination van gemengde
regeringsvormen dacht , kwam hij , door geen onuitvoerlijkheid
teruggehouden , met een ontwerp van algemeene gelijkheid te
oorschijn, als alleen overeenkomstig met de regten van den
AIensch. « Tous les citoyens quels qu'ils soient , ont droit de pre» tendre a tous les degres de representation. Rien nest plus con»> forme a votre declaration de droits, devant laquelle tout privilege , toute distinction, toute exception doivent disparaitre. La
» constitution etablit que la souverainete reside dans le peuple ,
D dans tons les individus du peuple. Chaque individu a done droit
» de concourir a la loi par laquelle it est oblige, et a radministra» tion de la chose publique , qui est la sienne. » 2 Vastheid van
convictie gaf hem , in menig opzigt , de veerkracht in woord en
daad, waardoor men de overmagt boven hen die niet , of die ten
halve overtuigd zijn , verkrijgt. Doch bovendien , elke gewigtige
gebeurtenis in den voortgang der Omwenteling , was eene schrede
naar het punt , waarop hij van den aanvang of gestaan had ; zoo.

«Gerade sein fester und unerschiltterlicher Glaube an die politische Theorie•
))der Revolution , die Consequenz, welche ihn auch vor den auszersten und
”letzten Folgerungen aus seinen obersten Grundsatzen nicht zurfickschrecken
liesz , und die. antique Uneigenniitzigkeit seiner Ueberzeugung stellten ihn
hoch iiber alle seine Gegner, und verschaften ihm ein nattirliches Uebergewicht
)) fiber die , welche auf halbem Wege stehen blieben und durch schwachmilthige
Inconsequenz dem Terrorismus entgehen zu kiinnen glaubten , deren unentwickelten Keim ihre Principien in sich beschlossend) Berlin. polit. Wochenblatt ,
1832. 99. En verder : « An Robespierre zeigt sich die grosze Wahrheit dasz
Laufe der Revolution auf die Dauer iminer die consequenteste Parthei den
Sieg iiber die minder consequente davon tragt , und das schneller oder lang-.
))samer jeder Grundsatz alle seine Friichte tragt.
9 WACHSMUTH , I. 203.
'
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dat hij , naarmate de Revolutie nader bij hem kwam , in aanzien
en invloed moest winnen; het was niet om zijn persoon , maar
om zijn systema, dat hij de overhand kreeg.' Toen men de hoogte
zijner overtuiging bereikt had , werd hij de natuurlijke toongever
en representant der zegevierende partij : de gansche kracht van
het radicalisme stond ten dienste an hem die als radicaal boven
alien bekend was. Zijn triumf, door list en geweld bevorderd,
werd niet door list en geweld behaald ; was het gevolg eener onverzettelijkheid en eenheid van strekking die het resultaat van de
onwankelbaarheid des geloofs was ; en zoo men dit abetination
evil noemen, dan is de aanmerking van MIGNET zeer juist : «II
» fut une preuve qu'au milieu des troubles civils ce n'est pas avec
» son esprit qu'on fait sa fortune politique , mais bien avec sa
» conduite , et que la mediocritê qui s'obstine est plus puissante
» que le genie qui s'interrompt.
Doch, om den oorsprong en de natuur der kracht van Robespierre en de zijnen te waardeeren , moeten wij letten , niet enkel
op de opregtheid , maar ook op het ondervverp hunner overtuiging. Zij hadden naar hun inzien , het leven gewijd aan eene leer
die niet enkel waar en goed en nuttig en in hooge mate zegenrijk was ; maar die als het eenige en zekere middel moest worden
beschouwd om , spoedig en overal het einde van ramp en onheil ,
het begin van onverstoorbaar geluk te bewerken. Wij weten
hunne beschouwing. Dat de aarde door alle tijden heen een tooneel van ellende geweest was , ten gevolge van geweld en huicheIarij : dat Vorsten en Priesters in verbond getreden waren om de
rampzalige volken naar lijf en ziel aan den dubbelen keten van
overmagt en van bijgeloof te leggen dat ook de bekrompen en
menschvernederende dogmatiek van het Christendom dienstbaar
gemaakt was om, in den naam van regt en zedelijkheid, ten behoeve
van vveinigen , de menschheid in instellingen te wringen, waardoor alle vrije beweging en ontwikkeling was belemmerd. Van
, So grosze Gerechtigkeit man der Aufrichtigkeit seiner Ueberzeugung wider), fahren lassen mag , — dennoch fehlten ihm schlechthin alle Elemente zu einem
groszen and auszergewOhnlichen Charakter. Berl. poi, f47., 1. 1.
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daar zooveel en zoo veelsoortig ongeluk en lijden ; overheersching
en slavernij ; rijkdom en armoede ; onrust , twisten , oorlogen ;
tallooze smerten en wanbedrijven , uit wier aaneenschakeling
de geschiedenis der wereld bestaat. Hun theorie zou dezen toestand doen ophouden. Zij had een licht in de duisternis ontstoken : zij had de regten die in vergetelheid waren geraakt , wederom
• te voorschijn gebragt ; de opvolging van haar voorschriften zou
tevens de vernietiging van bijgeloof en tyrannij , hoe ook genaamd, de vestiging van wezenlijke vrijheid, de waarborg van
welvaart, van overvloed, van ware verlichting en levensgenot , en
trapsgewijs , de herschepping en volmaking van het menschelijk
geslacht zijn. Nijd en twist zou worden gesmoord; het geluk van
een ieder met het nut van alien in overeenstemming worden
gebragt ; er zou vrede wezen op aarde , waarheid , geregtigheid ,
onderlinge liefde , gehoorzaamheid aan de voorschriften der
natuur , door het involgen van begeerlijkheden en drifters , wederkeerig hulpbetoon , broederschap ; in een woord er zou , in de
plaats van rampzaligheid , zaligheid 'zijn. Getrouwe ten uitvoerlegging der theorie was het genoegzame, maar was ook het eenige
iniddel. Nu kon geschieden wat in de tijden der onwetendheid
onmogelijk was. De gelegenheid was daar. In Frankrijk kon de
grootsche taak der opvoeding van de menschheid worden volbragt. Welk een vooruitzigt ! de weldoeners van het Vaderland ,
van Europa , van de wereld te zijn ! de heerschappij eener leer te
vestigen die , eenmaal geplant , onuitroeibare wortelen schieten
en de volheid van haar weldaden aan de laatste nageslachten zou
brengen. — Verplaatsen we ons in de gemoedsstemming waarin
men zich verbeeldt het Apostolaat van zoodanig Evangelic ontvangen te hebben , en wij zullen ons eenig denkbeeld kunnen
vormen hoe de kracht der belijders door den inhoud der belijdenis , door hun ingenomenheid en geestdrift , of laat mij het eigenlijke woord gebruiken , door hun fanatisme verhoogd werd. « Its
» avaient an plus haut degre le fanatisme de certaines theories
sociales. »' En wij behoeven of behooren dit fanatisme niet voor
MIGNET , II. 60.
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eene bijkans uitzinnige opgewondenheid te houden. Het was veeleer van opwinding vrij : het steunde , niet op de bedwelming der
hartstogten maar op de redenering van het verstand : het was
de getrouwheid aan eene theorie .vier premissen men als ontwijfelbaar aangenornen had; zoodat uit het besef eener hoogere roeping die rust en kalmte , dat zelfbehagen in het misdaad plegen ,
en tevens die onverbiddelijkheid ontstond , welke tot vermeerdering der revolutionaire energie zooveel bijgedragen heeft.
Eindelijk, hetgeen we vooral niet mogen vergeten is dat zoodanig
fanatisme met de algemeene denkwijs overeenkwam. Die voordragt der theorie als het panace der menschheid , als het middel
om de aarde in een paradijs te herscheppen , was dezelfde die men
zich nit veelgelezene schriften, sedert bijkans een halve eeuw, met
opgetogenheid had eigen gemaakt. Elk beroep op die leer , ten
gevolge der verloochening van de hoogste waarheid, onwederlegbaar vond weArklank in de harten raakte een snaar , die met de
roersels van het gemoed in verband stond ; gaf een schok waardoor een ieder geelectrizeerd werd. Men moest dien eersten
natuurliijken. indruk te boven komen , am aan de Revolutie wederstand te bieden. Daarom was langen tijd zelfs het Terrorisme
onverwinbaar. Het Schrikbewind had gunsten ter beschikking
welke voor duizenden ten lokaas gewe-est zijn ; het hield duizenden
door geweld in bedwang; maar het is vooral in de revolutionaire
sympathien welke zijnen aanhangeren ter aanvuring , zijnen
vijanden ter ontmoediging verstrekten, dat de reden te vinden is
zijner onwederstaanbare kracht.
C. Ik heb geloof ik , mij nu den weg eenigzins gebaand om u de
handelwijs van ROBESPIERRE en de zijnen te doen beschouwen uit
het standpunt , hetwelk alleen billijk voor hen en nuttig voor ons
is. Als wij hun karakter en hun eigenlijke drijfveer in het oog
houden zijn wij in de mogelijkheid, niet enkel ter verklaring
van hun alvermogen , maar ook ter waardering van hun gedrag.
Ziet men hierin gruwelen zonder eenheid van beginsel of oogmerk , dan is het betamelijk over deze iisselijkheden te zwijgen
en eene bladzijde der Historic die weinig nut hebben kan , over te
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slaan ; maar deze voorstelling is onjuist , en naarmate zij meer ingang gevonden heeft , acht ik mij te meer verpligt der waarheid
hulde te brengen , door u kortelijk te toonen dat het gedrag dezer
coryfeen der Omwenteling , ook waar dit het meest afgrijzen verwekt , het natuurlijke gevolg was hunner overtuiging; de getrouwe
toepassing der revolutie-begrippen en , naar dien regel een verschoonbaar en lofwaardig gebruik der revolutionaire kracht.
De revolutionaire wreedheid was , zoodra de Omwenteling beletselen ontmoette , het gevolg van het fanatisme dat ik zoo even
beschreef. Wanneer men zich stellige verwachtingen eener gulden Eeuw van menschendeugd en menschenheil gevormd heeft ;
zou er dan niet een gloed van verontwaardiging oprijzen tegen hen
door wier wederstand alleen , naar het schijnt , de verwezenlijking
van dien zegen belet , de voortduring van onregt en onheil te
weeg gebragt werd? Zou niet met de vermeerdering der bezwaren , de toorn en verbittering tegen deze baatzuchtige en onverlaten klimmen ; zou het behoud en de zege der omwenteling met
het bloed der zoodanigen te duur worden betaald ? zou men zich
niet telkens met de vraag geruststellen van een Barnave , toen de
eerste slagtoffers waren gevallen ; « leur sang etait-il donc si pur? »
zou men in de lange reeks der wandaden niet eene billijke straf ,
een voorwaarde der overwinning , een voorbijgaand en vergelijkenderwijs weinigbeteekenend kwaad zien ?
Men spreekt van de wreedheid der revolutionaire dweepers, als
van eene zaak die voorbeeldeloos en ongehoord en met de neigingen van den menschelijken aanleg in strijd is. Ik waag het niet
een blik te werpen in de diepste schuilhoeken van het bedorven
hart. Ik onderzoek niet welke gezindheden de natuurlijke aan zich
zelf overgelaten mensch omtrent het leven van anderen koestert ,
waar eigen leven of eigenbelang bedreigd , eigen wensch of eigen
bedoelinggedwarsboomd of tegengewerkt wordt.Wij zouden welligt ontdekken wat, bij gelijken afschuw, nog dieper verachting inboezemen zou. Doch ik bepaal mij bij de opmerking dat ingenomenheid met dwaalbegrippen welke tot de gewigtigste onderwerpen van hart en leven betrekkelijk zijn , ten alle tijde , bij soortge-
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lijke geestdrijverij , soortgelijk vvelbehagen en ijverig volharden
in de boosheid te vveeg gebragt heeft. Dit ligt in den acrd der
zaak , waar men , onbekend met het ware Christelijke geloof, de pligt van Christelijke liefde en lijdzaamheid niet kent ;
waar men niets weet van de belofte : « niet door kracht of geweld ,
»maar door Mijn Geest zal het gesehieden , spreekt de Heer ; »
waar men overtuigd is zich van elk wapen te mogen bedienen
voor de zege der beginselen die men belijdt. In de keus der middelen geen onderscheid van goed en kwaad te erkennen is het
eigenaardig kenmerk , niet van het Jezuitisme , niet van het Jacobinisme , maar van alle dweeperij. Vervolging , die van haar uitgaat , streeft naar vernietiging van hetgeen haar belemmert ; zij
kent geene wroeging , dewijl elk misdrijf in de kroon van haar
goede werken een parel te meer is. De Historie getuigt het overal.
Zoo heeft Mahomet en zijne leer , in naam van den eenigen God,
verwoesting te vuur en te zwaard over de halve wereld gebragt.
Zoo heeft het Pauselijk Rome in koelen bloede , onder lofzang en
gebed , de Protestanten. vermoord. Wij sidderen wanneer een.
Marat , ten nutte der Omwenteling , tien- en honderdduizende
menschenlevens verlangt. Wilt ge dat ik aan de 1 6 ° eeuw een
treffenden weerklank op die bloedkreet ontleen ? De verrnaarde
Languet verhaalt dat hij aan. Roomschen van invloed het schrikkelijke hunner zoogenoemde strafoefeningen om der religie wille
had onder het oog gebragt; maar , zegt hij , zij antwoordden
terstond dat men niemand behoort te sparen , wanneer het de
openbare rust geldt en dat , zoo twee of drie maal honderd duizend
menschen om het leven wierden gebragt , er binnen dertig jaren meer konden geboren worden : ik huiverde er van.' Gij bemerkt hier was zelfs geen kwalijk begrepen Godsdienstiver ,
maar zucht naar vrede , orde en rust. En wilt gij van dit fanatisme der rustverkrijging een voorbeeld naderbij ; ik herinner mij
dat, na 1830, menigeen, door wien de moed der Polen en de trouwStatim respondebant nemini esse parcendum , quando agitur de public&
tranquillitate , et si ducenta aut trecenta, millia hominum interficiantur, , intra
triginta annos posse plures renasci. Cohorrescebam ad tales votes. Epistt. secretae . I. 72.
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hartigheid der Vendeers en de zelfopoffering der Spaansche Carlisten hoogelijk geroemd werden , desniettemin , vermits de orde
in Europa en het crediet in Nederland moest worden bevestigd,
reikhalzencf het berigt van hun volkomen ondergang te gemoet
zag. Aldus zou men , om naar eigen inzigt den afgrond der omwenteling te dempen , er niet ongaarne gansche bevolkingen in
hebben geworpen. De mannen van het Schrikbewind werden door
beweegredenen geleid welke , in meer dan een opzigt , beter met
edelmoedigheid in vereeniging kunnen worden gebragt. Ik heb
ergens Filippus II, ten gevolge zijner Roomsche wanbegrippen ,
uit liefde onbarmhartig genoemd.' Zoo was er bij de revolutionairen eene filantropische onmenschelijkheid. Een hunner hedendaagsche lofredenaars zegt : « La conscience profonde qu'ils se
» devouaient pour le triomphe de la morale universelle et pour
» la sainte cause de l'humanite , rendit nos pêres capables de
» cette volonte de fer. . . . Its enseignerent que tout devait etre
» sacrifie a cette morale. » 2 Wreedheid is niet altij d wreedaardigheid
geweest ; strengheid was onmisbaar. De heelmeester moet een
vaste hand hebben ter genezing van de wond; en vooral niet ,
uit onzinnig medelijden , een bedorven lid sparen , welks behoud
straks voor het gansche ligchaam doodelijk is. Kortstondig en heilzaam is de smart. Zoo zou het ook met den pijnlijken overgang
der omwentelingsperiode zijn. Robespierre zeide : « het is nog
Been tijd om het goede te verrigten ; » later zou het Fransche yolk
uitmunten « par des moeurs douces , energiques , sensibles et
» inexorables pour la tyrannie et l'injustice. » 5 Hij en St. Just verblijdden zich over de aannadering van den tijd waarop een ieder
ongestoord de vruchten van zijn akker zou genieten. «Il ajournait
» le bonheur de la France a l'epoque ou chacun , retire au milieu

a a Hors de 1'Eglise de Rome it n'admettoit pas la possibibite du salut : donc
falloit contraindre y entrer ; it falloit sauver les Ames par le supplice du
corps ; it falloit etre , en quelque sorte par charite, inexorable et cruel. Des lors
»on ne sauroit etre surpris , en examinant l'administration de. ses Etats, de
»rencontrer partout des marques , disons mieux , des flots de sang , de ce sang
»innocent que rien n'efface.» Archives de la Maison d'Or.-N.I. (2e Ed.) p. 156*.
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» de son arpent avec sa charrue, passerait doucement sa vie a le
» cultiver.
Hun gansche gedrag laat zich zamenvatten in een woord : wat
zij meenden te moeten verrigten , hebben zij met onirerzettelijkheid gedaan hun gedrag , wel verre van vreemd en onverklaarbaar , was het natuurlijk resultaat hunner overtuiging.
Het was ook , ten anderen , de getrouwe toepassing der Revolutionaire theorie.
Men zegt ; zij waren verkondigers van anarchieke begrippen ;
zij hebben de meest ongehoorde willekeur tot regel gernaakt : zij
zijn geen regeerders , maar beulen geweest. — Ik wil het niet ontkennen; doch zij waren dit alles, omdat zij theoristen geweest zijn.
Prediking van anarchieke begrippen. MAar deze- begrippen die
men anarchiek noemt en waarvan ik althans de verdediging niet
op mij nemen zou , waren desniettemin dezelfde welke , van den
beginne af, met algemeene goedkeuring waren verkondigd : het
verschil lag hierin dat zij de vrijheid begeerden, niet voor sommi
gen of velen , maar voor alien ; dat zij ten behoeve van het gansche
Volk begeerden wat hunnaaste voorgangers, de partij der Girondisten , enkel aan de bourgeois. en althans niet aan de sang-culottes zouden hebben verleend ; dat zij zich zelven en anderen onder
het juk der theorie verlangden te- brengen ; dat zij geen vrijheid
meenden te hebben om in de keus der middelen waar het Algemeene welzijn gesproken had , schroomvallig te zijn. Ook was
de Staatsregeling die zij ontwierpen in overeenstemming met
hun belijdenis en beloften. «La loi constitutionnelle de 1793
» etablissait le pur regime de la multitude ; non seulement elle
» reconnaissait le peuple comme la source de tous les pouvoirs ,
» mais encore elle lui en deleguait l'exercice. Une souverainete
» sans homes ; une mobilite extreme dans les magistratures ; des
» elections immediates auxquelles chacun concourait ; des assem» blees primaires qui se reunissaienr sans convocation , a une
» époque fixe, qui nommaient les representants et contrOlaient
leurs actes ; une assemblee nationale annuellement renouvelee
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» et qui n'etait , a proprement parler, qu'un comite des assemblies
» primaires , telle etait cette Constitution. » 1 BUONAROTTI schrijft :
« la Constitution de 1793 ne repondit pas completement aux voeux
» des amis de la liberte : on regrette d'y trouver les vieilles et des» esperantes idees de la propriete : » 2 maar ook hij ontkent niet
dat het toppunt der revolutionaire volkomenheid daarin nagenoeg
bereikt was. De Terroristen hadden tegenover de Girondisten
gelijk. « La Gironde etait veritablement contre-revolutionnaire ,
» suivant les termes de sa propre logique. C'est ce defaut de posi» tion qui l'a perdue. . . . Les Montagnards sont de cruels logi' » ciens , mais les Girondins sont des sofistes. » 5
Men verwijt aan Robespierre en aan zijne medestanders willekeur. Een meer eigendunkelijk Bewind is niet denkbaar, doch deze
willekeur was het systematisch gebruik der middelen die , gelijk
wij zagen , 4 de Revolutie hun in de hand gelegd had : centralisatie ,
uitsluiting der tegenpartij , buitengewone handhaving der beginselen door maatregelen van extra-legalen aard.
Alle magten waren vereenigd in le Comite de 8alict public.
MIGNET schildert dit alvermogen zeer wel : « Ainsi fut creee cette
» puissance terrible qui devora d'abord les ennemis de la Monta» gne, qui devora ensuite la Montagne et la commune , et qui ne
» finit qu'en se devorant elle-m'eme. Le comite disposait de tout
» sous le nom de la convention, qui lui servait d'instrument.
» C'etait lui qui nommait et destituait les generaux , les ministres ,
» les commissaires-representants, les juges et les jurês; c'etaient
»luiqui frappait les factions •; c'etait lui qui avait l'initiative de
» toutes les mesures. Par ses commissaires , les armees et les ge» n.eraux etaient sous sa dependance , et it dirigeait d'une maniere
» souveraine les departements ; par la loi des suspects , it disposait
» de toutes les personnes ; par le tribunal revolutionnaire , de tou» tes les existences; par les requigitiong et le maximum, de toutes
» les fortunes; par la convention effrayee, des decrets d'accusation
2 Conspir. de Babeuf , I. 27.
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contre ses propres membres. Enfin sa dictature avait pour ap» pui la multitude qui deliberait Bans les clubs , gouvernait dans
» les comites revolutionnaires, dont on payait la cooperation par
» un salaire journalier,, et qu'on nourrissait avec le maximum. »'
Maar dit albeheer , dit dictatoriaal gezag was geheel revolutionair. Het was het alvermogen der Volkssouvereiniteit geconcentreerd in het Bewind. De vorm waarin het gezag zich openbaarde ,
moge afkeuring verwekken, het wezen van het gezag kwam met
de theorie overeen , en , zoolang de handelwijs der magthebbers
niet met de revolutionaire opinie streed, was hier het ideaal eener
snelle en volledige ten uitvoerlegging van hetgeen de Algemeene
en Nationale wil genoemd werd.
De vijanden der Revolutie werden ter zij de gesteld , in den kerker geworpen , gedood. Dit is zoo ; maar wat wilt ge ? het genot
der Regten van den Mensch kan niet aan alien worden verleend ,
zoolang die regten zelven niet , door tijdelijken dvvang , tegen contra-revolutionaire ontwerpen in veiligheid gebragt zijn.
Dezelfde regtvaardiging geldt voor het verbreken van de banden der legaliteit. En zij is hier vooral noodig : immers is geheel
het Schrikbewind een doorloopend Coup d'e'tat, een vervangen
van l'ordre legal door een revolutionair Gouvernement ; eene
Dictatuur,, waarbij de gansche Constitutie van 1793 , pronkstuk van revolutionair vernuft , in het belang dezer Constitutie zelve , geschorst werd. Men was verpligt met wijze inachtneming der omstandigheden , met een geest des onderscheids te
werk te gaan ; geenszins uit voorbarigheid en overdrevenenaauwgezetheid, door de waarborgen zelve der vrijheid, de vrijheid in
de waagschaal te stellen. Uitstel was pligt. Uitstel alleen kon
de voorbereiding eener onschadelijke ten uitvoerlegging van de
constitutionele voorschriften zijn. « Ils savaient qu'avant de con» ferer au peuple l'exercice de la souverainete , it fallait rendre
» general l'amour de la vertu; substituer le desinteressement et
» la modestie a l'avarice, a la vanite et a l'ambition qui entretien» vent entre les citoyens line guerre perpetuelle . . . ; ils savaient
II.
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» que les mesures coactives et extraordinaires, indispensables pour
» operer un si heureux et si grand changement , sont
bles avec les formes d'une organisation reguliere savaient en» fin , et l'experience n'a que trop justifie leur maniere de v oir ,
» qu'etablir,, sans ces preliminaires , l'ordre constitutionel des
» elections , c'est abandonner le pouvoir aux amis de tous les
» abus , et perdre a jamais l'occasion d'assurer la felicite pu» blique.' Il eut ete de la derniere imprudence de laisser un
» moment la nation sans directeur et sans guide. » 2 St. Just
zeide : « dans les circonstances ou se trouve la republique , la
» constitution ne peut etre etablie elle deviendrait la garantie des
» attentats contre la liberte , parcequ'elle manquerait de la vio» lence necessaire pour les reprimer. » 3 « Le parti montagnard ,
schrijft MIGNET « au lieu de la plus extreme democratie , avait
» besoin de la dictature la plus resserree. La constitution fut
» suspendue aussitOt que faite , et l'on maintint, en le renforcant ,
» le gouvernement revolutionnaire jusqu'a la paix. » 4
Doch zegt men , geen verontschuldiging is genoegzaam voor
zoodanige gruwelen als het Schrikbewind gepleegd heeft. — Dit
beweeren is een bewijs dat men de elasticiteit van het revolutiebeginsel niet kent. Geen misdaad kan zoo groot zijn waarbij deze
regtvaardigende kracht te kort schieten zou. De verontschuldiging
voor de gansche reeks der systematieke moordenarijen van het
Bewind ligt, naar de schatting der voorstanders van het systema,
juist hierin dat zij systematiek waren. Het was , volgens BUONAROTTI : « la triste necessite de l'etat de passage; » derhalve is het
tegen hetgeen tijdelijke pligtbetrachting geweest is ,
met zooveel verontwaardiging te veld te trekken : « un medio» cre discernement suffit pour demeler dans ces declamations la
» rage de parti qui les a dictees et, pour peu que l'on juge sans
» passion 7 on est force de convenir que l'amour de la patrie et le
» sentiment des devoirs les plus impêrieux determinérent , aprés
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» une trop longue et tres-funeste patience , les amis de regalite
» user de severite envers ses incorrigibles ennemis. — La justice
» et la necessite de l'institution revolutionnaire etant reconnues ,
» ii •ne s'agit plus d'examiner jusqu'i quel point l'autorite qui la
» dirigeait, porta la rigueur dont elle fut forcee de faire usage ; ii
» importe seulement de savoir si elle repondit au but pour lequel
» elle avait ete instituee. »' — Doch wat houd ik mij met verontschuldigingen op ; waar ik de taak op mij nam te bewijzen dat ,
naar revolutionairen maatstaf, de aanwending der revolutionaire
kracht door het Schrikbewind lof en bewondering verdient. Naar
de heerschende begrippen, moest de toepassing der Revolutie-leer
plaats hebben ; niet enkel , zoo als ik zelf getracht heb te betoogen , in den zin van het neceese erat , maar van het oportebat ;
het betaamde alzoo ; het was, voor de menschheid behoefte ;
daaraan bevorderlijk te zijn was heilige pligt. Niets wogt worden ontzien , waar de zaak der Revolutie op het spel was.
En nu verplaatse men zich in 1793. De tegenwerking was, naarmate de vernielende kracht der theorien zich uitgebreid had,
dermate geklommen dat ze bijkans onoverkomelijk scheen. Het
meerendeel der bevolking zag smachtend uit naar het einde van
een toestand die met elken dag ondragelijker wend. Ingenomenheid , onderwerping , en lijdelijkheid vingen aan voor weerzin ,
misnoegen , woeling , en openlijke wederstreving en opstand te
wijken. Ontzagchelijk was de crisis waarin het Bewind zich , na
51 Mei 1793, beyond. De mishandeling der Girondisten was het
sein eener beweging ten voordeele van een zachter beheer, meer
dan 60 Departementen stonden in de wapens tegenover de Parysche dwingelandij : de heldhaftige landbevolking der Vendee sloeg
de krijgsheiren der Jacobijnen op de vlugt. Vijandelijke legers
waren van alle zijden tot aan en over de grenzen getrokken. Aan
half Europa had het Gemeenebest den oorlog verklaard. En , als
of binnen- en buitenlandsche krijg niet genoeg ware , was er in
de Conventie zelve verdeeldheid van inzigt en strijd van bedoeling.
Eene ommekeer van zaken scheen nabij. En wat is er daarenI
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tegen gebeurd? Door de standvastigheid en volharding van weinigen , is het revolutionaire Frankrijk uit dezen voorbeeldeloozen
zamenloop van ongunstige omstandigheden gered. Zij alleen zijn
het die , wat onmogelijk scheen , gedaan hebben ; die gelijktijdig
aan de Federalisten , aan de Vendee , en aan de vreemde Mogendheden het hoofd wisten te bieden; die Frankrijk tot eenheid en
hun tegenstanders in de Vergadering tot zwijgen en gehoorzamen
hebben gedwongen ; die, met behoud van Revolutie en revolutionairen zegen , de magt in het aanzijn hebben geroepen ,
waardoor hun Vaderland en toen , en in lateren tijd , aan Europa
de wet gaf. En meent ge dat zachtheid en liefelijkheid genoeg
was om , te midden der losgelatenheid van alle driften , de bevolking in boeijen te slaan , en met het vastgeketend Frankrijk de
Coalitie te verpletten? Zij hebben zich van deze grootsche taak
kunnen kwijten, enkel door revolutionaire energie; enkel door
te zorgen dat de werking der middelen , welke de Revolutie aan
de hand geeft, in verhouding tot den eisch van het oogenblik ge.
bragt weed. Ik ben de apologist niet dezer mannen ; doch ik
zeg dat ze , naar de leer der Revolutie , een lau -werkrans verdiend
hebben , en dat we ons althans niet te verwonderen hebben over
de bedaardheid en overtuiging, over het plomb waarmede men
voor al wat er geschied is, uit het oogpunt der revolutionaire leer,
eene apologie heeft.
Is het om de verdediging van het gansche stelsel te doen ? ST.
JUST zegt : « Citoyens, vous avez voulu une republique si vous ne
» vouliez pas en mere temps ce qui la constitue , elle enseveli» rait le peuple sous ses debris. Ce qui constitue la republique ,
» c'est la destruction de tout ce qui lui est oppose. » 4
Moet men de regtmatigheid toonen der verbazende ligtingen
van manschappen en geld , dit is enkel eene met de omstandigheden . overeenkomende toepassing der algemeen erkende waarheid, dat de Staat over lijf en goed der burgers eene onvoorwaarlijke suprematie heeft. « Une fois declare que la France entiêre ,
» hommes et choses , appartenait au gouvernement , ce gouverne-
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» ment , suivant le danger , ses lumieres et son energie croissante ,
» pouvait tout ce qu'il jugerait utile et indispensable. ”'
Hebt gij tegen de oprigting der moordschavotten bezwaar , is
u de guillottine en permanence een gruwel ; beschouwt gij de
wraakoefening door kanon- en schrootvuur , door het werpen van
duizenden in de rivier , door het ombrengen van eene menigte
van grijsaards, vrouwen en kinderen, door het uitroeijen somtijds
van eene gansche bevolking, als afgrijselijk en vloekwaardig;
meent gij , in een woord , dat men het revolutionaire slagzwaard
met te ver gedrevene forschheid gehanteerd heeft ; wacht u , door
bekrompen inzigt of overmatige gevoeligheid , de grootheid voorbij te zien van hen die , om der menschheid vville , de stem der
menschelijkheid in hun eigen boezem hebben gesmoord. Leert van
TRIERS een billijk oordeel te vellen: «I1 fallait satisfaire la colere re»» volutionnaire par de grandes et terribles executions; »t en zoo het
gevalt den revolutionairen toorn voor laaghartig en onmenschelijk te houden wel nu , verandert dit jets in de noodzakelijkheid
der zaak ? « le Gouvernement devait subir ces mauvaises passions ,
puisqu'elles etaient inseparables de l'energie qui sauve un peu» ple en danger.
Onredelijk en ondankbaar is het , waar alles buitengewoon was,
een gewonen maatstaf te gebruiken. Op het gansche gedrag van
het Schrikbewind is toepasselijk wat TRIERS van «les mesures
militaires , administratives et financieres
getuigt : «jamais
» aucun Gouvernement ne prit a la fois des mesures ni plus vas» tes, ni plus hardiment imaginees ; et pour faire un reproche de
» leur violence a leurs auteurs faudrait oublier le danger d'une
» invasion universelle.. Aujourd'hui une generation , superfi» cielle et ingrate , critique ces operations , trouve les unes
tes , les autres contraires aux bons principes d'economie, et
» joint le tort de l'ingratitude a Pignorance du temps et de la
» situation. Qu'on revienne aux faits , et qu'enfin on soit juste
» pour des hommes auxquels it en a coke tint d'efforts et de
perils pour nous sauver. »i Ook werd de gansche worsteling als
THIERS, V. 145.
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een oorlog tusschen de oude en nieuwe orde van zaken en begrippen beschouwd ; een gezigtspunt waarvan de revolutionaire
schrijvers gebruik hebben gemaakt. « Le Comite de salut public
» se livra aux plus terribles executions. Les armees se bornent
tuer sur le champ de bataille ; it n'en est pas de meme des partis
» qui, dans les situations violentes, craignant de voir renaitre le
» combat apres la victoire , se precautionnent contre de nouvelles
tentatives par des rigueurs inexorables. L'usage de toils les gou.» vernements etant d'eriger leur conservation en droit , ceux qui
» les attaquent sont pour eux des ennemis tant qu'ils combattent,
» des conspirateurs des qu'ils sont vaincus, et ils les tuent ainsi
au moyen de la guerre et an moyen de la loi. . Le gou» vernement dictatorial frappa dans ce qu'ils avaient de plus
»eleve , tons les partis avec lesquels it etait en guerre. » 1 De
slagtingen ook op het schavot werden ter overwinning vereiscbt;
en naar de onschuld der slagtoffers behoeft , in den krijg, niet to
worden. gevraagd.
Mijne gevoelens zijn u bekend. Ik zal mij gaarne van de woorden van een welgezinden Franschman. bedienen : « Dire pie la
» convention a bien fait ce qu'elle a fait, parcequ'elle l'a fait pour
» sauver la revolution ou le principe revolutionnaire d'une ruine
» imminente , c'est une erreur enorme et barbare ! c'est immoler
» les droits de la justice et de Phumanite a une divinite inconnue
» qu'on appelle revolution, a laquelle it faut tout immoler , la
» France , la vie des Francais leurs richesses , leur industrie , leur
» gloire parcequ'il faut, .sauver la revolution ! . . . on ne defend
» que ce qu'on possede; or , je ne sache pas que la liberte , dont
» la France jouissait sons la- convention , valilt la peine d'etre
» defendue. . . . Elle defendit la France, a pen pros comme le tigre
» defend. rentree du repaire oil it cache sa proie. » 2 Maar die oordeelvelling is dan alleen regtvaardig, wanneer men de Godes, welke
Revolutie genoemd wordt, niet aanbidt. Daarentegen, zoo men
de theorie waaruit het Jacobinisme ontspruit , bemint , dan verMIGNET, 11. 24.
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loochene men de begrippen en daden zijner geloofsgenooten niet;
dan erkenne men , dankbaar, de diensten en verdiensten van hen
die voor het revolutionair geloof met het leven van anderen hun
eigen leven veil gehad hebben. In den strijd voor de onafhankelijkheid van het revolutionair Gemeenebest , hebben zij over veelsoortigen aanval , alleen door een ijzeren wil , die op onvergelijkbare volharding van inzigt gegrond was , getriumfeerd. « Les
» montagnards , animes seuls dune passion forte, dune pensee
» unique , le salut de la revolution , eprouvant cette exaltation
» d'esprit oit l'on decouvre les moyens les plus neufs et les plus
» hardis , oil l'on ne les croit jamais ni trop hasardeux, ni trop
coilteux , s'ils sont salutaires , devaient deconcerter , par une
» defense imprevue et sublime, des ennemis lents , routiniers
» decousus, et etouffer des factions qui voulaient de l'ancien regi» me a tous les degres , de la revolution a tous les degres , et qui
» n'avaient ni accord ni but determine. »' Zij hebben volledige
Vrijheid en Gelijkheid gewild ; hierin zijn zij niet geslaagd. Veel
echter hebben zij ook daarvoor verrigt ; zonder hen zou men niet
zoo ver gekomen , zou men welligt achteruit gekeerd zijn. De
roem van er naar gestreefd te hebben , blijft ; ofschoon de kracht
ter verkrijging te kort schoot. Het is billijk inzonderheid op
Robespierre toepasselijk te maken de aanmerking van TRIERS bij
de vermelding der Girondisten; velen onder hunne tegenpartij
werden eer door hartstogt dan door verhevenheid van denkbeelden geleid : «la plupart se deciderent par passion plutOt que
» par genie : » en zij werden in waarheid overtroffen alleen door
hen bij wie de eenige drijfveer revolutionair overleg was. « On
»ne pourrait mettre au-dessus d'eux que celui des montagnards
» qui se serait decide pour les moyens revolutionnaires , par poll» tique seule et non par l'entrainement de la haine. » 2 Zoodanig
een. schijnt Robespierre , althans bijna , te zijn geweest. Voorzeker niet ten onregte geeft BUONAROTTI hem den titel van « illustre
» martyr de l'egalite. » 3
•-••••n•n•
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d. Er blijft mij nog over u met een enkel woord , in dezen revolutionair bij uitnemendheid , de verwantschap te doen opmerken
tusschen de filozofie en de praktijk. Ik wijs u op eene bij zonderheid waaraan men tot dus ver te weinig gewigt gehecht heeft ;
namelijk op de treffende overeenkomst der handelingen van
Robespierre met de leerstellingen van ROUSSEAU. Ik geloof dat
ook deze aanwijzing zal kunnen strekken om, welligt bij minder
afschuw van den persoon , de afschuwelijkheid en bedriegelijkheid te doen inzien van de theorien door wier dwaallicht hij
misleid werd.
Afkeer van elk mezzo termine is , gelijk wij zagen , wat RousSEAU boven anderen karakterizeert. Hij wil des te meer zuiverheid
en volledigheid der toepassing, naarmate hij van de waarheid en
heerlijkheid der beginselen levendiger overtuigd is. Maar Rousseau is geen Godloochenaar ; Rousseau is geen land van zedelijkheid en deugd; Rousseau is niet onvatbaar voor zachte en
tedere aandoeningen. Integendeel; zijne verontwaardiging wordt
door de troostelooze leer van het Atheisme gaande gemaakt ; hij
bestrijdt de leer die alle deugd, door ze op de berekeningen
van het eigen belang te gronden , vernietigt : en overal dragen
zijne Geschriften de blijken van eene soort van aandoenlijkheid ,
sentimentaliteit , die met zijne uitzigten omtrent het naderend
hell der van willekeur verloste menschheid in verband gebragt
wordt.
Robespierre is de kweekeling van dezen meester ; ik zou bijna
zeggen , in ieder opzigt , de copie van dit model.
Gij herinnert u het radicalisme van Rousseau omtrent den
revolutionairen Staat , waar geen Overheid, maar zaakgelastigden,
geen representanten, maar mandatarissen zijn.' Stelt daarnevens
de Constitutie van 1793, grootendeels het maaksel van Robes-Pierre; of wel een paar artikelen uit zijn ontwerp eener Declaration des Droits, welke BUONAROTTI bewaard heeft : « Le peuple
»est le souverain; le gouvernement est son ouvrage et so proHiervoor, bl. 209.
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priete ; les fonctionnaires publics sont ses commis. Le peuple
peut , quand it lui plait , changer son gouvernement et revoquer
» ses mandataires. La loi est l'expression libre et solennelle de la
» volonte du peuple. La loi dolt etre egale pour tons. »'
Gij weet dat Rousseau het welzijn der Associatie tot de hoogste wet maakt. Ook Robespierre heeft geen maatregel die hem
voor het behoud van den Staat noodzakelijk scheen , ongeoorloofd
gekeurd. « Il serait facile de dernontrer par des citations sans nom»> bre , que les sophismes les plus grossiers des plus fougueux
» apOtres de la terreur , dans les circonstances les plus revoltantes,
» n'etaient que des consequences parfaitement justes des princi» pes de Rousseau. » 2
Rousseau was zeer ingenomen met de instellingen der Ouden.
Ook « Robespierre et St. Just voulaient changer les moeurs
» l'esprit et les habitudes de la France ; ils voulaient en faire une
» republique a la maniere des anciens. La domination du peuple
D des magistrats sans orgueil , des citoyens sans vices, la frater» nite des rapports , le culte de la vertu , la simplicite des manie» res , l'austerite des caracteres ; voila ce qu'ils pretendaient eta» blir. — Zij zouden eene Spartaansche onthouding, eene Stoicijnsche zelfgenoegzaamheid hebben verlangd. Het was geen
spotternij toen men op hun eisch , het decreet nam « que la
» justice et la probite etaient a l'ordre du jour. » 4 Het was geen
ijdel voorgeven, maar overtuiging, toen Robespierre zijne bedoelingen dus bekend maakte : « Nous voulons substituer dans notre
» pays la morale a regoisme , la probite a Phonneur ; les principes
» aux usages ; les devoirs aux bienseances ; l'empire de la raison a
» la tyrannie de la mode ; le mepris du vice au mepris du mal» heur ; la fierte a l'insolence ; la grandeur Warne a la vanite ;
l'amour de la gloire a l'amour de Pargent ; les bonnes gens a la
» bonne compagnie ; le merite a l'intrigue; le genie an bel esprit ;
» la verite a Peclat; le charme du bonheur aux ennuis de la
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» volupte ; la grandeur de l'homxne a la petitesse des grands ; un
» peuple magnanime, puissant , heureux , a un peuple aimable ,
» frivole et miserable ; c'est-A-dire toutes les vertus et tous les
» miracles de la republique a tous les vices et a tous les ridicules
» de la monarchie. Nous voulons, en un mot, remplir les voeux
» de la nature, accomplir les destins de Phumanite, tenir les pro» messes de la philosophie , absoudre la providence du long regne
» du crime et de la tyrannie. Que la France jadis illustre parmi
» les pays esclaves , eclipsant la gloire de tons les peuples libres
» qui ont existe, devienne le modele des nations , l'effroi des
» oppresseurs, la consolation des opprimes , l'ornement de l'uni» vers , et qu'en scellant notre ouvrage de notre sang , nous
» puissions voir au moms briller l'aurore de la felicite uni» verselle.»t
Robespierre was Deist ; de belijdenis van Rousseau is voorzeker
ook de zijne geweest. Het was niet enkel eerie kunstgreep der
politiek toen , op zijn aandrang, bet feest ter eere van het Opper
wezen gevierd werd. Het was de yerwezenlijking van hetgeen
Rousseau voorgeschreven had : « Les dogmes de la Religion civile
» doivent etre simples , en petit nombre , enonces avec precision ,
» sans explications , ni commentaires, l'existence de la Divinite ,
» puissante, intelligente , bienfaisante , prevoyante et pourvoyante,
» la vie a venir,, le bonheur des justes, le châtiment des mechants ,
» la saintete du Contrat Social et des Loix. » 2 Ook bij deze gelegenheid kwam de voorrang die hem verleend werd , met zijn karakter
overeen. «Robespierre, leur chef a tous, consulte sur toutes les.
» matieres, ne prenait la parole que dans les grander occasions. Il
» traitait les hautes questions morales et politiques ; on lui reser» vait ces beaux sujets, comme plus dignes de son talent et de sa
» vertu. Le role de rapporteur lui appartenait de droit dans la
» question qu'on allait traiter. Aucun ne s'etait prononce plus
» fortement contre Patheisme, aucun n'etait aussi venere, aucun
» n'avait une aussi grande reputation de purete et de vertu, aucun
» enfin, par son ascendant et son dogmatisme , n'etait plus
' Conspir. de Babeuf , 1. 37.
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propre a cette espece de pontificat. Jamais occasion n'avait
» ete plus belle pour imiter ce Rousseau , dont it professait les
» opinions. »'
Zelfs in de stijl was er analogie. « On retrouvait dans son style
quelque chose de l'humeur apre et sombre de Rousseau. » 2
o Robespierre a laisse de tres-belles pages, les pages les plus em” preintes de spiritualisme et de sensibilite qui soient sorties des
» presses de la Convention. » 3 Het ontbreekt , noch bij hem , noch
bij St. Just , aan die sentimentaliteit , welke de doorgaande toon is
van Rousseau , waardoor welligt hij nog wegslepender dan door
de logische juistheid zijner redeneringen is , en die men evenmin
in hem zelven als in deze zijne vereerders en navolgers voor
veinzerij behoort te houden.
Deze opmerkingen zijn , meen ik , de beste toelichting der
duisterheden welke men in de worstelingen der partijen , gedurende de laatste maanden van het Schrikbewind, opgemerkt heeft.
Robespierre heeft toen de verdelging bedoeld en gedeeltelijk
bewerkt van drieerlei soort van politieketegenstanders; de Hebertisten , de Dantonisten , en de .meerderheid zijner ambtgenooten
in le Contite de Salut Public. Vijandschap op leven en dood
was geen gevolg van willekeur of luim ; zij stond met het geheele
zamenstel zijner begrippen en bedoelingen in verband. Hebert ,
Chaumette, Anacharsis Cloots, en anderen waren doldriftige voorstan.ders van ongod.isterij ; zij waren het door wie de Godes der
Rede met heiligschennenden optogt tot in de Christelijke Kerkgebouwen geleid werd : dit kon Robespierre niet dulden ; aan de
afschaffing van de Christelijke Godsdienst wilde hij gaarne bevorderlijk zijn ; de vereering van het Opperwezen rekende hij onmisbaar voor den Staat. Om die vereering als burgerpligt te doen
erkennen, word de wegruiming dezer ultra-re-volutionairen vereischt. Geheel verschillend was de rigting van Banton. Hij en de
zijnen, door ovexmaat van gruwelen tot mededoogen en welligt
Y.elfs tot eenige wroeging gebragt , wilden opheffing van het Revolutionair Gouvernement en vestiging van l'ardre eer de
THIERS , VI. 191.

5 H. NODIER, 1. 1. Ir 124.

— 361 —
Omwenteling volkomen gezegevierd had. Dit kon Robespierre
evenmin willen ; die door onwrikbaarheid der overtuiging eveuzeer tegen elke opwelling van barmhartigheid als tegen elke
aanklagt van het geweten in veiligheid was. Ook Danton en
Camille Desmoulins, en zoo vele anderen , moesten voor hunne
gematigdheid op het schavot boeten. Zoo wist hij ter linker- en
ter regterzijde al wie hem hinderlijk was, te vellen; maar niet om
te moorden zonder doel. Hij schijnt van nutteloos bloedvergieten
een afkeer te hebben gehad. Dit was niet in het belang der Omwenteling : dit ontnam veeleer aan de strafoefeningen alle zedelijke
kracht : « que vous restera-t-il, » zeide iemand die in zijn geest
sprak , « quand vous aurez demoralise le supplice? » Daarom eindelijk beraamde hij een aanval tegen zijne medeleden in het Comite, wien het om bloedvergieten uit wraak, uit eigenbaat , of
uit enkele bloedgierigheid te doen was ; zoodat er geen reden is
om het getuigenis dergenen in twijfel te trekken, volgens wier
opgave hij , bezwijkende in een strijd tegen gruweldaders erger
dan hij zelf, eenigermate als een offer in de zaak van matiging en
menschelijkheid , is gevallen. Daags voor dien val , den S e thermidor,, in zijne vermaarde rede (niet ten onregte « un long codicile
» in articulo mortis » genoemd) gebruikt hij uitdrukkingen wier
opregtheid ik niet zou durven ontkennen : Ceux qui nous font
» la guerre , ne sont-ils pas les apOtres de l'atheisme et de l'im» moralite. — Eh quoi ! je n'aurais passe sur la terre que
» pour y laisser le nom d'un tyran ! . un tyran ! . . . Si je Petais ,
» ils ramperaient a mes pieds , je les gorgerais d'or , je leur assu» rerais le droit de commettre tous les crimes , et ils seraient
» reconnaissants ! ... Qui suis-je , moi que l'on accuse ? un esclave
)) de la liberte, un martyr vivant de la Republique, la vietime
» encore plus que le ffeau du crime... Otez-moi ma conscience , je
» suis le plus malheureux de tous les hommes. »' — Bit beroep
op het geweten, tot in de ure des doods, deze goede trouw der
onmenschelijkheid kennierkt den man , in wien de Omwenteling
zich geconcentreerd had. « La revolution incarnee , » schrijft
I CH, NODIER, I. 147.
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« c'est Robespierre avec son horrible bonne foi , sa naivete
» de sang, et sa conscience pure et cruelle. »' Hij was bij uitnemendheid de personificatie der politieke, sociale en Godsdienstige Omwenteling, gelijk zij in de schriften van Rousseau, vooral
in le Contrat Social en in la Confeetsion de foi du ricaire Savoyard ligt.
NODIER

,

Zoo heb ik met deze twee Lezingen getracht , in de vreeselijke
jaren van 1789 tot 1794, de historische waarheid to bewijzen van
de gewigtige stelling dat dit Tijdperk geenszins de overdrijving,
maar met theoretische juistheid, de ontwikkeling der Revolutiebegrippen bevat.
Is het ten onregte dat ik , uit dit oogpunt , die jaren leerrijk genoemd heb !
Zij toonen , ter zelfkennis en verootmoediging, de diepte
van ons bederf; en wat er van den mensch wordt , wanneer een deel
der Christelijke waarheid zelve , door verloochening van Naar
oorsprong en wezen, aan den invloed van een leugenachtig beginsel dienstbaar wordt gemaakt en de giftige kiem van dwaalbegrippen , opgenomen in den weltoebereiden akker , zich , met
zamenwerking der omstandigheden , in honderdvoudige vrucht
openbaart : « Indien het licht dat in u is , duisternisse is , hoe
» groot zal de duisternis zelve zijn ! »
Zij bewijzen, met onwederlegbare kracht , de ijdelheid van
het beweeren dat de Revolutie het uitwerksel van opgewondenheid over hetgeen wij door misbruiken verstaan , geweest is :
hier was geen opgewondenheid, maar kalm overleg de wegslependheid niet van hartstogten , maar van syllogismen : zoo er
opgewondenheid bestond , het was wegens den wederstand tegen
de volledige ten uitvoerlegging van theorien , niet wegens de vasthouding aan misbruiken waarvan geen zweem meer overig was.
Van waar dan dat evenwel de voortduring der misbruiken beweerd werd ? Dit valt in het oog. Het is zoo , niemand onzer be1
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doelt , door misbruiken , de Godsdienst der Openbaring , het wettig gezag , de ongelijkheid der standen , het eigendomsregt ; doch ,
naar revolutionaire schatting , zijn juist deze grondslagen der
Maatschappij de misbruiken welke , dewijl zij meer dan anderen
algemeen zijn en diepe wortelen hebben geschoten , de gevaarlijkste zijn van alien. Neemt derhalve in uwe gedachten weg
al wat en te regt , misbruiken noemt ; gaat verder en verbeeldt u een Staat , waar , bij verschil van rangen en bedrijf,
onderlinge liefde en eensgezindheid in beoefening gebragt werd ;
waar de Geestelijken geen wereldlijk belang hebben gekend ;
waar de Adel uit enkel edelen gevormd was ; waar de Vorsten
engelen geweest zijn ; zorgt voor de opruiming van al wat
tot misnoegen grond of aanleiding geeft , doch laat de ingenomenheid met de revolutionaire theorien blijven bestaan : de
maatschappij door u gereinigd , het Utopia door u gesticht, zal
evenzeer een Augias-stal zijn ,voor `elks meer afdoende zuivering
een stroom van menschenbloed verlangd wordt.
De bestudering dezer jaren eindelijk doet een helder licht opgaan over de familie-betrekking van alien die Revolutionairen in
woord of daad zijn geweest ; over de eenheid van het beginsel ,
over de solidariteit der schuld. Laat ons , na de genealogie der
begrippen en de genealogie der wandaden te hebben aanschouwd,
voortaan niet vergeten dat bespiegeling naar beoefeningleidt. Met
het wegnemen der onderwerping aan hetgeen van Gods wege geopenbaard is , valt de slagboom tegen alle dwalingen en tegen alle
misdrijven weg. Het is , gelijk ik opzettelijk getoond heb, eene
lasterlijke aanklagt tegen Luther dat hij , om het plaatsen van het
gezag der rede boven dat van Gods Woord, de stamvader van
alle sofisten en radicalen , de voorganger van Voltaire en • van
Marat geweest is. Doch waarin ligt de laster ? in de toepassing
op den man wiens onvoorwaardelijke overgave aan de Heilige
Schrift het beginsel van hervorming zoowel voor zijne eigene
ziel als voor de Kerk was. Het argument zelf is juist , en geldt
volkomen ten aanzien van alle Protestanten die , ofschoon de
woorden Gods hun toebetrouwd waren , de kracht der Godzaligheid verloochend of de wijsheid welke van Boven afdaalt voor de
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wijsheid vvelke van beneden opkomt , ter zijde hebben gesteld. Zoo
Robespierre niet anders gedaan heeft dan de leer van Rousseau
op het gebied des praktischen levens over to brengen ; zoo de leer
van Rousseau uit gevolgtrekkingen van beginsels die Montesquieu
verkondigd had , is gevormd ; zoo de algemeene vrijheid en
gelijkheid waarin Montesquieu en de zijnen een punt van uitgang
gezocht hebben , zoodra Gods Woord en oppermagt geloochend
wordt , onloochenbaar is ; dan valt de geheele aaneenschakeling
en filiatie in het oog ; dan is de eerste schuld bij hen door wie de
onvoorwaardelijke eerbied voor de Openbaring aan het wankelen
gebragt is ; dan rust welligt de zwaarste verantwoordelijkheid, niet
op hen die , in hun onwetendheid , voor droombeelden van vrijheid en zedelijkheid hebben geijverd, maar op hen die deze
droombeelden, bij noodwendige gevolgtrekking, hebben doen
ontstaan die , in het voile genot van den Evangelie-zegen, zich
tot de afgoden hunner eigen wijsheid hebben gewend ; die de
waarheid der Heilige Schrift van haar overeenstemming met menschelijk inzigt afhankelijk gemaakt , en , door aanneming van een
valsch beginsel , voor de volledigheid der naleving den weg hebben gebaand. En zou ik er niet mogen en moeten bij voegen : dan
zien wij dat de afval van Hem die gezegd heeft : « Ik ben de weg,
» de waarheid en het leven, » de oorzaak der gansche Revolutie
geweest is. Dan zien wij dat de werkzame belijdenis van den
eenigen Redder het middel is tot herstel en behoud.
Dit zag men , onder de bedwelming en ijlhoofdigheid der Revolutiekoorts in 1794 niet. Daarom kon er , uit den val van Robespierre , geen wezenlijke terugkeering tot anti-revoiutionaire
beginselen ontstaan. Onvatbaar voor het Licht van het Evangelie
en voor de lessen der ervaring , verweet men de verderfelijkheid
der theorie aan de praktijk , aan de feilbaarheid of onwil der menschen. Er moest , na zooveel ellende , hoop op verbetering zijn;
maar de hoop kon enkel op een vereenigd behouden en beperken
van het Revolutie-beginsel worden gebouwd. De gewijzigde leus
was nu : vrijheid voorzeker,, dock vrijheid met orde gepaard. —
Onverkrijgbare wensch, nutteloos zwoegen ! Na het ondoenlijke
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eener onvoorwaardelijke toepassing geleerd to hebben, zou men
nu een tweede even duurgekochte les gaan ontvangen. Het zou
blijken dat de revolutionaire vrijheid, waar rust en matiging
begeerd wordt, ijdelheid is , en dat, in het Tijdperk der Reactie , ondanks de bedoelingen der menschen, het despotisme
der orde, door het verderfelijke der strekking en door het rampzalige der vruchten , het despotisme der vrijheid evenaart.

X IV.
OVERZIGT.
1794 —1845.

Met het einde van het wintersaizoen is het tijd deze Voorlezingen te sluiten. Daarom , in deze en de volgende bijeenkomst, in
plaats van met de uiteenzetting mijner denkbeelden verder te
te gaan , geef ik u een soort van schema, hetgeen ik , zoo mij de
ruimte niet had ontbroken , voornemens zou geweest zijn te
bewerken.
Van de vijf Tijdperken die ik mij voorgesteld had, hebben wij
er twee , de Voorbereiding en de Ontwikkeling , ten einde
gebragt. In dit avonduur wensch ik een ineengedrongen overzigt
der drie andere u te onderwerpen ; terwijl ik gaarne de laatste zainenkomst besteden zou aan de vermelding van enkele punten ,
waardoor,, naar mij voorkomt , het geheel mijner Voorlezingen
eenigermate volledigheid verkregen zou hebben.

Wat ik nu kan verrigten , bepaalt zich bij het afbakenen van
den weg , waarvan het bewandelen niet vergund is. Misschien
evenwel zal ik , ofschoon van de ontvouwing afziende , opgaaf
kunnen doen van de vvijs waarop de .gebeurtenissen , van 1794
tot op dezen tijd, in de perioden van Reactie , van gewijzigde
proefneming , en van lijdelijkheid,' door den overal zigtbaren of
' Hiervoor , 131. 233-241.
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althans aanwijsbaren draad der revolutie-begrippen aaneengeschakeld zijn.
Om hierin te slagen is het , geloof ik , noodig inzonderheid op
de oogenblikken van overgang te letten ; vermits daarin, met
den oorsprong tevens het karakter en de rigting van het nieuwe
tijdperk openbaar wordt. — Ik wijs u daarom , eerst op den aard
der ommekeer van den 9n thermidor 1794 , toen de Reactie begon;
daarna op den constitutionelen en representatieven Staatsvorm ,
met wier oprigting de zoogenaamde Restauratie in 1814 , bijkans
gelijktijdig en eenzelvig geweest is ; eindelijk op de toedragt der
taken in 1830 , dat is, op de kiem en de kern van den toestand
waarin Europa zich thans bevindt.

De val van Robespierre is de val van het Schrikbewind geweest.
De logica, met de dood in verbond , werd eindelijk overwonnen
door de onbedwingbaarheid van het menschelijk gevoel. Aan het
stelselmatig moorden werd een einde gemaakt. Gematigdheid en
orde werden op den voorgrond gesteld. « Heurense catastrophe ,
» qui termina la marche ascendante de la revolution , pour corn» mencer sa marche retrograde. »' De overmagt der ontwikkeling
werd door de overmagt van den tegenstand vervangen. De Moderaten werden meester van het bewind.
En hoedanig nu was , en toen en gedurende deze gansche
periode, de natuur en strekking van het Bewind ?
Het is in de historie gekenteekend met de volgende gedeeltelijk
reeds a priori door mij aangewezene trekken. 2 Het was revolutionair,, reactionair , willekeurig in het gekozen standpunt ; met
twee onderling vijandige partijen in strijd ; door de omstandigheden krachtig; zwak door gebrek aan beginselen ; ten gevolge
dezer vereeniging van kracht en onvermogen , geweldig en tyranniek.
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Revolutionair.
De zege was behaald door eene vereeniging
van partijen, die alien , in meerderen of minderen graad, revolutiegezind waren. Niemand dacht aan verzaking der theorie. De
Revolutie-leer en de groote veranderingen welke zij in Staat en
zamenleving bewerkt had, werden als weldaden aangemerkt ,
voor wier behoud met ingenomenheid gezorgd werd.
Reactionair. Zonder of te wijken van het spoor, moest men
eenigzins teruggaan. Het onvoorwaardelijk vooruit streven behoorde , zoo al niet vroeger , althans aan den rand van een afgrond,
te worden gestuit. Vrijheid wilde men ; geen losbandigheid. De
vrijheid moest voorgestaan worden ; doch vermits de ware vrijheid , ten gevolge van het onzinnig voortrennen op de revolutiebaan , verloren geraakt was , behoorde men te blijven op het punt
waar vrijheid met orde vereenigbaar is.
In de bepaling van dit standpunt ging men naar willekeur te
werk. — Dit kon niet anders. Er ontbrak hier een vast beginsel ,
naar aanleiding waarvan de lijn tusschen vreesachtigheid en overmoed zou worden getrokken. Waarom , indien men zoo ver
ging , niet een weinig verder ? waarom , zoo men terugkeerde ,
niet een weinig meer achteruit ? Men was in tegenspraak , zoowel met het revolutionair beginsel waarvan men de waarheid,
als met de reactionaire rigting waarvan men de noodzakelijkheid
erkend had. De keus was eene zaak van convenientie , van
behoefte , van belang ; van omstandigheden , zonder ander rigtsnoer dan eigen meening , of, om den karakteristieken term
te gebruiken , dan eigendunkelijkheid.
Het Bewind dat aldus stilstand begeerde , stond tusschen hen
die vooruit en hen die achteruit wilden , en aan vvie het de namen
van gevaarlijke vijanden van het Algemeen welzijn van ultra-revolutionair en contra-revolutionair gaf. Natuurlijk : want het
beweerde en waande zelf de ware revolutie-gezindheid`te bezitten,
met juistheid het Juste Milieu gevonden en die mate of dosis
van vrijheidsdrank uitgereikt te hebben welke voor den kranken
Staat nuttig en verdragelijk was.
Zoodanig Bewind was door de omstandigheden krachtig.
Omdat er algemeene behoefte naar rust en orde , en afkeer van
—
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elk Schrikbewind. was. Omdat er tusschen zijne vijanden onderlinge vijandschap was ; zoodat het veeltijds tegen de helft zijner
tegenstrevers de wederhelft tot ijverige bondgenooten had. Omdat het over de uitgestrekte hulpmiddelen kon beschikken, welke
de revolutionaire centralisatie aan elk Gouvernement verleent.
Dit Bewind was tevens door beginselloosheid zwak. Tegen
redenering was het niet bestand. Alle partijen leverden tegen het
status quo van zoodanig Gouvernement een beklag in , hetwelk
in de rigting langs welke men tot diem stilstand geraakt was , een
regtmatigen grond had. Het Bewind stond , niet enkel als reactionair,, tegen de massa der revolutionai•en , van de meest verschillende kleur ; maar ook , als revolutionair, , tegenover de massa
der bevolking, wier behoefte aan betere vrijheden en regten , bij
de verdrukking waaronder zij gebukt ging, ook revolutionaire
vormen, ter eventuele herwinning van hetgeen zij verloren had ,
te baat nemen zou. Het Gouvernement had geen eigen steun dan
in de revolutionaire nuance , waarvan het zelf de uitdrukking
was; in de weinigen, naar wier schatting de grensscheiding tusschen te veel en te weinig met volkomen juistheid bepaald
was. Elke vrijheid die in l'ordre le'gal werd opgenomen , was een
wapen te meer om de Regering te bestrijden. Er kon tijdelijke
verzoening en verstandhouding der vijandige rigtingen zijn om
een gemeenschappelijken aanval te beproeven. — Aldus was er
een voorwaar zonderlinge toestand. Men spaarde het Bewind ; uit
noodzaak , wanneer er dwang ; uit behoefte , wanneer er gevaar
was. Doch , hoe meer vrijheid en rust , hoe heftiger de wederzijdsche oppositie en hoe zorgelijker de toestand van het Gouvernement werd.
Het Bewind had dus behoefte aan versterking ; en , waar het
zich enkel op willekeur kon beroepen, was er geen versterking dan
in materiele kracht. Het was gedrongen zich boven alle beginselen te verheffen; elk middel ter verkrijging van zelfstandigheid en
onafhankelijkheid te gebruiken ; theorien en volksdriften aan
banden te leggen door alle maatregelen en kunstenarijen , waarvan de dwingelandij zich weet te bedienen: steun te zoeken in
militaire magt , in het vleijen van eergierigheid en baatzucht , in
2
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het beurtelings believers van verschillende meeningen en gevoelens ; in het telkens geweldiger verdrukken , naar mate ook de
tegenstand , ten gevolge der verdrukking , telkens geweldiger
wordt. Zoodanig is , op revolutionair terrein, het lot der Moderaten ; meer dan alien , ter handhaving van hun gezag, geweldig
en immoderaat te moeten zijn. Dit is zeer treffend uitgedrukt
door DE BONALD « Dans toute revolution oil it y a necessairement
» deux partis, it s'en forme bientOt un troisiéme aux depens des
» deux autres. . . Les deux partis extremes savent nettement ce
» qu'ils veulent; le parti moyen ne peut pas meme le savoir ,
» parceque l'opinion qu'il se fait , formee des deux autres , est
» necessairement indecise , meme quand ceux qui la professent ,
» seraient des homilies decides. . . C'est precisement a ce parti ,
» qui se croit modere, parcequ'il est mitoyen, qu'il n'est pas per» mis d'etre modere et de poser les acmes parcequ'il doit se
» defendre contre deux rivaux , dont chacun veut l'entrainer de
» son cote. Lorsqu'il est menace , it est violent comme deux,
» parcequ'il est violent contre deux.» Alzoo wordt , door deze
nacessite de position , wanneer men wel de Revolutie-leer en
geenszins haar gansche ontwikkeling verlangt , de Reactie, in
haar schroomelijkste gewelddadigheden, in zoo Terre verschoonlijk en onmisbaar als zij het eenige behoedmiddel is tegen de
revolutionaire vrijheidskreet die van 1789 tot 1794 den boventoon had.
Ook de meest vlugtige blik op de geschiedenis van 1794 tot
1814, toont da.t de onderscheidene wij zigingen van Gouvernement
niet anders geweest zijn dan gestadige versterking van het gezag,
waardoor de terugkomst van het Jacobinisme belet werd.
Nemen wij eerst het vijftal jaren dat de Alleenheersching van
Napoleon voorafging. — Daarin zien wij : de Conventie, totdat
de nieuwe Constitutie begon te werken ; het Directoire , totdat, in
Oct. 1797, deze werking, door interventie der krijgsmagt, bijkans te niet ging; eindelijk datzelfde directoriaal Bewind, tot dat
Gazette de France , 29 dec. 1840.

371 --het op den 18 e brumaire door een Veldheer en Dictator ter zij de
gesteld werd.
De Conventie.
Lofwaardig was veel van hetgeen zij , na de
verbreking van het juk der bloedgierige Comites , bedoeld en
gedaan heeft. Booswichten werden gestraft ; de Constitutie van
1793 onbruikbaar verklaard ; de Club der Jacobijnen gesloten ,
vrijheid van drukpers verleend. Maar tevens werd het revolutionair Bewind gehandhaafd en tegen de voorstanders der ontwikkeling , die men voor anarchisten uitkreet , en tegen de voorstanders eener verdere reactie, die men als partisans de l' ancien
gime in den haat poogde te brengen. Men wilde zich stellen « en» tre les deux partis , sans en favoriser aucun. » 1
Met deze onpartijdigheid waren de partijen niet gediend. Van
daar de opstand der Jacobijnen van.lprairial(20 Mei 1795),waarbij het opgeruid gepeupel , in de Vergadering zelve gedrongen
na een der Representanten vermoord te hebben, aan de overigen
de wet poogde te stellen.Van daar, aan den anderen kant, de opstand
van 13 vendemiaire (5 Oct. 1795); wa'arbij een aanmerkelijk gedeelte van den Parij schen burgerstand, over de revolutionaire willekeur
der Conventie geergerd, naar de wapenen greep. — Het Bewind
werd staande gehouden door militaire magt. De voorsteden
waarin het Jacobinisme zich jaren achtereen bij voorkeur had
genesteld, werden met troepen overweldigd, en de stem der
Parijzenaars die meer gematigdheid begeerden , door het kanon.
van Bonaparte ten behoeve der Conventie , tot zwijgen gebragt.
In den zamenloop der omstandigheden lag de kracht van het
Bewind. « La position dans laquelle se trouvait la France contri» bua beaucoup a cette victoire. On voulait , dans ce moment , une
» republique sans gouvernement revolutionnaire, un regime 111.0» dere sans contre-revolution. La convention etait une puissance
» mediatrice... Cette situation lui donna, autant que ses propres
» dangers, le courage
de la resistance et la certitude de- la vie.
» toire. » 2 — Doch de grootheid van de zwarigheden en ge varen
—

-
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vereischte meer kracht. De veertien maanden waarin het bestaan der Conventie , na de eenheid en veerkracht der Terreur
voortgeduurd had , waren geweest « la veritable époque de
» I'anarchie. Dit moest ophouden. Wel verlangden zij die
aan het bestuur waren , gematigd te zijn; maar zich de revolutionaire oppermagt te laten ontwringen, dit verlangden zij niet.
«Les tyrans s'alarment, ils menacent de nouveau ; ils veulent se
reposer , ils veulent , pour cela meme , conserver l'empire qui
» est leur refuge; ils prennent position sur la frontiere du mal , ils
» s'y retranchent ; ils s'entourent de canons et de troupes soldees ,
» ils organisent une sorte de gouvernement metis avec une intenD tion d'unite : c'est la troisieme periode de l'empire revolution» naire ; elle produisit le Directoire. » 2
Nu dacht men , door regeling en versterking van het gezag,
tevens, op de best mogelijke wijs, de vrijheid gewaarborgd te
hebben. Vereeniging der magten in eene Vergadering had naar
despotisme geleid : nu zou voor de verdeeling der magt, door
afscheiding der magten , worden gezorgd. Geen dictatuur meer ;
eene Constitutie ; twee Kamers en een Uitvoerend Bewind. Het
middel scheen doeltreffend ; de bedoelingen der meesten die het
bestuur in handen hadden , waren goed ; hun ijver werd , in menig
opzigt, door gunstige uitkomsten bekroond o En six mois le
» directoire releva la France de sa deplorable situation. » 3
Van waar dat desniettemin het woelen niet ophield? van waar
dat het Directoire spoedig in zijne pogingen. gedwarsboomd , in
zijn invloed belemmerd, in zijn aanwezen bedreigd en aangerand
werd? Omdat materiele welvaart geen voldoening geeft aan politieke inzigten en driften ; omdat eenige orde en vrijheid geenszins
degenen bevredigen. kan , door wie met nadruk een ander soort
van orde en een hooger graad van vrijheid begeerd wordt. Omdat
voor de Terroristen de Constitutionele inrigting te hatelijker
werd, naarmate zij om haar voortreffelijkheid of om haar verdragelijkheid , meer kans had eene bestendiging te worden van hetMme DE STAEL II. 146.
5
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geen door hen als verderfelijk voor den Staat , en als onteerend
voor de menschheid beschouwd werd; terwijl zij die eerie minder
revolutionaire Staatsregeling wenschten en aan wie de herinnering
aan het oude Stamhuis dierbaar en levendig bleef, zich ijverig van.
de vrijheid van beraadslaging en drukpers , van de voorregten en
waarborgen van l' ordre legal , ter begunstiging hunner inzigten,
wisten te bedienen. De gisting der gemoederen werd door uitbarsting gevolgd. De radicale zamenzwering van Babeuf die stew'
bij het Volk zocht , werd , na bijeentrekking van le Camp de Grenelle onder de muren van Parijs , in het bloed der hoofdaanleggers
gesmoord. Doch de militaire magt werd niet enkel tegen oproerige beweging; zij werd, ter instandhouding van het Bewind, ook
tegen de regelmatige werking der Constitutionele vrijheid gebruikt. Door de verkiezingen, de Journalen, de vrijmoedige tad'
der Gedeputeerden, scheen de oppositie de meerderheid te zullen.
hebben ; er was verdeeldheid in het Directoire zelf. De Revolutie
liep gevaar. Geen nood! de Generaal Augereau werd do-or Bonaparte gezonden naar Parijs ; en , nadat er eene genoegzame krijgsmagt binnengerukt was, werden de verkiezingen vernietigd, de
Journalen verboden , de schrijvers en Gedeputeerden mar onbewoonbare streken in het doodelijk klimaat der. West-Indische
moerassen gedeporteerd ; de Directeuren die verdacht waren ,
reddeden zich ter naauwernood met de vlucht ; en de Revolutie
van 18 fructidor (4 Sept. 1797) was het bewijs dat de toestel van
Constitutie en Vergaderingen een schijn , en het Despotisme met
de interventie der Janitzaren de eenige realiteit was.
Dit bewijs was echter niet genoegzaam om, waar gelegenheid ter
wederstreving scheen te zijn, nieuwe pogingen der tegenstand.ers te
beletten. De verbittering moest met de willekeur- stken. De vormen , geschonden , waren niet vernietigd. Andermaal trachtte men
langs wettelijken weg het doel te bereiken. Het Directoire , eenmaal opgebeurd , had geen eigen kracht om zich met waardigheid
staande te houden : Jacobijnen en Royalisten hieven- het hoofd
wederom op : er was onvermogentegen binnenlandsche woeling
en buitenlandschen vijand ; vrees voor eene royalistische reactie
of voor een Schrikbewind. Er werd een krachtiger arm vereischt.
-

-
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De magt moest worden geconcentreerd. Sedert het ophouden der
crisis waarin de dolzinnigheid van het Jacobinisme zich geopenbaard had, was de bevolking door gestadige onrust geslingerd,
gevolge der zwakheid van het Bewind. De slapheid der Conventie
had regeringloosheid bewerkt : het Directoire , met de vrije tierking van constitutionele instellingen , had enkel momentanele
kracht aan momentaneel geweld te danken gehad: het Directoire,
na het neutralizeren der Constitutie , was , omdat het geen genoegzame middelen van bedwang had, spoedig een speelbal der
partijen geworden. Had het aan despotisme ontbroken ? Neen
maar aan de veerkracht van een Despoot. De 18 ° brurnaire (9
Nov. 1799) was daar en NAPOLEON verscheen.
Men heeft de geschiedenis en lotgevallen van Napoleon uit
zijne individualiteit ; zijne magt uit talenten, zijne dwingelandij
uit heerschzucht, zijne veroveringen uit eergierigheid , zijn val
uit buitensporigheden en overmoed , verklaard. Ware de tijd mij
niet ontschoten , ik zou zonder de betrekkelijke waarheid dezer
opmerkin gen te betwisten , mij gaarne bezig gehouden hebben met
het betoog dat het lot en de handelwijs van Napoleon met den
gewijzigden invloed der revolutionaire theorie in verband is; dat,
even als Robespierre ten aanzien eener tegenovergestelde overtuiging , ook hij in de onvoorwaardelijke overgave aan het reactionair beginsel consequent was ; en dat de invloed der Revolutieleer de hoofdoorzaak van zijn m,agt en geweld en roemzucht en
ondergang geweest is.
1k begeer niëts of te dingen op de bekwaamheden van den man
die een tijd lang aan Europa de wet gaf; op de onverzettelijkheid
Tan zijn wit, en op de verwonderenswaardigheid van zijn militair
en organizerend genie. Doch ik beweer dat de spoedige aanwas
en de uitgestrektheid zijner magt het gevolg was , meer nog van
omstandigheden dan van talenten ; minder het werk van den
persoon zelven dan van de reactionaire behoefte welke zich van
hem bediend , van de reactionaire kracht die zich in hem gecon-centreerd heeft. Algemeen was , na zooveel onrust en verwarring ,
het smachten naar orde en rust. Allen kwamen tot hem. Bij de
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onmogelijkheid om zelf te overwinnen , verlangde iedereen zij ne
hulp om de overigen te bedwingen. Elke factie wilde hem tijdelijk
voor meester en beschermer , om alzoo van het meesterschap
eener tegenovergestelde faktie bevrijd of daartegen gewaarborgd
te zijn. Een nieuw bestuur was welkom , uit vrees voor erger , en
omdat het als eene transitie tot betere dingen aangemerkt werd.
Het gezag niet alleen, maar een bijkans onbeperkt gezag werd
hem als ware 't in handen gelegd. Frankrijk wilde vehkracht in
het beheer. Oppositie was impopulair. Men was minder voor het
verlies der vrijheid dan voor de verstoring der orde beducht.
Daarbij was , nog op andere wijs , ten gevolge der Omwenteling ,
de hoogste magt de eenige magt. De Staat bestond , met vernietiging van alle zelfstandigheid van intermediaire ligchamen, nit
weerlooze individual; vrije beschikking over alles was bij het
Rewind en dus nu bij den eenigen waren bewindhebber; en er
was een overvloed van revolutionaire wetten en antecedenten,
waarin de jurisprudentie der willekeur bevestiging vond.
Als van zelve rijst hier de vraag op : zoo men zich aldus
willig aan Napoleon onderwierp , wat behoefde hij een dwingeland
te zijn ?
Dit was , noch eigen verkiezing, noch nutteloos ontrooven van,
hetgeen uit vrije beweging aangeboden werd. Geweld was of
werd , ook voor hem die met toejuiching bijkans van alien het
roer van Staat in zijn ijzeren vuist geklemd had , eene voorwaarde
van zelfbehoud. De partijen in welke de Staat verdeeld was
hijgend naar verademing van den langdurigen strijd, waren bereid geweest zich tijdelijke willekeur , te getroosten , omdat ze als
tijdelijk aangemerkt werd. Zij waren niet onwillig geweest zich
te buigen ; maar wat buigt , breekt niet ; houdt stand , en rigt
zich , als de nood voorbij is, weder op. Zij vingen dus aan zich op
nieuw te vertoonen , zoodra de vrees voor erger begon te wijken ;
zoodra het bleek dat Napoleon niet gezind was den weg voor
anderen te banen ; zoodra, door de bestendiging van het Consulaat
en meer nog bij de oprigting van het Keizerrijk , de oorlogsman ,
van wien zij zich zoo gaarne als een hefboom , elk voor zijn
-
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eigen systema , zoutlen bediend hebben , een heerscher in eigen
kracht en dien ten gevolge een beletsel , ja zelfs , naar de illusien welke de opgewondenheid zich maakt , het eenige beletsel hunner wenschen en uitzigten. werd. De aanhang der Koningsgezinden maakte van zamenzweringen gebruik en vond
ondersteuning in gevoelens waarmede een aanmerkelijk deel
der Natie nog bezield werd. De partij der revolutionaire vrij
heidsgezinden beriep zich op theorien voor welke de geestdrift ,
door overmaat van jammeren wel bekoeld , maar geenszins
te niet gedaan was. Tegen vrije redenering, naar zoodanige premissen , zou Napoleon , even als Lodewijk XVI , even als de Conventie , even als het Directoire, magteloos zijn. Voorwaar het was
geene ligte taak zich staande te houden. De een -wade een Constitutioneel Bewind als in 1791 de ander Jacobijnsche losbandigheid
een derde terugroeping der verdrevene Dynastie en elke meenin,g vond kracht , Of in het fanatisme voor leerstellingen , of de
sympathien der Natie , of in de behoefte naar ware vrijheid welke
met revolutionaire vrijheid verward werd. De magt van Napoleon,
eerst gewenscht en dierbaar voor alien , moest weldr-a aan alien
hatelijk zijn. De vijandschap moest naarmate het gezag meer in
zijn persoon geconcentreerd was , eene persoonlijke vijandschap
worden , en , waar andere middelen te kort schoten , de hoop
worden gevestigd op de afschuwelijke aanwending van de machine infernale of van een moordenaarsdolk.
Wat moest Napoleon verrigten? de Bourbons terugroepen ?
LA MA.R TINE heeft er fraai over gezongent maar niet bedacht dat
in den toenmaligen toestand hij geenszins in de mogelijkheid
was het gezag , door eigen afstand, in de handen van de Bourbons over te brengen., — Had hij welligt met wijziging der vor
;

Ah ! si rendant le sceptre b, des mains legitimes ,
Placant sur ton pavois de royales victimes ,
»Tes mains des saints bandeaux avaient lave l'affront !
» Soldat vengeur des rois ! plus grand que ces rois meme ,
)) De quel divin parfum , de quel pur diadéme ,
L' histoire aurait sacre ton front ?
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men , naar de echte beginsels van het voormalige Staatsregt eene
wezenlijke Monarchie kunnen stichten ? Dit was de meening en
de dringende uitnoodiging van den scherpzinnigen politicus dien
hij twaalf jaren tot een onbekenden en vrijmoedigen en indrukmakenden raadgever gehad heeft, van FIEVEE 1 ; en de toetsing van
zoodanig voorstel is een der punten waarvoor ik uwe aandacht
meer bepaaldelijk ingeroepen zou hebben. Ik zeg er nu alleen
van; dat mij de verwezenlijking reeds hierom onmogelijk schijnt ,
vermits Napoleon zich , ter rigtige uitvoering van het plan , van
de beslommeringen der Regering had moeten ontslaan , or
vooraf, onder de leiding van Fievee of van eenigen anderen voorstander der waarlijk anti-revolutionaire begrippen, met vrucht
een voorbereidend onderwijs te genieten. Maar , indien de gew ijzigde voortzetting van den historischen Staat , evenmin onder eene
uit de Revolutie ontsprotene Legitimiteit als onder het aloude Vorstenhuis mogelijk was , wat bleef er dan over ? Wel , zegt de menigte der Staatslieden van de liberaal-constitutionele school; wat
hem overbleef? hulde te doen aan de begrippen van vrijheid; de regering in te rigten naar de Constitutie ; waarheid en leven te brengen en te houden in de Staatsligchamen die het tegenwigt van
zijn gezag behoorden te vormen; de belemmeringen der vrijheid
van drukpers te doen ophouden ; zich onder de wet , in plaats van
boven de wet stellen. Schoone ontwerpen inderdaad ; en waar
zou het alles op uitgeloopen hebben ? op losmaking van het gedrocht dat hij zoo even, met toejuiching van gansch Frankrijk ,
aan ketenen gelegd had. Zijne weigering om in zoodanige ontwerpen te treden was gegrond op de uitspraak zoowel van de
ervaring als van het gezond verstand. Ik veroorloof mij u eene
enkele citatie voor te leggen, waar de scherpheid van zijn blik in
den wezenlijken toestand voordeelig met de verblinding dergenen die nog steeds in den liberalen dampkring zweefden , contras-

a Vele belangrijke plaatsen hieromtrent vindt men in zijne Correspondance avec
Bonaparte, bijv. cc Il s'agit (et de tous les interéts it n'en est pas de plus grand)
de savoir si le pouvoir d'un seul se sera eleve au-dessus de tous les partis et
merne de toutes les libertes , pour faire triompher les doctrines de la RevoluPtion , ou pour rendre a l'experience des siecles toute son autorite. II. 277,
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teert. De vrije drukpers, dan zou het Vaderland gered zijn! « Ce
»sont les hommes de 1791 qui veulent revenir , Roederer , Mou»nier et autres. On composerait les grands corps de tous ces
»hommes , de Lafayette , de Latour-Maubourg. Eh bien ! ces
» deux-la m'ont ecrit , au sujet du consulat a vie , qu'ils disaient
» oui , a condition que la liberte de la presse serait retablie. Jugez
» maintenant ce qu'on pent esperer de ces hommes qui sont tou»jours a cheval de leur metaphysique de 1789. La liberte de la
» presse ! je n'aurais qu'a la retablir,, j'aurais de suite trente jour» naux royalistes et quelques journaux jacobins. Il me faudrait
» gouverner encore avec une minorite , une faction , et recommen» cer la revolution , tandis que tous mes efforts ont tendu a gou» verner avec la nation. »i Maar , gelijk in dit , zoo droeg in elk
opzigt , de Staatkunde van Napoleon het merk der reactionaire
eigenaardigheid van zijn Bewind. Het was, op zijn standpunt ,
natuurlijk en noodwendig dat hij een afkeer van de ideologie had;
dat hij de Vergaderingen, bestemd om hem te bedwingen, tot slaafsche gehoorzaamheid dwong ; elke instelling tot eenlijdelijk werktuig van zijn eigen wil, elke in naam vrij geblevene stem tot een
weerklank van zijn eigen toonen herschiep dat hij , zooveel mogelijk, openbaarheid van discussie , hetzij in bij eenkomsten , hetzij
in geschriften , belette ; dat hij geen enkel middel , noch de policie , noch de conscriptie , noch de centralisatie , noch zelfs de pulp
der Godsdienst ongebruikt liet om de meest volledige Autocratie
te vestigen en te versterken.
Deze Autocratie, deze gecomprimeerde Republiek , welke ,
ofschoon onder eenhoofdig Bewind , geenerlei gelijkheid met eene
wezenlijke Monarchie had; deze Dictatuur ; dit zamenvloeijen. van
alle magten onder een Despoot , was het onvermijdelijk gevolg
der Revolutie-leer ; was haar toepassing , zoo als die uit hoofde
der omstandigheden vereischt werd. Niemand heeft zich meer dap.
Napoleon op de Volkssouvereiniteit beroepen. Ik bepaal mij ,
kortheidshalve, bij de plegtige afkondiging in den Moniteur : « le
» premier reprêsentant de la Nation, c'est l'Empereur car tout
WACHSMUTH , III. 241.
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» pouvoir vient de Dieu et de la Nation , »' en bij de vertrouwelijke
aanbeveling om , in het redigeren van het Decreet over de willekeurige opsluiting in Staatsgevangenissen , indien ik het dus uitdrukken mag, deze bittere kost met een smakelijke saus van
liberale denkbeelden te overgieten : « Il faut deux pages de consi*
Grans qui contiendront des idees liberales. » 2 Men heeft dergelijke zorg en omzigtigheid als veinzerij en bij kans als derisie beschouwd. Zeer ten onregte. Zoodanig beroep was opregt : hierin
toch lag de oorsprong zijner kracht. Zoodanig beroep was regtmatig en juist. Het Volk was Souverein ; maar de Keizer was de
eerste Representant van het Souvereine Volk; op hem was het
alvermogen , dat in den boezem der Natie berust , door den yolkswil overgedragen. Hij was in het bezit hiervan , met hetzelfde
regt als de gansche successie der Revolutionaire Gouvernementen
welke hem voorafgegaan was ; met meer regt , omdat , ten gevolge
der vroegere verwarring en ellende , de onmisbaarheid van een
eenhoofdig bewind aan het licht gekomen was. Derhalve heeft de
tyrannij van Napoleon , als voortbrengsel der Revolutie-leer ,
niets dat ons kan bevreemden ; niets dat hem , wanneer we de
leer goedkeuren , kan worden ten kwade geduid. Die dwang was
noodig , om de hernieuwing van Fuwelen te vermijden ; om de
rust te handhaven; en zelfs om hetuitzigt op latere verwezenlijking der revolutie-begrippen te behouden. Het Algemeene welzijn bestond nu in het ten onder brengen en houden der partijen ,
ten behoeve van orde en rust. Al wat hiertoe vereischt werd, was
billijk , regtmatig, prijzenswaardig ; enkel naar de wet der nood
zakeliikheid moest uitspraak worden gedaan. ; en het al dan niet
aanwezig zij n dezer noodzakelijkheid , hing van het individueel
gevoelen van den geweldhebber af.

-

Niet enkel als magthebber,, niet enkel als tyran , ook als veroveraar was Napoleon een kind der Revolutie. Hij werd door eene
onverzadelijke eergierigheid , welke door iedere overwinning tot
dubbele begeerlijkheid geprikkeld werd , verteerd. Het zij zoo ;
1 /.
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het is zoo : maar tevens is het onbetwistbaar dat hij door den aard
zelven der hem toevertrouwde magt, ook tegen wil en dank , tot
oorlogen en veroveren gedwongen en als ware 't voortgezweept
zou geweest zijn. Om de innerlijke• rust te handhaven was er
geweld noodig; om het geweld dragelijk te maken werd oorlogvoeren vereischt. De ketenen moesten met lauweren worden
bedekt. Ik bepaal mij ter verduidelijking mij ner gedachte , bij eene
aanhaling uit M me DE STAEL : « Bonaparte avait besoin de la guerre
» pour etablir et conserver- le pouvoir absolu. Une grande nation.
» n'aurait pas supporte le poids monotone et avilissant du despo» tisme , si la gloire militaire n'avait pas sans cesse anime ou
» releve l'esprit public. Les avancemens continuels dans les divers
» grades , auxquels toutes les classes de la nation pouvaient parti» viper , rendaient la conscription moins penible aux habitans de
» la campagne. L'interet continuel des victoires tenait lieu de tous
» les autres ; l'ambition etait le principe actif .du gouvernement
» dans ses moindres ramifications; titres , argent, puissance , Bo» naparte donnait tout aux Francais a la place de la liberte. Mais,
» pour etre en etat de leur dispenser ces dedommagemens funes» tes, it ne fallait pas moins que 1'Europe a devorer. » 1
Naarmate dit ook in andere Landen ingezien werd; naarmate
men begreep dat op het tooneel van het volkerenregt de fabel
van Polyfeem gespeeld werd en dat het grootste voorregt bestaan
zou in het laatst van alle verslonden te worden , kon Europa niet
gezind zijn zich naar de begeerlijkheid der Revolutie te voegen.
De uitbreiding van den aanval moest dus uitbreiding van tegenstand ten gevolge hebben ; oorlog telkens op uitgestrekter schaal
verpligtte den Keizer tot vermeerdering der lasten welke, in manschappen en geld , aan de rampzalige bevolking opgelegd werden.
De behoefte werd verdubbeld , naarmate het Land uitgeput
werd. Teleurstelling en misnoegen maakten verzwaring van het
juk noodig, en door die verzwaring werd de ingenomenheid met
revolutionaire vrijheidstheorien wederom levendig gemaakt. Men
zoekt de reden van Napoleons val in den krijg van het Schierei1
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land, in het Continentaal systema, in den oorlog tegen. Rusland ;
en het is blijkbaar dat zijne handelwijs gedurig meer onvoorzigtig , onregtvaardig , en ik zou bijna zeggen, onzinnig geweest
is ; doch wij moeten tot de oorzaak dezer handelwijs opklimmen ;
wij moeten bedenken dat , gelijk voor het Comae de Salut
Public de gestadige werking der guillottine, evenzoo de gestadige
schittering van het oorlogszwaard de levensvoorwaarde van dit
nieuwe soort van Schrikbewind was; dat Napoleon gedoemd was
om vooruit te streven langs den weg waardoor hij naar den
afgrond geleid werd : dat hij niet vermogt de toepassing der
spreuk te ontwijken : « Tolluntur in altum , ut lapsu graviore
» ruant.» Door het revolutionaire zijner positie vroeger alvermogend geworden , werd hij nu magteloos gemaakt ; omdat hij
zich, als Autocraat , in de plaats van het Volk gesteld had ; omdat
er tusschen hem en de bevolking geen band dan dienst- en schatpligtigheid bestond; omdat de duurzaamheid van dien band van
de bestendigheid zijner zegepralen afhankelijk was; omdat hij
tegenover de Natie en den vijand, als de gehate vertegenwoordiger van tyranny en overheersching, geisoleerd stond. Met hem
moest ook de Reactie, in het midden van haar loopbaan , bezwijken. Een stelsel van willekeur en verovering, in het belang der
orde , moest , even als het stelsel van moord en verdelging , in
het belang der vrijheid , om de onuitvoerlijkheid der gevolgtrekkingen worden ter zijde gelegd. — De val van den Geweldenaar
was de verbreking van het reactionair geweld ; en met het aanlichten van een nieuw Tijdperk was de opkomst der vrijheidsleer
en de begeerte om andermaal de verwezenlijking van haar voorschriften te beproeven , wederom daar. — Verleent mij ook voor
deze periode uwe belangstellende aandacht , terwijl ik mij , bij de
zeer vlugtige beschouwing , op verdubbelde beknoptheid bevlijtigen. zal.

Hernieuwde proefneming is het begin, hernieuwde teleurstelling het kort begrip en vooral ook het einde van dit vijftienjarig
Tijdperk geweest. Van waar dit? Mij dunkt , het antwoord is
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eenvoudig : omdat men , voortgaande op den vorigen weg , tot
soortgelijke uitkomsten geraakt is.
De jaren 1813 tot 1815 waren een treftend oogenblik in de
geschiedenis der Volken. Met den haat tegen Napoleon was (ten
gevolge van leed , strijd , en uitredding) eene wezenlijke geestdrift voor de zaak van God , van Vaderland , en van vrijheid
ontwaakt. Zoo wel nit dien hoofde als om het wegvallen van
beletselen die in den omwentelingstorm met wortel en tak uitgeroeid waren , was het tijdstip voor eene wezenlijke Restauratie
uitermate geschikt. 1k vermeet mij niet in weinige woorden de
grondlijnen van zoodanigen wederopbouw met eenige volledigheld te trekken. Aileen geloof ik , als eerste voorwaarde , te mogen noemen afzwering van het revolutie-beginsel en onderwerping aan eene hoogere dan menschelijke wet ; dit zou als van zelf
ten gevolg gehad hebben de bevestiging van het gezag , en de
eerbiediging der verkregene regten van vroegeren en van lateren
tijd. Maar de anti-revolutionaire beginselen werden bij voortduring door de magthebbers en schriftgeleerden en wijzen der
eeuw als ongerijni.d en verderfelijk beschouwd. Napoleon was,
zeide men , stichter van zooveel onheil geworden , omdat
de leer welke hem ten zetel verheven had, miskend , omdat de
ondankbare zoon de moeder vermoord had. Napoleon was, gelijk
Robespierre, een man des bloeds en des gewelds ; doch de Vrijheld was te dierMarder om de menigvuldige ellende vvelke op
het misbruiken van haar naam en op het beletten van haar werking was gevolgd. Waarom had de Revolutie ondanks de voortreftelijkheid van haar wezen een droevigen afloop gehad? Omdat
zij , naar den een of naar den anderen kant , buiten de alleen
juiste en heilzame perken gegaan was. Zij had , door het oude te
verachten, haar Staatsgebouw van grondslagen beroofd ; het
Jacobinisme , door geen orde , het Bonapartisme , door geen
vrijheid te willen , had beurtelings vrijheid en orde hatelijk gemaakt. Men was beurtelings in tegenovergestelde ultersten gevallen. De ervaring wees nu , tusschen deze droevige bij paden , een
beteren weg. Vereeniging van vrijheid en orde, te lang gescheiden , zou door de vereeniging van gewijzigde instellingen uit vroe-

— 583 —
geren met de meerdere verlichting van lateren tijd worden. bewerkt. Er zou voortzetting zijn van het wezen; wijziging enkel
in den vorm.
Aldus bleef het beginsel in eer. Het centralizerend beheer,,
waarmede men over de inrigting van den Staat en over de belangen , regten en vrijheden naar goedvinden beschikt, werd als de
rneest kostbare vrucht der Omwenteling bewaard. De eenige
vraag was bij wie het pouvoir conetituant berustte ; door wie de
Staatsmachine , met haar ingewikkeld raderwerk en onweerstaanbare drijfveeren zou worden bestuurd ; wie een gezag in handen
zou hebben , waardoor , ten alien tijde , het eigenlijke Vaderlaud
onder de willekeurige beschikking van den revolutionairen Staat
gebragt en de eigenlijke Natie aan banden gelegd wordt. Dit
moest , onder welke vormen ook , ten gevolge hebben dat bij
voortduring de ware met de valsche vrijheid , een eigendunkelijk
ordre legal met de historische Legitimiteit, en in elk opzigt de
schijn met het wezen verward werd.
De Omwenteling werd voortgezet onder Monarchale firma.
Aan de Vorsten werd, volkomen in den geest der filozofische theorie over het wezen van den Staat , de bevoegdheid toegekend ,
om het geheele historisch' aanzijn der Natie in den vorm die hull.
(met of zonder raadslieden of Notabelen of zoogenaamde Volksrepresentanten) goed dacht , te brengen , en , waar het noodig
wezen mogt , te wringen. De vrijheidszin. der Volken werd
met het representatief systema gepaaid aan de herinneringen
zoo gezegd werd , der voormalige Stenden en aan de voortreffelijke Staatsregeling van Groot-Brittanje ontleend ; doch waarin
het geheele zamenstel der vrijheden , gelijk dit op natuur en
geschiedenis steunt, onder eene vertooning van politieke regten
opgelost en , duidelijkheidshalve mag ik rnij van deze meest gepaste uitdrukking bedienen , geescamoteerd werd. De vermeende
wijziging had dus, ook in dit opzigt , luttel te beduiden. Constitutionele kamers , ook waar zij met historische benamingen
werden versierd, waren de voorzetting van de revolutionaire Vergaderingen die sedert 1789 hadden bestaan. In het middenpunt
van den Staat zou , door de welberekende werking van verschil-
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wat evenwel , na zooveel ondervinding te voorzien was , dat dit
evenwigt , na eenigen tijd met slingeringen en botsingen te zijn
bewaard , noodwendig verbroken zou worden ; dat er dan op
nieuw geweld en verdrukking, in naam , of der vrijheid , of der
openbare rust en veiligheid., wederkeeren zou.
Door de wijs zelve waarop de Staat georganiseerd werd, zou
men , even gelijk te voren , in het alternatief geraken van losbandigheid of willekeur, van ontwikkeling ofreactie; door het voortdurend belijden van de Revolutie-leer zou men wederom geen andere
keus hebben dan tusschen de tweeerlei rigting , waarvan de eene
door Rousseau en de revolutionairen , tot en met Robespierre , de
andere door Rousseau en de reactionairen , tot en met Napoleon,
gepredikt en gevolgd was ; en , in het besef dezer treurige
onontwijkbaarheid kon toen reeds , met toepassing op elk Land
dat men met soortgelijke Constitutie begiftigd had , worden
gezegd : «il etait demontre que la restauration n'avait plus que
» deux alternatives ,devant elle : le triomphe complet de Pecole
» democratique , qui fesait aboutir la Charte a la souverainete
» parlementaire , ce que nous avons vu en 1830 , ou la reaction
» violente de Pecole despotique , qui opposerait l'arbitraire
» l'anarchie , la tyrannie a la licence , la force brutale au desordre ,
» ce que nous voyons depuis 1830. » 1 Zoodanig was het einde van
hetgeen, om de gezindheid der Europesche Volken in 1813 , een
zoo gunstig begin scheen te hebben. Zoodanig was, onder aankweeking van politieke kunst , de vrucht van veelbelovende bloesem. Zoodanig , indien men het woord reges van alien wier invloed
op wetenschap en praktijk veelvermogend geweest is , verstaat ;
zoodanig was ook nu de verwezenlijking van bet gezegde : « Quid» quid delirant Reges , plectuntur Achivi.» — De geschiedenis van
Frankrijk tijdens de Restauratie is niet anders dan de gestadige
zelfverdediging van het Gouvernement tegen de gevolgen der
theorie die het zelf ten grondslage van zijn bewind gelegd had.
De liberale denkbeelden waren eene flaauwe copie der Jacobijn' Gazette de France , 29 dec. 1840.
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sale begrippen : er was identiteit van beginsel en strekking. De
Monarchie volgens het Charter was de voortzetting van het
revolutionair Gem eenebest , onder eenhoofdig Bewind. Het onderscheid, naar liberale berekening, was dat men, voor een slechten ,
een goeden Napoleon zou hebben. ; een Vorst , voor een tyran
Doch men vergat dat , op revolutionairen bodem , ook de wettige
Vorst een onweerstaanbaar dwingeland of een onbeduidend
ambtenaar wordt ; dat hij ten laatste Autocraat of slaaf en
slagtofter is Geen namen of redeneringen , geen concession of
overleg zou bestand wezen tegen het beginsel dat , terwijl men ,
zoo het heette, met restaureren bezig geweest was , den boventoon
gevoerd en waaraan men zelf hulde gebragt had. Eenigen tijd zou
er verademing kunnen zijn; omdat het Liberalisme de tusschenkomst der Mogendheden vreesde en door Napoleon tot onderwerping gefatsoeneerd was. Natuurlijk echter dat de kiem , geworpen
in eigenaardigen grond , ontkiemen en uitbotten en opgroeijen
en vrucht dragen zou. De strijd was onvermijdelijk tusschen de
uitlegkunde van het Charter , naar monarchalen vorm of naar
radicalen eisch. De theorien traden van lieverlede op den voorgrond , welke men , met kunstig overleg , naar den achtergrond
geschoven had. Het dusgenaamd Vorstelijk octrooi werd een
bilateraal contract , of een eenvoudige lastbrief. Vruchteloos werd
een stelsel van hcacule of van intrigue en bevordering van
materiele belangen , beproefd. De Koning als hoofd van een
revolutionair Bewind, was van de Koningsgezinden en van de
Natie gescheiden; stond , wanneer de opinie zich tegen hem verhief, alleen ; werd in telkens engeren kring gedreven naar het
punt waar de noodlottige keus tusschen lijdelijke overgave en
materieel geweld overig was. — De strijd werd ten nadeele van
Karel X beslist en de Revolutie van 1830 was de doorhakkino- van
den onoplosbaren knoop dien men in 1815 gelegd bad.
,

1k geloof, na deze algemeene toelichting , to kunnen volstaan
met weinige w oorden omtrent de redenen waaruit doorgaans de
loop en de afloop der Restauratie verklaard wordt. De wankelbaarheid en de val van het Bewind was , zegt men , bet gevolgt,
-
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enkel van de dwaze Staatkunde der Bourbons ; die impopulair
waxen , die aan de Franschen door de vreemde Mogendheden
opgedrongen zijn , die niets vergeten en niets geleerd hadden ,
die steeds eene anti-liberale politiek hebben gevolgd, wier bestuur
voor de welvaart en vrijheid nadeelig geweest is, en die ten laatste
door geweld en meineed hun eigen ondergang bewerkt hebben.
Geen enkele dezer assertion komt met de waarheid overeen.
De herstelling van het aloude Stamhuis moge bij hen wier zaak,
door belangen en meeningen en ook door wanbedrijven , met de
zaak der Revolutie eenzelvig geworden was , mistrouwen en misnoegen gewekt hebben , zij was geenszins impopulair maarveeleer
gewenscht bij de massa van het Volk. De Mogendheden hebben
althan.s niet ten gunste der wettige Dynastie partijdigheid betoond.
De Bourbons hebben de les van vergeven en vergeten zoo
beoefend dat zij de belangen van Huis en Rijk onder den invloed
der hun vijandige Revolutionairen hebben gebragt. De Staatkunde
van Lodewijk XVIII is. steeds liberaal geweest , en in de uitgifte
van het Charter , waarbij een Staat a la Montesquieu gebouwd
werd; en in de beruchte Ordonnantie , waarbij de kamer van
1815 , om haar bestrijding der centralisatie met den aankleve
van dien , ontbonden en de wederverkiezing , door verandering
der kieswet , onmogelijk gemaakt werd; en in de handhaving,
zoo lang mogelijk , van het Ministerie Decazes , hetwelk dezen
maatregel aangeraden en doorgedreven had. De Staatkunde van
Karel X en het beheer van Villêle , ofschoon van de vorige denk- en
handelwijs in menig opzigt verschillend , hebben geen beginselen
van waarlijk anti-revolutionairen aard ten grondslage gehad. Ik
vraag niet naar hetgeen zij zouden gewenscht , maar naar hetgeen
zij verrigt hebben ; en dan blijkt het dat ook zij , binnen den
kring der revolutionaire instellingen beperkt , zich van liberale
middelen en maatregelen , bij ontstentenis van betere kracht ,
bediend hebben. Nooit heeft Frankrijk , sedert 1789 , in gelijke
mate als onder de Restauratie , het genot van materiele welvaart
en van wezenlijke vrijheid in spreken , en schrijven , en handelen
gehad. En, wat den meineed van Karel X betreft, de Ordonnantien,
gedwongen toepassing van Art. 14 j an bet Charter, kwarnen
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bovendien volkomen overeen met de liberale theorien , gelijk
vroeger onder liberale Ministerial in werking waren gebragt;
zoodat zij , al was er geen Art. 14 geweest, tot dezelfde categorie
als le 18 fructidor en le 18 brumaire en als alle de Coups' cl' e'tat
en wijzigingen van het revolutionair Gouvernement sedert 1789 ,
zouden hebben behoord.
Ik zou gaarne elk dezer belangrijke punten opzettelijk behandeld hebben; om te toonen dat de Revolutionairen , van den
beginne af, er op uit zijn geweest om , door ontwikkeling van den
revolutionairen kiem die in het Charter gelegd was , eene nieuwe
omwenteling te bewerken. Ik zou daarbij gebruik gemaakt hebben van de toelichting dezer zamenzwering door de guile belijdenissen van hen die , met betuiging van liefde voor het Charter
eene vijftienjarige comedie hebben gespeeld.
Maar ook dit gedeelte van mijn arbeid moet onafgedaan blijven.
Intusschen van het aangegeven standpunt is zoodanig betoog niet
onmisbaar; want , al mogt de juistheid van sommige dezer
beschouwingen over personen en gebeurtenissen in twijfel worden getrokken; al zou bijv. aan de meest overdrevene en lasterlijke berigten omtrent de begunstiging der Roomsche Geestelijkheid en der Jezulten onvoorwaardelijk geloof worden gehecht ,
dan zal men voorzeker geregtigd zijn om de verkeerde inzigten en
handelingen van het Bewind als ondergeschikte oorzaken te beschouwen ; doch geenszins om te vergeten dat de Bourbons , door
revolutie-begrippen. , even als elk Gouvernement dat aan het
hunne voorafgegaan was, in een toestand zich bevonden waarin
de handhaving van onmisbaar gezag met vrijzinnige naleving van
de Staatsregeling onmogelijk was.
•n•nn•nnn•n••

Laat mij van de weinige oogenblikken die nog overig zijn ,
gebruik maken om , met een enkelen trek , op den aard en de uitkomsten der Revolutie van 1830 te wijzen. 1k betwist niet ,
veeleer beweer ik , dat bij de drijvers , in zekere mate , opregtheid
en goede trouw was. Zij wisten niet dat bet Liberalisme de vrijheld vernietigt zij meenden dat vri jheid het natuurlijk gevolg is
e
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van liberale begrippen : zij waren onvatbaar voor het betoog dat
joist de vasthouding aan hunne leerstellingen ook thans de
verwezenlijking hunner wenschen belet had : zij waren gedrongen
ook nu in bijkomstige omstandigheden de oorzaak hunner teleurstelling te zoeken ; in het anti-revolutionair karakter eener Dynastie welke wegens de aloudheid van haar gezag en erfregt , ondanks
haar betuigingen en daden , de geschiktheid evenmin als de
gezindheid scheen te hebben om zich naar de leer van volksgezag
en volkskeus met volkomen lijdelijkheid te voegen. Het geloof
aan de theorie , na zoo vele slagen der ervaring verduurd te hebhebben , hield wederom stand. De schuld lag , eerst bij Robespierre , toen bij Napoleon , de schuld lag nu bij de Bourbons. Hun
verdrijving was het middel en de voorwaarde om een echt liberaal
Gouvernement te verkrijgen. De langgedreigde slag werd geslagen , toen , door de uitvaardiging der Ordonnantien , de gelegenheid daar was. — De eenige bewerker van het kwaad werd over
de grenzen gebragt ; doch op welke wijs stond men nu gereed om,
verlost van de Bourbons , het heil der Fransche Natiete bewerken?
Terstond was de verdere ontwikkeling der revolutie-begrippen
aan de orde van den dag. Maar gelijktijdig was ook de weerslag
der ontwikkeling , de Reactie , wederom daar. Velen meenden dat
men , in de uitgelatenheid van het oogenblik , reeds te ver gegaan
was ; zeer velen dat men althans niet verder behoorde te gaan.
Bij het onmiddelijk te voorschijn treden van allerlei denkbeelden ,
wenschen , en eischen , was te Parijs , van waar de impulsie uitging , de ontsteltenis bij den vermogenden middenstand algemeen. De hoofdgedachte was hoe men, door behendig overleg
het duizendvoudig monster weder leggen zou4tan den band diem
men onvoorzigtig losgemaakt had. De zege der ontwikkeling , in
het laatst van Julij , werd in de eerste dagen van Augustus , door
de zege der Reactie gevolgd. De voorstanders van teruggang en beperking waren geenszins verstoken van gronden om hunne zaak te
verde di gen met schijn van waardigheid en regt. Immers, beweerden
zij , was handhaving van het Charter tegen de Bourbons de algemeene lens en begeerte , het groote en eenige denkbeeld der Revolutie geweest. Nu was er eene Dynastie welke men voor revolutie-
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gezind hield ; een Charter , ontdaan van al wat men somwijlen als
te monarchaal afgekeurd had. Niets meer kon worden verlangd:,
want, zoo alleen de onhandigheid en onwil der Bourbons den wenschelijken voortgang der revolutionaire denkbeelden gestuit had ,
de bekwame en liberale Hertog van Orleans was het algemeen vertrouwen waard ; zoo het Charter reeds in de uitgave van 1814 ,
behoudens getrouwe ten uitvoerlegging, als een palladium der
vrijheid geroemd was , deze Editie althans, door de revolutionaire
kritiek gezuiverd, kon als een waarborg ex superabundanti
worden beschouwd.
Nu eerst , nu eindelijk , zou in Frankrijk het toppunt van vrij-heid en geluk bereikt worden. Pit was de beloftei g ij weet hoe
zij vervuld is. Onder overvloed van vrijheidlievende betuiging is
er weldra geweest willekeur , verplettering van al wat tegenstand
hood ; een schaamteloos ter zijde stellen van alle beginselen ; een
cynisme de* apostasies , waarvan tot this ver , in die mate , gem,
voorbeeld geweest was. De burgerkoning werd hoofd van een
Parlementair Gouvernement, sterk door de ondersteuning van
den burgerstand , van de Nationale Garde en van de militaire magt;
er ontstond eene theorie van l'ordre le'g.al et congtitutionnel ,
ten gevolge waarvan de Regering , door geenerlei bedenking van
algemeene vrijheid belemmerd , wetten en besluiten en de gansche
kracht van revolutionair alvermogen en autocratie voor de
instandhouding van gezag en de ten onderbrenging van tegenstand
gebruikt heeft. Zoo is het gegaan met le Roi eitoyen, la Ch,arte
verité en la Monarchie entoure'e d'institutiong re'publicaineg.
Louis-Philippe , door wien men van de vermeende tyrannij
van Karel X zou worden bevrijd , deed , wat in de geschiedenis
der Koningen van Juda, Rehabeam gezegd had : « mijn. Nader
heeft uw juk zwaar gemaakt ; maar ik zal boven uw juk nog
daartoe doen ; mijn vader heeft u met geeselen gekastijd, maar
)) ik zal u met scorpioenen kastijden : mijn kleinste vinger
zal dikker dan mijns vaders lendenen. zijn. Hij zette de regering van Karel X voort , met de energie waarvan bij zijn voorganger geen schaduw geweest was ; hij verrigtte nu inderdaad
datgene wat men aan dien voorganger ten onregte te laste gelegd
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had. Berryer mogt in 1832 , bij het gelukwenschen der Ver7gadering aan den Koning wegens het dempen van den Parijschen opstand , alleen onbewegelijk blijvende zitten , aan een
ambtgenoot die hem schimpend vroeg , « et vous que faites
vous ?» te gemoet voeren : « fecris a Charles X que ses Ordon» nances sont executees. - Geen wonder dat zoodanig contrast
van belofte en gedrag , van woord en daad , de verontwaardiging
verwekte die zich , gedurende de eerste jaren in telkens vernieuwde pogingen tot omverwerping van het reactionaire Be wind
en tot vermoording van een Koning, aan wien trouweloosheid
te laste gelegd werd , geopenbaard heeft.
Billijk is de verontwaardiging over opstand en moord ; namelijk wanneer men niet zelf het bewind voert krachtens beginselen die den opstand tot de meest heilige der pligten en het neerYellen van den dwingeland tot de meest roemvolle daad van
zelfopoffering gemaakt hebben. Wanneer wij de Republikeinen
na 1830 met onverschrikbaarheid den dood zien te gemoet gaan
ter handhaving van begrippen die hunne tegenstanders , zoolang
het voordeelig was , verkondigd , zoodra het nadeelig werd ,
schaamteloos ter zijde gelegd hadden , gevoelen wij deelneming en sympathie met deze slagtoffers hunner overtuiging.
Nooit zal ik den indruk vergeten , teen, in 1836 te Parijs zijnde , ik
in de Vergaderzaal der Pairs bijkans naast Alibaud stond; toen
ik hem , met de vermelding van Harmodius en Aristogiton , en in
de bewustheid van wel gehandeld te hebben , zij ne zaak , ofschoon
de veroordeeling gewis was , hoorde bepleiten tegenover mannen
die bijkans alien , door de verkondiging en naleving derzelfde
beginsels , in het bewind geraakt waren , en waarvan de meesten
15 jaren lang , en nog kort geleden , tegenover de wettige Dynastie , de theorien vergood hadden voor wier ten uitvoerlegging zij
nu gereed waren over den bij ieder die hem gekend had , geachten
en geliefden jongeling het doodvonnis te vellen. Laat ons het
revolutionair fanatisme dat hem en anderen bezield heeft , niet
aan de leerlingen maar aan de leeraars en vooral aan de leerstellingen wij ten , en ons niet verwonderen , indien , door eene
zoo verregaande schennis der heginselen die men geprezen , der
-
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schijnbare geestdrift erkend had , de verbolgenheid der opregten
in beweging gebragt is.
Doch, bij juiste waardering van den invloed der revolutionaire
begrippen , kunnen wij billijk ten aanzien ook van hunne tegenpartij zijn. Was hier inderdaad , in de handelingen van een.
Louis-Philippe , een zamenweefsel enkel van kwade trouw ? zou
hij waarlijk een zoo willekeurig gezag vooraf begeerd hebben?
zouden mannen als, bijv. GUIZOT en TRIERS, na de voormalige vrijzinnigheid hunner redevoeringen en geschriften , als doel van
eigen beheer geen ander en hooger ideaal dan de overmagt der
burgerij en de oppermagt van haar Vorstelijken Stedehouder,voor
oogen hebben gehad ? mogen wij veronderstellen dat hun liberale ophef voorgeven , bedriegerij , schijnheiligheid geweest is , en
dat hun eenige drijfveer begeerte naar invloed en naar verbeven
Staatsbetrekkingen was ? Ik ben van het tegendeel overtuigd. Zij
deden wat er in den geest der reactie , naar de behoefte van het
oogenblik , te doen was. Sommigen, somwijlen althans, met weerzin. Louis-Philippe ielf heeft zich door het Ministerie Lafitte tot
op de grenzen eener volslagen verwarring laten brengen , eer dat
door CASIMIR-PiRIER de Staatkunde van compressie en intimidatie ingewijd werd. Verplaatsen we ons in 1830. Zoodra met de
uitdrijving der Bourbons het schijnbaar oogmerk der Revolutie
was bereikt , hield de vereeniging der revolutionaire partijen op.,
Èen mogt , in zeker opzigt, het denkbeeld van alien, die tot de
uitbarsting hadden medegewerkt , geweest zijn ; deze pense'e,
werd door een gansche nasleep van arrare pensees gevolgd; die
des eenen was die des anderen. niet. Twee hoofdpartijen stonden ,
gelijk na elke wijziging van het Gouvernement , wederom tegenover elkaar. De strijd begon. Aan den eenen kant begeerte en
eisch , aan den anderen kant vrees en weigering om voorwaarts
te gaan. Uit angst van onder den invloed van hetgeen in hun
schatting ultra-liberaal en Jacobijnsch was , te geraken , namen
zij die aan het bewind waren, elk middel van bedwang te baat; omdat ook het krachtigste middel de voorwaarde van zelfbehoud was.
Men werd daarbij , evenmin als Napoleon , aan de Revolutie on-
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trouw. Gelijk deze, zoo waren de raadslieden van Louis-Philippe en
hij zelf van oordeel dat de tijd om vrijheid te verleenen nog niet daar
was; dat de weg der vrijheid door tijdelijke willekeur moest worden
gebaand. En was dit oordeel onjuist ? wat hadden zij dan , bij het
noodwendig buiten werking stellen hunner eigen beginsels behooren te verrigten ? moesten zij welligt aanmoediging en ondersteuning verleenen aan hen die in dollen overmoed het gepeupel
tegen den middenstand en de Fransche Natie tegen Europa in
het harnas zouden hebben gejaagd ? konden zij , bij de blijkbaarheid van dergelijke bedoeling , de vrije verkondiging dulden der
begrippen van wier onweerstaanbaarheid hun eigen zege getuigenis droeg ? was het raadzaam halve maatregelen te nemen ,
waardoor men met gewisheid ten ondergang geleid wordt , of
moest ook bier de energie van den tegenstand ge6venredigd aan
de forschheid der gevreesde aanvallen zijn ? Be onmisbaarheid
dezer , zoo dikwerf het noodig was , strenge en onverbiddelijke
Politiek van behoud verklaart hoe dergelijke palinodie genoegzamen weerklank in de gemoederen vond. Het was omdat de
overtuiging van het Bewind door velen , uit den aard der zake ,
gedeeld werd : omdat de gezeten burger , die geenerlei sinaak
in volledige gelijkheid van regten of gemeenschap van goederen had , tot het monopolizeren der Omwenteling door exceptionele kieswetten en soortgelijke grepen van Gouvernementale
kunst , allezins genegen en bereid was; omdat Louis-Philippe ,
al ware hij van de buitengewone talenten , die hem ten deel
zijn gevallen , verstoken geweest desniettemin , in den aard
zelven van zijne revolutionaire stelling , als natuurlijke beschermer tegen al wat anarchiek was, een onberekenbare kracht zou
gehad hebben. Het was vooral omdat de uitgestrektheid der
teleurstelling het geloof aan de onbedriegelijkheid der theorien ,
aan de mogelijkheid der verwezenlijking althans , aan het wankelen had gebragt ; omdat aldus , nadat het Rewind menigen aanval
had afgeslagen en nadat de Koning uit menig levensgevaar gered
was , de overtuiging of het vermoeden van de onuitvoerlijkheid
der theorien bij de magtliebbenden den Napoleontischen we&-zin
tegen al wat den schijn van ideologie had, en bij de overigen die
,
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inoedelooze berusting in les faits accomplis , in het state quo
quand mdme moest doen geboren worden , waarin ik de meest
karakteristieke eigenschap van deze periode gesteld heb.
Ik mag u niet langer ophouden. Meent iemand uwer dat Frankrijk zich thans , na de schokken van 1830 en volgende jaren
doorgestaan te hebben , in een bloeijenden en veelbelovenden of
althans in een dragelijken toestand bevindt, gelieft in het oog te
houden dat materiele welvaart , al mogt ze niet geleden hebben ,
in elk geval eene treurige schadevergoeding is voor regten en
vrijheden welke men prijs geeft. Indien gij, even als ik, van oordeel
zijt dat er minder dan te voren reden van beklag over onregt en
geweld is , bedenkt dat de zachtmoedigheid van het gezag met de
lijdelijkheid der onderwerping in verband staat , en dat het juk
verligt kan worden van hem wiens cooed en kracht men gebroken en wien men aan buigen en bukken gewend heeft. Let op de
wezenlijke gesteldheid van eene Staatsinrigting waar de Vorst
bij kans naar goedvinden te werk gaat ; waar het kiesregt (in 1831
aan een 189e deel der bevolking verleend') de Natie onder de magt
eener niet zeer talrijke geld-aristocratie brengt ; en waar de meest
belangrijke parlementaire beraadslagingen loopen over de vraag
of men , behoudens de uitsluitende regten van dezen geprivilegieerden en regtens alvermogenden Stand , zich een weinig sneer ter
linker- of ter regterzijde omwenden zal. Stelt nevens dergelijke
inrigting den eisch der theorie , het radicalisme van Rousseau , of
ook wel de politieke vrijheden en regten , gelijk die fonder het
voormalige Staatsregt werden gehandhaafd en ontzien. Vergeet
vooral niet , bij de minder strenge houding van het Bewind , dat de
wapens welke men , zoolang ze niet noodig zijn aflegt , zoodra
zij vereischt worden , bij de hand zijn; en de September-wetten ;
en de reeks der forten waarmede men Parijs bedwingt ; en de
wetgevende Vergadering welke ter goedkeuring van alle verorNach das Wahlgesetz vom 19 April 1831 giebt es in Frankreich etwa
»174,000 Wahler d. h. der 189"' Theil des souverainen Volkes hat das Recht
,

*die Representanten dieses souverainen Volkes zu ernennen , and von den
*gen dreiszig Millionen desselben ist nicht weiter die Rede. ,) Berl. polit,
Wochenblatt, 1836. S. 159.
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deningen die ter afwering van het gevaar vereischt worden ,
bereid is ; en bovenal het revolutionair beginsel waarmede men
elken maatregel van reactionair geweld regtvaardigen kan.
De toestand van Frankrijk is dragelijk, dewijl men zich niet langer
over de verloochening ergert van al wat men vroeger hoog gewaardeerd heeft ; dewijl men de rust meer dan de vrijheid bemint ;
dewijl men den vrede ten koste van het regt liever heeft dan den
strijd ten behoeve van het regt ; dewijl men, na zoo menige teleurstelling , de vrijheid voor een bedriegelijken schijn houdt. —
Ziedaar dan de laatste vrucht van het Liberalisme , dat de mensch,
na de vrijheid verloren te hebben , ook de liefde tot de vrijheid,
ook het geloof aan de vrijheid verliest !

Derhalve deze historische beschouwing , indien zij juist geweest
is , bevestigt wat ik te voren reeds uit den aard der ongeloofstheorie opgemaakt heb , dat de geschiedenis der laatste eeuw zich in
de heerschappij der revolutie-begrippen resumeert. Daaraan is
het te wijten dat de Omwenteling , met ter zijdestelling van menschelijk gevoel , de meest ontzettende hoogte van stelselmatige
barbaarschheid bereikt heeft; dat er, om dit systema door reactie
te bedwingen, eene tyrannij en overheersching als die van Napoleon
verlangd werd ; dat elke poging tot wezenlijk herstel door mislukking gevolgd is; en dat men eindelijk , uit onverschilligheid en
vertwijfeling aan hoogere waarheid , zich met de behartiging van
enkel materiele belangen te vrede gesteld heeft. Deze uitkomsten
waarbij , onder elke verandering , alleen het despotisme van den
revolutionairen Staat ,' ten behoeve der zich opvolgende Gouvernementen in stand gebleven is , zouden bezwaarlijk ten deele uit de
ongunst der menschen of der omstandigheden worden verklaard ;
aangezien er bijkans altijd en in de bedoelingen der menschen en
in de toedragt der gebeurtenissen eene begunstiging der Revolutie-leer geweest is, welke , zoo niet het beginsel in zich zelf verderfelijk was , tot voordeelige uitkomsten zou hebben geleid.
iiiervoor , M. 241 , 272.
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De Revolutionairen, vooral zij Wier toestand van privaat eigendom en individuelen luister,, hun geen oorzaak van twijfelmoedig
beklag geeft , verlangen op eene verwonderlijk schaamtelooze
wij s , dat het oog , ondanks alle begoochelingen van den vorigen
tijd , met onwankelbare hoop op de toekomst gerigt zij. TRIERS ,
bijv. , besluit het tiende en laatste deel zijner Geschiedenis der Omwenteling met de troostrijke woorden : « La liberte n'est pas ve» nue , elle viendra. »i Ik ben verzekerd dat hij ook thans , ongeveer twintig jaren later , en na de mystificatie van 1830 , waarvan
hij zeggen kan : « Quorum pars magna fui , » tot het afleggen van
dezelfde hartsterkende belofte den moed heeft. Er is geen
geschikter refrein voor het in slaap wiegen der bedrogene
Menschheid. Doch wij , wien het , na welligt reeds te lang geslaPen te hebben , niet om insluimeren , maar om ontwaken te doen.
is , wij zeggen dat , op het revolutionair terrein , de vrijheid ,
gelijk zij tot dus ver niet kwam , nimmer komen zal ; dat haar
komst , wel verre van zeker, onmogelijk is ; dat in de afzwering
van het revolutie-beginsel en in de terugkeering tot het Evangelie , de voorwaarde ligt van haar aanzijn en behoud. Vergunt
mij te eindigen met de oproeping van een getuige , die allezins
uwe aandacht verdient , van GUIZOT « Les efforts de notre epo» que ont essuye beaucoup de mecomptes : les esperances etaient
» immenses , demesurees ; elks ont ete loin de se realiser comple» tement ; on n'a pas obtenu pour le genre humain tout le bon» heur qu'on s'etait promis. Alors je ne sais quel decou ragement ,
» quelle froideur s'est empare des coeurs. Apres de grands tra» vaux et de grands resultats pour l'amelioration du sort de
»Phumanite , it semble aujourd'hui qu'on n'a rien accompli ,
» qu'on n'espere plus rien. Cet amour de Phumanite , qui a tant
» honore notre époque , a fait place a une timidite glacee ; plus de
» dêvouement , plus d'esperance , plus d'ambition pour cette
» grande et sainte cause. Ne croyez pas que pareil dêcouragement
» atteigne jamais la charite Chretienne , cet amour qui s'adresse
» a l'Ame de l'homme et a sa destinee eternelle , pluttit qu'a sa
.
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» condition sur la terre. La les pretentions , bien que plus hautes ,
» sont m.oins vastes et moins orgueilleuses ; une Arne reformee ,
» sauvee , suffit pour combler l'esperance et soutenir le courage
» du Chretien. C'est a ce foyer que doivent venir se rechauffer de
» nos jours les coeurs attiedis. C'est a l'esprit religieux qu'il sera
»donne de rallumer le flambeau de l'amour des hommes , de di» riger de nouveau , vers le bien de l'humanite , des efforts ardents
» et devoues , de ranimer enfin parmi nous cette confiance , cette
» soif, cette esperance d'ameliorations qui sont la vie du genre
» humain. Service immense que notre temps appelle et que
» l'esprit religieux peut seul lui rendre. »'
Ik behoef wel niet te doen opmerken dat in deze regets
inijne meening niet in alien opzigte uitgedrukt is ; ik erken
in geenen deele dat de valsche theorie , voor zoo ver men van
haar eigen werking gewag maakt , groote resultaten ter verbetering van het lot der menschheid gehad heeft. Doch het is niet te
verwachten dat ieinand die een uitstekenden rang onder de leeraars en leidslieden der Omwenteling bekleedt , van de ijdelheid
zijner bespiegelingen , in haar grondslag en wezen , geheel overtuigd , volkomen gedesillusioneerd en bovendien tot een biecht ,
zonder de minste terughouding , bereid zij. De belijdenis , hoewel
onvolledig , is treffend. Alle pogingen en woelingen van filozofie
en filantropie , buiten het Christendom , zijn uitgeloopen op wanhoop , op moedeloos en lijdelijk berusten. Aileen uit de herleving
van Christelijke liefde en Evaugelischen zin kan de kracht en het
vertrouwen worden ontleend, zonder welke geene zelfopoffering,
geen voortgang , geen verbetering mogelijk is. — Het komt mij
voor dat deze slotsom onzer beschouwing tevens de slotsom van
onze uitzigten en van onze verpligtingen bevat ; doch de mededeeling van enkele gedachten hierover is een der onderwerpen
die ik voor de laatste dezer Lezingen bespaar.
Discours du 28 avril 1836 a la Sociêtê Biblique Protestante de Paris; p. 6.

XV.
BESLU1T.
Genoodzaakt in een tweetal Voorlezingen de stof van een veel
tal zamen te dringen , wil ik , na in de vorige bijeenkomst op de
jaren 1794 tot 1845 een vlugtigen blik geworpen te hebben, dit
laatste avonduur besteden aan de mededeeling van enkele gedachten over vier onderwerpen , wier afzonderlijke behandeling ik
geenszins overtollig zou hebben gekeurd; te weten, het Volkerenregt, de teekenen des tijd# , de geschiedenis van het Vaderland
in het revolutie-tijdperk, de roeping en verpligting welke dien
ten gevolge aan een iegelijk onzer opgelegd is.

In het voorbijgaan heb ik u op den aard van het voormalige
Europesche Volkerenregt opmerkzaam gemaakt.' De tijd ontbrak
mij daarna, toen we ons met de ontvouwing van het revolutionaire Staatsregt hebben bezig gehouden , om u tevens te doen opmerken dat de gansche leer van het nieuwe Jus Gentium niet anders dan de toepassing van dezelfde grondbeginselen is. Ziet hier
het kort begrip dezer diplomatieke wijsheid , waarmee we van,
Grotius en van Puffendorf en van den ganschen omslag der folianten en quartynen van vroegere Publicisten ons kunnen ontslaan.—Wat deVolkssouvereiniteit is voor een Land, dat is voor
de wereld de Souvereiniteit der menschheid. Ook op dit uitgestrekter gebied is tegen den algemeenen wil geen heiligheid der
Hiervoor bl. 113.
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tractaten of der verkregene regten bestand. Het welzijn van
Europa of het heil der wereld is de eenige toetssteen voor
de waarde of onwaarde der handelingen en ontwerpen. En
vermits nu de meening ook over dit algemeene welzijn verschilt en ook deze algemeene wil geen algemeen erkende organen bezit , zoo lost zich ook Kier de wil van alien in de wilekeur van sommigen op; de beslissing der betrekkingen van de
Staten onderling ligt aan het goedvinden dergenen die de overmagt hebben ; en , bij verschil van gevoelens heeft , ten behoeve ,
naar het heet , van het wezenlijk geluk der Natien , altijd eene
meening gereedelijk de voorkeur ; die namelijk welke het meest
overeenkomt , of met de eigene theorie , Of met het eigen belang
van hen, wier kracht van overreding op het zwaard, of, gelijk
een deskundige gewoon was te zeggen, op het Droit Canon rust.
Zoodanig is de theorie , en vraagt gij naar de praktijk , wij vinden den invloed dezer leer gedurig in het gedrag , en van Frankrijk en van de overige Mogendkeden te rug.
Van Frankrijk. — Gelieft slechts te letten op al wat in de
Revolutie tot aan den val van het Keizerrijk , dat is , toen
Frankrijk eene volkomen suprematie had , gebeurd is. Natuurlijk was , uit dit oogpunt , de toon en houding der Conventie : het verbond der volken tegen de Vorsten ; het verspreiden
van het vuurder vrijheid ; het in bescherming nemen van revolutionaire bewegingen in alle landen ; het streven naar eene verbroedering der wereld op dien grondslag en onder protectoraat
van het Fransche yolk. Ook de handelwijs van Napoleon kwam
met den eisch der theorien overeen. De geheele wereld immers
had bij de mogelijkheid eener latere ontwikkeling van de Revolutie , belang ; doch ter voorbereiding hiervan moest er in Frankrijk tijdelijke onderwerping der partijen aan het Napoleontisch
Bewind zijn ; en , om dat soort van eendragt te verkrijgen en te behouden , was oorlog , zegepraal , verovering onmisbaar: daarbij
Was het onmogelijk dit stelsel , eeninaal aangenomen , te beperken , zoolang er, uit den aard der zaak , om dezelfde reden, dezelfde behoefte bestond.
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De werking der revolutionaire leerstellingen is evenzeer kenbaar in het gedrag der Mogendheden , hetvvelk , met uitzondering
welligt van Engeland tijdens de Reactie , zeer ten onregte als
anti-revolutionair aangemerkt wordt. Geen der perioden die ik
aangevvezen heb , is er , welke niet van revolutionaire of liberale
strekking getuigenis draagt.
Reeds hier
Ik wijs u op het tijdperk der Voorbereiding.
ontmoeten wij de Staatkunde , welke , door convenientie en zucht
om zich te arrondisseren geleid, het vernietigen van vroegere
banden en het spelen met tractaten als een geoorloofd middel
beschouwt. Van toen of dagteekent het roofverbond , ten gevolge
waarvan Polen verscheurd werd , en de verraderlijke houding tegen het Ottomannische Rijk ; eene houding waarvan de uitbreiding minder van het Evangelie dan van de aangrenzende Staten
het eigenlijke doel was. De warme vrienden der Fransche Sofisten
waren tevens de ijverige voorstanders en aanleggers dezer diplomatieke schelmstukken ; Catharina II , Jozef II , Frederik II; ofschoon de laatste te positief en praktikaal was om zich niet tijdig
achter vroegere beginsels en vormen te verschansen , zoodra hij
ondervond of voorzag dat de regten of belangen van Pruissen
of van het Duitsche Rijk , door de toepassing der nieuwe begrippen , in gevaar werden gebragt.
Ik wijs u op het tijdperk der Ontwikkeling. De vreeselijkheid
der Revolutie is door de Mogendheden bevorderd ; ten gevolge,
niet van overmaat, maar van gemis aan waarlijk anti-revolutionaire
kracht. Waarom zijn de ontwerpen en pogingen der Vorsten
en Staatslieden verijdeld geworden? omdat zij zelf met de vrijheidsleer ingenomen waren ; omdat zij de Revolutie , in haar oorsprong en wezen, goedgekeurd en enkel in de gevolgen en in hetgeen men buitensporigheden noemde , tegengewerkt , en in het
revolutionair Be wind , niet eene opgeworpene Magt , maar de
eigenlijke vertegenwoordiging van Frankrijk, niet eene misdadige
factie , maar een wettigen Staat gezien hebben. Al het overige
was het gevolg dezer opvatting. Het was niet vreemd meer dat
men de representanten en voorstanders van den historischen
Staat, ten prooi aan blijkbaar onregt en toenemend geweld, voor
—
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rebellen of althans voor bekrompen aanhangers eener wegwerpelijke Staatsinrigting hield ; dat de deerniswaardige toestand
van Lodewijk XVI eerie zaak van persoonlijk belang of van monarchalen vorm werd ; dat elke interventie de gedaante, niet
van tusschenkomst voor , maar van oorlog tegen den Franschen Staat kreeg. Van daar het steunen , niet op de onveranderlijkheid der beginsels , maar op de wisselbaarheid der omstandigheden de wensch naar den triumf, niet der anti-revolutionairen , maar der minst hevige en even daardoor meest zwakke
revolutionaire partij ; het gebrek aan eenheid en veerkracht bij
het miskennen der natuur en uitgestrektheid van het gevaar ; het
ontaarden van een krijg , waar belangeloosheid de voorwaarde
van triumf was , in baatzuchtige speculation ter versterking en
vergrootin.g van eigen gebied; van daar de ontrouw en het verraad
aan de Fransche royalisten , zoo dikwerf hun bondgenootschap
nadeelig of nutteloos scheen , op de schandelijkste wijze gepleegd
een gruwel die in de vereeniging van alle Franschen , door de eenheid van landsgevaar en nationaal belang , haar regtmatige en natuurlijke straf vond. Van daar , in een woord , die flaauwe , matte , kleingeestige en laaghartige diplomatie , wier eenige vrucht
in het aanblazen van den revolutie-gloed en in het ondergaan
eener reeks van nederlagen bestaan heeft.
Niet beter is het tijdens de Rectetie geweest. — De onderwerping van half Europa was het gevolg der kracht die de Omwenteling aan het Fransche Bewind had medegedeeld ; maar die slavernij is grootendeels ook te wijten aan de verkeerde inrigtingen en
bedoelingen welke , door dezelfde wanbegrippen , bij de overige
Mogendheden waren ontstaan. De schrandere mannen door wie
Groot-Brittannie bestierd werd , begrepen dat de gekroonde Jacobijn , onder gewijzigden vorm , met de wapenen van het Jacobinisme toegerust en ter algemeene overheersching zoowel door
de wankelbaarheid van zijn Bewind verpligt , als door de natuurlijke strekking zijner beginselen gezind was. Elders daarentegen
vleide men zich dat hij de man was, met wien men zich, te gelijk over de ten onderhouding van gevaarlijke overdrijving der
theorien en , door middel van allerlei secularisatie en inlijving ten
-
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--- 401 --behoeve der Magtigen , over de verdeeling van Europa in zeesgroote Arrondissementen , zou kunnen verstaan. Geen wonder
dat Napoleon aldus , minder als overwinnend Veldheer dan als
representant der Omwenteling, terstond , in menig opzigt , het
hoofd, de beschermer , de scheidsregter was ; geen wonder dat hij
spoedig verdrukker en opperheer werd. - Het heeft , zegt men ,
niet ontbroken aan Coalition van den beginne of tegen elk revoluti,
onair Bewind. Het is zoo ; doch wien is de treurige historie dezer
kortstondige vereenigingen en van hetgeen voorafging , onbe,
kend? de lijdelijkheid van elk , zoolang het regt van anderen aan,
gerand werd ; het gretig medewerken , waar men kans zag om
door zamenspanning net de revolutionaire vrienden zich met
een deel van den onregtvaardigen buit te verrijken ; het heulen
van het Oostenrijksche Kabinet net Bonaparte , toen het , na
Belgie verlaten* en liolland prijs egeven te hebben, door de ver,
nietiging van Venetie of de slooping van het Puitsche Rijk, voor
de schandelijkheid van zooveel onregt in de smakelijkheid van
den toegeworpen brok schadeloosstening vond ; de loosheid ea
baatzucht en lafhartigheid van Pruissen; de clienstvaarcligheicf
van Duitsehe Vorsten , §atrapen van gen gewelclenaar te buig,
zamer voor den tyran , om , door zijne gunst, op hunne beurt
tyrannen te zijFt van hun eigen Yolk, Duurzame en genoegzame
Coalitie was onmogelijk orn den wee'rzin van een iegelijk , die ,
voor het oogenblik Othans , door zich tot in het stof en in het
slijk neder te Wigen, 4et slagzwaard van dep. Overheerscher
dacht tie kupnen ontwijken. Epp. doeltreffenci. Verbond kon geen
plaats hebben , eer het bleek gat de gestadige vermeerdering van
het Napoleontisch geweld, op den duur , en in de aangelegenhe,
den zelfs van persoonlijk eigenbelang voor elken Staat en in
ieder Lam!. , voor alien, voor li.oning en daglooner, verderfelijk
was Toen is het egoisme zelf de drijfvee'r tot edelmoedigheid ge,
worden , en het zelfbehoud der Vorsten heeft hen gedwongen
om , gewekt door de vrtjheidskreet hunner Volken , tegen den
gevreesden overweldiger , een kamp op leven of dood , met ge,
meenschappelijken ijver te beproeyen en met volstandigheid. , on,
4er den blijkbaren zegen Gods , ten einde te brengen.
2E;

— 402 —
En wat is er in de periode van 1816 tot 1830 gebeurd? De
strekking der Gouvernementen om elkander de hand te bieden
ter doordrijving en instandhouding van eene gematigdetoepassing
der liberale begrippen , is de grondslag geworden ook van het
Volkerenregt. Ik zwijg van het Heilig Verbond. De beschouwing
van eenige fraaije Alexandrynen is voor mijn beton overtollig;
het Heilig Verbond heeft Europa geenszins tegen zeer onheilige
maatregelen in veiligheid gesteld. De noodlottige liberale willekeur is openbaar in het zonderling , onregtmatig , en somtijds
hemeltergend overleg , waarmede men de Nation, als koopwaren
of als kudden verdeeld en verruild heeft; in de wij s waarop
echte vrijheid en wezenlijk gezag, door de uitvaardiging van
liberale Constitution , tegengewerkt is ; in de Congressen en gewapende Intervention , om opstanden te dempen waarvan men,
door eene valsche Staatkunde , zelf de zaden gelegd had; en , one
bij deze punten van aanklagt er nog een uit velen te voegen , in
de aanmoediging welke de Europesche Diplomatie van den
beginne of en bij voortduring aan de liberale partij bepaaldelijk
ook in Frankrijk verleend, en waardoor zij mede de Omwenteling van 1830 voorbereid en bewerkt heeft.
De voortzetting van deze politiek ligt in de ergerlijke tooneelen
waarvan wij na 1830 in het laatste Tijdperk , toeschouwers en
gedeeltelijk slagtoffers zijn geweest. De Julij-omwenteling was
een geweldige schok die men niet verwacht en niet gewenscht
had; doch er was , uit het liberale standpunt, geen reden , geen
refit , en ook geen genoegzame kracht om haar te bestrijden. Voor
dezen opstand, dien men onvermogend was te bedwingen , was
men gezind en bereid zich te buigen. De Staat, uit een overmagtige
rebellie ontstaan , kon , als voortzetting van den vorigen Staat
onder dezen gewijzigden vorm , zeer wel opgenomen worden in
de Europesche maatschappij , indien slechts de driekleurige vlag
niet als sein van algemeenen opstand tegen de Gouvernementen
gebruikt en gewapenderhand ondersteund wierd. Aan de gematigde partij , wier zelfbehoud evenzeer op reactie tegen de , in
haar oog , reeds te ver gedrevene ontwikkeling gebouwd was ,
moest de hand worden gereikt. Behoud van den vrede werd de
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grondslag eener Alliantie welke in de blijkbaarheid van gemeenschappelijk belang een waarborg van opregtheid en duurzaamheld had. Louis-Philippe was le Napoleon de la paix ; met wien ,
dewijl hij , uit vrees van regeringloosheid, door den rustbegeerenden middenstand ondersteund werd , vrede en verstandhouding
mogelijk was. Voor de bereiking van dit doel was nu , in naam
van het welzijn der menschheid , elke maatregel die noodig was ,
goed. Zoo werd thans convenientie het rigtsnoer ; zich telkens
naar hetgeen un fait accompli was, te voegen ; aldus van alle
belemmerende vriendschap met den Magthebber van gisteren
ontheven te zijn , om met den Magthebber van heden in verbindtenis te staan ; den burger-koning in den rei der Vorsten te
begroeten ; aan het revolutionaire Frankrijk toegang en even
hierdoor overwigt in, de Conferentie van Londen te verleenen ;
de regten en belangen der getrouwe Nederlandsche bevolking
aan de eischen van het oproerig Belgie gewelddadig ten offer te
brengen; Spanje prijs te geven aan de akeligheden van innerlijken
krijg ; geen ander beginsel dan het , naar eigen belang , beurtelings
verzaken en toepassen van beginselen te kennen ; dit alles was de
eenvoudige voortgang op het pad dat men sedert vele jaren gevolgd had. — Natuurlijk en billijk is de verbazing en verontwaar.
diging van velen geweest ; doch men heeft te weinig in het oog
gehouden dat deze , zal ik zeggen ? schrandere of verachtelijke
Staatkunde , naar liberale theorie'n , in de toenmalige omstandigheden , niet ten onregte , als alleen raadzaam en voegzaam en
redelijk , beschouwd werd.

Doch het is tijd dat ik , na van het Staats- en Volkenregt eenig
gewag gemaakt te hebben , een ander onderwerp aanraak ; namelijk de teekenen des tips.
Men heeft mij gevraagd hoe ik mij , na den afloop der vijf
Tijdperken die ik theoretisch en historisch geschetst heb, den aard
en de uitkomsten van een. zesde Tijdperk voorstellen zou. Eene
vraag even moeijelijk als gewigtig. 1k geloof dat we, bij een
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op de toekomst , niet te ornzigtig kunnen zijn ; en, ofschoon
ik erken dat het voordeel eener regte kennis van hetgeen gebeurd
is , zich openbaren moet in meerdere helderheid van inzigt
omtrent hetgeen gebeuren zal , meen ik evenwel dat , in plaats van
de wieken der verbeelding aan te schieten om in het onmetelijke
Rijk der gissing eene doorgaans onvruchtbare reize te doen, wij
integendeel , zooveel doenlijk , ons binnen den kring van hetgeen
genoegzame zekerheid heeft behooren te beperken ; in dier voege
dat onze berekeningen grond hebben in eene juiste waarneming
der hoofdtrekken waarvan de rigting en werking door de omstandigheden wel gewijzigd , maar gecnszins te niet zal kunnen worden gedaan. Onder deze hoofdtrekken wijs ik vooral op de
kracht der conservatieve begrippen, den voortgang van het
radicaal beginsel, de woelingen der Roomsche Kerk , en de herleving van het Chris geloof.
Voorzeker er is veel dat voortduring van rust en eendragt , of
aithans handhaving der tegenwoordige Staatsinrigtingen voorspelt. Afgematheid bij het herdenken aan de worstelingen van den
revolutie-tijd; verdriet in theorien welke teleurstelling en jammeren hebben gebaard; vrees voor beroeringen waardoor welvaart
en crediet verloren zou kunnen gaan ; ingenomenheid tegen
eene oppositie welke zoo dikwerf het masker van eigenbaat en
het middel tot omkeering van den Staat geweest is; overmagt van
cep. albeheerend Gouvernement , dubbel krachtig ten behoeve
van een stelsel van behoud , geheel overeenkomstig met de onverschilligheid aan alle theorien welke , om het streven enkel naar
stoffelijke welvaart dagelijks meer de hoogere en middelbare
standen karakteriseert. Het kan ons echter , bij deze , waarschijnlijk voor den leeftiijd.
van de meesten onzer zeer geruststellende beschouwing, niet ontgaan dat deze weerzin tegen theorien voornamelijk op gronden
van eigenbelang rust. Maar , wanneer wij lager in de maatschappij
afdalen , wanneer wij op den toestand der eigenlijke volksmassa
het oog gerigt houden , zou er dan ook niet een eigenbelang zijn ,
waaruit integendeel liefde en geestdrift voor radicale begrippen
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zou kurinen ontstaan ? Met de losmaking van velerlei banden heeft
de Revolutie eene spanning tusschen rijken en armen geboren
doen worden, welke , om den gestadigen aanwas van het Pauperisme , telkens onrustbarender wordt ; te meer , omdat , bij de
toeneming van verlichting zonder hooger licht , de minvermogenden , welligt rijk aan kundigheden en voorzeker aan beginselen
arm,door een on.derwijs waaraan de Christelijke gehalte ontbreekt,
meer dan te voren vatbaar voor de prediking van verderfelijke
leerstellingen zijn. En wanneer men dan op den voortgang van
Communi:me en Sociali8me het oog slaat ; op de verkondiging van
ongodisterij en menschvergoding , welke in Duitschland en elders
aan de orde van den dag is; wanneer wij daarin , wel verre van de
voortbrengselen eener beklagenswaardige excentriciteit, de stelselmatige voortzetting aanschoiiwen van het werk dat een Robespierre of een Babeufonafgedaan liet ; de poging om , door volledigheid der toepassing, de verwezenlijking van droombeelden wier
najaging reeds zooveel onheil gewrocht heeft , te bewerken ; wanneer men bedenkt dat deze leerstellingen, naarmate zij hen die overvloed hebben bedreigen , des te vleijender voor onvermogenden en
behoeftigen zijn; en dat ze, uit het ongeloovig standpunt onbetwistbaar en waarachtig , allezins de geschiktheid hebben om in de
zoodanigen een fanatisme te ontsteken, te ligter ontvlambaar
omdat het door uitzigt op verzadiging van driften en begeerlijkheden aangevuurd wordt ; dan zien wij dat er • reden van ongerustheid bestaat ; dan doet zich de mogelijkheid , de waarschijnlijkheid, de onvermijdelijkheid van nieuwe uitbarstingen aan ons
voor ; dan ontwaren wij dat , ofschoon de verwezenlijking der
idealen van den Godverloochenenden mensch onoverkomelijke'
beletselen in de natuur zelve der dingen ontmoet , de vernieuwing
der proef, al weder , met verdubbelde hevigheid en op uitgestrekter schaal , naar alle soort van Schrikbewind en Despotisme
zou kunnen brengen dan vinden wij de vrees zoo ongerijmd
niet meer voor tooneelen van verwarring, plundering , en moord „
bij wier tragischen afloop de geschiedenis der Fransche Revolutie bij kans als eene liefelijke Idylle zal worden beschouwd.'
Uitdrukking van het Berliner politisches Wochenblatt.

-

-
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De vermeerderende werkzaamheid en aanmatiging van het
Paugclom is niet ter opheldering van deze duistere vooruitzigten
geschikt. Ook Kier is veel waarover het bezwaarlijk en gewaagd
wezen zou een beliaald en stellig oordeel te vellen. Wat heeft
men te denken van den -ijver welke zich in de Roonische Kerk
openbaart ? is die enkel aan bijgeloof te wijten, of moet daarin een
loffelijke wederstand tegen ongeloof en een overgebleven gehechtheid aan grondwaarheden des Christelijken geloofs worden
erkend ? zij n de bewegingen in Duitschland een blijk hiervan en ,
onder veel gebrek , een voorteeken van betere dingen ? kunnen
de verliezen welke Rome in sommige landen ondergaat , als tegenwigt der aanwinsten welke het elders verkrijgt , in rekening
worden gebragt ?—Zooveel intusschen is bij al dit onzekere zeker,
dat deze verjeugdiging van het Papisme met de terugkeering der
meest lasterlijke bijgeloovigheden gepaard is ; dat , waar Rome
gebiedvoert , vervolging, naar de tijdsomstandigheden gewijzigd ,
gezien wordt; dat zij tot hernieuwing van vroegere schriktooneelen den wil heeft ; en bovendien is het niet onduidelijk dat er
voor haar in den aard en geest onzer tijden veel kans van overmagt ligt. Immers , om de algemeene behoefte aan Religie , hoedanig ook , is het ontwijfelbaar dat verbeelding , smaak , en gevoel door toestel en luister van haar ceremonies gelokt en het geweten door de bedriegelijkheid van haar beloften in slaap gewiegd
wordt ; terwij1 zij , beboudens eene gedaante van Godsdienstigheid
welke voor zilver of goud te koop is , eene vrijheid van denken
en ook van handelen verleent waardoor zij , in verband met de
onuitroeibare herinneringen der Christenheid, welligt meer dan
eenig ander kerkgeloof , de geschiktheidfiebben zou am eenmaal ,
door verbindtenis van Jesuitieke en Jacabijnsche meeningen en
belangen , de burgerlijke Godsdienst , religion civile, te worden , welke men voor den Staat (anima ne putre8cat) noodig
heeft, en die alle dienst van God in geest en in waarheid , als
rustverstorend en dus ook als strafwaardig en , in het belang van
den Staat , als onverdragelijk verbant.
Ook van de herleving van het Chrigteliejk geloof sprak ik. Een
verschijnsel dat even onloochenbaar als heugelijk is. Door de
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gansche' Christenheid worth , in de laatste dertig jaren ; eene wederaanneming bespeurd der waarheden welke , onder den invloed:
der valsche wij sbegeerte , een voorwerp, waren van verwaarloozing en minachting, zoo niet van vijandschap en spotternij. Doch
wij mogen aan den anderen kant de werking niet ontveinzen
der schroomelijke wanbegrippen die zich van vele Protestantsche
kerken meester hebben gemaakt; wij moeten ons , waar het
regtzinnige- geloof te voorschijn treedt , afvragen , is het, in den
regten Evangelischen zin van leven en liefde , regtzinnig ? is het ,
waar tegen de wereld gestreden moet worden., krachtig genoeg
om op de menigvuldige zwakheden en den tragen onwil der Christenen zelve de overhand te behouden ? — Het zou mij niet voegen
hetgeen wij hier en elders aanschouwen aan deze en dergelijke
vragen ter toetse te brengen ; doch in 't algemeen mag ik zeggen
dat ons van dit Christelijk element het aanzijn , de natuur , en de
strekking , maar geenszins de eigenlijke hoeveelheid en juiste verbouding tegenover de andere bestanddeelen der tegenwoordige
wereldcrisis bekend is.
Met deze geringheid onzer kennis , zijn wij , waar het om eigen
inzigten te doen is , allerwege binnen den kring der mogelijkheden beperkt. Het kan zijn dat door het radicaal beginsel, zonderin het Evangelische geloof noemenswaardigen wederstand te ontm.oeten , voor een tijd volledige triumf worde behaald. Het kan
zijn dat we, met meer uitbreiding dan in de eeuw der Hervor-_
ming, zonder gevaarlijke spanning en. botsing , eene Reformatie
van geloof en zeden te gemoet gam._ Het kan zijn , en deze kans,
schijnt in le calcul des,probabilite'e den voorrang te hebben , dat
wij leven in een temp* d'arra , in een stationairen toestand die
tevens voorbereiding en overgang is ; en dat de blijkbare gisting
van allerlei begrippen en de reeds dreigende houding van strijdige
beginsels de aannadering verkondigt en bewerkt eerier worsteling tusschen licht en duisternis waarvan de wereldhistorie tot
dus ver , in omvang en felheid , de wederga niet gekend heeft. Ook.
hier , bij zooveel twijfelachtigheid, ligt de vastheid welke wij
noodig hebben , in de Heilige Schrift. Haar licht doet niet alleen in
de gebeurtenissen van den vervlogen tijd de vervulling zien der
.

:
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raadsbesluiten. Gods ; het schittert , gelijk de straal in het onweder de zwarte wolken van een scheurt , op de duistere paden der
toekomst , als uit de verborgenheden van hoogere sferen , ons te
gemoet. Wij weten wat voorspeld is : de toeneming van het bederf; de algemeenheid van den afval ; de Menigvuldigheid der verzoeking ; de werking van hem die zich vertoont als een Engel
des lichts ; de verdrukking dergenen die aan den Heer getrouw
vvillen. zij n ; de benaauwdheid der tijden ; de zekerheid, in den
bangsten nood, der meest onverwachte verlossing ; de zegepraal
der geloovigen, wanneer Ilij vvien zij lief gehad en gediend hebben
den ongeregtige verdoen zal door den geest Zijnes mends en te
niete maken door de verschijning Zijner toekomst.

Genoeg , misschien te veel reeds (want wij loopen hier zoo ligt
gevaar om in vermetelheid te vallen) over de teekenen des tijds.
ga over om u eenige denkbeelden te onderwerpen aangaande
den invloed welken het revolutie-begimel in Nederland gehad
/weft.

De aard Onzek beschouwing heeft mij bijkans gedwongen
Met voorkeur op de gebeurtenissen in Frankrijk te letten ;
dock ik zou gaarne de gelegenheid gehad hebben daarna de
geschiedenis ook vari het Vaderland, naar aanleiding van de
heerschappij der revolutiezbegrippen , te schetsen ; ons aldus
eene Menigte van verkeerde opvattingen en voorstellingen te
wederleggen eri däaionder ook de dwaling aan onze nationale
ijdelheid zoos welgevalligi ails of 11; enkel door eigen voortreffelijkheid, vow' revoltiiioriaire gruwelen bewaard , enkel door
vreemde tusscherikOnist eri Overniägt tot revolutiotiaire dwaasheden verleid Dit is een 3 dui de behoefte ook der Natien
aan zelfkennis zeer khadelijk ielfbedrög. Aan eigen geloofsverzaking te schandelijkdi na.atniäte Nederland weer bevoorregt is geweest , hebben wij de verriedering en. ellende die ons
streven naar grootheid en volk8heil buiten God gehad heeft , te
*-ijten. De zedelijke of onzedelijke invloed der revolutionaire ge-
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schriften is krachtiger ten verderve dan de overmagt der revolutionaire wapenen geweest. Het is zoo, van 1793 tot 1813 ,
liepen wij de gansche baan der reactie , aan den leidband of aan
de keten onzer vriendnabuurlijke beschermheeren , af; maar
wat hebben we, voor en na, toen wij van uitwendige banden vrij waren , verrigt7 wij draafden uit vrije beweging in
hetzelfde gareel rond. Nederland heeft , van 1780 tot 1787, reeds
het tijdperk zijner eigen revolutionaire ontvvikkeling gehad, eer
ze nog in Frankrijk begon, en , zoo de voortzetting van het vergevorderde werk niet , evenzeer in 1795 door de Franschen als in
1787 door de Pruissen met argumenten waartegen niet te redeneren viel, belet was, het zou te bezien staan of de aaneen.schakeling der syllogismen zich niet in een schrikbewind geopenbaard
of ook wij niet onzen Robespierre en onzen St. Just, die het
bloeden uit de goudaderen en het verbrijzelen der Oranje-ressorts
en het ophangen van de hoofden hunner tegenpartij verlangden,'
aan het roer van Staat zouden gezien hebben. In 1813 riepen wij
Ora* te rug; maar wanneer we , met ter zijdestelling van zooveel dat deze ommekeer heugelijk gemaakt heeft , ons bij de
wij ziging van den regeringsvorm bepalen ; dan was het , in den
grond der zaak , als of de erfgenaam van het Stamhuis dat de
Heer zelf in vroegere dagen als ware 't ten wachter over Godsdienst en Vrijheid gesleld had , terugkwam , om den revolutionairen zetel te beklimmen, door de uitdrijving van Napoleon vacant ;
om eene Grondwet te verleenen waardoor, blijkens uitlegging
en praktijk , .aan de leer , zoo niet van Rousseau , althans van
Montesquieu hulde gebragt werd; terwijl men de kracht van het
gezag stelde in een centraliserend beheer en de weldaad der vrijheid in eene Vergadering, gevaarlijk ligchaam voor den Vorst
of kostbare overtolligheid voor het Volk. Begrijpelijk is het dat
na in onze eigene vrijwillige Staatsinrigting zooveel volgzaamheid
-

' Uitdrukkingen van een der bekwaamste hoofden der heete omwentelingsgezinden van 1795 » in een brief (opgenomen in het belangrijke werk R. J.
SCHIMMELPENNINCK en eenige gebeurtenissen van zijn tijd , 's Hage en Amst.
1845. I. 52-62) die een treffend blijk is van het bestaan ook in Nederland
tener beredeneerde terroristische gezindheid.
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lijdelijk en zonder merkbaren, althans zonder werkzamenweerzin
in de opgedrongen vereeniging met Belgie gevoegd hebben in
dat zamenkneeden van tweeerlei bevolking , waarbij de liefde
voor het Liberalisme wel blind moet geweest zijn , om niet in
zoodanige eenheid het onoverkomelijk beletsel van eendragt , in
dit gedwongen huwelijk , waar de incompatihilite d'humeur
openbaar was, de onvermijdelijkheid der scheiding , in de Constitutie van 1815 de voorbode der Revolutie van 1830 te zien. Inzonderheid zou ik omtrent de gewigtige jaren van 1815 tot 1850
u mijne meening gaarne in bij zonderheden ter toetsing voorgelegd hebben. Zelfs in die dagen zou het den Koning , indien hij
tot eene inderdaad anti-revolutionaire Staatkunde ware te bewegen geweest , niet aan constitutionele waarborgen en welligt, bij
de liefde en trouw van een groot deel der Belgische bevolking,
niet aan fyzieke overmagt hebben ontbroken ; doch ook hij vermogt niet zich aan de boeijen van opvoeding en tijdgeest te ontwringen ; kunstgrepen der verlegenheid nain hij te baat , en aldus
werd hij , door de beurtelingsche werking van vruchtelooze concession en ijdele dreigementen, tot die volslagen magteloosheid
gebragt , waardoor Nederland, om het vooruitdringen der radicale
partij , al ware de opstand te Parijs achtergebleven , in verwarring
en regeringloosheid en scheuring en burgerkrijg zou geraakt zijn.
Doch ik mag den last der verantwoordelijkheid niet uitsluitend
op den achtbaren schedel van een Vorst wiens verdiensten ik , in
menig opzigt , gewaardeerd, wiens persoon ik , in menig opzigt ,
lief gehad heb , laten drukken. Nederland is medepligtig geweest.
Ten aanzien der historie ook na de herstelling en wij ziging van ons
Volksbestaan , zou ik , tot mijn leedwezen, geenszins op den gebruikelij ken toon in de vermelding van nationalen lofuitgeweid hebben.
Want , schoon ik gaarne al het loffelijke dat in 1813 of 1830 of1831,
ter bevrijding of bescherming van den Vaderlandschen grond , tot
roem onzer wapenen op eigen of vreemden bode m verrigt is, erken;
mag ik niet ontveinzen dat wij eerst , door de heerschende wanbegrippen bedwehnd, in eene soort van droomerige en apathieke
tcvredenheid over onze eigene bedaardheid , in vergelijking met
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andere Volken, voortgeslui merd hebben; en dat wij daarn a, wakker
geschud door de Belgen , bepaaldelijk in het drietal jaren dat aan
den opstand voorafging, tegenover hen eene lijdelijkheid en vadzigheid , eene soort van minderheid en ondergeschiktheid in den
geheelen gang der politieke aangelegenheden hebben betoond ,
welke deels uit de flaauwheid van het Nationaal karakter , maar
grootendeels uit de flaauwheid en matheid van het hier te lande
heerschend Liberalisme moet worden verklaard. Gaat slechts de
gemoedsstemming na, waarin wij , sedert het Fransche juk verbroken werd , steeds hebben verkeerd. Wij hebben ons doorgaans
in onze politieke vaart , goedschiks en met welbehagen aan het
sleeptouw laten binden van de partij , aan welke bij afwisseling
de eer der gematigde vrijzinnigheid toegekend werd. In 1815
moesten we eene Constitutie hebben, gelijk andere Volken; in 181 5
dachten ook wij , de vereeniging met Belgie zou , wanneer slechts
onze hoogere bekwaamheid en wij sheid den boventoon had ,
onschadelijk zijn : van 1815 tot 1830 namen wij al wat te Parijs
door de politieke comedianten vertoond werd , voor realiteit ; niet
zelden werd zelfs , indien ik de gansche waarheid mag zeggen , aan
de potsierlijkheden der harlekijnen ons handgeklap verspild. In
1829 was Lafayette onze held ; in Julij 1830 werd over de verdrijving der onverbeterlijke geweldenaars , waaronder de brave en
argelooze liberalen te lang gezucht hadden , gejuicht. Natuurlijk
dat we uit hetzelfde standpunt onze eigen aangelegenheden bestuurd , een redmiddel uit onze eigen ongelegenheden" gezocht
hebben. Niet uit beginsels , maar nit zelfverdediging tegen onbroederlijke broeders , uit belang en noodzaak , waren wij in de toepassing der liberale leerstellingen _schroomvallig, en ik verberg
niet dat, naar mijne schatting, de kiemen van het Liberalisme
ook hier genoeg geworteld en ontkiemd waren om voor het
gezag bedenkelijk te kunnen worden , en dat de ontrouw van
Belgi6 een niet overtollig middel ter versterking van de trouwhartigheid in Holland geweest is. De loop der zaken voor en na
1830 werd te weeg gebragt door de dubbele werking van over
belling naar het Liberalisme en van reactie tegen den overmoed
der Belgen. Toen de theorie van Volkssouvereiniteit en Maat-

schappelijk Verdrag en ondergeschiktheid van den Vorst aan de
Vertegenwoordiging , van de Vertegenwoordiging aan de publieke
opinie en aan den Algemeenen wit, weder opgewarmd werd,
geraakten wij , met minder veerkracht , ten aanzien van het wezen
der zaak , in dezelfde stetting, waarin de mannen van 1789 tegenover de Girondisten, en deze tegen de Jacobijnen , en elke
schroomvallige tegen elke doldriftige partij gestaan had; en wij
zouden , door de liberate faktie , waaraan zich de Roomsche voor
een tijd geassimileerd had , weldra blijkens de beraadslagingen
in de 2 e kamer,, overstemd, overvleugeld, en , in elk opzigt overmeesterd zijn geworden , indien niet een in zoo verre heilzaine
schok te gelijk de verbindtenis met Belgie en dezen band van
Ultra-liberale overheersching te niet gedaan had. Evenmin hebben
we ons te bevreemden over hetgeen onze binnen- en buitenlandsche Staatkunde sedert dien tijd gedaan en niet gedaan
heeft. Ook hier was men overtuigd dat Karel X de kroon verbeurd had ; dat er , bij dergelijke crisis , op de strenge eischen
van het erfregt niet angstvallig behoefde te worden gelet : ook
hier was men gereed aan Louis-Philippe dank te betuigen , wanneer het hem mogt gelukken r door bedwang der radicalen , de
uitbarsting van een algemeenen krijg te beletten. Geen wonder
dat men, zonder uitstel of beraad, de reactionaire partij in
Frankrijk als de alleen wettige erkend en , bij soortgelijke gezindheid eene soortgelijke Staatkunde gevolgd heeft. Men kende geen
andere Clan die vrijheid waarin het gezag , en te regt , niet
eene bondgenoote , maar eene onverzoenlijke vijandin ziet. Na
leerrijke ondervinding ten haren opzigte , was men nu bevreesd
voor hetgeen men even te voren begeerd had ; de ontwikkeling
der Constitutionele waarop vroeger met nadruk
aangedrongen werd scheen nu gevaarlijk , althans in de tegenwoordige omstandigheden ontijdig en ongepast : al hetgeen daar
omtrent gedaan of toegezegd werd, had de strekking om de opgewondenheid welke nog overig scheen , tot bedaren te brengen ;
en alzoo hebben we den vermeerderenden invloed aanschouwd van
een conservatiefsystema, hetwelk voorzeker ten aanzien van vele
inisbruiken , ook wet van constitutionele vormen , maar geens-
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zins van burgerzin en nationale veerkracht, van waardigheid naar
buiten , van welvaart en wezenlijke eendragt , en allerminst van
de financial conservatief geweest is. — Dit stelsel van behoud is
niet anders dan de voortzetting der Revolutie ; het behoud van
den revolutionairen toestand ; het despotisme van den revolutionairen Staat , in den vorm eener revolutionaire Autocratie.

Doch ik zou spoedig, door mij in bijzonderheden te verdiepen
de oogenblikken laten voorbijgaan , bestemd om ook het laatste
der vier onderwerpen, niet te behandelen , maar te schetsen ; namelijk de roeping en verpligtin.g , in zoodanige omstandigheden ,
van hen die met betere beginsels bekend zijn.
Zoo ik niet van uwe welwillendheid overtuigd ware , ik zou niet
zonder huivering eenige wenken en gedachten hieromtrent in het
midden kunnen brengen : vermits , bij het spreken over eene zoo
tedere stof, men ligt gevaar loopt , hetzij in een doctoralen toon ,
welke mij , vooral ten uwen opzigte niet voegen zou , te vervallen ,
hetzij nu en dan , inzonderheid wegens het on.mogelijke eener genoegzame uiteenzetting, zich van uitdrukkingen te bedienen waarvan gevolgtrekkingen , welke niet in mijne bedoeling lagen, zouden
kunnen afgeleid worden. En echter zou ik geen vrijheid hebben
achter te laten wat ons het meest behoort ter harte te gaan. Ik heb
een afkeer van hetgeen in de oratorie der Oudheid, als een genre
op zich zelf, het spreken om vertooning te maken, genoemd wordtt;
en ik ben niet zeer ingenomen met hetgeen, vooral hier te lande ,
als de nuttige of aithans onschuldige liefhebberij van redevoering
houden, in zwang is. Ik heb gewenscht u langs het pad der historic,
met het licht van het Evangelie , door de verschillende tiklperken
der revolutionaire overmagt te voeren; maar het was mij minder
om de wandeling zelve dan om haar einde , om het punt waaru Genus quod graece in ccret.wnxbv nominatur , quod quasi ad inspiciendum,
Een der uitleggera
delectationis causa , comparatum est. n CICERO Orat. 11.
voegt er hij : « nam inlcie&Etc est oratio ostentandae eloquentiae et artis cause.
conscripta. »
-

,
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henen zij ons gebragt heeft, te doen; en ik meen dat het nut der
geschiedenis van de laatste tijden grootendeels verloren gaat ,
indien men het verband tot de geschiedenis van onze dagen miskent ; indien men niet in het oog houdt dat ook ten deze alles
gevolg en overgang , aaneenschakeling is , en dat wij nog onder den gewijzigden , maar desniettemin voortdurenden noodlottigen invloed verkeeren , waarvan ik met u de uitwerkselen in hun overeenkomst en onderscheid gadegesiagen heb. —
Vergunt mij dan te besluiten met een enkel woord over de roeping welke ten huidigen dage aan de Christenen ook in Nederland opgelegd is , en welke ik meen te mogen afleiden uit de
hehoefte aan verbetering; uit de magteloosheid der revolutiebegrippen om die te vervullen; en uit de kracht welke , ten dien
opzigte , in de Christetyke heginselen ligt.
Behoefte aan verbetering. Zij zal niet ligt in twijfel worden
getrokken. De gesteldheid van het Vaderland is, in menig opzigt,
bedroevend. Ik behoef naauwelijks op te noemen wat aan alien
overbekend is. De drang van het oogenblik is sterker dan behoedmiddel en vormen : en wat is het • waartoe wij nu , door den
drang der tijden , gebragt worden? tot instandhouding van vrede
en rust quand name. Rust zou verstoord worden door de vrije
werking der Constitutionele ligchamen ; daarom heeft die werking een anders moeijelijk verklaarbaren graad van onbeduidendheid bereikt ; en is er , om den Staat , gelijk die thans geworden
is te karakterizeren , geen uitdrukking juister dan die ik mij veroorloofd heb meermalen te gebruikent , Revolutionaire AutocraMijne gevoelens zijn te bekend om de betuiging hierbij te
tie.
voegen dat ik geen hatelijke miskenning of ongegrond verwijt
maar enkel de aanwijzing bedoel der eigenlijke natuur van een
uit de omstandigheden en denkbeelden van onzen tijd voortgevloeid gezag. Wij leven noch in eene Monarchie , noch in een
Gemeenebest ; maar onder een centralizerend zelfbeheer , hetwelk
—

Bijv. in de Bijdrage tot herziening van de Grondwet, bl. 76, en in de
Adviezen in de 2e Kamer, bladz. 155.
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men, of in eigene handen behoudt, of gemakshalve tusschen
hooge Staatsbeambten. repartieert. Wij leven onder het alvermogen van een eenhoofdig revolutionair bewind „jure op velerlei ,
facto , op geenerlei wijze beperkt. Meent ge dat ik te veel zeg ,
beantwoordt zelven de vraag : hoedanig is tegenover het hoofd van
den Staat , waar het de volksregten betreft , de zelfstandigheid der
Ministers ? Wat dunkt u van de houding der 2 e Kamer en van haar
volharding in de wenschen die zij eenmaal geuit heeft? zoudt ge
kans zien om de eigenlijke kracht te berekenenwelke,in haar dertigjarigen loopbaan , door de l e Kamer aan den dag gelegd is ? welke
is, naar uw, oordeel de waarborg van het de Raad van State
gehoord? vindt gij dat de Autonomie der Gemeenten en Gewesten , voor wezenlijke vrijheid en ontwikkeling zoo onniisbaar ,
op volledige wijs met de eenheid van den Staat in overeenstemming gebragt is ? Ik veroordeel niet ; ik onderzoek niet in hoever
misschien,wegens de omslagtigheid van het raderwerk,het verlamd
zijn van sommige springveeren eene wenschelijke zaak wordt :
ik beweer slechts dat de onvoorwaardelijke begeerte naar rust
zich in de lijdelijkheid en berusting der meeste hooge Staatsmagten openbaart. De rust zou insgelijks gestoord worden , wanneer
gewigtige vraagstukken, die tot verschillende beschouwingen aanleiding kunnen geven , te berde wierden gebragt. Van daar dat
men minder op het behandelen dan op het niet behandelen van
levensquaestien bedacht is , en dat een iegelijk die op het onderzoek daarvan zou willen aandringen , gevaar loopt , al wierd hij
door zuivere Vaderlandsliefde geleid , van heethoofdigheid en
onruststoking te worden verdacht. Gij weet hoe het ten onzent
met Kerk , School , Armwezen , Hooger en Lager Onderwijs,
Lijfstraffelijke wetgeving , stem- en kiesregt , en zoo vele andere
belangrijke zaken gesteld is ; gij weet hoe weinig , hoe traag , en in
vele opzigten hoe ganschelijk niet aan de behoorlijke regeling der
algeineen erkende verwarring gewerkt wordt ; gij weet dat voortdurend verzuim voortdurende verergering te weeg brengt ; dat
het aan den gang blijven der huishouding van Staat en de uitsluitende behartiging van materiele belangen geene waarborgen
van bestendigheid. geeft , en dat de gesteldheid van het Vaderland ,
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in menig opzigt , om niet tot volkomen bederf over te slaan
wezenlijke verbetering behoeft.

En wat za het middel ter verbetering zijn ? zal het geleverd
worden door het gematigd, en in zThae gematigdheid bijkans wegstervend , Liberalisme , hetwelk nog de overhand heeft ? het is
onvermogend om die behoefte te vervullen. Hierin ligt de ware
reden van de traagheid en onwil om zoodanige onderwerpen bij
de hand te nemen , als waarvan ik er zoo even eenige opgenoemd
heb. Wat wilt ge ? men kent geen beginsel dan datgene welks
toepassing tot de verkeerdheden waartegen voorziening vereischt
wordt , geleid heeft ; en , ofschoon men zich dit ontveinst , heeft
men eVenwel waar het om te gemoetkoming aan den afgetobden
kranke te doen is, het gevoel dat elke nieuwe behandeling op
mishandeling , op palliatieven zonder gen.eeskracht, op waarborgen. , waarbij men desniettemin , onwillig, tot de vroegere routine
geleid wordt , uitloopen zal. Alzoo is dergelijke berusting , overeenkomstig de algemeene strekking van het Tijdperk dat wij
beleven , met volslagen moedeloosheid in verband.
Doch ik heb mij vergist ; ik ben in mijne veroordeeling te ver
gegaan ; moedeloosheid heeft zich geenszins van alien meester gemaakt ; er zijn Liberalen bij wie de wanhoop geen post
gevat heeft ; volgens welke de stilstand en stagnatie der dingen
aan eigenbaat of lafheid is to wijten ; 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 zij den bezienswaardig ontwerp van echt liberalen
Staatsvorm , met ontbindbare Kamer en verantwoordelijk
terie en regtstreeksche verkiezingen., op het papier gevloeid is.
Ik breng gaarne hulde aan hun goeden wil. 1k zou niet durven
ontkennen dat de inrigting die zij bectoelen, in sommige opzigten ,
boven de tegenwoordige de voorkeur verdient. Doch ik ben overtuigd dat na wijziging der vormen , het wezen der zaak geene
verandering zou ondergaan. Met behoud van den wortel van het
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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 an
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. Het komt mij voor dat
ik tot de aanwijzing van het onvermogen inzonderheid dezer
mannen der toekomst en der belofte verpligt ben. Wilt ge vernemen waarom ? Ik twijfel of de partij der beweging voor het
oogenblik kans op groote voordeelen heeft; algemeen begrijpt
men dat een wankelbaar gebouw , welks grondslagen men niet
verbeteren wil, alleen door onbewegelijkheid eenigen tijd kan
blijven staan ; ik zou meenen dat het Gouvernement in de tegenwoordige gesteldheid van zaken en begrippen een steun vindt ,
waarbij het bij kans alles wat het goed vinden mogt , zonder
tegenspraak of althans zonder tegenstand, zou kunnen verrigten. 1k ben dus overtuigd dat zij door vvie alsnog eene oppositie ,
althans een overblijfsel en een schijn van oppositie gevormd
wordt, bij voortduring stof meer tot een klaag- dan tot een
triumfzang zullen hebben ; doch des te meer is , zoo ik acht ,
om door hunne verleidelijke toonen niet te worden bekoord , de
herinnering nuttig dat de reden van hun onvermogen dieper dan
in den onwil der menschen , dat die reden in de strekking hunner
eigen beginselen moet worden. gezocht. Meent gij niet dat wij regt
hebben te vragen , vv aar is het onderpand van hetgeen door h Pn nns
toegezegd wordt? Ik mistrouw de opregtheid niet der betuiging ;
maar ik wijs op het voorbeeld van zoo velen wier opregtheid
evenmin in twijfel kon worden. getrokken , en die , zoodra zij aan.
het Bewind waren , zich van de magt die zij ten behoeve der
vrijheid begeerd hadden , tegen de vrijheid bediend hebben ; ik
toon de oorzaak van die gedwongen trouwloosheid en afval in de
kracht der begrippen , door welke de Staathervormers van dit
27
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jaar evenzeer als die van vroegere jaren, worden geleid. Zij verwonderen zich dat er voor hetgeen weleer en onlangs geestdrift
of althans eenigen ijver en aandacht verwekte , geene de minste
belangstelling is; dat hunne stem geen weerklank in de gemoederen vindt; dat het geroep om Grondwetherziening, hetwelk voor weinige maanden in de 2e Kamer bijna als de klank
eener oorlogstrompet gehoord werd , gedurig meer naar de
zwakke en naauwelijks verneembare zuchten van een zieltogenden
lijder begint to gelijken. Maar gevoelen zij dan niet dat het Vaderland , van de kiem en kracht der vrijheid verstoken , iets meer
dan flaauwe uitzigten eener wijziging van het Constitutionele
lapwerk behoeft? meenen zij dat de dorst naar regt en waarheid,
in de behartiging der aangelegenheden van den Staat , gelescht
wordt door eene vertooning als die van 1840 geweest is ; door
inlassching van eenige artikels in eene Grondwet, waaromtrent
een overvloed van bewijzen geleerd heeft dat , om de verbazende
voortgangen der uitlegkunde , de regel «ieder ketter heeft zijn.
» letter , » op politieke ketterijen ten voile toepasselijk is? verwachten zij dat er evenlang ligtgeloovigheid wezen zal bij de
slagtoffers der politieke experimenten als er, ondanks het verergeren der kwaal , zelfvertrouwen bij de heelmeesteren is ? De
vrijheid met ophef beloven, dat kunnen zij ; de vrijheid geven ,
dat kunnen zij niet. Diet 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 theorien
verblind wordt , tot de onmiskenbare elementen van ware vrijheld 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 vvorden in vergelijking gebragt. Er is nog wel
eenige zucht voor de omwerking van kieswetten ; er worden nog
wel architecten gevonden die ter levering van papieren-gebou wen bereid zijn ; doch eigenljke vrijheidszin , waarbij men, niet
.
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eigen overmagt en willekeur,, maar de eerbiediging der regten
ook van anderen ten doel heeft , is er bijkans niet sneer : de snaar
welke door het onregt in beweging gebragt werd , is gesprongen, en de algemeene 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. — Ter
verduidelij king, ter regtvaardiging, kies ik twee overbekende vo orbeelden, de Hervormde Kerk en het Onderwijs ; te meer dewij1 ze
mij zelven , door opzettelijk onderzoek , van nabij bekend zijn.
De Kerk. Ik treed in geene theologische geschillen ; ik spreek niet
van de eigendunkelijkheid waarmede in 1815, overeenkomstig
den geest der tijden , de Kerk van regeringswege georganiseerd
is ; maar dat , wanneer zoodanige organisatie blijkbaar ter vestiging van het alvermogen dergenen die aan de leer der Kerk ontrouw zijn , gestrekt heeft; wanneer de magt van het Gouvernement gebruikt is om de opleiding der toekomstige leeraars te
brengen onder den invloed der vijanden van hetgeen , volgens
de leer der Kerk , de leer der zaligheid is; dat alsdan aan de getrouwe belijders , welke de slagtoffers van deze Liberaliteit zijn ,
bovendien het zamenkomen tot onderlinge Godsdienstoefening
langen tijd onvoorwaardelijk verboden , thans, waar geen oogluiking plaats heeft , enkel op voorwaarde van hun eigen Kerk te
verlaten, vergund is; dat noem ik een overmaat van onregt ,
mogelijk alleen wanneer bij de meesten het regtsgevoel uitgedoofd is , en de vrijheid, zoo niet als een gevaarlijke , voor het
minst als een lastige en ijdele klank aangemerkt wordt. — Het
Onderwip. Ik spreek thank niet van de verderfelijke rigting die
in het openbaar Schoolwezen , minder naar het oorspronkelijke
doel dan naar de telkens gewijzigde toepassing der wet van 1806,
de overhand heeft : ik ben niet voornemens bier de meening te
bestrijden, volgens welke wij , om tegen de Roomschgezinden
ons te beschermen, het Woord waarop de vaderen gesteund
hebben , uit de scholen behooren te verbannen : maar dat ,
wanneer aan zoodanig systema , niet enkel begunstiging en
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voorrang , maar overheersching toegekend wordt , aan hen voor
wie een ander soort van opvoeding gewetenszaak is , het regt
ontzegd wordt op eigen kosten voor zich en anderen , ter
kwijting van hun geweten , eene schuilplaats in Bijzondere
Scholen te hebben dat een Besluit ,' ter gemoetkoming uitgevaardigd , vier jaren achtereen , met steeds vermeerderende
willekeur, in tegenspraak met den Vorstelijken wil kan worden
geinterpreteerd, en dat, ondanks het meest ernstige beklag van
een aanmerkelijk getal onzer landgenooten , weinigen de moeite
nemen naar den eigenlijken stand der zaak onderzoek te doen ; dit
noem ik in ons Land een teeken der tijden ; een bewijs der verharding waartoe men , door het langdurig spelen met woorden
en beginsels a gebragt is; en tevens , opdat ik u tot het oogmerk
dezer vlugtige vermelding terugbrenge , een blijk hoe weinig
wij te hopen zouden hebben van de overmagt dergenen bij wie ,
gelijk in 1844 , ook thans nog eene , naar huninzien , allezins voorbeeldige Grondwet in de maak is. Ik heb eenig regt aan die verdienstelijke kunstenaars te zeggen : ik bewonder uwe onvermoeidheid en welligt ook uwe talenten in het vervaardigen , ten minste
in het afteekenen van een werktuig om drenkelingen te behouden;
maar ik bid u, terwijl ik in het water lig , reik mij even de hand !
Ik ben overtuigd dat ge ons zeer lezenswaardige proeven en
schetsen leveren zult , die ik zeer gaarne , met keurigen omslag ,
in mijne verzameling van politieke Alchymistery zal laten prijken ; doch laat ook uwe tijdgenooten een weinig van de vrijheid
genieten welke gij zoo ruimschoots voor de nakomelingschap
bereidt. — Maar de zaak is te ernstig om haar te doen afdalen tot
zweem van spotternij. Ik heb regt mij te beklagen,wanneer door
hen die op zoo hoogen toon van vrijheid en Grondwet gewag
maken , bij het aanschouwen van soortgelijke ergernis een ergerlijk stilzwijgen bewaard wordt. Evenwel de verontwaardiging,
in zeker opzigt , regtmatig en billijk , zou spoedig overdreven en
onbillijk kunnen zijn. Men vergete niet dat het Revolutie-beginsel
over gezindheden en bedoelingen tyrannieke heerschappij voert.
Koninklijk Besluit van 2 Jan. 1842.
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1k geloof dat noch onze conservatieven , noch onze anti-conservatieven, in de verdrukking , waarover menigeen zich beklaagt of in
de velerlei organisatie, waarin de grond van velerlei bezwaar ligt ,
welbehagen scheppen; ik acht dat zij gaarne alle vrijheid met
hunne beginselen vereenigbaar , zouden verleenen; maar zij
ondervinden dat elke vrijheid , voor zoo ver zij niet ten dienste
hunner inzigten gemonopoliseerd wordt , bedenkelijk is : zij worden telkens , ook tegen de inspraak van hun gemoed , naar de
voorschriften van het Liberalisme te rug gebragt; en het valt
niet te ontkennen dat elke maatregel van eigendunkelijkheid in
de denkbeelden van Staatseenheid en Staatsoppermagt en Staatswelzijn en Staatsbehoud , tegenover den weerloozen burger , haar
verontschuldiging en regtvaardiging vindt. 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. Zij gaan naar het voorschrift te werk
van eene der tallooze Secten wier verscheidenheid telkens naar
de eenheid van despotiek gezag voert. Zij maken te zamen de
voortzetting nit der tweeerld rigting , in wier noodwendig
antagonisme de natuur der Revolutie-leer , van den aanvang of en
door alle tij den. peen, zich geopenbaard heeft; der Ontwikkeling die
onuitvoerlijke ontwerpen begeert ten uitvoer te leggen ; der Reactie die op het stuiten van alien voortgang bedacht is ; terwijl beide
hierin overeenkomen dat zij vasthouden aan een beginsel , hetwelk , onuitputtelijk in beloften , zelf het onoverkomelijk beletsel
van verwezenlijking , zelf de bron van gestadige teleurstelling is.
.

,

Doch ik moet u , waar het de roeping der Christenen geldt ,
niet enkel op het vermogen wijzen der Revolutie-begrippen ,
maar ook op de kracht van het Christelijk heginsel.
Inderdaad ,
om bij den wensch naar verbetering , door de magteloosheid van
anderen niet ontmoedigd te worden, is het noodig dat we , tegenover de ondeugdzaamheid van hetgeen hun ten dienste gestaan heeft , met de onweerstaanbaarheid onzer eigene wapenen
bekend zij n.
—
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De laatste verschansing waarin men zich tegen de waarheden
die wij voorstaan in veiligheid. poogt te stellen , is dat het theoretische begrippen zijn , zonder nut voor de praktijk. Een beweeren , waarbij men , in verlegenheid , uitgaat van de niet zeer aannemelijke onderstelling dat er tusschen de juistheid der gedachte
en de behoorlijke uitvoering der daad geen noodwendig verband is.
Wij zijn , zegt men , in het Staatsregt , ijverige en gestrenge
recensenten , wier eigen opstellen men vruchteloos te gemoet
ziet. Het zij zoo : Fungar vice cotis , expers ipsa secandi. » De
wederlegging der valsche begrippen heeft op zich zelf reeds een zeer
wezenlijk nut. Eigenlijk is, bij eerie onbevangene beschouwing ,
het eenvoudig levensverhaal der Revolutie haar scherpste kritiek ;
evenwel , nu het verdrijven van zoo menigerlei vooroordeelen
vereischt wordt , is voor het breken van den nevel een straal van
het hoogere licht der Evangelie-waarheid niet overtollig; en het
is voorzeker geen geringe weldaad, wanneer men den wandelaar
waarschuwt tegen het inslaan of vervo]gen van een verkeerden
weg ; den arbeider tegen het verspillen der krachten aan hetgeen
ijdel is en teleurstelt ;:den hongerige en dorstige tegen het uitwe
gen van geld voor hetgeen geen brood is , tegen het uithouwen van gebroken bakken waaruit al wat er in gelegd werd
vervliet. De waarschuwing zelve is opwekking van verlangen., is
Brij fveer tot onderzoek naar den goeden weg , naar de voedzame
spijs , naar de frische waterer eener levendige bron.
Doch ik meen dat we door onze beginsels meer regtstreeks
naar politieke verbetering geleid worden. Het is een blijk der
waarheid van een algemeen beginsej dat het in de toepassing eene
zeer groote elasticiteit heeft ; ik zal dus niet , als of er eenvormigheid ook in de Njzonderheden vereischt wierd , u ophouden met
een Utopia naar anti-revolutionaire grondregelen te schetsen ;
maar,, zoo mijne woorden eenigzins ingang bij u gevonden. hebhen , dan is de, hoofdrigting mijner denkbeelden bekend ; dan
iv eet ge dat , wanneer ik op eene wezenlijke Restauratie het oog
lieb , het mij niet te doen is , hetzij om terugkeering tot verouderde vormen , hetzij mu plotselinge omkeering van den maatschappeqken toestand, hetzij om miskenning der regten van
-

— X25 --alien , ten behoeve eener bovendrijvende partij ; dat ik veeleer
dergelijke ontwerpen, als met den revolutie-geest overeenkomstig,
veroordeelen zou ; maar dat ik , door de ervaring van vroegeren
en lateren tijd en door het eeuwigblijvend Woord der Openbaring geleerd en geleid , de onveranderlijkheid van waarheden beweer , wier verzaking tot dwaalbegrippen gevoerd heeft , waarvan
het onvermogen en de verderfelijkheid dagelijks meer duidelijk
wordt. Doch wat spreek ik van mij zelven ? ik zou mij bijna durven vleijen dat de meesten uwer , zoo niet alien , met het oog op
de algemeene waarheden van Christelijk Staatsregt die ik bij den
aanvang van ons onderzoek op den voorgrond gesteld heb , zullen erkennen dat eene naar detomstandigheden gewijzigde toepassing dezer beginsels, de ware behoefte is van onzen tijd.
Maar is die toepassing mogelijk ? Waarom niet ? de onmogelijkheid zou , dunkt mij , enkel van drieerlei oorzaak het
gevolg kunnen zijn ; want het niet-praktikale kan alleen of uit
de beginsels zelve , of uit de omstandigheden of uit de personen
ontstaan.
De beginsels zelve zijn dan alleen niet praktikaal , wanneer zij
geene ware beginselen zijn. Elke waarheid is praktikaal en op
zich zelve en dewiji zij met alle andere waarheden in verband is.
Zoo heeft de waarheid die ik in het Staatsregt verdedig , onberekenbare kracht , omdat men haar grondsiag of haar afdruksel
en wederkaatsing overal terugvindt ; in het Evangelie , in het
regtsgevoel, in de geschiedenis der Oudheid of der nieuwere volken , in de lotgevallen van het Vaderland , in de historie vooral
der tijden waarin men zich opzettelijk en stelselmatig van die
waarheid afgewend heeft. De onderwerping aan de waarheid is de
eenige ware praktijk. De vermaning van Cassandra was praktikaal, ofschoon ze in den wind geslagen en Ilium, then ten gevolge, aan de verdelging prijs gegeven werd. De voorschriften van
regt en menschelijkheid waren praktikaal onder Robespierre ,
de vrijheid der ingezetenen en de onafhankelijkheid der volken
onder Napoleon; de verkondiging van het Evangelie is prakti
kaal , ook waar zij enkel tegenstand wekt ; de aanprij zing der
,
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anti-revolutionaire waarheden is praktikaal , ook waar het revolutie-beginsel de overhand behoudt.
Maar de omstandigheden; door deze kan evenwel de praktijk
uwer praktikale beginselen worden belet. Voorzeker , indien wij
door praktijk enkel de algemeenwording en overwinning verstaan. Doch , bij ongunst der omstandigheden , kan er getuigenis
van de waarheid afgelegd worden; en dit voortdurend getuigenis
zelve is reeds eene wezenlijke toepassing en eene krachtige praktijk. De prediking der geregtigheid is onder het voortduren der
ongeregtigheid niet overtollig ; en de taal van hem die zich tegen
den alvermogenden dwingeland verheft , gaat niet verloren , omdat hij zelf het slagtoffer zijner edele vrijmoedigheid wordt. Maar
wij behooren de kracht van onze beginselen gpenszins binnen
den omvang van zoodanig protest te beperken. Gereedelijk erken
ik dat er een tijd geweest is., waarin men niets meer kon verrigten ; doch ik zou niet durven beweeren dat dit in 1813 , in 1815 ,
in 1830 , in 1840 het geval was. Ik geloof veeleer dat er reeds bij
de heugelijke ommekeer die aan negentienjarig lijden een einde
gemaakt heeft , en dat er daarna, bij elke crisis, telkens meer gelegenheid zou geweest zijn am, door terugkeering tot betere begrippen , wezenlijke verbetering te bewerken. Althans , zoo men die
begrippen gekend en gewaardeerd had , zou men niet genoodzaakt zijn geweest zich mid) onvoorwaardelijk over te geven aan
het revolutie-beginsel, een zoo bouwvallig Rijk der Nederlanden
te stichten, de dierbaarste herinneringen der Natie zoo geheel
ter zijde te leggen ; men zou niet alles verkregen hebben , maar
er zou niet zooveel verloren zijn geraakt,
1k mag het antwoord niet ontwijken op de vraag wat ik omtrent de geschiktheid van het oogenblik denk. Ik zou het als min
gunstig beschouwen. Onnoodig is het te herhalen dat wij leven in
een tijd van verslapping eene crisis , die wij bovendien welligt
niet zouden mogen wenschen , hebben wij , naar het schijnt ,
vooreerst niet te wachten. wij beloven u geen volledigen , geen
spoedigen , geen ligtverkrijgbaren triumf.. Daarom geldt het ook
hier « Odi profanum vulgus et arceo. » Niemartd houde zich bezig met de anti-revolutionaire politiek , die het hell des Vaderlands.
.
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enkel zou begeeren te zoeken op een weg Tangs welken de wandelaar voor eigen wenschen en belangen bevrediging vindt; maar,
zoo integendeel liefde tot de waarheid en pligtgevoel ons drijft ,
laat ons dan opmerken dat het in onze dagen aan gelegenheid ter pligtvervulling niet ontbreekt. Of is het verkondigen der
beginsels , een iegelijk in onzen kring , een weinigbeteekenend
werk ? Gelooft gij dat er , ik zeg niet enkel in de geschriften, maar
in de gesprekken der 18 ° Eeuw een geringe kracht ter voorbereiding van de Revolutie geweest is? Er ligt ook thans in de vrijmoedige belijdenis uwer overtuiging een vermogen waarvan de werking alleen aan Hem , die den wasdom geeft , bekend is. wij
hebben lang genoeg gesproken en geschreven , hoort men
somwijlen , de tijd van handelen is au; als of spreken en
schrijven geen handelen was ; als of hij door wien het zaad in den
akker geworpen wordt , alleen gerekend moest worden niets te
hebben gedaan. Ik erken evenwel dat zoodanig gezegde ook een
gezonden en veelbeteekenenden zin heeft ; wanneer het ons wij st
op de noodzakelijkheid om niet bij bespiegeling te blijven ,
waar beoefening mogelijk is , en haar pligtmatigheid uit de begrippen zelve , die wij met warmte voorstaan , afgeleid wordt.
Laat ons getrouw zijn , een iegelijk op onzen post ; laat ons bedenken dat, zoo het ons niet gegeven wordt groote dingen te verri gten , de ergste ontrouw,, wanneer er tot belijdenis der waarheid
gelegenheid is , in de kleinste zaken kan worden gepleegd ; dat ,
zoo de prediking een daad mag heeten , ook de daad somwijlen de meest krachtige prediking is , en laat ons , bij de zeer geringe opofferingen waartoe wij voor als nog geroepen kunnen
worden , ter pligtbetrachting en zelfverloochening in het oog
houden dat de heerschappij der waarheid het meest uitgebreid
is door getuigen die de kracht hadden om , waar het noodig was ,
getuigen tot in den dood , martelaars te zijn.
Dit brengt mij tot hetgeen ik ten laatste gezegd heb ; de onmogelijkheid der toepassing kan in de gezindheid en handelwijs der
personen gegrond zijn. En wel op tweeerlei wijs ; of omdat zij
de beginsels niet kennen; Of omdat hun de veerkracht ontbreekt om ze in beoefening te brengen, Het eerste was vroeger
-
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en is nog bij velen het geval. Zou welligt het laatste thans bij ons
het geval zijn ? eZelfverheffing wordt dikwerf, somtijds zeer ten
onregte , somtijds zeer te regt , aan Christenen te laste gelegd ;
maar dit is zeker dat , zoo de natuurlijke strekking van het bedorvene hart hoogmoedig maakt, de natuurlijke strekking der
waarheid , en in 't algemeen en bepaaldelijk ten aanzien van het
terrein waarop wij hies staan. , ter verootmoediging leidt. De reden is eenvoudig : omdat namelijk , naarmate wij meer kennis
be zitten , het contrast van weten en doen duidelijker en onverschoonlijker wordt. Wij zagen dat er in de heerschappij der valsche theorien voor de vreeselijkste daden waartoe zij haar
dweepzuchtige aanhangers vervoerd hebben , eene zekere mate
van verontschuldiging ligt. Daarentegen , hoe uitnemender de
theorie is , des te meer mag van de theoristen worden verwacht en
gevergd. Hoe meer kracht er in de belijdenis erkend wordt , des
te waarschijnlijker is het dat , zoo er weinig van haar uitwerkselen bespeurd wordt , de oorzaak van het onvermogen in gebrek
aan veetrkracht der belijderen is. Wat mij betreft , habeas reum,
eonfitentem. Doch zelfbeschuldiging, wanneer zij opregt is , bepaalt zich niet bij ijdel beklag. Beter is het elkander op den eenigen springader te wijzen, waaruit al wat wij ter bekrachtiging behoeven , mildelijk vloeit. Niet in het rijk der bespiegelingen eener
hoogdravende wij sheid ligt de oorsprong dezer levensfontein ,
maar aan den voet van die kruispaal welken de barmhartigheid
van God onzen Zaligmaker tot een boom des levens gemaakt
heeft. — Gij kent nu de gedachte waarin al wat ik tot u gesproken
heb , zaámgetrokken wordt ; dat de Revolutie , in de geheele uitgestrektheid van haar verderfelijke vruchten, het gevolg der revolutie-leer geweest is; gelijk die leer zelve , in oorsprong en
strekking, het gevolg der stelselmatige verwerping van de Christelijke beginselen was. Maar die beginselen , wier onmisbaarheid
nooit treffender dan in hun Bemis geopenbaard werd , zijn geene
mysterien , waarin men door de diepzinnigheid of ligtZinnigheid
eener menschelijke filozofie onderwezen en ingewijd wordt; het
zijn de verborgenheden welke de Heer aan den nederige en
zachtmoedige bekend maakt; de waarheden welke even stellig
,
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als eenvoudig in de Heilige Schrift uitgedrukt zijn vrede door
het bloed des kruises ; een offer waardoor het rantsoen voor velen betaald is ; eene verandering des harten, zigtbaar in de werkzaamheid der liefde en in het licht der goede werken ; het zijn
de waarheden welke , ten alien tijde en overal , het voorwerp
van veelsoortige bestrijding geweest zijn, doch waarvan de Zaligmaker gezegd heeft : «Ik danke U , Vader ! Heer des Hemels en
» der aarde ! dat Gij deze dingen voor de wij zen en verstandigen
» verborgen hebt , en hebt ze den kinderkens geopenbaard.
De kinderlijke aanneming dezer dingen is de eerste voorwaarde
om de verborgenheden der wetenschap te leeren verstaan. Van
mij hebt gij Beene veroordeeling te wachten van elken arbeid
waaraan de wereld gewoon is uitstekende waarde te hechten : ik
ben veeleer overtuigd dat , voor zoo ver we , door aanleg , studie ,
maatschappelijke betrekking , er toe worden geroepen , wij de
verpligting hebben , op het veld der wetenschap en staatkunde wat onze hand vindt om te doen , met alle magt te verrigten : maar tevens wordt in mij n gemoed de overtuiging dagelijks
vaster , dat al ons zwoegen vruchteloos blijft , zoolang door de
staketselen van menschelijke wijsheid de zonneschijn des Evangelies van den akker geweerd wordt. Laat ons wat de wereld, zoo
niet verderfelijk , althans klein acht , niet verachten ; want dat is
groot wat door de wereld klein geacht wordt. cc Tracht niet naar
» de hooge dingen, maar voegt u tot de nederige. » U naar de
nederige te voegen is het middel om wat de wereld het hoogere
noemt , te verkrijgen en te bewerken. Indien we , bij de bewustheid dat de verstandelijke overtuiging omtrent de waarheid van
het Evangelic ons te beurt is gevallen, echter eene kleine kracht en
eene magteloosheid ontwaren die ons dikwerfbedroeft en ontmoedigt , laat ons met biddenden ernst onderzoeken of de vonk ontstoken is in onze harten , waardoor het doode en dorre zamenstel der Godgeleerdheid levendig en vruchtbaar gemaakt wordt.
Het geloof overwint de wereld ; zoo wij de wereld wenschen te
overwinnen , is het noodig vooraf in ons eigen gemoed de overleggingen ter neder te werken , en alle hoogte die zich verheft
tegen de kennisse Gods , en alle gedachten gevangen te leiden tot
.
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de gehoorzaamheid vanSmusTus. Indien we, nevens de zwakheid
de echtheid onzer geloofsovertuiging dankbaar erkennen , laat
ons , onder opzien tot hoogere kracht , met getrouwheid gebruik
maken van de gave die ons verleend is ; en vooraf en vooral ver
zekerd trachten te zijn dat wij de kreet « kom mijne ongeloo» vigheid te hulp ! » door den juichtoon « ik geloove , Heer ! » kunnen laten voorafgaan ; wetende dat elke werkzaamheid , ook in
Geschiedenis en Staatsregt , al kon zij , om de waarheid van,
haar beginsel, voor anderen eenige nuttigheid hebben, voor ons
wezenlijk heil en voor de behoudenis onzer zielen, nietsbeteekenend is, zoolang zij niet geheiligd wordt door de tweeerlei bede
waarin de eenzelvigheid der behoefte van wij sgeer en kind uitgedrukt is : wees mij armen zondaar genadig ! » en : « mijne ziel
» kleeft aan het stof; maak mij levendig naar Uw Woord. »
-

Ik mag en ik wil niet eindigen zonder u te danken voor de
welwillende en belangstellende aandacht, welke gij aan deze Voorlezingen verleend en waarmede ge mij , onder den , ik ontveins
het niet , somtijds zeer moeitevollen arbeid , waaraan dit gansche
wintersaizoen door mij besteed werd. , aangemoedigd en ondersteund, hebt. «Vitae summa brevis spem nos vetat inchoare ion» gam. » Ik twijfel bovendien of , bij het onafgedaan blijven van
meer dan eene door mij ondernomen taak , ik spoedig vrijheid zou.
hebben andermaal , door soortgelijke bewerking van een nieuw
onderwerp, aan mbn wensch gehoor te geven om u wederom alhier in gemeenzamen kring vereenigd: te zien. Maar ik verblijd
mij , gedachtig aan levenskortheid en ligchaamszwakheid, de
hoofdonitrekken mijner beschouwing in het hoofd en in het hart
van hoorders te hebben gelegd , op wier eigen onderzoek van
on.derwerpen zoo gewigtig, ik rekening maak. —Gij hebt mij
alien vergund u vrienden te noemen , en ik wensch dat de open.hartige mededeeling mijner inzigten den vriendschapsband tusschen hoorders en spreker moge gelegd of sterker hebben gemaakt mij n afscheid gaat met eene welgemeende aanbeveling in
deze hooggeschatte vriendschap gepaard. Bij deze aanbeveling heb
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ik niets to voegen , behalve, het is zoo, dit eene, hetwelk ik tevens
als het voornaamste beschouw , dat ik , zoo er iets goeds en nuttigs in mijne voordragt geweest is, den lof er van dankend terugbreng aan Hem van Wien ik de krachten ontving; terwip ik Hem
vergeving vraag voor het gebrekkige en verkeerde dat , door mijn
eigen toedoen , er thede gemengd werd.
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