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VOORREDE.
Mijn voornemen is, in algemeene trekken, de geschiedenis des
Nederlandschen Volks te schrijven, van de vereeniging van Noordmet Zuid-Nederland af, tot aan onzen tijd. Dit werk is een onmiddellijk vervolg can dat, waarin ik de geschiedenis des Neder
Volks van de vroegste tijden af, tot aan den slag bij-landsche
Waterloo, heb beschreven.
Al dadelijk toen ik de gebeurtenissen van de eeuw, waarin wij
-leven, vooral wat mijn vaderland betreft, overdacht, rees de vraag
bij mij op: is het thans reeds de geschikte tijd, om eene historie
te schrijven van een tijdvak, dat nog niet afgesloten is? In hoeverre zijn mijne krachten berekend voor die taak; zelfs in de
bescheidene afmetingen, waarvan ik den omtrek ken en heb
afgebakend? In hoeverre zal ik die onpartijdigheid en recht
eerste plicht eens historieschrijvers, steeds voor-vardighe,
de oogen houden; mij misschien niet door eene te groote liefde
voor ééne zaak, te groote bewondering voor sommige personen,
te grooten weerzin tegen ettelijke leerstellingen onzer eeuw, den
blik laten benevelen, die zoo helder mogelijk moet wezen, zal de
geschiedschrijver de gulden les niet uit het oog verliezen, hem
door Cicero gegeven in de woorden: 1 quie nescie primam eese hietoriae legem, ne quid /alai dicere audeai? deinde ne quid verii

,

)

1) Wie weet niet, dat het de eerste plicht des geschiedschrijvers is dat hij niet
waagt te zeggen wat onwaar is; vervolgens dat hij iets wat waarheid is, niet waagt
te verzwijgen; dat hij niet den schijn op zich laadt van iets te verbloemen of
in een verkeerd licht te stellen?
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non audeatf ne qua suscipio gratiae sit in scribendo? ne qua
simultatis ?
Het is altijd de vraag geweest, wat verkieslijker is: de geschie.
denis te schrijven in den tijd, waarin de feiten voorvallen, waarin
de handelende personen als levende, denkende, werkende wezens optreden; dan .wel nadat alles is geschied, nadat zij, die de voorname
tooneelepelers zijn in het groote drama van die historie, zijn teruggetreden achter de schermen, welke de Dood over hen heeft neer
Beschrijft men wat men ziet, men beschrijft wat men-gelatnP
zelf gevoelt, — wat men waarneemt dat anderen gevoelen. De onmiddellijke terugwerking der gebeurtenissen op eenen ernstigen,
denkenden geest weerkaatst in het boek, dat geschreven werd
in de dagen, waarin de feiten zijn voorgevallen; maar altijd, in
meerdere of mindere mate, ook de genegenheden, den tegenzin,
den hartstocht des schrijvers. De indrukken, welke de mensch ontvangen heeft door de gebeurtenissen des tijdvaks, dat verhaald
wordt, zijn derhalve juister teruggegeven; maar de onderlinge verhouding der verschillende gebeurtenissen, de invloed der eene op
de andere, de voorstuwende beweging, welke zij aan latere gebeurtenissen mededeelen, alle deze omstandigheden kunnen niet
zoo juist gezien worden door hem, die de geschiedenis beschrijft
van het tijdvak, waarin bij zelf leeft, dan door hem, die de geschiedenis beschrijft van een tijdvak, dat reeds in den afgrond der
verloopen eeuwen is terneergezonken, maar waarvan de bewijs
-stukenog
gebleven zijn.
Moeielijker nog dan het verhalen der gebeurtenissen van eenen
tijd, waarin men leeft, is het schetsen der personen, met wie men
leeft. De groote menigte is altijd geneigd geweest een tijd, eene
gebeurtenis bijna geheel te zaám te smelten met het beeld van
éénen man; aan dezen beurtelings schier al het goed, schier al
het kwaad, wat hare aandacht heeft getrokken, toe te schrijven en
hem daarvoor aansprakelijk te stellen. Ieder tijdvak van den duur
eens kortstondigen menschenlevens heeft mannen, die vaak al te
zeer worden bewonderd; dan weer al te zeer worden gelaakt;
soms al te onverschillig worden voorbijgegaan. Maar ook iedere
partij op politiek of kerkelijk gebied, op dat van kunst en wetenschap,
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heeft dergelijke voorliefde, vaak al te lichtzinnig weggeschonken, of
dergelijken tegenzin soms al te lichthartig opgenomen. Niemand, hoe
hij ook de les van Cicero voor oogen tracht te houden, kan zich
daarvoor geheel en al vrijwaren. Vandaar dat het schrijven der
geschiedenis van den tijd, waarin men leeft, zijne eigenaardiger
bezwaren heeft, die niet gering te schatten zijn: al moge dan de
omstandigheid dat de schrijver meer gevoelt, meer van uit de
onmiddellijke nabijheid kan gadeslaan, ook onmiskenbare voor
aanbieden.
-deln
Eenigermate, nooit geheel en al, kan men de moeielijkheden,
ontsproten uit de onmiddellijke indrukken, door tijd en door omgeving teweeggebracht, zien geneutraliseerd worden door _ logisch
en wijsgeerig denken 1). Het is nog minder de taak des historie
om de gebeurtenissen te kennen, dan wel om de be.-schrijve
teekenis der gebeurtenissen te begrijpen, — voor zooverre .het den
menschelijken geest geschonken is, om te kunnen doordringen
met zijn zwakken blik door den duisteren nevel, welke de Eeuwige
Bestierder aller wereldsche zaken heeft geworpen over Zijn werk,
waardoor de menschelijke maatschappijen, als door een alver2 ) Maar helaas 1
mogende veer, in beweging worden gebracht.
welke weifelingen en wisselingen van den menschelijken geest,
wanneer hij de gebeurtenissen beschouwt 1 Duizenden, honderdduizenden zien hetzelfde historische feit, zien het - ontwikkelen,
tot stand komen, zijne gevolgen achterlaten: allen zien hetzelfde;
maar zijn de gedachten daaromtrent, de gevolgtrekkingen daaruit,
voor allen dezelfde? — Naar gelang iemand door de eene, of
andere gedachte wordt geleid op den weg van zijn denken,
beoordeelt hij het feit, toch voor allen hetzelfde, verschil.
lend. Godsdienstgezindte, karakter, nationaliteit, maatschappelijke
stand, omgeving, theorie, sophisme, hartstochten, waan van den dag,
beheerschen het oordeel! En wat voor allen één moest zijn, wordt
—

1) Wie de wereldgeschiedenis, wie zijn eigen leven niet ernstig opvat, wie
zijne fantasie vrij spel laat, moet nooit als historieschrijver optreden.
2 , Ik dacht hier aan IToratius' woorden: Prudens futuri temporis eaitum
caliyinosa nocte premit Deus: aldus de heidensche dichter. Een christen wijsgeer, een Bossuet, zal zoo iets nog schooner en krachtiger en dieper hebben

gedacht.
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voor allen verschillend. Moet dan het denken twijfelen worden, of moet
do twijfelzucht worden weggedreven, gelijk een nare droom, door
den straal des lichts, die komt heendringen door de gordijn? —
Maar van waar het Licht? -- Het komt óf van Boven, bf het
is een chemisch product der gasontwikkeling in het moeras of op
het kerkhof, dat zwevend en dwarrelend flikkert en verdwijntl
-- Ziedaar, door één enkel beeld, geschetst mijne Philosophie
der Wetenschappen en der Kunst: ook mijne Philosophie der Historie! — Wil men mij daarom beschouwen als onbevoegd, als
bevooroordeeld, als onkundig, als partijdig; alles wat men mij
om• die Philosophie wil toevoegen -- ik neem het aan als een
eerelauwer.
De tweede vraag, die ik mij heb gesteld, is: zijn mijne krachten
berekend voor de taak, welke ik op mij heb genomen?
Ik zal die krachten niet overschatten. Ik ben ten volle overtuigd,
van de moeielijkheden aan mijn arbeid verbonden. Hoe langer ik daarover heb nagedacht, hoe veel te meer ik de bouwstoffen heb gezocht,
gevonden en gescheiden, des te meer ben ik overtuigd geworden
van de zwarigheden, waarmede ik zal hebben te kampen. Maar
in het plan, dat ik mij heb gemaakt van datgeen wat men vroeger,
wel eens, met verschillende bedoeling, ,Reconstructie der Nederlandsche Historic" genoemd heeft, heb ik ook opgenomen, het
schrijven van een geschiedkundig overzicht der gebeurtenissen
onzes lands sinds 1815; vooral met het oog op het weder
in bezit treden der Katholieken van Nederland van die historische rechten, waarvan zij nimmer hadden moeten beroofd
geworden zijn. Dat weder optreden der Katholieken van Nederland in hunne historische rechten is de groote gebeurtenis, waarvan ik getuige ben geweest, waarvan ik met ettelijke der handelende personen in aanraking ben gekomen. De
algemeene gesckiedenie des Nederland8chen volks in de laatste
tjjden, is, in zekeren zin, de tegenhanger van de GescLedenis
der 1Vederlandecke Beroerten. In het laatstgenoemde werk is
verhaald geworden, hoe de zeventien Nederlandsche Gewesten
door de Omwenteling der xvie eeuw van elkander zijn gescheurd en hoe het Katholieke volk der Noordelijke Prov

-
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ciën van zijne staatkundige rechten is verstoken geworden,
sinds en vooral omdat zij van de Zuidelijke Provinciën zijn
afgescheurd; in dit werk ben ik voornemens te verhalen, hoe
diezelfde zeventien Nederlandsche Gewesten, voor korten tijd
met elkander vereenigd, wederom, voornamelijk door de Godsdienst-quaestie, van elkander zijn gescheiden; maar hoe onder
den invloed van de terugwerking der algemeene Europeesche toe standen, de Katholieken van Noord -Nederland wederom zijn getreden in het volle genot dier politieke rechten, welke door de
Omwenteling der xvie eeuw hun waren ontnomen.
Ofschoon ik het bestek van het werk, dat ik met Gods zegen
nog hoop te voleinden, in eenigszins ruimer lijnen heb getrokken dan De algemeene Geschiedenis des Nederlandseken volks, heb
ik ze toch niet zóó ruim getrokken als die der Geschiedenis der
Nederlandsche Beroerten. Ik ben bescheiden in het doel, waar.
naar ik streef: want ik gevoel dat de moeielijkheden, welke
moeten overwonnen worden, ingeval ik dit werk zou schrijven,
gelijk ik het wel wenschte, nog grooter zouden zijn dan die, welke
ik ondervonden heb bij het schrijven van de Geschiedenis der Ne
Beroerten. Ik wil slechts een weinig uitgebreider-derlansch
wezen dan in de Algemeene geschiedenis des Nederlandschen volks.
Is het eerstgenoemde (Ned. Beroerten) geschreven, voornamelijk
met de woorden voor den geest: Scribitur ad probandum 1 het
andere, en ook dit, waaraan ik thans begin, is geschreven
met de woorden voor den geest: Scribitur ad narrandum. 2 De
reden hiervan zal den lezer verklaarbaar worden, door te wijzen
op één enkel feit.
Schrijft men de geschiedenis onzes Vaderlands van het jaar
1815 tot aan het jaar, waarin dit werk zal voleindigd wezen,
dan bespreekt tuen gebeurtenissen, voorgevallen terwijl zeer vele
der handelende personen nog leven; dan bespreekt men soms personen, wier geschiedenis nog niet door den dood afgesloten is. Tal
van officieele bescheiden, die licht kunnen geven, zijn nog niet
uit de archieven opgezocht en kunnen dit nog niet gedaan wor);

)

1) Het is geschreven om te bewijzen. 2; Het is geschreven om te verhalen.
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den. Tal van mededeelingen, uit den mond van handelende personen, welke voor den historieschrijver van groote waarde zijn
ter waardeering van toestanden en van gebeurtenissen, mogen door
die personen zijn verhaald geworden, maar daarom is nog door hen
geen vergunning verleend om hunne namen te noemen. Ettelijke
omstandigheden eindelijk, die in nauwe betrekking staan met.
algemeen bekende gebeurtenissen en algemeen opgemerkte verhoudingen, kunnen nog niet omslachtig worden verhaald. Wanneer
ik dit zeg, heb ik voornamelijk het oog gevestigd op datgeen, wat.
in nauw verband staat met de houding en verhouding der Katholieken in Noord-Nederland, sinds 1848 tot op onze dagen.
Zeer veel van hetgeen dáármede in betrekking staat, is mij door
persoonlijke omstandigheden, door vertrouwbare mededeelingen van
.handelende personen, door inzage van ettelijke documenten bekend. Ik zal gebruik maken van hetgeen ik weet, al verhaal ik
ook nog niet alles wat ik weet; al gebiedt de bescheidenheid en
de goede trouw mij ook, dat ik niet op mij het vers van Vondel
toepasselijk make: shy blaest, al wat by weet, met wijde kaken
uit." De tijd is nog niet aangebroken, dat wij, even als in de voor
Bijdragen voor de geeckiedenie van 1 et Bisdom van Haarlem-treflijk
en in het niet minder voortreffelijk Archief voor de geschiedenis van
liet Aartsbisdom Utrecht, stukken kunnen openbaar maken, die vaak
zoo'n helder licht verspreiden over de Historie onzes lands, en wel in
de eerste plaats over die der Katholieken in Nederland. Het stof
der aarde moet de handelende personen hebben bedekt, eer het
stof der archieven van onzen tijd kan worden verontrust.
Ik reken het mij echter tot een plicht de volgende verklaring
af te leggen — eene verklaring voor hen, wien het soms nog in
den mond en het hart bestorven ligt: „kan er van Rome
iets goeds komen ": Ik heb mij bescheidenheid in het
mededeelen van het een en ander niet ten plichte
opgelegd, omdat het ,,werk van Rome" een werk
,der Duisterni8ee" is-- integendeel: het kan het licht
verdragen; maar omdat wij, Hollanders, over 'talge.
meen er niet op gesteld zijn, gedurende ons leven
al te zeer besproken te worden: ook omdat ik mij
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niet gerechtigd acht, alles wat mij onder de
oogen is gekomen, af te schrijven, te laten afdrukken.
Moge de een of ander dit niet „wetenschappelijk" vinden of
het als een reden tot blaam beschouwen: ik zal mij daarom niet
bekommeren. Ik wil hem er slechts aan herinneren 'dat voor vijftig jaren M. C. Van Hall het niet eens kon goedkeuren, dat
Groen Van Prinsterer de Archives de la Maison a' Orange-Nassau
uitgaf: archieven, die betrekking hadden op de geschiedenis van
1556-1584. Ook is het niet onbekend dat, aan de ministeriën,
men volstrekt niet geneigd is, zoo maar alles openbaar te Iaten
maken.
Ik betwijfel bijvoorbeeld — hoewel ik niet bij ondervinding
kan spreken -- of men alle stukken, betreffende de zaken van
R. K. Eeredienst, welke sedert 1815 in de archieven zijn opgestapeld, nu al reeds zou willen aan het licht laten brengen. En
toch is het bekend genoeg, dat men de Geschiedenis der Omwenteling van 1830, meer nog dan bij de ministeriën van Binnen- en Buitenlandsche Zaken, moet zoeken bij het ministerie (of het
Directeur - generaalschap) van R. K. Eeredienst. Zoo ook is er
omtrent de Geschiedenis van 1853 nog al het een en ander bij
hetzelfde ministerie te vinden, wat voor de geschiedenis van de
invoering der R. K. Hierarchie in Noord -Nederland, — te schrijven
door een volgend geslacht— allerbelangrijkst is; hoewel ook belang
stukken omtrent die invoering in andere archieven zijn te-rijke
vinden.
Bijna even moeielijk is het te spreken over R. K. mannen,
die in of na 1848 op den voorgrond zijn getreden. Velen rusten reeds van hunnen arbeid, maar hunne kinderen, hunne dier
betrekkingen leven; anderen bewegen zich nog in-barste
onze woelige maatschappij of genieten de rust des ouderdoms.
Ware het werk, dat ik mij heb voorgesteld, een strijdschrift, ik
zou mij niet ontzien de wapenen van een eerlijken strijd voor of
tegen hen te gebruiken; maar den historieschrijver zijn grootschere
plichten opgelegd dan den dagblad- of vlugschriftschrijver. Van
daar dat hij veel meer moet wikken en wegen, wat hij aan zijne
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pen ontvloeien laat. Ook zou ik vreezen somwijlen misbruik te
maken van hetgeen het vertrouwen des Benen,. de aanraking met
den andere ter mijner kennis hebben gebracht.
Wijl ik dat alles rijpelijk heb overwogen, heb ik mijne taak zeer
bescheiden opgevat. Ik zal slechts in algemeenheden schrijven: zoo.
nochtans dat mijne, bijzondere bekendheid met gebeurtenissen, toestanden en personen, die behooren tot de geschiedenis der Roomsep
Katholieken in ons vaderland, volstrekt niet zal verloren zijn voor
mijnen arbeid. Ik laat echter aan een geslacht, dat na ons komen zal,
de taak over om intiemer te treden in de bijzonderheden, en zaken
te verhalen, waarop ik misschien slechts nu en dan ter loops een
blik zal werpen.
Ten derde heb ik mij zelven afgevraagd, in hoeverre mijne liefdevoor eene zaak mij niet de billijkheid en rechtvaardigheid jegens.
uitstekende mannen zal doen uit liet oog verliezen; mannen verbonden aan eene zaak, welke ik, zoodra het de beginselen en de gevolgen
8aarvan betreft, naar mijne meening niet de mijne maken mag? —
Als ik deze bedenking beantwoord, zeg ik al dadelijk: wie
onzer is onpartijdig? — Slechts hij die niet bemint — en wiebemint niet? — Slechts hij die niet denkt! — Alléén hij
die denkt, kan beminnen. — En zou men van den historie.
schrijver ooit kunnen vorderen dat hij niet denke, dat hij zich
niet afvrage: wie en wat gelijk of ongelijk heeft; wat de zaak
van recht en waarheid is? — Dat woord onpartjjdiq is slechts
een afdoend argument voor hen, die weinig, nadenken, veel na.
praten.
Trouwens het woord wordt door velen in den zin gebruikt,,
van billijk oordeel vellen; van het goede niet te miskennen in
den tegenstander; van den geestverwant het verkeerde niet te ver
bezwaren, die oprijzen tegen-bloemn;vahtdler
hetgeen de eigen partij verheerlijkt en van de argumenten,
welke aan de tegenpartij ten goede komen. Wil men het woord
onpart j dig in dien zin opvatten, — welnu ik heb, zoolang ik
de pen als historieschrijver heb gevoerd, mij dàárop toegelegd.
De woorden van Cicero, door mij zoo even aangehaald, verdwijnen nooit voor de bogen van mijnen geest. Maar er is een soort
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van onpart jdigheid, waarnaar ik nooit trachten wil; welke ik mij
nooit toegewenscht zou willen hebben. Het is die, welke men toeschrijft aan hem, die zoo flauwhartig mogelijk de zaak schijnt te beminnen, waarvoor hij in het strijdperk treedt; die zoo lamlendig mogelijk geschaard staat in de gelederen onder zijn vaandel; die zoekt
te schipperen (om dat echt Nederlandsch woord te gebruiken) het
zij met feiten, het zij (wat nog veel erger is) met beginselen.
Virtus et in koste laudanda : wat goed is moet men prijzen ook in
den tegenstander.
Niet minder dan voor het schipperen met de beginselen en met
de personen, die als party tegen over die staan, waartoe ik behoor, -niet minder dan voor dat schipperen, gevoel ik afkeer voor het
zwakhoofdig medegaan met hen, die, onder den druk van eenen
waan of van een hartstocht, aan degenen, welke zij beweren dat tot
hunne partij moeten behooren, iets willen opdringen, wat niet
essentieel behoort tot de beginselen, waarop eene partij rust. Ik
gebruik thans het woord party (afkomstig van pars) in den meest
mogelijk uitgebreiden zin des woords: als godsdienst — ofschoon
die eigenlijk te edel is om daartoe te kunnen worden gebracht (zij
is voor mij een gekeel nooit een deel) ; -- als politieke overtuiging
enz. Laat ik door één paar voorbeelden mijne meening duidelijk maken. Er is een tijd geweest, in het eerste vierde deel onzer
eeuw, dat men in Frankrijk de zaak der Kerk onafscheidelijk ver
waande met de zaak der Bourbons. Er zijn tijden geweest,-enigd
waarin men Catholicisme en Monarchale Regeeringsvorm zoo innig
verbonden met elkander rekende, dat. men voor een slecht Katholiek beschouwd werd, indien men niet een vurig aanhanger eener
Dynastie was. Er is een tijd geweest (die tijd behoort nog niet
tot de geschiedenis) dat men de Vr ijheid onvereenigbaar achtte
met liet geloovig buigen voor een Bovennatuurlijk van God uit
Gezag. Er is eene dwaling, welke Vrijheid met Bande -gean
homogeen verklaart. Er is eene dwaling, die verklaart-losheid
dat Vrijheid is besloten in eenige politieke rechten. Ten allen
tijde hebben hartstochtelijke personen, drijvers, overdrijvers z66
het edele met het minder edele, vaak zelfs met het on.
edele, door elkander gemengd (enkelen uit berekening, verreweg
;
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de meesten te goeder trouw), omdat zij dachten dat de wimpel,
die boven het vaandel was opgeheschen, het vaandel zelve was.
Ik heb, zooveel mijne zwakke vermogens mij dit toelieten, altijd
mijn best gedaan om mij niet door dergelijke valsche leuzen te
laten medeslepen.
De onparl digkeid -- om nu dat woord ook maar te gebruiken — in den zin, gelijk ik die begrijp, acht ik een der eerste
plichten van den historieschrijver. Werd mij ooit de gelegenheid
geschonken om van De Geschiedenis der Nederlandscke Beroerten
Bone tweede uitgave te bezorgen, misschien zou ik dan vele uit
wijzigen, hier en daar eenige scherpe punten afslijpen,-drukinge
omdat het boek nu en dan te veel het karakter van een strijd
draagt; -- maar ik zou in niet één essentieel punt iets veran--schrift
wat ik gezegd heb - want het is geschreven, met eene innig
van
deren
gevoelde overtuiging. Hier en dáár evenwel zou mijn oordeel
over eenige nevenomstandigheden, over de beweegredenen, over de
daden van eenige personen ietwat zachter klinken. Beaucoup
comprendre fait beaucoup pardonner, is een waar woord, maar ik voeg
ter nadere verklaring er bij : Verklaren is nog geen goedkeuren.
Het is met den collectieven mensch — een volk, een maatschappij -- als met iederen mensch in het bijzonder. Hij beheerscht
en geleidt vaak de omstandigheden, maar wordt er nog veel
meer door geleid en door beheerscht. Hoevele factoren, buiten
hem, die hij niet kan wegcijferen, waarvan hij de inwerking niet
kan ontvluchten, oefenen invloed uit op zijne daden en wat zijne
daden teweeg brengen, zijne meeningen ! In ieder mensch ligt een
onverdelgbaar, onveranderlijk, niet te wijzigen iets; maar voor
iederen mensch is ook buiten, geheel om hem heen, iets wisselende
en veranderlijks, waaraan hij zich niet onttrekken kan. Vergeet men
het bestaan van het eerste, dan cijfert men alle moraal, alle ver
weg; dan is hij niets meer dan-antwordelijkhsmcn
een riet, bewogen door de winden. Vergeet men het andere, dan
miskent men, wat het meest tot verontschuldiging kan strekken
van hetgeen niet wel gedaan is of niet wel gedacht. Z66'met
den mensch, als individueel wezen, z66 met den collectieven mensch,
als volk, als maatschappij. Verliest men dit niet uit het oog,
.
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dan zegt men, ook als geschiedschrijver, Beaucoup consprendre
fait beaucoup pardonner.
Ziedaar wat ik heb gedacht en wat ik nog denk, nu ik dezen
nieuwen arbeid op mij laad. Ik heb in mijne jeugd de indrukken
ondervonden van cone achteruitzetting der belijders van het Geloof mijner vaderen — eene achteruitzetting, die, wel is waar, in
strijd was met 's lands wet, maar die feitelijk bestond, op velerlei
manieren werd gehandhaafd, en ontsproot uit diep gewortelde
begrippen bij de meerderheid des Nederlandschen Volks. Ik heb
in de jaren van mijnen mannelijken leeftijd gezien, gevoeld, mede
gearbeid, toen wij, Katholieken van ons land, onze krachten inspanden om ons gelijk recht te handhaven en tot eerie werkelijkheid te maken, het niet slechts in een staat van fictie te laten.
Ik heb het innig verband begrepen tusschen 's lands historie en
's lands staatkundig leven; het innig verband tusschen de toestanden, voornamelijk van de Nederlanders, zonen der Katholieke
Kerk, on de algemeene toestanden van Europa ; hot innig verbond dier historie met onze religieuse en letterkundige beweging. Niet geroepen o% zelf een actieve rol op het openbaar tooneel des staatkundigen levens te vervullen, heb ik ge
toch, zooveel in mijn vermogen staat, harmonisch samen-mend
te werken met mannen, één met mij door gemeenschappelijke richting en gemeenschappelijke overtuiging. Innig gehecht
aan het Geloof mijner Vaderen, aan het land mijner geboorte,
aan eene Dynastie, symbool van 'a lands eenheid en onafhankelijk
aan eene politico-religieuse richting des geestes, onder wier-heid,
volgelingen ik mijne oudste en dierbaarste vrienden tel, heb ik —
in het volle bewustzijn van alle verplichtingen, welke uit al deze
gegevens ontspruiten — de pen in handen genomen, hoop ik dit
werk te voleinden, hoop ik getrouw te blijven aan hetgeen ik in
deze regelen schrifts heb uiteengezet, als de gedachte die mij leidt.
Credidi, propter quod locutue sum.
-

Da,. W. J. F. NmExs.

HOOFDSTUK I.
Het Congres van Weenen.

Napoleon was dan door het verbonden Europa omvergeworpen
en naar een eiland in de Middellandsche Zee verbannen. Hij, de
van tand tot teen gewapende vertegenwoordiger der Fransche
Revolutie, die door geheel het Westelijk en Zuidelijk vasteland
van Europa de oude instellingen had helpen omverwerpen, zonder
dat hij de nieuwe nog overal had kunnen invoeren, had moe
wijken, meer nog voor den opstand der volken dan voor de-ten
samenwerking der vorsten. Overal waar zijne legerscharen buiten
Frankrijk waren gekampt geweest, was een groot gedeelte des,
lands aan zijne voormalige beheerschers onttrokken, stukken
grondgebied den eene ontnomen, den andere geschonken of bij
Frankrijk gevoegd, zonder te vragen welke de wenschen
en de belangen waren der volken, welke die landstreken bewoonden. Gelijk na den inval der Barbaren en den ondergang
des Westelijken Romeinschen Rijks, ,,de zielen" werden weg
weggenomen, alsof de menschen deelen waren-geschonkf
van den grond, met den grond het eigendom der bewoners, zoo
had ook hij gehandeld, van Wien toen gezegd werd en later nog
gezegd geworden is dat hij de Revolutie had gebreideld in hare
buitensporigheden, maar hare groote beginselen in Europa had
gegrondvest. De overwinnaars moesten derhalve beschikken over
een zeer belangrijk gedeelte van Europa's grond en volken, gelijk over goederen, waarvan de bezitters niet meer bestaan, en
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die derhalve aan het domein zijn vervallen; of gelijk aan die,
waarover door twee partijen wordt getwist, en waarop de rechter
tot zoolang, dat hij vonnis zal gesproken hebben, heeft beslag
gelegd.
De volken waren met uitbundige geestdrift te wapen gesneld; het bloed van duizendtallen had op de slagvelden gestroomd;
zij waren, als voor eene heilige zaak, den dood te gemoet ge.
gaan, onder aanvoering hunner vorsten. Deze zouden thans be.
slissen, hoe er met de opengevallen landen en met de van
Frankrijks heerschappij of Frankrijks invloed vrij gemaakte volken zou gehandeld worden. Zij, keizers, koningen, hertogen,
gezanten hielden een Congres te Weenen. De terugkeer van
Napoleon, uit Elba, de opstand der militairen, die hem weder
als hunnen Keizer begroetten, doch die te Waterloo werden overwonnen, waren wel verre van het werk der diplomatie te vertragen, een reden te meer om de nog hangende geschillen zoo
spoedig mogelijk af te doen. Nog voor dat de legers der Bondgenooten het leger van Napoleon verpletterden, was liet werk van
het Congres te Weenen (9 Juni 1815) geëindigd en was het nieuwe
statenstelsel voor Europa gevestigd, door tractaten, welke voor
verbindend werden verklaard, en dit zouden blijven zoolang niet
-een machtiger ze kon overtreden.
Het werk, opgedragen aan het Weener Congres, was dan in de
eerste plaats de grenzen af te bakenen voor de verschillende
staten. Het hield daarbij vooral in liet oog om ieder der Mo.
gendheden schadeloos te stellen voor hetgeen zij door de Napoleontische overheersching had verloren; hetzij door herstel in
voormalig gebied, hetzij door het afstaan van meer begeerde landen; om aan de groote Mogendheden, door wier krachtsinspan.
•fling vooral het Fransche keizerrijk was omvergeworpen, een soort
van oppertoezicht over Europa te geven; om waarborgen te nemen
tegen der Franschen zucht tot het wreken van de ondervonden
nederlaag en tot herhaalde verstoring van de rust des vredes.
Het heette ook dat de Mogendheden, te Weenen vergaderd, het
nieuwe statenstelsel zouden grondvesten op de fondamenten van
.rechtvaardigheid en van meerdere vrijheid der volken.
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FRANKRIJK GEBREIDELD.

Bij de eindregeling van hetgeen te Weenen was besloten, werd
er in de eerste plaats aan gedacht om Frankrijk zooveel mogelijk
te breidelen. Voor den terugkeer van Napoleon uit Elba, had
Lodewijk xvnl, door zijnen gezant Talleyrand, op het Congres
-als gelijke met de groote Mogendheden geraadpleegden besluiten
helpen nemen. De koning van Frankrijk was opgetreden als handhaver der rechten van de legitieme vorsten: zijn gezant had meer
evenwicht gehouden tusschen Rusland en Pruisen-malenht
aan de eene, Oostenrijk en Brittannië aan de andere zijde. De
begeerte toch van Rusland om geheel Polen te hebben, van
Pruisen om geheel het koninkrijk Saksen in bezit te nemen,
hadden groote spanning_ tusschen de vier Mogendheden teweeg.
gebracht. Na Waterloo werd echter Frankrijk als overwonneling
behandeld. De verbittering der volken was niet minder algemeen
dan die der vorsten. De Bourbons Waren in veler oogen oor
opstand der militairen, en de vraag werd herhaal -zakvnde
gedaan of dat verouderd koningsgeslacht nog wel bij-delijk
machte was zulk een woelziek volk te regeeren. De natie zelve
werd niet minder verdacht gehouden van onverbeterlijk te zijn
in hare zucht naar omwentelingen en naar overheersching van
-andere natiën. Van daar dat tusschen de groote Mogendheden
de vraag in allen ernst behandeld word, of men Frankrijk niet
geheel en al machteloos moest maken, door het te verbrokkelen.
De Duitschers en Oostenrijkers waren gezind om Elzas en Lotharingen, -- gelijk later, in 1871, is geschied, — weder als Duitschen grond te nemen en te onttrekken aan de Fransche heerschappij. Ook werd de vraag gesteld, of het niet raadzaam zou
zijn om een gedeelte van noordelijk Frankrijk, dat vroeger onder
Karel v en Philips it bij België had behoord en door Lode-wijk xiv was genomen, weder bij de -Nederlanden te voegen.
Evenwel behield eene meer bezadigde meening op het Congres
te Weenen de bovenhand. Alexander i verklaarde zich tegen de
verbrokkeling van Frankrijk. Talleyrand wist Lord Wellington te
-overtuigen van het gevaar, dat er voor Europa misschien spoedig
zou opdagen, indien door de vermindering der macht van zijn
land, door het bovenmatig toenemen der macht van andere Mo,
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gendheden, het politiek evenwicht in Europa zou worden verbroken. De overwinnaar van Waterloo was van dezelfde meening
als de Fransche diplomaat, en zijne inzichten werden door het
kabinet te Londen gedeeld. Frankrijk verloor dan ettelijke bezittingen buiten Europa en een grondgebied van zeventien vierkante mijlen, deels aan Rijn-Beijeren, deels aan Nederland; en
wel Philippeville, Mariëabourg en Givet. Het moest zeshonderd
millioen francs oorlogskosten aan de overwinnaars betalen en een
leger van 150,000 man der geallieerde Mogendheden, op eigen
kosten, gedurende den tijd van zeven jaar onderhouden. Dat
leger zou in de vestingen aan de noordelijke grens in garnizoen
worden gelegd. De regeering van Lodewijk xviii slaagde er echter in om reeds in 1818 de verwijdering van de legers der Geallieerden te verkrijgen.
Brittannië had het doel van zijne groote staatslieden der xviiie
eeuw bereikt. Het was meester van de zeeën geworden. Het had de
voornaamste stations, waardoor de heerschappij kon gehandhaafd
worden, bemachtigd. Gibraltar gaf het niet over. Malta kreeg het
door tractaten, die het feitelijk bezit, gedurende vijftien jaren,
wettigden. Het verkreeg bovendien in Europa het eiland Helgoland, dat de Elbe beheerscht, . en het protectoraat over de Ionisehe eilanden. België word, omdat vooral de Britsche staatslieden
dit wenschten, met Noord-Nederland vereenigd, opdat Antwerpen
nooit aan Frankrijk zou komen, en een sterke staat van den
tweeden rang aan de noordergrens van dat land zou worden ge.
grondvest. Voorts verkreeg Engeland van Nederland het bezit van
Kaap de Goede Hoop, en van Demerary, Essequebo, en Berbice in
Zuid-Amerika. Ook Frankrijk moest ettelijke bezittingen in Azië,
Amerika en Afrika aan Brittannië afstaan. De macht van Enge
derhalve in den loop der laatste jaren, sinds de zeven--landws
jarige oorlog gestegen in onevenredige verhouding met hetgeen
Frankrijk vroeger was geweest. Wel hadden de Noord• 4merikaansche Staten zich van het moederland afgescheiden, maar avonturiers,
als Oliven, Hastings, veldheeren als Wellington, hadden op het
vasteland van Azië, het machtig Britsch-Indische Rijk, gegrond
dat nog altijd in 's lands bezit is en in invloed op de Aziatische-vest,
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volken toeneemt, al moge de innerlijke macht, door misschien
bovenmatige uitbreiding, niet meer aangroeien.
Rusland had zich niet schadeloos te stellen; want het had niets
verloren. Maar het nam Finland van Zweden, het maakte het
overschot van het Poolsche Rijk, waarvan Napoleon het groot
Warschau had gemaakt, tot een zoogenaamd onaf-hertogdm
Polen, onder den achepter van den Czaar. -hankelijKogr
Oostenrijk stelde zich schadeloos voor het verlies van België,
door het grondgebied der voormalige Republiek Venetië. Het
begeerde de verafgelegene Zuidelijke Nederlanden niet. Voorts
nam het in Duitschland het voormalig aartsbisdom Salzburg, en
plaatste een aartshertog op den troon van Toskane en des keizers dochter, de gemalin van Napoleon, op dien van Parma. De
adelaar van het Huis van Habsburg bleef den eenen klauw gevestigd houden op Duitschland, waar het echter in Pruisen een
gelijke vond, de andere op Italie, waar zich eene partij, die eerlang
machtig werd, tegen den gehaten ,,Duitscher" begon te ver
-zetn.
Hoe ook alle mogendheden vielen op den te verdeelera buit
van „land" en van „zielen", niet een hebzuchtiger dan Pruisen.
Het begrip van Pruisische suprematie over noordelijk, zoo niet
over geheel Duitschland, — het begrip van het ééne en machtig Duitsche Rijk, dat wij in 1871 hebben zien verwezenlijken,
spookte toen reeds in de hoofden, zoowel van de echt Pruisgezinden, als in die van de democraten. Het was er echter verre
van af, dat dit begrip reeds algemeen genoeg verspreid was. De
omstandigheden waren ook van dien aard, dat het slechts als
een hersenschim kon worden beschouwd. De politiek der Hohen
in 1815 geene andere dan die der voorvaderen van-zolernswa
thans
regeerenden
koning van Pruisen: uitbreiding van grond
den
koste van zwakkere naburen, vooral van kerkelijke-gebid,tn
vorsten en van vrije flijkssteden. De onbeschroomd geuite begeerte om geheel het koningrijk Saksen in te lijven en den vorst
val dat land elders „schadevergoeding" te schenken, gaf aan
zulk een tweespalt op het Congres te Weenen, dat-leidngto
e erstens daardoor de vertegenwoordiger van Frankrijk, Talleyrand,
-
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glen invloed zijns lands op de publieke aangelegenheden van Europa
herwon, wijl hij zich ten gunste van liet Legitimiteits-beginsel
verklaarde, en Oostenrijk en Brittannie in de zaak van Saksen
,steunde tegen Rusland en Pruisen; tweedens, dat er zelfs gevaar ontstond voor een Europeeschen oorlog. De landing van Napoleon herstelde de eensgezindheid tusschen de groote mogendheden. Pruisen vergenoegde zich met een groot deel van Saksen
en met verreweg het grootste deel der Duitsche landen aan den
Linker Rijnoever, (meestal gebied van de voormalige aartsbisschop.
pen van Keulen en van Trier,) met Westfalen. Daardoor werd
het de oostelijke nabuur der Nederlanden en van Frankrijk.
De oude staatsregeling van het Duitsche Keizerrijk had in
-1806 opgehouden te bestaan; het Rijnverbond, onder bescherming
van den keizer der Franschen, was in 1813 uiteengespat. De
vraag was nu, hoe op het Congres te Weenen aan Duitschland
een nieuwe staatsvorm zou worden gegeven. Er werd besloten
tot een Statenbond. De machtigste Staten van dien Bond waren
Oostenrijk en Pruisen. De• eerste zou voorzitter wezen op den
Bondsdag, die alle jaren te Frankfort aan de Main zou bijeen.
komen. Acht en dertig Staten, waaronder vier vrije Rijkssteden,
hadden daarin zitting. Een keizer, de koning van Pruisen,
-drie andere koningen, die van Beieren, Wurtemberg,
• Saksen, groothertogen, hertogen waren allen souvereinen in hun
eigen land. Eenige dier souvereinen hadden een grondgebied,
•kleiner dan Bene enkele der kleinere provincien van Nederland;
maar alle waren souvereinen. De machtigste onder hen hadden
hun gebied weten te vermeerderen door het ,,mediatiseeren" van
kerkelijke goederen en van kleinere vorsten, die vroeger alleen den
Duitschen keizer als opperheer erkenden.
De Koning der Nederlanden werd, als groothertog van Luxemburg, lid van den Duitschen Bond; zoo ook de koning van Brittannie, als koning van Hannover; de koning van Denemarken,.
-als hertog van Sleeswijk-Holstein enz.
Evenals de koning van Saksen, werd ook die van Denemarken door het Congres te Weenen behandeld als een, die moest
boeten voor zijn trouw aan het bondgenootschap met den Fran.
,

-
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schen keizer: eene ,,misdaad" waaraan echter alle leden van het
Congres, Engeland uitgezonderd, schuldig waren geweest. Do
eigenlijke reden echter was, dat een deel van hun grondgebied
werd begeerd door een der overwinnaars. Napoleons maarschalk,
Bernadotte, was tot erfgenaam van de Zweedsche kroon aangenomen. Hij voegde zich in 1813 bij het bondgenootschap, dat
tegen den Keizer was gesloten. Noorwegen, dat met Denemarken tot een afzonderlijk Rijk was vereenigd, zou het loon
daarvoor wezen; mits Zweden Finland afstond aan den Czaar.
Te Weenen werd vastgesteld wat voor de toetreding van Bernadotte was beloofd. Zweden kreeg Noorwegen tegen afstand van
Pommeren; maar Pruisen wilde Pommeren, en de koning van Denemarken moest zich tevreden stellen met een som geld en Lauenburg.
Spanje en Portugal verloren niets van hun grondgebied; maar
wonnen ook niets. De Paus werd in den Kerkelijken Staat als
vorst hersteld, maar verloor Avignon in Frankrijk. De koning van
Napels, Murat, had voor zijn verraad (zoo mag men zijn afval
noemen) aan Napoleon ' gepleegd, de toezegging gekregen dat hij
in het bezit van zijn kroon zou blijven. Frankrijk en Oostenrijk
echter wilden op het Congres van Weenen bewerken, dat die indringer uit de rij der geboren vorsten werd gestooten; maar Alexander i wenschte getrouw te blijven aan zijn woord. Murat bedierf
zijn eigen zaak toen hij, na de landing van Napoleon, zich meester
trachtte te maken van geheel Italic. Deze poging mislukte en
kostte hem den troon.
Het Huis der Napelsche Bourbons werd nu ook op den troon van
Napels hersteld. Toskane werd een groot-hertogdom voor een vorst
uit het Oostenrijksche Huis. Parma kwam aan Maria Louisa, dochter
van keizer Frans i; Modena aan het Huis der voormalige hertogen uit het Huis van Oostenrijk-Este; Lucca aan een Bourbon.
De koning van Sardinie werd hersteld in het bezit van zijne
Staten op het vaste land en kreeg Savoye van Frankrijk terug;
dat vermeerderd werd met het gebied van de voormalige Republiek
Genua. De keizer van Oostenrijk voegde Venetië bij het hertogdom Milaan, dat in 1796 hem door de Franschen was ontnomen, en maakte daarvan het Lombardo-Venetiaansche konink-
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rijk. Door zijne macht, door zijn invloed op de Italiaansche
vorsten uit het Keizerlijk Huis, door verdragen oefende Oostenrijk
een allesbeheerschenden invloed uit op geheel Italie.
Zoo werd de kaart van Europa op het Congres te W Benen
herzien. Wat keizer Napoleon, -- de gewapende Revolutie, — had
gedaan uit kracht van zijn beginsel, werd door de vorsten, in
de hoofdstad van den meest•conservatieve der vorsten, insge.
lijks gedaan krachtens het recht der overwinning, ook hun thans
geschonken, en krachtens het recht der bajonetten, waarover
zij konden beschikken, in dien een vorst of een volk het
durfde wagen aan hunne besluiten tegenstand te binden. Het
werk der diplomaten, dit werd luide verkondigd, was het werk
van eene conservatieve staatkunde, welke eindelijk, zegevierend
over de revolutionaire hartstochten, door de Fransche ontketend, en over het militair despotisme van den ,,Robespierre te
paard," 1 ) Europa zooveel mogelijk op de oude grondslagen
zocht te herstellen. — Maar was de Politiek van het Weener
Congres inderdaad eene conservatieve? — Ziedaar een vraagstuk,
dat in liet nauwste verband staat met de geschiedenis der
Nederlanden in het tijdvak van 1815-1830.
Voorzeker, de vorsten en diplomaten, die te Weenen over het
lot van ons werelddeel beschikten ; waren allen bezield met
den weasch om een eind te maken aan de oorlogen, die sinds
1791 Europa onophoudelijk hadden geteisterd; om rust en vrede
.aan de volken terug te schenken; om een Statenstelsel te formeeren, dat de noodige waarborgen kon geven tegen den terug.
keer der revolutionaire schokken, welke, naar men vermeende,
slechts uit den krater, die Frankrijk heette, konden voortkomen.
De lust om nogmaals geheel Europa in vuur en vlam te zetten
moest den Franschen afgeleerd en een waarborg verkregen worden, dat het niet zoo spoedig weder den vrede zou storen.
Dit te willen en de middelen daartoe te gebruiken was ongetwijfeld een recht van het Congres. Ook valt het niet te
miskennen dat het onmogelijk was om alles weder terug te
1) Zoo werd Napoleon wel eens genoemd.
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brengen tot den toestand, zooals die was vóór de Fransche Re.
vólutie en vóór dat de grootste politieke misdaad der xvut eeuw,
de verdeeling van Polen, haar beslag gekregen had. Maar geheel
iets anders was het of dit moest geschieden, — en niet anders
had kunnen geschieden — gelijk de onderhandelaars te Weenen
dit hebben gedaan. Wat vooral, ten gevolge van de bedwel
geestdrift, teweeggebracht door den val van Napoleon,-mend
niet was opgemerkt geworden, tenzij door eenige weinige, zeer
scherpziende geesten, was dat de nieuwe staatsregeling van Europa
gegrondvest werd op dezelfde grondslagen, als waarop het Na
keizerrijk was opgebouwd geworden. Het is waar,-polentisch
de vorsten riepen een beginsel in, dat ten eene-male streed met
het grondbeginsel der Revolutie; ze riepen de Legitimiteit te
hulp, maar allóón ten bate der vorstelijke dynastiën. Even legi.
tieme rechten als die der Habsburgers, der Bourbons werden
over het hoofd gezien, ja meestal met minachting bejegend.
Waarom b. v. hadden de Republieken Genua en Venetië,
waarom hadden de Duitsche gemediatiseerde vorsten en de vrije
Rijkssteden niet evenveel recht op herstel in den toestand, als
vóór de Revolutie, als dit b. v. een hertog van Brunswijk,
een hertog van Modena had? Waarom kon het onrecht van de
verdeeling van Polen niet evenzeer hersteld worden als het onrecht van de verovering van Belgie en van de Rijnpsovinciën
door de Franschen P Waarom kon aan Belgie, (gesteld zelfs dat
het algemeen Europeesch belang de heerschappij van het Oostenrijksche Huis niet vorderde, en men het veroveringsrecht niet
wilde erkennen en op het tractaat van Luneville wilde terug
geen eigen zelfstandig bestuur gegeven worden P Het be--komen,)
lang der dynastiën werd echter alleen te Weenen in aanmerking
genomen. Gelijk Napoleon dit had gedaan, zoo trokken ook de
groote Mogendheden lijnen op de kaart van Europa en verdeel-,
den den grond met ,,de zielen", welke dien grond bewoonden.
Omdat Pruisen Saksen wilde hebben, werd althans een deel van
Saksens bevolking onder den schepter der Hobenzollerns gebracht;
omdat Pruisen machtig wilde zijn en omdat de Mogendheden
een machtigen staat aan de Fransche grens begeerden, werden
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de Rijnprovinciën, die toch in zoovele opzichten in geaardheid,
godsdienst en belangen, geheel onderscheiden waren van do
bewoners van Brandenburg, Pommeren en Pruisen, met deze ge
onder de heerschappij der militaire dynastie, de opvolgers van-westn
Frederik ii, gebracht. Omdat Brittannie niet wilde dat Antwerpen
aan Frankrijk blijven zou, omdat Oostenrijk zijne y 0ostenrijksche" Nederlanden van zich wenschte te schuiven, moest België
met onze voormalige Republiek tot één Rijk gemaakt worden.
Omdat Oostenrijk n schadevergoeding" moest hebben voor België
werd Noord-Italië aan de Duitschers onderworpen. Ofschoon niet
in zulke mate als dit de keizer der Franachen had gedaan, volg.
den toch de groote Mogendheden ten voordeele der regeerende
vorstenhuizen, de politiek van opportuniteit en van dynastische
belangen, welke Napoleon had gevolgd, toen hij de kaart van
Europa veranderde naar mate dit gelegen kwam aan zijne politiek,
naar mate hij ergens eene Napoleontische dynastie wilde grond.
vesten of deze krachtiger maken. Wel verre dus van het revolutionair karakter te verloochenen, toen zij, naar het heette,
de Omwenteling in hare gevolgen en in haren machtigsten ver
keizer der Franschen, wilden onderdrukken,-tegnwordi,
bleven de vorsten, op het Weener Congres vereenigd, in het
wezen der zaak, gekroonde revolutiemannen, door hunne eigendun
vaak despotieke beschikking over landen en volken. Zij-kelij,
bekommerden zich zeer weinig over het historisch recht, voort
uit de geschiedenis van vroegere dagen, waar het-gesprotn
b. v. kerkelijke vorstendommen, waar het vrije Rijkssteden,
waar het roemrijke Republieken, als Genua en Venetië , gold:
zeer veel echter, wanneer de belangen in het spel kwamen van
een vorstenhuis, vooral als dit het voorrecht had door familie
verbonden te wezen aan een der groote Mogendheden,-bande
zooals b. v. dit het geval was met het Huis van Oranje- Nassau, met
dat van Baden, met dat van Hessen-Darmstadt. Eigenaardige
belangen van landstreken werden gering geschat, en een der
machtigste gevoelens van het menschelijk hart, dat ontsproot uit
den godsdienst, werd schier beschouwd als van geenen invloed meer
te zijn. Het katholieke België, de katholieke Rijnlanden werden
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aan protestantsche vorsten, het katholieke Polen aan een schismatieken keizer geschonken; bijna alle geestelijke vorstendommen
van Duitschland, die door Napoleon weggeschouken waren aan
luthersche of calvinistische vorsten, die „schadeloos gesteld
moesten worden", bleven aan die vorsten.
Bij den opstand der volken, vooral der Duitschers tegen Napoleons dwingelandij, was de af keer tegen den veroveraar wel de
voornaamste drijfveer geweest; doch ook Bene andere beweegreden
was daarbij gansch niet zonder kracht gebleven: het was de
wench naar meer staatkundige vrijheid bij de geletterde en
ontwikkelde volksklasse. In Duitschland hadden de vorsten het
volk te wapen geroepen onder den kreet van „vrijheid" en van
weerstand aan de dwingelandij. De geestdrift werd aanstekend. Het
waren vooral de geletterden en geleerden, die aan de nationale
beweging, ter verdrijving van de Napoleontische legerscharen, het
eigenaardig karakter van een vrijheidsoorlog gaven. De vorsten en
de adel begrepen echter, toen zij éénmaal van een gevreesden keizer, — wien zij trouwens wèl, het. volk nooit, gevleid en gediend
hadden, — waren verlost, dat de vruchten van den vrijheidskrijg
door hen alléén geplukt moesten worden. De beloften, in de dagen
van strijd gegeven: invoering van constitutioneele regeeringsvormen,.
opheffing van tal van misbruiken, werden vergeten, of wel het beíoofde zoo karig toegeteld, dat slechts de schijn, niet de wer
bestond. Nu het zwaard van Napoléon was gebroken,-,^elijkhd
meenden de vorsten en de hofadel, die hen omringde, dat ook aan
het # revolutionair" streven naar ,, volksvrijheid" paal en perk
moest worden gesteld. Zij wilden de overblijfselen handhaven
van het vermolmd en versleten stelsel van regeeringsvormen, die in,
vroegere eeuwen reden van bestaan hadden, toen de Landheer, de,
Adel, het Patriciaat, lasten moesten dragen, waaruit voorrechten
volgden; maar die later hunne redenen van bestaan hadden verloren. Zij wilden zelven heerschers zijn, gelijk in oude dagen;
zelven bevoorrechten, gelijk vroeger. Het volk, waaronder allen
werden begrepen, die geene hovelingen, aristocraten, officieren
of ambtenaren waren, mocht, nu de Fransche Caesar was
verjaagd, weder tot zijne studie, zijn handel, zijne nijverheid,
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zijn landbouw terugkeeren; doch zich zoo weinig mogelijk bemoeien met hetgeen alléén aan de regeerende klasse moest, toevertrouwd blijven; vooral moest het diep doordrongen blijven
van eerbied voor de hoogere standen.
Men zou aan vele vorsten, staatslieden en aanzienlijke personen, die na den val van Napoleon aan het hoofd der volken stonden, onrecht-aandoen, wanneer men hun allen toeschreef wat slechts
aan de meerderheid van hen mag toegeschreven worden. Maar
de heerschende strekking, die de eigenaardige richting gaf aan
de hoofden der natiën en de bestuurders der Staten, doortrokken
van de begrippen, welke het Weener Congres beheerschten, 'was
gelijk wij die zooeven hebben geschetst. Zelfs de meest liberale
en tegelijk de machtigste der vorsten, Alexander i, werd wel niet
beheerscht, maar toch medegesleept door den aristocratischen, het
volk minaehtenden stroom. De keizer aller Russen, een idealist en
romantieker op den troon der Czaren, stelde zich voor, dat de
bijzondere leiding der Voorzienigheid, welke zoo duidelijk was
gebleken in den val van Napoleon, den vorsten den plicht oplegde
om, meer dan vroeger nog, Gods bestuur over vorsten en volken
te erkennen, te eerbiedigen en van dat begrip doordrongen de
regeering te voeren. Hij wenschte dat allen zich daartoe zouden
vereenigen, door hetgeen hij noemde een Heilig Verbond, en zich
bij formeele akte daartoe zouden verbinden.
Den 26 September 1815 werd te Parijs, waar zij als overwinnaars nog vertoefden, dat Verbond gesloten tusschen den keizer
van Oostenrijk, den koning van Pruisen en den keizer aller Russen.
Frans i onderteekende het, wijl hij begreep dat het in de practijk
eigenlijk tot niets verbond; Frederik Wilhelm, omdat zijn vriend,
Alexander i, hem dat verzocht. Het Verbond werd gesloten onder
aanroepingvan deallerheiligste en ondeelbare Drieëenh e i d. In hoofdzaak luidde het - de drie vorsten verklaren dat
deze akte geen ander doel heeft, dan om ten aanhooren van het
Heelal, hun onwrikbaar besluit kenbaar te maken, om in , de regeering hunner Staten en in hunne politieke betrekkingen met iedere andere regeering, niets anders te zullen opvolgen dan de
voorschriften van den Christelijken Godsdienst, voorschriften van
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rechtvaardigheid, van menschenliefde en van vrede, die niet enkeh
van toepassing zullen zijn op het huiselijk leven, maar die ook
onmiddellijk de besluiten en de daden der vorsten moeten Ieiden, als,
het Benige middel om kracht te schenken aan menschelijke instellingen, en om in de onvolmaaktheid daarvan te voorzien. Daarna ver
drie contracteerende monarchen, overeenkomstig de-klarend
H. Schrift, welke den menschen gebiedt elkander als broeders te beschouwen, dat zij, door de banden eener ware, onverbréekbare
broederschap verbonden, en zich beschouwende als medeburgers, ten
allen tijde en bij iedere gelegenheid elkander zullen bijstaan en
ondersteunen, en zich omtrent hunne onderdanen en legers beschouwende als huisvaders, dezen volgens denzelfden geest van broederschap zullen bestieren, tot bescherming van den godsdienst, van
den vrede en van de rechtvaardigheid. Als gevolg hiervan zal`
zoowel tusschen de voornoemde regeeringen onderling en ook
tusschen hunne onderdanen het eenig heerschend grondbeginsel
wezen dat van wederzijdsch " dienstbetoon, van onveranderlijke
welwillendheid, van wederzijdsche genegenheid. Zij zullen elkan-der als leden van eene en dezelfde christelijke natie beschouwen;.
de drie verbonden vorsten zullen zich zelven slechts aanzien als
door de Voorzienigheid geroepen om drie takken van een en,
hetzelfde gezin, te weten Oostenrijk, Pruisen en Rusland, te bestieren: aldus belijdende dat de christelijke natiën, waarvan zij en
hunne volken een deel uitmaken, geen ander Opperheer hebben
dan- Hem, Wien alléen in vollen eigendom de macht toekomt; dan
God en onzen goddelijken Verlosser Jesus Christus, het Woord des
Allerheiligsten, het Woord des Levens. In het derde artikel, wordén alle mogendheden, die de heilige grondbeginselen, in deze
akte beschreven, willen erkennen, uitgenoodigd om tot dit Heilig
Verbond toe te treden. De Prins-Regent van Groot-Brittannie enIerland verontschuldigde zich dat hij niet persoonlijk formeel toetrad,
wijl dit niet overeenkwam met de Constitutie van zijn Rijk ; maar
verklaarde toch dat hij met de beginselen van het Heilig Verbond
instemde. De koning van Frankrijk hield zich geheel en al buiten.
deze zaak, zoo ook Paus Pius vii. Verreweg de meeste Souvereinen,.,
ook de koning der Nederlanden, traden toe tot het Heilig Verbond...
,
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Het Heilig Verbond was niets anders dan .... een schoons
droom, gedroomd op het oorlogsveld, dat Europa heette en dat
nog rookte van het vergoten bloed.
Voorzeker was het Alexander i daarmede ernst; maar zij, die
onder do vorsten minder mystiek en minder idealistisch de zaken beschouwden, dweepten niet met de verhevene theoriën van dat
Heilig Verbond. De geschiedenis sinds 1815 heeft geleerd hoe juisthet ironische woord was van Pius vii: „de kabinetten hebben
het H. Doopsel niet ontvangen" Dat Heilig Verbond heeft echter de blaam niet verdiend, welke de Pers der Voltairianen en
die der Liberalen van de eerste helft dezer eeuw er op geworpen
hebben, alsof het eene samenspanning ware van het absolutisme
tegen ,,de vrijheid der volken."
Een der staatslieden, die geroepen waren om de hoogere leiding
der Politiek van Europa, na den val van Napoleon en na het congres:
van Weenen, op zich te nemen: de Oostenrij ksche Staatskanselier
Prins Van Metternich heeft in zijne Gedenkackriften ons een helderder licht over het streven der vorsten verspreid, dan dit vele
historieschrijvers onzer eeuw, door partijzucht bezield, hebben
gedaan. Het is gereedelijk aan te nemen dat de monarchen, die
het Heilig Verbond hebben gesloten, bezield zijn geweest met de
beste bedoelingen omtrent het welzijn der hun toevertrouwde
onderdanen. De scherpzinnigste staatslieden evenwel doorgrondden
welke gevaren voor de rust der volken besloten lagen in de
theoriën, welke zij de ,,revolutionaire", anderen ,,de liberale"
noemden. Maar een groot deel dierzelfde theoriën hadden evenzeer vruchtbaren grond gevonden om te ontkiemen'en vruchten
voort te brengen, in de hoofden van vorsten en staatslieden, als
in de hoofden van volksleiders. Ieder mensch is immers in meerdere
of mindere mate het kind van zijnen tijd, en ieder tijdvak is het.
voortbrengsel van dat hetwelk is voorafgegaan. De behoudsmannen
van het begin der xixe eeuw waren allen zonen van het laatste
deel der xviiie eeuw. Zij hadden de Revolutie gezien en hare
verwoestingen aanschouwd; geen wonder dat zij haar vreesden.
Zij schreven haar toe aan oorzaken, welke niet ontkend kunnen,
worden; maar allen zagen nog niet het innig verband tusechen
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de leerstellingen der Philosophie van het einde der voorgaande
eeuw en de gebeurtenissen der laatste vijf en twintig jaren. Demeeste vorsten en staatslieden waren doortrokken van die leerstellingen; maar tegelijkertijd ook nog doortrokken van die begrippen van absoluut vorsten-gezag, welke voor alle kabinetten
van de tweede helft der xvine eeuw, als zoovale schier ónomstootbare leerstukken, schenen te gelden. Zij meenden in een
streng gezag van den Souverein het redmiddel gevonden te hebben
tegen de revolutionaire (of liberale) begrippen. Zij meenden, dat
indien slechts gezorgd werd voor de stoffelijke welvaart des volks,
het voornaamste was gedaan. Zij begrepen ook wel dat er zeer
veel moest gedaan worden voor de verstandelijke ontwikkeling
der verschillende volksklassen; maar, overtuigd als zij waren van
de macht der ideën, zoowel tot opbouwen als tot omverwerpen;
wilden zij de volksontwikkeling, het volksonderwijs niet slechts
leiden, maar beheerschen. Alle pogingen om het onderwijs ondergeschikt te maken aan den Staat, — eene schier algemeen
heerschende richting --- ontsproten uit dat begrip.
Zoo ook ontsproot uit datzelfde begrip de even algemeene
neiging der vorsten en der staatslieden, om de Kerk of de Kerken
onder hun toezicht te houden of te brengen en van hen afhankelijk
te maken. Dit stelsel, dat bekend geworden is onder den naam
van Josephisme, is niet een op zichzelf staand iets, dat slechts op de Staten, welke door het Oostenrijksche keizershuis werden geregeerd, zijn invloed heeft uitgeoefend. Wat Joseph u in do Oostenrijksche Nederlanden en in zijne andere Staten wilde invoeren,
was hetzelfde stelsel van inmenging in kerkelijke zaken en overheersching van de Kerk door den Staat, dat al zijne ge
wilden doen gelden. En de theoriën van:-krondetijg
het Josephisme, omtrent de verhouding van de wereldlijke tot de
kerkelijke macht, stonden in het nauwste verband met de theoriën
van algemeene omverwerping der maatschappelijke orde, gelijk
die in de tweede helft der xviir eeuw nog de heerschende — hoewel dan ook ondermijnd — was. Centralisatie van do staatsalmacht
in handen van den vorst; deze omringd door een adel, zonder
territoriale voorrechten; maar met vele schitterende, doch weinig
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beduidende privilegiën van stand en rang, gesteund door eensterk leger, gehoorzaamd door eene ineengesloten bureaucratie ,
welke tot in de geringste bijzonderheden het publieke leven moest
regelen; eene Kerk, onderworpen aan den Staat; een onderwijs, beheeracht en gegeven door den Staat; eene natie, wier stoffelijke
belangen op alle mogelijke wijze moesten worden behartigd; maar
wier inmenging in regeeringszaken zorgvuldig moest worden geweerd : ziedaar de Politiek van de behoudende partij, gelijk deze
te voorschijn was getreden na den val van Napoleon en
Europa regeerde tot aan 1848. Napoleontisch in vele opzichten,
ofschoon beperkt en gematigd; voor het oog, en naar de overtuiging
van de groote meerderheid, antirevolutionair, maar toch volstrekt
niet vrij van revolutionairen zuurdesem. De reden hiervan was deze,
dat, terwijl de behoudende partij in Europa wilde staan op de grond
beginsel van Gezag, de meeste behoudsmannen in-slagenvht
het geestesleven bleven staan op de grondslagen van het Raíionalisme.

Het is waar, er had zich alreeds in het begin der xixe eeuw
eene reactie geopenbaard tegen die rationalistische strekking, tegen
de Philosophie der xvnle eeuw. Mannen, wier gemoed bij diePhilosophie geene bevrediging kon vinden, zochten he beginsel
van het Gezag, gelijk het Catholicisme dat altijd had gehandhaafd,
weder tot grondslag der wereldbeschouwing te maken; zij zochten de
theorie van den Staat te bouwen op dat beginsel; maar tevens
ook op het beginsel van traditie. De. Bonald en Joseph de Maistre
werden in Frankrijk de meest gelezen en meest gevolgde wijs
richting. Voor den graaf de Bonald vooral scheen-gernid
er geen herstel der maatschappij mogelijk, tenzij het beginsel
der Legitimiteit, — dat is het onvervreemdbaar recht door God,
Zijn wil openbarende in de Historie, aan sommige geslachten geschonken om over de volken te heerschen -- werd geëerbiedigd;
tenzij de oude rechten van adel, van corporatiën, enz. werden
hersteld. Zeer veel van hetgeen slechts de schepping was van den
tijd en door den tijd weder vernietigd kon worden, zonder de
onvergankelijke wetten der Christelijke maatschappij aan te tasten,
werd door Bonald beschouwd als essentieel daartoe te behoorea.

ó BONALD, DE MAISTRE.

Joseph de Maistre zette met nog meer oorspronkelijkheid ea
met veel meer aantrekkelijkheid en zeggingskracht dezelfde
theorie uiteen. Hij greep vooral de Revolutie, die hem als iets
- # satanisch" toescheen, aan in de philosophische grondslagen, waarop
zij rustte, en vond het rustpunt voor de maatschappij in het be
ginsel der onfeilbaarheid van het Gezag der Kerk, in de onfeilbaarheid van den Paus. Bonald en de Maistre waren voor een
sterk eenhoofdig gezag der vorsten, maar dit beperkt, niet door
geschreven constitutiën, maar door constitutiën, voortspruitende
uit de historische ontwikkeling eener natie. Monarchaal, volstrekt
niet absolutistisch, kan men vooral J. de Maistre noemen, een
der grootste geesten van de xixe eeuw; een wijsgeer, wiens stel
vaak paradoxaal, vaak nagenoeg overdreven zijn, maar wiens-linge
invloed ontzaglijk groot en zeer heilzaam is geweest op millioenen
kinderen der gig eeuw.
Als derde der katholieke wijsgeeren, die een grooten invloed hebben uitgeoefend op de geestesrichting der Katholieken
en die der anti. revolutionairen moet men Lamennais noemen.
Deze bestreed, niet minder dan de Maistre, maar op andere wijze,
insgelijks de Philosophie der xviile eeuw, het Rationalisme, de
revolutionaire begrippen en niet het minst de heerschappij
van den Staat over de Kerk : vooral zoo als deze in Frankrijk,
als Gallicanisme, had bestaan en streed om te blijven bestaan.
De afwijking en de val van Lamennais behooren tot latere jaren ; wij spreken van den invloed dien hij thans op de gemoederen
uitoefende. Niet gelijk J. de Maistre of Bonald zocht Lamennais
op staatkundig gebied het beginsel van Legitimiteit of van vor
te verdedigen. In zijn eerste tijdperk, dat van zijne-stenmach
glorie, bestreed hij de dwaling op het gebied der verhouding
van den Staat tot de Kerk; maar zocht hij volstrekt niet dit allergewichtigst vraagstuk te binden aan dat van de rechten eener
dynastie op de heerschappij over een volk.
Fond het anti-revolutionaire Staatsrecht in Frankrijk machtige
stemmen ter verdediging in die van de Bonald en de Maistre, in
Duitschland vond het die in J. Von Haller, wiens werk die Res
in het eerste vierde der xir-tauriondeSswchaftn
,
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eeuw verscheen. J. Von Haller, een Zwitser van geboorte, bestreed de stellingen van Jean Jacques Rousseau. Volgens hem
is de heerschappij in den Staat niet een uitvloeisel van een
# maatschappelijk verdrag", maar een natuurlijk, oorspronkelijk
verworven recht der heerschers, gelijk dat des vaders is in het
gezin. Maar naast dit recht van den ééne erkent Von Haller ook
de rechten van anderen; van daar de eigene, oorspronkelijke
rechten van Standen en Corporatiën. Hoewel in sommige opzichten verschillend van de theoriën der beide Fransche antirevolutionairen, kwam Von Haller in vele opzichten hen zeer
nabij. Dat antirevolutionaire Staatsrecht, vijandig aan het Liberalisme, was het consequente stelsel van behoud en van verdedi-,
ging dir instellingen, die door de Revolutie waren omverge.
worpen. De vraag is in hoeverre het niet door te groote voorliefde voor privilegiën van bevoorrechte standen, door stellingen,
die het vorstenabsolutisme in de hand werkten, velen heeft af.
keerig gemaakt van den Godsdienst, doordat de zaak van den Godsdienst vaak door aanhangers van het anti-revolutionaire Staats.
recht geheel en al ineen gesmolten werd met hunne theorien op
politiek gebied.
Trouwens dit was zeer verklaarbaar; want ook de staatsrechtelijke beschouwingen der ,,Vrijzinnigen" of der „Liberalen", ge
zij begonnen genoemd te worden, ontspruiten uit beginselen-lijk
omtrent de verhouding des menschen tot eene hoogere orde van
zaken. Schier overal in de Nederlanden, zoowel als in Frankrijk,
in Duitschland, en in andere landen van Europa waren de begrippen omtrent den Staat en diens rechten ten nauwste verbonden met de begrippen omtrent den Godsdienst. Voltaire, Jean
Jacques Rousseau, de Philosofen der wale eeuw, hadden evenzeer de godsdienstige overtuiging als de politieke instellingen
willen hernieuwen. Rationalisme, ontkenning van de Openba.
ring, waarin de Christenen gelooven, onverschilligheid omtrent
hetgeen zij noemden de uiterlijke godsdienstvormen, behoorden
tot do grondslagen, waarop de Philosofen der xvme eeuw hunne
staatkundige instellingen wilden vestigen. De onverschilligheid
ging al geer spoedig bij duizenden en duizenden over in. af keer
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tegen iedere kerkelijke autoriteit; het meest tegen de katholieke
Kerk, maar ook tegen de kerkelijke Orthodoxie en het Protes.
tantisme. De gemoederen waren nog niet rijp genoeg voor de
verwaarloozing van iederen kerkelijken vorm. De anti-christelijke
xaiernij der Fransche revolutie-mannen had wel in Frankrijk, en
in de door hare legers overstroomde landen, ettelijken kunnen
medeslepen; maar de kern der natiën was nog altijd gehecht ge•
bleven aan den Godsdienst der vaderen. Toen de eerste Consul
liet Catholicisme weder tot den godsdienst van de meerderheid
.der Fransche natie verklaarde, deed hij niets anders dan iets ver
wat een onloochenbaar feit was. En zeker was in ieder an--klaren
der land van Europa het volk nog meer gehecht aan den Godsdienst
-dan dit het geval was in Frankrijk. Napoleon was echter te zeer
.despoot, dan dat hij eene vrijheid, ook die der Kerk en der Kerk
zijn Rijk gedoogen kon. Hij was te zeer de-genotschap,i
voortzetter van het werk der Revolutie, dan dat hij niet „de
-gewetensvrijheid" en de # gelijkstelling van alle belijders der
verschillende godsdienstige gezindten" als Staatsrechtelijk begrip zou verkondigen. Onverschilligheid in godsdienstzaken,
onderwerping van de Kerk aan den Staat, behoorden tot de fondamenteele begrippen zijner Politiek. Hierin handelde hij geheel
en al in den geest van hen, die men Liberalen begon te noemen. Slechts ging hij in het oog van zeer velen nog niet
ver genoeg. Nog wat meer knellende banden tegen de werking
der geestelijkheid, dan de Keizer aanlegde, zouden den Liberalen van het begin der xlr eeuw niet onwelkom zijn geweest.
Vandaar dan ook dat alle maatregelen, die door de regeeringen
werden genomen om de vrijheid der katholieke Kerk te bemoeilijken of om het onderwijs anti-clericaal, onderworpen
aan den Staat te maken, door de Liberalen werden ondersteund.
De Staatslieden van het vasteland nu waren allen in meerdere
of mindere mate doortrokken van wantrouwen tegen de macht
der Kerk; hetzij omdat zij Protestanten, hetzij omdat zij Voltairianen, of wel omdat zij Josephisten waren. Zij werkten daardoor
meer of minder mede tot het verspreiden van eene leer, waarvan
het staatkundig en godsdienstig gebied ten nauwste aan elkander
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grenst; die; zij echter wilden smoren, zoodra zij meenden
dat deze zich op het terrein der Politiek bewoog.
En het Liberalisme, gelijk het zich in het eerste vierde der
xixe eeuw vertoonde, was een strijd tegen de staatstoestanden
van dat tijdvak; staatstoestanden, vooral vijandig aan den onmiddellijken invloed des volks op regeeringszaken. Het is
waar, Pruisens leiders der nationale beweging der Daitschers
tegen Napoleon, hadden, ,,de vrijheid" als krijgsleuze uit
maar zoodra was niet de overweldiger voor goed-geropn,
geslagen, of de staatslieden, zoowel van Pruisen als van andere
Staten, begrepen dat zij geen grooter vijand hadden dan de Revolutiegeest, of het Liberalisme, gelijk het toen reeds werd ge.
noemd. Die geest was dan ook niet meer te bezweren; vooral
ook omdat vele rechtmatige begeerten en algemeen gevoelde behoeften werden miskend. Vandaar ontevredenheid, niet zoozeer
van de massa der natiën, maar van hei geletterde publiek, van
de beschaafde middenklassen.
Deze meenden dat de volksvrijheid zich slechts kon ontwik-kelen en kon bloeien onder de hoede eerier Constitutie, waarin al-thans gelijkheid van allen voor de wet, vrijheid van godsdienst,
vrijheid van drukpers, vertegenwoordigende regeeringsvorm waren
geschreven. Wij noemen slechts wat door de gematigdsten onder.
de Liberalen werd gewenscht. Revolutionaire hartstochten, plannen tot omverwerping der bestaande orde van zaken, tot onttroning van regeerende vorsten woelden in het hoofd van duizenden. In Duitschland waren het vooral de professoren en studenten aan de Universiteiten; in Frankrijk de voormalige Republi.
keinen en Bonapartisten, vooral de koopers val de bezittingen
der geestelijkheid en des adels, welke bezittingen in 1793 waren ver
verklaard: in Zuidelijk Europa militairen op halve soldij,-beurd
mannen, die de Napoleontische koningen hadden ,gediend en zich
door de herstelde vorsten gekrenkt gevoelden, die de bestaande orde
van zaken wilden veranderen of 'geheel en al omverwerpen. Daar
de repressie van wege de regeeringen gestreng en eene openlijke propaganda uitermate moeielijk was, organiseerden de vijanden van de staatkundige instellingen, voortgekomen uit het
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;Congres van Weenen, zich in Duitschland, in Frankrijk en Italié
in geheime genootschappen, die overal de regeeringen bestreden
en zich voorbereidden om op een geschikter tijdstip eene omwenteling tot stand te brengen.
Dusdanig was de politieke toestand van Europa, in het tijd.
vak, dat begint met het Congres van Weenen en eindigt met de
Juli-Revolutie van 1830. Wij zien in dit tijdvak twee verschil
eerste: de beginselen der Revolutie, schijn.-lendstromig.D
baar bedwongen door de overwinning op Napoleon behaald, en
door het herstel der oude dynastiën in hunne voormalige macht,
maar voortwerkende, nu in het geheim, dan- in het openbaar;
•nu weder bedwongen, dan weder losbarstende, doch altijd veld
winnende; de andere: de zucht naar rust en vrede, het instinct
van zelf behoud, door het vermijden van alle schokken, door het
-smoren van alles, wat naar giststof gelijkt, waardoor weder
revolutionaire beweging zou kunnen te voorschijn worden geroepen; maar met dien verstande dat zij, aan wie het lot der volken
was .toevertrouwd, meenden dat zij althans in ééne zaak zonder
gevaar aan de stroomingen des nieuwen tijds konden toegeven, wanneer deze namelijk het gebouw der oude Kerk en der voormalige
Kerken ondermijnden.
Wat wij in dit hoofdstuk medegedeeld hebben, betreffende den
-algemeenen toestand van Europa, geldt ook voor de Nederlanden
van 1815-1830: de gebeurtenissen van dit tijdvak worden daar^door verklaard.
,

-

HOOFDSTUK II.
Grondwet van 1815.

' De vereeniging van de 4, voormalige Republiek der Zeven Ver
Provinciën met de Zuidelijke Nederlanden, welke in den-enigd
loop der xviiie eeuw aan het Huis van Oostenrijk hadden be•
hoord, was door het Congres te Weenen besloten. Het voormalig
Bisdom van Luik wasbij het nieuw-gevormde koninkrijk gevoegd. De
Prins van Oranje was op den troon van het nieuwe koninkrijk
der Nederlanden geplaatst. Hij had de souvereiniteit aanvaard
over de Noordelijke Provinciën. De algemeene geestdrift des volks
had hem tot vorst verheven. Er was niets anders veranderd dan
dat de Erfstadhouder niet meer als de eerste dienaar der Souvereine Staten, maar als Souverein, de regeering had aanvaard.
Zijne macht was eigenlijk volstrekt niet uitgebreid, maar de Staats
-reglinopvast
fondamenten opgetrokken.
Geheel anders was dit het geval met België. De Prinsen van
Oranje konden niet het geboorterecht, dien grondslag van het
monarchaal Regeeringsstelsel, inroepen als rechtsgrond hunner
heerschappij over de Zuidelijke Nederlanden; evenmin konden
zij zich beroepen op den wil des volks, den rechtsgrond,
dien de zonen der Revolutie, door deze ten troon verheven, doen gelden. I)e Zuidelijke Nederlanden, door do Fransche
Republiek op het Huis van Oostenrijk veroverd, door Napoleon,
•toen deze Keizer werd, reeds als onafscheidbaar met Frankrijk
vereenigd gevonden, werden door de geallieerde Mogenheden
aanvankelijk beschouwd als aan Frankrijk te moeten blijven. Slechts
1e D. 3
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de hardnekkige weigering van Napoleon, om de voorstellen
van Rusland, Pruisen en Oostenrijk, hem nog na den slag van
Leipzig gedaan, aan te nemen, had de Engelsehe Politiek in
de beraadslagingen der Geallieerden doen zegevieren. De Britsche
regeering wenschte België te scheiden van Frankrijk en te vereenigen
met Holland, onder den schepter van het Huis van Oranje, omdat
zij Antwerpen niet aan het altijd nog machtige Frankrijk wilde laten.
De Politiek van het Hof van Londen zegevierde; België
werd beschouwd als een veroverd grondgebied; de Zuidelijke Ne
werden bij de Noordelijke •gevoegd om te zamen• ,één-derlan
één
volk te vormen. Het Congres van Weenen bleef ook
Staat,
hierin getrouw aan de heerachende gedachte der Politiek, welke
door de Geallieerden werd gevolgd: onverschilligheid omtrent de
rechten en de wenschen der volken, toegeven aan de eischen van
de Politiek der vier groote Mogendheden en aan de dynastieke
belangen 1).
De diplomaten te Weenen hadden echter eenige waarborgen
gesteld, dat de provinciën, welke bij de voormalige Zeven gevoegd
werden, als eene ,,vergrooting van grondgebied," niet als enkel
# geannexeerd" zouden kunnen worden behandeld. De vereeniging
van Noord- en Zuid-Nederland, onder het Koningschap van Willem i,
werd door de mogendheden vastgesteld, op den grondslag der
ackt artikelen. Deze waren: le. De vereeniging zal volkomen innig
zijn, zoodat de beide landen slechts één enkelen Staat zullen uit
welke bestuurd zal worden volgens de reeds in Holland-maken,
vastgestelde Grondwet, die met wederzijdsche overeenstemming
naar de omstandigheden zal gewijzigd worden. 20. Er zal niets
veranderd worden in de artikelen dier Grondwet, welke aan alle
godsdiensten gelijke bescherming en rechten verzekeren en de benoembaarheid van alle burgers, welke ook hunne godsdienstige
gezindheid zijn moge, tot openbare ambten en bedieningen vast-

1) Zie Algemeene Geschiedenis des Nederlandschen volks, Deel xx, Hoofdstuk
x. Aangezien De Algemeene geschiedenis des Nederlandschen volks sinds 1815 wel
een vervolg is van het zooeven genoemde werk, maar geen deel daarvan ,
moet ik in dit hoofdstuk soms herhalen, wat ik reeds in het voorgaande heb
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-stellen. 3°. De Belgische provinciën zullen op eene behoorlijke
wijze in \ de Staten-Generaal worden vertegenwoordigd, zullende
in tijd van vrede de Zittingen worden gehouden beurtelings in
eene Hollandsche en in eene Belgische stad. 40. Al de inwoners der
Nederlanden zullen gelijke aanspraak hebben op alle voordeelen
van den handel. 50. De provinciën en steden van België zullen,
onmiddellijk na de vereeniging, tot de vaart en den handel op
de Nederlandsche Koloniën op gelijken voet worden toegelaten.
°80. De schulden, van de Hollandsche zoowel als van de Belgische
provinciën, zullen tot Bene schuld gemaakt worden. 70. Zoo zal ook
het onderhoud der vestingen ten algemeenen laste komen. 8. De kos
dijken komen echter ten laste der landstreken, welke het-tendr
meest onmiddellijk belang daarbij hebben.
Falck, die den Souvereinen vorst te Londen vertegenwoordigde,
was de onderhandelaar van Willem i met de Britsche staatslieden
.geweest, toen deze acht artikelen tot grondslag der vereeniging van
beide landen werden vastgesteld. Holland zou voor die ,, vermeerdering van grondgebied" de Kaap de Goede Hoop, Ceylon, Demerary,
Essequebo en Berbice aan de Engelschen afstaan. Den 2011 Juni
1814 werd het tractaat gesloten; den 21" Juli daaropvolgende
werd het door den Souvereinen vorst aangenomen. Evenwel werden
de acht artikelen zorgvuldig geheim gehouden. Eerst één jaar
later, bij gelegenheid van de beraadslagingen over het aannemen
der Grondwet van 1815, werden zij bekend gemaakt. In België
hadden zeer velen zich omtrent de voorwaarden, waarop de beide
landen tot één Rijk zouden worden vereenigd, verwachtingen voor
althans wenschen gekoesterd, niet in overeenstem -gespild,of
hetgeen reeds tusschen hunnen nieuwen vorst en de Mo--minget
gendheden was besloten. Wij zeggen u de Mogendheden", want wat in
Londen was aangenomen, werd later, 31 Mei 1815, door het
Congres te Weersen geproclameerd als een van 'de grondslagen
der nieuwe regeling van het Europeesch statenstelsel.
Den 23° Maart namen de Staten-Generaal in Den Flaag de wet
aan, waarbij bepaald werd, dat de Staten-Generaal in dubbelen
getale zouden worden benoemd om te beraadslagen over de veran.
dering der grondwet van 1814. Den 21 April daaropvolgende
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benoemde Willem I, die toen reeds den koninklijken titel had aangenomen, eene commissie, die belast zou worden met het ontwerp
.van eene nieuwe Grondwet, welke moest wezen eene wijziging van
die van 1814, naar de behoeften, die uit de vereeniging van
Holland en België tot één Rijk ontstaan waren.
De Koning ging al dadelijk bij het benoemen dier commissie
uit van het denkbeeld dat èn Noord èn , Zuid, en Protestant en
Katholiek gelijkelijk moesten vertegenwoordigd worden; zoodat
niet één van hen het overwicht der meerderheid kon hebben.
Die gelijkstelling der partijen werd Willem r, zoowel door de Politiek, als door zijne eigene zienswijzen omtrent de verhoudingen
in het nieuwe Rijk, voorgeschreven; maar zij werd daarom nog
niet door de groote meerderheid der Zuid - Nederlanders gebillijkt. Zij toch beweerden dat meer dan drie millioen Belgen
niet gelijk gesteld konden worden met nauwelijks twee millioen
Hollanders. Evenwel werd een gelijk getal Noord- en Zuid Nederlanders tot leden benoemd: van de vier en twintig twaalf protestanten uit de voormalige Vereenigde Provinciën, en twaalf
katholieke Belgen. De eerstgenoemde waren G. K. Van Hogen dorp, Van Tuyl van Serooskerken uit Utrecht; baron Van Aylva
uit Friesland; Lampsius, kamerheer des konings en directeur van
de koninklijke bibliotheek; Elout, lid van den Raad van State;
C. T. Van Maanen, die èn onder de Bataafsche Republiek én
onder koning Lodewijk hooge rechterlijke betrekkingen had
bekleed; Van der Duyn van Maasdam; Mollerus, die onder
Lodewijk Napoleon minister van Binnenlandsche zaken was geweest; Queyzen, voormalig lid van het Staatsbewind der Bataafache Republiek; Alberdá van Bloemersma uit Groningen; Van
Lijnden van Hoevelaken, President van de Staten- Generaal der
Noordelijke Vederlanden; Van der Dussen, en protestant uit
Noord -Brabant. Tot leden uit de Zuidelijke Nederlanden werden
insgelijks mannen benoemd van de verschillende partijen en ver
machtigen Belgischen adel als-tegnwordis,zlvaen
van den burgerstand. Het waren de graaf De Merode-Westerloo,
die onder de regeering van Napoleon maire van Brussel en
senator van het Fransche keizerrijk was geweest, een man van
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den aanzienlijksten adel en lid eener familie, welke altijd bekend
heeft gestaan als zeer gehecht aan den katholieken godsdienst; de
graaf De Thiennes de Lombise; de graaf Cesar de Mean, broeder
van den laatsten Prins-Bisschop van Luik; de graaf Van Aerschot; De Coninck uit Brugge, voormalig prefect onder Napoleon
van het departement der Monden van de Schelde en later van Hamburg; Holvoet, die hooge rechterlijke betrekkingen onder Napoleon
had bekleed; Raepsaet, voormalig griffier van de kasteleinie van
Oudenaarde, een uitstekend geleerde, vooral wat betrof de voormalige
rechtstoestanden der Belgische gewesten; Dubois, vriend en geestverwant van Raepsaet; Gendebien, vroeger lid van het Belgische
Congres van 1790, later lid van het Fransche Wetgevend Lichaam;
Leclercq, een advokaat uit Luik; Dotrenge, advokaat te Brussel,
die bij den opstand der Belgen tegen Joseph ii sterk op den voorrond was getreden als democraat, of gelijk men toen zeide, als
Vonckist. Leclercq en Dotrenge behoorden tot hen, die toen
reeds in Belgie v Liberalen" werden genoemd, wier liberalisme
vooral bestond in een sterk vooroordeel tegen de katholieke leer
en de katholieke geestelijkheid, in eene voorliefde voor de centralisatie der Staatsmacht. Eindelijk werd uit Luxemburg benoemd
de baron d'Anethan. Tot secretaris der grondwets commissie werd
aangesteld de Israëliet Jonas Daniel Meijer, een algemeen beroemd, kundig rechtsgeleerde uit Amsterdam. G. K. Van Hogendorp werd door den Koning tot president benoemd.
De zittingen der commissie begonnen den 10 Mei en duurden
tot 16 Juli. Terwijl over het lot van het nieuwe koninkrijk in de
velden van Waterloo werd beslist, vergaderden de mannen, die
eene Grondwet aan de beide te zamen gevoegde volken moesten
geven, te 's Gravenhage, in het huis van G. K. Van Hogendorp,
omdat deze, door podagra geplaagd, zijne woning niet kon ver.
laten. Willem i onthield zich van onmiddellijken invloed uit te
oefenen op de leden der commissie. Naar hetgeen Raepsaet in
zijne aanteekeningen heeft medegedeeld, waren echter Van Hogendorp, Mollérus en Van Maaien belast met de zorg, dat aan bet
koninklijk Praerogatief geene te enge grenzen werden. gesteld.
De nieuwe koning was er de man niet naar, om zich door een
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,jliberale" grondwet al te zeer te laten binden, maar des te meer
om zelfregeering onder de vormen eener constitutioneele monarchie
te willen.
Het behoort niet tot het bestek van dit werk, om alle discussiën
over de hoofdstukken der Grondwet van 1815, en de meeningsverschillen daaromtrent te verhalen; we zullen slechts eenige weinige
punten bespreken; alleen die, waarbij het antagonisme tusschen,
Noord- en Zuid-Nederland zich al dadelijk openbaarde. Het eerste
punt van geschil was het artikel van het ontwerp der Grondwet,
waarbij Amsterdam tot hoofdstad des koninkrijks werd verklaard.
Van Hogendorp verdedigde dit ontwerp met klem; Raepsaet en
vooral Merode bestreden het. Zij beweerden dat Brussel meer
aanspraken kon doen gelden op de eer van de hoofdstad des Rijks
te wezen. Eindelijk kwam de commissie tot een vergelijk, en in
artikel 52 werd bepaald, dat in tijd van vrede de inhuldiging
des Konings zou geschieden te Amsterdam en in Bene stad der
zuidelijke provinciën: het woord hoofdstad werd achterwege gelaten.
Eene belangrijke quaestie was de ministerieele verantwoordelijkheid. Holvoet stelde voor dat in de Grondwet zou worden opgenomen de bepaling: de persoon des konings is onschendbaar,
de ministers alleen zijn verantwoordelijk i). De Conineq, een Belgisch Clerikaal, en Dotrenge, een Belgisch Liberaal, gelijk men hem,
thans zou noemen, ijverden beiden voor deze redactie; zoo ook
Gendebien, die van meening was dat er waarborgen moesten genomen worden tegen ministerieele handelingen, welke in strijd met
de Grondwet zouden kunnen wezen. De Noord-Nederlanders, zelfs
voormalige Patriotten, als Queyzen, waren tegenstanders van het
voorstel, dat door Holvoet werd gedaan. De reden ligt voor de
hand. De Zuid-Nederlanders, zelfs zij, die inderdaad niet als.
»Clerikalen" dachten, meenden dat zij zooveel mogelijk waarborgen
moesten nemen tegen de al te groote macht van eenen koning,.
die hun meer door den wil der groote Mogendheden werd op-

-

1)

La personne du Rui est inviolable et sacrée, les ministres seals sont res
-ponsable:
de beraadslagingen geschiedden in het Fransch.
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gedrongen, dan dat zij zelven hem tot hunnen vorst begeerd hadden.
De Noord-Nederlanders daarentegen waren nog in de eerste opgewondenheid, het gevolg hunner weder verkregen onafhankelijkheid en van eene uitbundige vereering van den ,, Oranjevorst." Van Hogendorp meende dat door de ministerieele ver
koninklijk gezag zou worden verlamd; dat-antwordelijkh
het strafwetboek waarborgen aanbood tegen machts overschrijding
van ministers; dat Nederland een koninklijk, geen parlementair
ministerie, gelijk Engeland, moest hebben. Van Maanen, Mollerus en Queysen ondersteunden Van Hogendorps gevoelen. De
meerderheid voegde zich daarnaar, zoodat de ministerieele ver
niet in de Grondwet van 1815 werd opge--antwordelijkh
nomen.
Bij de beraadslagingen over de volksvertegenwoordiging openbaarde zich niet slechts het antagonisme van Noord -Nederlanders
en Belgen, toen de vraag van de getalsverhouding der leden van
de Noordelijke en Zuidelijke Provinciën werd behandeld; maar
ook bij het vraagstuk of er één of twee Kamers van vertegenwoordigers wezen - zouden. Van Hogendorp wilde één Kamer, zooals
dit was vastgesteld bij de Grondwet van 1814: de Belgische
leden der commissie daarentegen wilden er twee. Holvoet wilde
eene Eerste Kamer, voornamelijk als tegenwicht voor den Vorst ten
opzichte der Gemeenten en voor de Gemeenten ten opzichte van den
Vorst. De Engelsehe staatsregeling scheen hem een navolgingswaardig voorbeeld toe. Raepsaet, geheel doordrongen van traditiën van
vroegere instellingen, wilde eene vertegenwoordiging door Standen:
de Adel en de Bisschoppen zouden eene Kamer van Pairs
vormen. De Belgische leden, vooral de adellijke, bleven ijveren
voor het stelsel van twee Kamers, maar dan de Eerste voornamelijk als vertegenwoordiger van den Adel. Raepsaet en Van Hogendorp wilden dat een vierde van de leden der Tweede Kamer
door de Ridderschappen zouden worden benoemd. Willem i liet
echter weten, — het voorstel was reeds aangenomen — dat hij
sich er niet mede kon vereenigen, waarop het werd ter zijde
geschoven. Na ernstige beraadslagingen werd als artikel der nieuwe
Grondwet aangenomen, dat er zouden zijn een Eerste en een
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Tweede Kamer der Staten- Generaal. De leden der Eerste zouden
door den Koning voor hun leven worden benoemd.
De vraag hoevele leden voor de Tweede Kamer der Staten- Generaal
door iedere provincie zouden worden afgevaardigd, gaf aanleiding
tot vrij heftige beraadslagingen. Van Hogendorp en do leden der
Noordelijke provinciën wilden dat de provinciën van het
Noorden, (waartoe altijd Noordbrabant werd gerekend), en die van
het Zuiden ieder vijf en vijftig leden zouden afvaardigen; de
Belgen vonden dit zeer onbillijk: zij wezen er op dat de Zuidelijke Nederlanden meer dan drie millioen,de Noordelijke niet voluit
twee millioen inwoners telden. Van Hogendorp bezigde reeds dezelfde bewijsgronden, welke later door de Hollanders, 1) zoo vaak
tegen de Belgen, tot groote ergernis van dezen, werden gebruikt,
van den grootoren rijkdom en intelligentie der Noordelijke
provinciën; krachtiger was zijn argument dat dezen hunne rijke
kolonien in de gemeenschap brachten. Het geschilpunt was inderdaad belangrijk; immers van. de wijze hoe daaromtrent werd
beslist, zou afhangen of het overwicht in de Tweede Kamer der
Staten-Generaal al dan niet aan de Belgen zou behooren. De argumenten door Noord- en door Zuid-Nederland aangevoerd, waren
even geldend. Eindelijk voegden zich twee Belgen, de graven De
Merode en De Mean, bij de Noord-Nederlanders, zoodat de ge
getal leden der Tweede Kamer voor de Noordelijke-lijkhedvant
en voor de Zuidelijke provinciën in de Grondwet van 1815 werd
opgenomen. De openbaarheid der beraadslagingen der Tweede
Kamer werd ernstig bestreden, doch evenwel aangenomen; zes
Noord-Nederlanders en twee Zuid-Nederlanders. De Thiennes
en Dubois, waren er tegen. Over het algemeen genomen kan,
men zeggen dat er onder do vertegenwoordigers van de Noorprovinciën in de commissie meer tegenstanders waren -delijk
van het geen later vrij algemeen, zoowel in de Nederlandsche
als Belgische Grondwetten, is aangenomen, dan onder deZuidelijke.
,

1) We'zullen, naar het algemeen heerschend taalgebruik, dezen naam vaak
bezigen als gelijkluidend met Noord Vaderlanders.
-
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De beraadslagingen over het achtste hoofdstuk, dat van den
Godsdienst, waren niet de minst belangrijke. Het niet weg te
ruimen verschil tusschen Katholieken en Protestanten, tusschen
de getrouwe zonen der Moederkerk en de leerlingen van Voltaire
of de aanhangers der Josephistische politiek, kon niet principieel
ter zijde geschoven worden; er moest een modus vivendi worden
gevonden, die zich te voegen had naar de bestaande omstandigheden.
Sommige leden der Noordelijke provinciën zouden gaarne de
bepaling der Grondwet van 1814 behouden hebben in die van
1815: dat de Koning den Aervormden Godsdienst moest belijden. Anderen, zooals Van Maanen, meenden dat in de Grondwet
daarvan geen sprake zijn moest, evenmin als van de bepaling dat de
vrijheden, immuniteiten en betrekkingen van de Roomache Kerk
met den Paus zouden behouden worden, gelijk dit tot nog
toe in België het geval was geweest, en dat dit zou uitgestrekt
worden tot de Noordelijke provinciën en het Bisdom van Luik. Dit
werd door cenige katholieke leden begeerd. Van Maanen, wiens
Protestantisme doortrokken was van hetgeen men toen reeds
wilde de Godsdienstquaestie
# liberale ideën" begon te noemen,
verder onaangeroerd laten, terwijl volledige gelijkheid voor de
belijders van alle gezindten als beginsel werd aangenomen.
Dat dergelijke begrippen volstrekt geene begrippen van onder
Kerk aan den Staat buitensloten, heeft de-geschiktdvan
minister Van Maanen later getoond. De acht artikelen, door de
groote Mogendheden aan Noord - Nederlanders en Belgen opgelegd,
lieten geene andere verhouding tusschen de belijders der verschil
Kerkgenootschappen toe, dan die van gelijkstelling. Dit-lend
werd dan ook in de Grondwet van 1815 vastgesteld.
De Merode, Raepsaet en Dubois handhaafden in de commissie
de rechten der Katholieke Kerk in de -Zuidelijke Nederlanden
gelijk zij die, in hoofdtrekken althans, v66r de Revolutie bad
bezeten. Dotrenge en Leclercq waren de anti-clericalen van hunnen tijd. De meeste Belgische leden bleven, ofschoon niet in gelij ke mate, de bedoelingen der regeering van Willem i ingodsdienstzaken wantrouwen. De groote meerderheid der commissie nam echter als bepalingen in de Grondwet van 1815 op,
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dat de belijders der verschillende godsdienstige gezindten gelijke bescherming en dezelfde burgerlijke staatkundige rechten zouden
genieten; dat geene openbare godsdienstoefening zou kunnen belemmerd worden, tenzij voor het geval dat zij de openbare orde•
kon verstoren; dat de kóning zou zorgen dat alle godsdienstige
gezindten zich hielden binnen de perken der Staatswetten.
Toen de redactie van het ontwerp der nieuwe Grondwet ge
moest er beraadslaagd worden, op welke wijze deze door-redwas,
de inwoners der Zuidelijke provinciën zonde worden aangenomen.
Voor de Noordelijke kon dit geen punt van zorg zijn, wijl deStaten-Generaal, volgens de Grondwet van 1814, over veranderingen in die Grondwet moesten beslissen. De meepingen omtrent
de manier van aannemen liepen geheel en al uit elkander. Eindelijk werd besloten dat het ontwerp van Grondwet in de Zuidelijke provinciën zou worden voorgesteld ter goed- of afkeuring
aan eene vergadering van Notabelen, te benoemen door op elke2000 inwoners één lid te kiezen.
Den 18n Juli vaardigde de Koning in Den Haag eene
proclamatie uit, waarbij hij de acht artikelen van Londen alge
bekend maakte, en verklaarde hoe de ontworpen Grondwet-men
in de Zuidelijke provinciën aan de goedkeuring der Notabelen
zou worden onderworpen en op welke wijze deze hunne meening
daaromtrent zouden kenbaar maken.
De koninklijke proclamatie eindigde met de woorden: ,, geluk.
kig over een vrij, dapper en ijverig volk te regeeren, houden
wij ons verzekerd dat wij daarbij die getrouwheid en oprechtheid
zullen vinden, die het ten allen tijde zoo uitstekend heeft gekenmerkt. Al onze pogingen zullen ten doel hebben het bevestigen
der b onden van zijnen voorspoed en roem. De burgers van alle
klassen en van alle provinciën zullen in ons een even welwillend
als onpartijdig beschermer van hunne rechten en van hun welzijn vinden. In het bijzonder verzekeren wij aan de Katholieke
Kerk haren staat en hare vrijheden, en wij zullen die voorbeelden
van wijsheid en gematigdheid niet uit het oog verliezen, die onze
voorgangers, uwe oude souvereinen, wier gedachtenis bij u terecht
nog vereerd wordt, ons hebben nagelaten."
-
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Nog eer de Notabelen in België vergaderd waren kwamen de
Staten- Generaal der Noordelijke provinciën den,8n Augustus 1815
te 's Gravenhage bijeen. Van Hogendorp was voorzitter. De gewijzigde Grondwet van 1814 werd met algemeene stemmen aan
-genom.
Dergelijke eenstemmigheid heerschte volstrekt niet onder de
Notabelen, die geroepen waren om voor de Zuidelijke provinciën
de nieuwe Grondwet aan te nemen of te verwerpen. Het verzet.
kwam het eerst van de zijde der Hooge Geestelijkheid. Willem i
had gedurende zijne kortstondige regeering over het geseculariseerde stift Fulda het vertrouwen der Katholieken aldaar niet
weten te winnen 1 ). Hoe veel te minder zou hij dit zoo op
eens hebben kunnen doen van het zeer kerkelijk gezinde, Belgische
volk, dat nog niet vergeten had, dat er sinds de Omwenteling
der xvie eeuw een groote afgekeerdheid was blijven bestaan tusschen het katholieke Zuiden en het calvinistische Noorden; dat_
nog altijd de herinnering bleef bewaren van de buitensporigheden,
der y GeeLzen"; dat in der daad niet in den Hollandsehen ,, koopmansgeest", gelijk het zich uitdrukte, eene vriendschappelijke ver -_
houding tot de Zuid-Nederlanders had kunnen ontdekken ? De
geestelijkheid, die noch Jozef ii, noch Napoleon had vergeten,
vreesde onder de regeering van een „ketterschen koning" voor.
dezelfde maatregelen tegen de vrijheid der Kerk en tegen het onderwijs; zij vreesde voor de verspreiding van „kettersche gevoelens",.
onder den naam van „gelijkstelling van alle godsdienstbelijdenissen",,
begunstigd door de regeering. Die vrees straalt door en in de
officieele stukken, welke in 1815 van het Belgisch Episcopaat.
zijn uitgegaan, èn in al hetgeen door de ,,Clericalen" 2) werd
geschreven. Het wordt veelal voorgesteld alsof het verzet derGeestelijkheid uit geen andere bron ontsproot dan uit de begeerte om „te blijven heerschen" : de vrees voor protestantsche:
propaganda was echter de voornaamste drijfveer, waardoor geheel het „elericaal verzet" in beweging werd gebracht.
,

1) Gervinus vu 569.
2 We zullen vaak dit woord gebruiken om de ijverige Katholieken
België an te duiden.

im
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De tegenstand ging uit van den bisschop van Gent, Maurice
de Broglie. Deze was een Franschman, te Parijs geboren in 1766;hij behoorde tot een der hoogst adellijke geslachten van Frankrijk. Zijne naaste bloedverwanten hadden voor de Revolutie hun
vaderland moeten verlaten of waren onder het mes der guillotine
gevallen. Hij zelf had den priesterlijken stand omhelsd, had het
keizerrijk van Napoleon erkend, en was door dezen eerst tot
Bisschop van Acqui in Piemont, later tot Bisschop van Gent
benoemd. Zoolang de Keizer niet als vervolger des Pausen optrad
bleef Maurice De Broglie hem onderdanig; maar de Bisschop van
Gent behoorde tot de onversaagdste tegenstanders van den Caesar,
toen hij Pius vu tot zijn werktuig wilde maken. Hij moest dit boe
gevangenis. De Geestelijkheid van het diocees van-tenmd
Gent behoorde zeker tot . hen, die zich het manmoedigst tegen
Napoleons kerkelijke politiek verzetteden en niet schroomden om
daarvoor vervolging en gevangenisstraf te lijden; tal van jonge
seminaristen lieten zich liever in de Fransche regimenten inlijven, dan tegen hun geweten zich aan des Keizers decreten inkerkelijke zaken te onderwerpen. Na den val van Napoleon
keerde de Bisschop van Gent in zijn diocees terug. Hij was
daarin algemeen bemind en geëerd , om zijne milddadigheid enzijnen onberispelijken levenswandel. Zijne kwaadaardigste tegenstanders moesten dit erkennen. Maurice de Broglie behoorde doorafkomst en opvoeding tot hen, die, hadden zij ook voor het
genie van Napoleon een oogenblik gebogen, toch slechts herstelling voor de diep geschokte maatschappij zagen, in den terugkeer tot de instellingen, welke door de Revolutie zoo geweld
waren omvergeworpen. Hij wenschte in de staatsinstellingen,-daig
waarnaar België zou geregeerd worden, waarborgen te hebben
voor het ongekrenkte recht der Katholieke Kerk in dat land. Hij
vreesde dat bij de nieuwe politieke overeenkomsten daarop niet
zou worden gelet., Daarom richtte hij, bij wijze van vlugschrift,
den 18 October 1814 Bene memorie aan de Hooge Mogend
te Weenen vergaderd : ,,de machtiging om de notabiliteiten--hedn
van Belgie bijeen te roepen, ten einde te beraadslagen over hunnedierbaarste rechten, zooveel mogelijk overeenkomstig de voor,
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malige constitutiën van het Belgische volk, om met den vorst,
die geroepen zal worden om hen te regeeren, een plechtig ver
te sluiten, voornamelijk om de onschendbare handhaving-drag
van den katholieken godsdienst te verzekeren. De Bisschop vroeg
verder dat eene Solemneele Akte van Assurantie, voor de hand.
having dier rechten en vrijheden, door den toekomstigen vorst,
bij zijne Inhuldiging zou worden gegeven, welke door zijne op.
volgers bij hunne komst tot den troon opnieuw moest bezworen worden." De verhouding van België tot Noord-Nederland
was echter reeds den 20° Juni 1814 geregeld. Des Bisschops
Memorie zou toch door de diplomaten ter zijde geschoven zijn.
De houding van de Broglie bij deze gelegenheid wordt door een
-der edelste leden van de katholieke partij in Belgie, door De Gerlache, beschouwd als een onvoorzichtigheid. De Bisschop begeerde
in zijne Memorie dat de Belgische provinciën weder, als Staten
volgens hunne oude Constitutie zouden vergaderen; dat de Tienden wederom zouden worden ingevoerd. Maar, vraagt De Gerlache
terecht, kon men het nieuwe maatschappelijk gebouw, dat op
de puinhoopen van het oude was opgetrokken, omverwerpen, ten
-einde het oude weder op te bouwen? Waarom ook de Geestelijkheid weder rijk en machtig begeerd, daar juist hare groote
macht en haar rijkdom haar onheil had veroorzaakt? Was het niet
genoeg dat de godsdienst in hare vrijheden werd hersteld om
haar weder te doen bloeien 1) Het was zeker eene fout van
Maarice de Broglie, dat hij openlijk zijnen wensch te kennen gaf,
dat Belgie onder den schepter der Bourbons zou komen. Dit voor
mocht een de Broglie wel wenschen; maar moest de Bisschop-zekr
van Gent voor dergelijke gevoelens in 't openbaar uitkomen?
Daarentegen was het des Bissshops plicht om in het strijdperk
te treden tot handhaving van de rechten zijner Kerk, voor welke
hij, niet zonder grond, vreesde dat de vereeniging van Belgie
met Holland onder Willem i gevaarlijk zou kunnen worden.
Toen het ontwerp der Grondwet gereed was en de koninklijke
=proclamatie was uitgevaardigd, waarbij de samenroeping der Nota.
,

?

1) De Gerlaehe: Sistoire dfs royaume des Pays-Bas. p. 339.
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belen was gevorderd, achtte het Belgisch Episcopaat het tijdstip
gekomen om gezamenlijk handelend op te treden. Dit geschiedde
in een brief aan Z. M. den Koning der Nederlanden, gedag
Juli 1815.
-teknd28°
Het Belgisch Episcopaat bestond uit Prins Maurice de
Broglie, Bisschop van Gent; Karel Frans Joseph Pisani de la
Gaude, Bisschop van Namen, Frans Joseph Hirn, Bisschop van
Doornik; de heide eerstgenoemden Franschen, de laatste Duitscher van geboorte, allen aangesteld door Napoleon, toen Belgic
en een deel van Duitschland tot diens Rijk behoorden. De beide
'bisdommen van Mechelen en van Luik waren onbezet; het aartsbisdom werd bestuurd door den Vicaris-generaal, J. Forgeur;
-het bisdom van Luik door den Vicaris.generaal J. A. Barrett.
Deze vijf onderteekenden den brief aan den Koning.
Daarin werd in hoofdzaak gezegd: De bisschoppen zijn overtuigd, dat het een hunner plichten is, wanneer de groote belangen van den godsdienst in het spel zijn, dat zij zich tot den
Koning wenden, die in zijne proclamatie heeft gezegd, dat hij
den godsdienst wil beschermen en aan de Katholieke Kerk haren
staat en hare vrijheden verzekeren. Deze kunnen echter niet bestaan
met een der artikels van de nieuwe Grondwet, waarin gelijke
bescherming aan alle godsdiensten wordt beloofd. Deze gevaar
nieuwigheid is nooit in Belgie ingevoerd, dan door geweld.-lijke
Keizer Josef heeft dit tevergeefs beproefd. De Fransche dwingelandij stelde dit vast in theorie, maar daaruit volgde geen
stoornis voor den Godsdienst, om dat het hoofd van den Staat
de protestantsche gemeenten niet meer beschermde dan de Katholieke Kerk. De voorloopige regeering van •de Zuiderlijke Nederlanden heeft bij Besluit van 7 Maart 1814 uitdrukkelijk verklaard, dat zij voortaan de geestelijke en de wereldlijke machten
ongeschonden zal handhaven, binnen hare wederzijdsche palen, gelijk
zij vastgesteld zijn door de kanonieke wetten der Kerk en door
-de oude constitutioneéle wetten van het land. De kanonieke wet•
ten nu hebben altijd scheuring en ketterij buiten de Kerk geworpen.
Het concilie van Trente, waarvan de besluiten in de Belgische
.provinciën afgekondigd zijn geweest, en daar kracht van kerke-
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lijke wet hebben, heeft aan de bisschoppen geboden daaraan de
hand te houden. Daarom nemen deze de vrijheid Z. M. onder
het oog te brengen, dat een artikel der nieuwe Grondwet, het•
welk aan alle godsdiensten eene gelijke bescherming waarborgt,
strijden zou met de plichten van het Episcopaat. Ook zou, daar
volgens artikel 193 der nieuwe Grondwet, de openbare uitoefe.
ning van den godsdienst kan belet worden, ingeval zij de
openbare rust zou storen, de vrije uitoefening van den katholieken
godsdienst belet kunnen worden, door een toevallig gevolg van
het gebruik maken der rechten en vrijheden der Katholieke Kerk.
Het Episcopaat meende niet te kunnen nalaten den Koning er
opmerkzaam op te maken, dat in geval dergelijke schikkingen
door hem bevestigd werden, de beroerten, welke in de xvi•
eeuw de Belgische provinciën geteisterd hebben, zouden kunnen
wederkeeren. Verder beklaagde zich het Episcopaat er over dat
de geestelijken buiten de vergaderingen waren gesloten, waarin
de groote belangen van den Staat behandeld worden , terwijl
.zij eertijds de eerste der standen in de Belgische provinciën
uitmaakten. En hoe zullen de bisschoppen kunnen beletten,
wanneer zij buiten die politieke vergaderingen, waarin de
wetten worden gemaakt, zijn gesloten, dat hunne rechten, welke
-een deel uitmaken van de rechten en vrijheden der Katholieke
Kerk, worden miskend? De brief, door de drie bisschoppen en
de twee vicarissen der openstaande bisdommen onderteekend,
eindigde met de betuiging van onderdanige gehechtheid aan
,den persoon des Konings.
Den 2° Augustus vaardigde de Bisschop van Gent eene Ikerder.
lijke onderrickling uit aan de geloovigen van zijn diocees, waarin
hij de nieuwe Grondwet besprak en de gevaren aanwees, welke
uit sommige artikelen voor de Katholieken zouden kunnen voort
Ook de Bisschop van Doornik deed hetzelfde. De Bis -komen.
Namen had insgelijks een herderlijk schrijven gereed-schopvan
gemaakt. Het was reeds afgedrukt, toen de politie alle exempla.
ren bij den uitgever in beslag kwam nemen: iets wat, niet zon
reden, door de Belgen werd beschouwd als geheel en al strijdig-der
met de vrijheid van drukpers, welke door de nieuwe Grondwet werd

-
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,gewaarborgd. In die bisschoppelijke onderrichtingen werd gewezen
op vgevaren", waarvoor de vrees niet ijdel is gebleken, door hetgeen
.later in de Zuidelijke Nederlanden is geschied. De Bisschoppen
hebben reeds in 1815 voorzien wat de Regeering van Willem I in
België later zou trachten door te zetten. Zoo wees do bisschop van
Gent er op dat, vroeg of laat, zeer belangrijke betrekkingen in
-de Belgische provinciën zouden worden gegeven aan leden, die
eenen anderen godsdienst dan het volk belijden. Zoo wezen de
-bisschoppen er op dat zweren om eene wet te handhaven en te
volgen, welke aan eenen vorst, die niet den katholieken godsdienst
belijdt, het recht toekent, om het openbaar onderwijs te regelen,
niets anders is dan aan hem alle takken van onderwijs, zoowel
het hooger en het middelbaar, als het lager, over te leveren;
niets anders is dan verraad plegen aan de heiligste belangen der
Katholieke Kerk. ,,Inderdaad, hoe verre moeten, door middel van
eene wet, welke in dergelijke algemeene termen is gesteld, niet
de rechten van den vorst zich uitstrekken? Welke Bisschop zal
niet, naar dien tekst der wet, moeten vreezen voor een inbreuk
op zijne geheiligde macht over het onderwijs in zijn diocees, en
voornamelijk over die hoogere en middelbare scholen, waarin het
hoofd en het hart der toekomstige priesters moeten gevormd worwordén.D 7 Het Episcopaat verklaarde dan ook, dat de Notabelen
hunne goedkeuring niet aan de nieuwe Groncet konden schenken..
De gevolgen van deze herderlijke onderrichtingen bleven niet ach
onrust onder de bevolking was algemeen. Twee van de-terwg.D
-aanzienlijkste mannen van Belgie achtten zich verplicht, om zich
openlijk tegen de nieuwe Grondwet te verklaren : het waren de graaf
Eugène De Robiano, die in 1814 een tijd lang aan het hoofd van
het voorloopig bewind der Zuidelijke provincien had gestaan, en
de graaf De Merode-Westerloo, een der leden van de commissie tot
het ontwerpen der nieuwe Grondwet. De eerste deed dit in een brief
aan den Koning; de andere maakte de redenen openbaar, welke hem
noopten om de benoeming als Notabele niet aan te nemen. Beiden wezen er op, dat zij niet door het volk gemachtigd waren
om over de Grondwet te beslissen. Er lag dus hierin opgesloten,
dat zij de Notabelen niet erkenden als het wettig lichaam, dat
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over het aannemen of verwerpen der Grondwet moest beslissen.
Willem i liet zich echter door dit verzet niet tegenhouden.
De lijsten der Notabelen waren opgemaakt den 20 Julij: baron
van de Capellen had die opgesteld. Zij moesten in ieder arrondissement ter inzage liggen, ten einde gelegenheid te geven om
bedenkingen daartegen in te brengen. Den 5 Augustus werden zij
gesloten: den 14 Augustus zouden de Notabelen in ieder arrondissement bijeenkomen om Over do Grondwet te stemmen: alle deputatiën dier vergaderingen moesten den 17 te Brussel bijeenkomen, om
daar tegenwoordig te zijn bij de opening der proces - verbalen.
Bij de opening nu bleek het dat er 1603 Notabelen waren
opgeroepen; hiervan hadden 1323 hunne stem uitgebracht. 527
hadden het ontwerp der nieuwe Grondwet goedgekeurd met:
Ja; 796 daarentegen hadden, Neen, gezegd. Eene meerderheid
van 269 stemmen had derhalve de Grondwet verworpen; 126
tegenstemmers hadden uitdrukkelijk verklaard, dat zij dit
deden om de artikelen, welke den Godsdienst betroffen. Nu vaar
Koning den 24 Augustus een Besluit uit, waarin werd-dige
gezegd: Z. M. had met leedwezen vernomen, dat zijne bedoe
miskend of verkeerdelijk uitgelegd werden, en dat om rede--linge
nen, die eiken goeden Nederlander moesten bedroeven; de bevolen
maatregel had niet den uitslag gehad, welken de Koning daarvan had verwacht. Bijna een zesde der opgeroepene personen
was niet in de vergadering verschenen, en hoewel hunne afwezigheid
kon worden beschouwd als een bewijs, dat zij met het voorge.
stelde ontwerp genoegen hadden genomen, ware het Z. M. aangenamer geweest, dat niemand de hem aangebodene gelegenheid
had verzuimd om 'over de hoogste belangen van, den Staat zijn
gevoelen vrijmoedig te uiten. Van de 796 Notabelen, door welke
het ontwerp was afgekeurd, hadden 126 uitdrukkelijk verklaard,
dat zulks geschied was, uit hoofde van eenige artikelen over den
Eeredienst, die overeenkomstig de sedert lang bestaande wetgeving,
.gegrond op de traktaten en strookende met de beginselen, welke
de godsdienstige Souvereinen-in het Europeesche systema hebben
ingevoerd, uit de Nederlandsche Grondwet niet konden worden
'weggelaten, zonder het bestaan der Monarchie in de waagschaal te
I ° D. 4.
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stellen en zonder juist aan diegenen een minderen waarborg te geven,
welke tegen bedoelde bepalingen bezwaren hadden geopperd. Zoo
deze waarheid niet verduisterd ware geworden door eenige menscheu, van welke de maatschappij integendeel het voorbeeld der
Evangelische liefde en verdraagzaamheid verwachten mocht, zouden
minstens de gemelde stemmen zich gevoegd hebben, bij die der 127
Notabelen, welke het ontwerp hadden goedgekeurd. De Staten-Generaal hadden insgelijks hunne goedkeuring te kennen gegeven:
welke goedkeuring des te merkwaardiger was, omdat zij, als in een
zeer talrijke vergadering en eenparig uitgedrukt, moest gehouden
worden voor de duidelijk uitgedrukte meening van al de bcwoners der Noordelijke Provinciën. En op deze gronden verklaarde dan
ook Willem i, dat er geen twijfel kon overblijven omtrent de gevoelens van de groote meerderheid zijner onderdanen; dat derhalve
de in het ontwerp vervatte bepalingen van dat oogenblik af aan
zouden uitmaken de Grondwet van het koninkrijk der Nederlanden!
In het jaar 1815 juichte voorzeker de groote meerderheid der
bevolking van de Noordelijke Provincien deze uitlegging van „Vader
Willem" toe. Echter hebben weinigen der mannen, welke de
geschiedenis van dat tijdvak hebben beschreven, zich met dat
oordeel kunnen vereenigen. De billijkheid vordert te erkennen,
dat de Koning moeielijk het ontwerp van de Grondwet van
1815 had hunnen intrekken; al had hij ook op andere wijze,
waardiger dan gemelde gedwongen uitlegging, haar tot Rijks.
wet kunnen verheffen. Ook had hij moeielijk de verklaring van
vrijheid van godsdienst voor allen in de Grondwet kunnen achter.
wege laten; maar wel had hij den Belgen meerdere waarborgen
kunnen geven voor de onbelemmerde vrijheid van den Katho.
lieken godsdienst. De vrees voor den terugkeer van Jozefistisch,
plannen, de vrees voor propaganda van het Calvinisme had dus in
het gemoed der machtige geestelijkheid van België diepe wortelen
geschoten. Het anti-papisme, dat in de Noordelijke Provinciën
meester was, zou echter voor Willem i, zelfs al had hij het gewild, het geven van meerdere waarborgen aan de katholieke
Belgen allermoeielijkst hebben gemaakt.
Nog in Augustus, nadat de koninklijke proclamatie den 24
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dier maand was bekend gemaakt, richtten de Bisschoppen en de
Vicarissen-generaal der openstaande bisdommen een onderwijzende
uitspraak 1), gelijk de Vlamingen het noemden, tot hunne geloovigen,
betreffende den eed, die door de Grondwet was voorgeschreven. Daarin
werd onder anderen gezegd: ,,alhoewel Z. M., door het Besluit van
24 Augustus dezer, heeft goedgevonden aan Tederen inwoner van
dat land te verbieden, door daden of geschriften, de gevoelens
van onderdanigheid en - getrouwheid, welke ieder burger aan de
Grondwet verschuldigd is, te storen of te verontrusten, op straffe
van de strenge toepassing der wetten, welke op dergelijke overtredingen bepaald zijn, -- zoo kunnen wij ons toch niet voorstellen,
dat onze doorluchtige Monarch van meaning is geweest, de Bisschoppen zijns Rijks te berooven van de macht, die zij van
Jezus Christus zelven hebben ontvangen, om de volken aan
hunne herderlijke zorg toevertrouwd, te onderwijzen omtrent de
plichten, welke de Katholieke Kerk in de tegenwoordige om
hun oplegt. Het is dan ook, om te voldoen aan de ver -standighe
ons door de Kerk strikt is opgelegd ten opzichte-plichtng,de
der volken, waarover de H. Geest de bisschoppen gesteld heeft
om de Kerk Gods te bestieren, dat wij noodig geoordeeld hebben
te verklaren, dat niemand onzer diocesanen, zonder de dierbaar•
ste belangen van zijnen godsdienst te verraden en zonder zich plichtig te maken aan een groote misdaad, die verschillende Beden kan
doen, welke door de Grondwet worden voorgeschreven en waardoor
men zich verbindt om de nieuwe Grondwet te onderhouden
en te handhaven of daartoe mede te werken." Hierop wezen de
Bisschoppen aan, op welke artikelen der Grondwet hunne diocesanen den eed niet konden doen. Het waren voornamelijk
art. 190, 191, 192, 193, 196 welke den Eeredienst betroffen.
De houding van de Belgische Geestelijkheid bracht dus al
dadelijk, nadat het nieuwe Koninkrijk eerie Grondwet had ge
te weeg tusschen de Kerk en den Staat,-kregn,dispa
welke de voornaamste oorzaak van de scheuring in 1830 is geI) Jugement doctrinal in het Fransch.
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worden. Deze houding was het gevolg van de vrees voor de Jozefistische begrippen van Willem i en voor eene Calvinistische overheersching, het verschil van tijden in aanmerking genomen, niet
ongelijk aan die van 1578. De Koning zocht, wel is waar, door
geruststellende verzekeringen, hetzij in publieke stukken, hetzij
aan aanzienlijke Belgische Katholieken, die vrees voor zijne
plannen te verdrijven; maar zijne daden waren van dien aard,
dat zij het wantrouwen van de kerkelijk-gezinde partij in Belgie
slechts vermeerderden. Den 16n September vaardigde hij een Besluit uit, waarbij 1° alle zaken, welke den Katholieken Eeredienst of
de geestelijkheid betroffen, gebracht werden onder eene commissie
uit den Staatsraad van drie of vier personen, welke den katholieken
godsdienst beleden; — 2a werd het recht van het koninklijk .Placet
hersteld. De commissie, die en over kerkelijke aangelegenheden
èn over het vergunnen van do bekendmaking der pauselijke
Encyclieken, Breves enz. moest beslissen, werd samengesteld uit
den directeur-generaal voor katholieken eeredienst, baron Goubau
d'Hovorst, en verder uit de heeren de Limpens, de la Viel
eerst- en de laatstgenoemde heb--leusnvaGobchry.De
ben zich een treurigen naam verworven onder de mannen, welke
een groot deel gehad hebben in de verwijdering tusschen Noorden Zuid-Nederland, die op de scheuring van 1830 is uitgeloopen. Goubau en van Gobbelschroy behoorden tot die soort van
Katholieken, welke doortrokken waren van de begrippen der
xviiie eeuw; bureaucraten, welke de zaken der Katholieke Kerk
wilden reglementeeren, volgens ministerieele besluiten, alsof die
Kerk niets anders ware dan een onderdeel eener administratie;
mannen, geneigd om voor het Staatsabsolutisme neder te knielen,
al werd dit ook door een alleenheerscher vertegenwoordigd;
mannen, wier „liberale denkbeelden" eigenlijk zich bepaalden tot
een wantrouwen tegen de Geestelijkheid en een onbepaald vertrouwen op de onfeilbaarheid der Staatsmachten.
De benoeming van de ministers, welke den Koning in het
bestuur des Rijks zouden behulpzaam wezen, wekte de ontevreden
Zuid- Nederlanders, clericalen en liberalen beiden, op.-heidr
Willem i behield de ministers, welke hem reeds dienden v 56r
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de uitvaardiging der Grondwet van 1815: hun getal werd
slechts door eenigen aangevuld. De Belgische graaf d'e Thiennes
de Lombise en G. K. van Hogendorp werden benoemd tot minister van Staat, zonder portefeuille; minister van Justitie werd
C. F. van Maanen; van Buitenlandsche Zaken Van Nagell tot
Ampsen; van Marine van der Hoop; van Binnenlandsehe Zaken
Roëll; van Finantiën Six van Oterleek; de hertog van Ursel
werd belast met het ministerie van Waterstaat; van de Goltz
werd commissaris-generaal voor zaken van Oorlog; de zaken van
Hervormden Eeredienst, van Onderwijs, van Kunsten en Weten.
schappen werden opgedragen aan Repelaer van Driel; Goldberg
werd directeur-generaal voor Koophandel en Koloniën; Appelius
voor indirecte belastingen; Wichers voor convooien en licentiera ;
Goubau d'Hovorst voor de zaken van Roomsch-Katholieken eeredienst. Van dezen waren elf Noord-Nederlanders en Protestanten;
drie Zuid-Nederlanders.
De Koning benoemde, krachtens de overgangsbepalingen dei
nieuwe Grondwet, voor den eersten keer de leden der Staten-Generaal. A. R. Falck was daarbij zijn voornaamste dienaar. Naar hetgeen deze aan David van Lennep schreef, waren er Adellijken en
Patriciërs genoeg; het kwam er op aan om Plebejers, althans mannen, die het volk kenden, te vinden. Totgroote ontevredenheid der
Belgen werd de Tweede Kamer der Staten-Generaal samengesteld uit vijf-en-vijftig Noord-Nederlanders en evenveel Belgen.
De leden der Eerste Kamer moesten, volgens de Grondwet, door
den Koning, voor hun leven benoemd worden. Voorzitter der
Eerste Kamer werd de Belgische graaf de Thiennes de Lombise,
der Tweede Kamer baron van Lijnden van Hoevelaken.
Den 21' September 1815, werd Willem I te Brussel met
groote plechtigheid en onder luid gejubel des volks als Koning
der Nederlanden ingehuldigd.
De voormalige Republiek der Vereenigde Provinciën met de
aan haar onderworpen Generaliteitslanden, de voormalige Oosten
Nederlanden en verreweg het grootste gedeelte van het-rijksche
voormalig Bisdom Luik waren dan met elkander vereenigd tot
het koninkrijk der Nederlanden, onder de Souvereiniteit van een
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Koning, hoofd van het Huis der voormalige Stadhouders. De zeventien Nec erlandsche gewesten waren eens door Karel v met elkander
door de nauwste banden . saamgebonden. 1): een naneef van dien
Willem i, welke eenmaal beproefd had om den zoon van Karel v
van de heerschappij dier schoone gewesten te ontzetten, die voor
een weinig tijds daarin bijna was geslaagd, was thans de door
Europa en door Nederland erkende vorst dier gewesten, waarvan
een belangrijk deel bijna twee en een halve eeuw het Huis van
Oranje als beheerscher had erkend. Eenigermate werd derhalve,
door de vereeniging van alle Nederlandsche gewesten onder
eenen Prins van. Oranje, de historische traditie voortgezet. Dit.
was ook het geval met de traditie van den grondwettigen regeeringsvorm. Immers, de Republiek der noordelijke Provinciën was eigenlijk niets anders dan een soort van eonstitutionoelen Staat, door
een erfelijk vorst, met beperkte rechten geregeerd: de Zuidelijke
Nederlanden, hoewel geen Republiek, hadden toch altijd slechts.
eene vorstelijke souvereiniteit erkend, die door constitutioneele
vormen zeer beperkt werd: de politieke vrijheden, zoowel van
Holland als van Brabant, zoowel van Gelderland als van Vlaanderen, hadden altijd verhinderd, dat een vorst zich tot absoluut
regeerder kon verheffen. De omstandigheid dat het nieuwe koninkrijk eene grondwet ontving, was dan ook niets anders dan
eene voortzetting der historische traditie. Die Grondwet zou zooveel mogelijk in overeenstemming moeten wezen met de eigenaardigheden der Noord-Nederlanders en der Belgen, gelijk deze zich in den loop der eeuwen hadden gevormd; maar niet het minst
ook met inachtneming der groote veranderingen in het leven der
Europeesche volken, ontstaan door de moreele, de sociale en de.
politieke Revolutie van het eind der %vIJie en het begin der
xiae eeuw. Zulke grondwet was het ideaal, dat hare bewerkera^
zochten te verwezentlijken.

1) Eigenlijk was het koninkrijk der Nederlanden niet geheel en al het
zelfde als de Zeventien Provinciën van Karel v. Artois, Waalsch Vlaanderen
een deel der Henegouwen waren bij Frankrijk gekomen: daarentegen was
het Bisdom Luik thans met de Nederlanden vereen!gd.
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Volgens de grondwet van 1815 was en blijft de Souvereiniteit
der Nederlanden aan Willem Frederik, Prins van Oranje-Nassau,
en diens wettige nakomelingen. De Koning bezit de uitvoerende,
de wetgevende en de rechterlijke macht. Hij verklaart oorlog,
sluit vrede en verdragen; hij heeft het opperbevel over land- en
zeemacht, het opperbestuur over de koloniën; hij heeft het opperbeheer over de geldmiddelen van den Staat; hij verheft tot den
adelstand en stelt ridderorden in; hij kan zijne ministers benoemen en ontslaan naar goedvinden, ministerieele departementen
instellen en opheffen. Bij de grondwet an 1`15 worden de
ministers niet verantwoordel ijk gesteld: eene omstandigheid van
allergrootst gewicht, wijl die niet-verantwoordelijkheid belette
een dam tegen het koninklijk alvermogen op te werpen door
constitutioneele middelen. De Koning wordt, bij het uitoefenen
der uitvoerende macht, bijgestaan door een Raad van State; de
leden van dien Raad, t'-aalf in getal, moeten zooveel mogelijk
uit de verschillende pro ñnciën door hem worden benoemd. De
Koning deelt de wetgevende macht met de Staten-Generaal.
Deze bestaat uit de Eerste en Tweede Kamer. De leden der
Eerste Kamer worden door den Koning benoemd voor hun leven.
Hun getal mag niet minder dan veertig, niet meer dan zestig
wezen: zij moeten gekozen worden uit hen die gewichtige diensten aan den Staat hebben bewezen of uitmunten door geboorte
of door rijkdom. De leden van de Tweede Kamer der StatenGeneraal worden, voor den tijd van drie jaren, benoemd door
de Provinciale Staten: vijf en vijftig door die der noordelijke,
vijf en vijftig door die der zuidelijke provinciën. Een derde der
leden treedt jaarlijks af, maar deze zijn terstond weder verkiesbaar. Zij
stemmen zonder ruggespraak met hunne kiezers. De beide Kamers
hebben het recht van Initiatief en van veto; zij vergaderen minstens
eenmaal. 's jaars. De Staten- Generaal moeten het budget van uitgaven goedkeuren, zal het geldig wezen. Dat budget is in twee
deelen verdeeld: het eerste geldt de vaste gewone uitgaven; wanneer dit door de Staten-Generaal is goedgekeurd, blijft het voor
den tijd van tien jaren geldig: zoo ook de wet op de middelen,
welke voor dat budget zijn aangewezen. Het andere betreft de
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buitengewone uitgaven, hetwelk met de middelen daartoe aangewezen, voor den tijd van één jaar geldig is. — De Provinciale
Staten hebben het beheer over alles wat de huishouding der
Provincie betreft. Aan hun hoofd staat een Commissaris des Konings, door den Koning benoemd. De dagelijksèhe zaken worden
afgedaan door de Gedeputeerde Staten, welke uit hun midden
door hen worden benoemd. De Provinciale Staten zijn samen
uit leden, gekozen uit de Ridderschap, de Steden en het-gestld
Platteland. De Grondwet van 1815 maakt onderscheid tusschen
Steden en Platteland: ook in de wijze der verkiezing van hunne
besturen. De Gemeenten beheeren hare eigene huishoudelijke
zaken; snaar onder toezicht van de Provinciale Staten. -- Eene
algemeene Rekenkamer ziet alle rekeningen der ministerieele departementen en van allen den lande rekenplichtigen na. -- Er
wordt recht gesproken in naam des Konings. Deze kan gratie
verleenen. Er zullen nieuwe wetboeken worden ingevoerd. Niemand kan tegen zijn wil beroofd worden van de rechten,
die de wet hem toekent. Op geene misdaad kan de straf van
verbeurdverklaring worden toegepast. De rechters zijn onafzetbaar.
Er wordt recht gesproken door den bogen Raad, de Provin.
ciale Hoven en de Rechtbanken. -- Omtrent het recht van Petitie verklaart de grondwet van 1815, dat ieder ingezeten het
recht heeft om verzoeken aan de bevoegde macht in te dienen,
mits persoonlijk en niet uit naam van meerderen (art. 159). —
Omtrent het Onderwijs zegt de grondwet van 1815:' het openbaar Onderwijs is het aanhoudend voorwerp van de zorg der regeering. De Koning doet van den staat der hooge, middelbare
en lagere scholen, jaarlijks aan de Staten-Generaal een uitvoerig verslag (art. 224). — Omtrent de persvrijheid bepaalt dezelfde Grondwet: Het is aan elk geoorloofd om zijne gedachten
en gevoelens door de drukpers te openbaren, blijvende nochtans
ieder voor hetgeen hij schrijft, drukt, uitgeeft en verspreidt, verantwoordelijk aan de maatschappij en aan bijzondere personen. —
Belangrijk, met het oog -op de geschillen tusschen de Kerk en
den Staat, welke cone der voornaamste oorzaken van de spanning tusschen den Koning en de Belgen zijn geworden, zijn de.
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artikelen der grondwet van 1815, die den Godsdienst betreffen.
Deze luiden: de volkomen vrijheid van godsdienstige begrippen
wordt aan elk gewaarborgd. Aan alle godsdienstige gezindheden
in het koninkrijk bestaande, wordt gelijke bescherming verleend.
De belijders der onderscheiden godsdiensten genieten allen dezelfde
burgerlijke en politieke voorrechten, en hebben gelijke aanspraak
op het bekleeden van waardigheden, ambten en bedieningen. De
Koning zorgt, dat geen godsdienst gestoord wurde in -de vrijheid
van uitoefening, die de Grondwet waarborgt. Hij zorgt tevens,
dat alle godsdienstige gezindheden zich houden binnen de palen van.
gehoorzaamheid aan de wetten van den Staat. . (Art. 188, 189,
190, 191, 194.) De Grondwet van 1815 bepaalt, even als latere
Grondwetten, in een additioneel artikel, dat alle bestaande autoriteiten blijven voortduren en alle thans in werking zijnde wetten
kracht behouden, totdat daarin op andere wijze zal zijn voorzien.
(art. 2.) Ook dit artikel heeft een niet geringen invloed uitgeoefend op de gebeurtenissen van 1815-1830. De regeering van
Willem i behield daardoor wettelijk de macht om, gebruik makende
van verschillende wapenen uit het arsenaal der Napoleontische
wetgeving, soms tamelijk cdiscretionair te handelen; daar nieuwe
wetten, ofschoon door den toestand dringend vereischt, nog niet
waren vervaardigd.
Ziedaar in hoofdtrekken de Grondwet, waardoor en waarnaar
de Noord- en Zuid-Nederlanders als één volk zouden worden
bestuurd.
Het hing evenveel van het persoonlijk karakter af, de talenten en
de hoedanigheden van den Vorst, welke den sebepter van het nieuwe
koninkrijk zou voeren, in hoeverre de Hollanders 1) en de Belgen
zich broederlijk als zonen van hetzelfde vaderland zouden leeren
beschouwen en de aanleidende oorzaken tot spanning en bot
zouden worden voorkomen als dat dit af hing van de Grond--sing
wet. Daar de regeeringsvorm van 1815-1830 veel meer cone
monarchale was dan die van Nederland na 1849 en die van
1) Gelijk de Noord-Nederlanders gewoonlijk in tegenstelling met de Zuid Nederlanders werden genoemd.
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België na 1881, en Willem i veel meer zelf regent was dan zijne
opvolgers, moest diens persoonlijkheid veel meer invloed op den
loop der gebeurtenissen uitoefenen,
De persoon en het karakter van Willem t zijn zeer verschillend
beoordeeld; afgodisch vereerd, onbillijk verguisd, onder den invloed van volksvooroordeel en van partijschap. We meenen niet
beter te kunnen doen, dan het oordeel mede te deelen van tijd
herhaaldelijk met den persoon van koning Willem i-genot,di
in nauwe aanraking zijn gekomen, waarvan de één voorzeker niet
tot zijne vijanden, de ander niet tot zijne vrienden kan worden
gerekend !
De eerste, Groen van Prinsterer, schetst hem met de volgende
sobere en toch sterk sprekende trekken : # Koning Willem i
heeft, gedurende een zeven en twintig jarig tijdverloop, Nederland
onder menigvuldigen lotwissel bestuurd. Bekwaam, standvastig
in de behartiging van algemeene en bijzondere aangelegenheden,
werkzaam met rusteloozen ijver, hield hij gelijken tred met den
tijd, waarin hij geleefd heeft, zoodat ook voor hem het Liberalisme de
waarheid of minstens een bruikbaar en noodzakelijk regeerings
was. Minder staatsman dan administrateur zocht hij de-midel
kracht van het monarchaal gezag in de onweerstaanbaarheid van
persoonlijk en alomvattend beheer, en gaf in zijn eigen voorbeeld
het bewijs dat geen welmeenendheid van bedoeling of onverzettelijkheid van karakter de ontwikkeling van een beginsel,
waaraan men zich onderworpen heeft, belet." Voorts schetst dezelfde schrijver Willem i als ,s met vorstelijke' waardigheid vriendelijk en gemeenzaam; met onbekrompenheid weldadig: voor
godsdienstigheid; eenigermate zelfs aan de rechtzinnige-standerv
leer der Gereformeerde Kerk gehecht; op de Voorzienigheid
vertrouwend; in voorspoed niet opgeblazen en onder tegenheden
van neerslachtigheid vrij."
Van der Duyn van Maasdam, die insgelijks den persoon des
Konings van zeer nabij heeft gekend en gadegeslagen, geeft van
diens karakter een niet zeer gunstige schets. Men moet evenwel
niet uit het oog verliezen, dat Van der Duyn zich door Willem i
miskend achtte en volstrekt niet van ijdelheid en lichtgeraaktheid
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is vrij te pleiten. Hij schrijft omtrent den Koning: „Hij heeft
ongetwijfeld veel verstand en is zelfs geslepen. Hieraan paart zich
een uitgebreide en treurige ondervinding van de menschen en
van de wereld. Hij bezit bij een ijzersterk geheugen vele kundigheden in zijn jeugd verkregen; maar hij heeft volstrekt geen
smaak voor studie of lectuur, nog minder voor letterkunde en
schoone kunsten, die hij als nuttelooze beuzelingen beschouwt.
Zijn begrip is klein en zeer beperkt; zijne karige zuinigheid
strekt zich tot in de kleinste bijzonderheden uit. Hij is in staat
tot verkwisting of liever laten verkwisten van groote sommen,
uit berekening of uit nooddwang en als offer aan de vormen,
maar bezit geene natuurlijke edelmoedigheid; hij is weldadig. De
Koning is een der rechtvaardigste menschen die ik ken; gehecht
aan zijne plichten als vorst, zooals hij die begrijpt, vervult hij
ze met de meeste nauwkeurigheid.• Zijn oordeel, zoo niet omvattend, is ten minste zoo gezond en zoo vlug als het met mogegelijkheid zijn kan. 1)
Voegen wij hierbij het oordeel, niet van een man uit de persoonlijke omgeving van den Koning, maar van een staatsman, van
Thorbecke: „Willem i zat niet voor het genot op den troon;
hij nam zijne roeping, zooals hij die begreep, ter harte ; hij was
de meest noeste werkman in zijn land; geen vorst heeft ooit
meer administratieve bedrijvigheid en standvastige regeeringszorg aan den dag gelegd : eene zorg evenwel niet zoozeer op het
geheel, als op deelen en bijzonderheden gericht, en die bij voorkeur tot koestering van belangen overhelden, waarin de Overheid zich niet steekt zonder de opkomst van particulier vermogen
en particuliere vlijt, waardoor ze alleen kunnen bloeien, tegen te
houden. Minder een man van gezag dan van eigen wil, bereid
om adviezen te hooren, doch niet genegen om iets op anderen
te laten aankomen, minister aller departementen van algemeen
bestuur, verlangde hij geene zelfstandigheid, geene staats- maar
persoonlijke diensten. Hij vroeg, bij de benoeming van ministers,
1) Ik laat ter zijde wat mij schijnt voort te komen uit prikkelbaarheid van
Van der Duyn of wat niets met de karakterschets heeft uit te staan.
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niet, of zij den zedelijken invloed van het Gouvernement konden
vermeerderen, maar of zij hem pasten. Indien hij het vorstelijk
talent, om de personen te onderscheiden en te kiezen, in hooge
mate had bezeten, het zou voor den Staat toch weinig vrucht
zijn geweest bij gebreke der vorstelijke liberaliteit, welke de-bar
gekozenen hunne volle waarde weet te laten ontwikkelen. De
regeering tot zijne individueele inzichten beperkt, trok noch bekwaamheid noch karakter aan; buitengewone menschen waren
lastig en niet bruikbaar 1"
Dusdanig was de Koning. Het volk was gesplitst in twee groote
afdeelingen, in vele opzichten door traditie gescheiden; in andere
opzichten. aan elkander verbonden, door taal, door godsdienst,
door belangen, door zeden en gewoonten; insgelijks van elkander
verscheiden, echter niet in zulke mate, dat er geene overgangen
van het eene gedeelte der Noord-Nederlanders tot een ander gedeelte der Zuid-Nederlanders bestonden en niet waren te benuttigen: twee broeders, in belangen, karakter en gezindheid ver
maar toch niet aan elkander vreemd; gewoon ieder op-schilend,
zich zelven te staan, en ieder zijnen weg te volgen; maar door
eene alles beheerschende noodzakelijkheid bestemd om gemeen
te leven en te handelen. Wij zullen hierop straks te--schapelijk
rugkomen.
De groote gebeurtenissen van de laatste jaren, die de Vereeniging voorafgingen, hadden Noord- en Zuid-Nederlanders tot
elkander doen naderen: niet door gemeenschappelijke liefde en
belangen, maar door gemeenschappelijke af keer tegen een door
beide gehaat despotisme. De verademing ook der Belgen, door
den val van het Napoleontische juk, maakte de vereeniging van
Noord- en Zuid-Nederlanders gemakkelijker. Toen na den terug
Keizers uit Elba, de oorlog weder was uitgebarsten,-kerds
snelden Belgen en Hollanders met dezelfde geestdrift toe om zich
onder de vaandels van Oranje te scharen. Zij streden naast elkander bij Waterloo. De Zuid-Nederlanders ontvingen en verzorgden
de gekwetste broeders uit het Noorden, als zonen van denzelfden
moedergrond. Hollanders en Belgen jubelden te zamen over de behaalde overwinning: de zoon des Konings, welke aan hun hoofd
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had gestreden en was gewond geworden, genoot dezelfde pop u-.
lariteit te Brussel als te Amsterdam. Het scheen alsof de band
van eendracht tusschen de beide broedervolken, door de uitspat
Calvinisme in 1578 verbroken, voor altijd weder-tingevah
was toegesnoerd. Oogenschijnlijk was in 1815 het werk van het
Congres van Weenen, wat de Nederlanden betrof, door de overwinning bij Waterloo bezegeld: de kiemen van spanning, van twist
en scheiding, lagen echter verscholen in den boezem der beide
natiën. Zij hadden door de regeering van een geniaal Staatsman
kunnen worden onderdrukt en door den tijd eindelijk gesmoord
worden; doch zij konden ook worden gekoesterd en gekweekt
door verkeerde middelen om haar te onderdrukken: vooral zoo
groote gebeurtenissen de ontwikkeling daarvan begunstigden.

HOOFDSTUK III.
Zuid• en Noord-Nederlanders.

Herhalen wij, wat wij op het eind des vorigen hoofdstuks
hebben gezegd.'
Er bestonden ongelukkigerwijze, in de historische traditién, in
geaardheid, in godsdienst, in stoffelijke belangen te veel elementen, waardoor tusschen Zuid- en Noord.Nederlanders botsing
moest komen. Daarbij was de vereeniging der beide volken
niet het gevolg van eerie geleidelijke ineensmelting der verschillende deelen tot een geheel; maar het werk eener diplomatie,
die met de wenschen van het volk weinig rekening hield. Had men
de Belgen in 1814 afgevraagd welke staatsregeling zij begeerden, het zou moeielijk zijn geweest te zeggen: dit is
de wensch van de groote meerderheid der natie. Zeker is het
dat zij de vereeniging met Holland, tot één koninkrijk, onder
eène regeering met ééne administratie niet zouden hebben begeerd. De inval van Napoleon, de overwinning bij Waterloo
behaald, brachten Zuid- en Noord -Nederlanders nader tot elkander. Zooals wij reeds gelegenheid gehad hebben te zeggen, zou
het misschien een geniaal politiek persoon gelukt zijn, de tegen
belangen met elkander to verzoenen, maar niet-strijdge"ën
in eenmaal, slechts na verloop van vele jaren.
De Belgen waren, toen het Congres te Weenen bijeengekomen
bezig was, om over het lot van landen en volken te beschikken,
zelven verreweg van eensgezind. Het volk was verdeeld in twee
groote partijen, welke toen reeds Clericaten en Liberalen werden
_genoemd : partijen, die thans nog met hetzelfde antagonisme
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tegenover elkander staan. De kern der bevolking, de meeste aanzienlijke geslachten, een groot gedeelte der stedelijke bevolking,
bijna alle bewoners van het platteland hadden het eigenaardige
van het Zuid-Nederlandsche volkskarakter bewaard, en daarvan
was nog altijd het Catholicisme de levensadem. Toen in de xvie
eeuw (in 1579 en volgende jaren) de scheuring tuschen Noord en
Zuid een feit werd, hadden de Malcontenten zich liever weder
met Filips ii verzoend, dan dat zij liet Calvinisme, niet slechts
als overheerschende, maar zelfs als bestaande partij wilden ge
Vlaanderen en Braband was door den overwinnaar-dogen:i
aan de Hervormden de keuze gelaten om terug te keeren tot de
katholieke Kerk of het land te verlaten. Van het laatst der
xvie eeuw tot twee eeuwen later, was nu het Catholicisme niet
slechts de alleen bekende en beleden godsdienst, maar het Belgisch volk nam zelfs een sterk gekleurde katholieke tint aan.
In het dagelijksch leven, in volksvermaken, in kunst, in ideën
was de groote massa der natie Katholiek; de herinnering aan „de
Geuzen" bleef in de herinneringen des volks even sterk voortleven, als bij den Hollander die M aan Alva's bloedplakaten." De
Belg stelde er een even groote eer in Katholiek te zijn gebleven,
.als de meest orthodoxe, Hollander, dat hij het „pauselijk juk
had afgeschud." Wie derhalve de Kerk slechts scheen aan te
tasten, scheen den Belg toe niet alléén „een ketter," maar ook
een vijand zijner innigste nationale gevoelens te wezen. Dat de
invloed der Geestelijkheid op dergelijk volk zeer groot moest
wezen, ligt in den (aard der zaak. Toen de vereeniging met de
Noordelijke Nederlanden, met „het ,,kettersche Holland" door de
groote Mogendheden was vastgesteld, wekte dit bij de Katholieken in de Zuidelijke Nederlanden onmiddellijk de vrees op
dat hun godsdienst in gevaar zou geraken. De Geestelijkheid
zag met een wantrouwend oog naar hetgeen geschiedde en nog
zou geschieden: de staatslieden meenden, dat in de nieuwe Grondwet waarborgen moesten gegeven worden voor de ongeschonden
vrijheid van den godsdienst, die door bijna alle Belgen werd
beleden. De bisschoppen, de geestelijkheid, de aanzienlijkste adel
meenden dat het-lijkefamën,zosdMreRbianos
-
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plicht was om eerst bij de verbonden mogendheden, dan bij de voor
bestuurders der Zuidelijke Nederlanden, later bij Willem i-lopige
en de commissie tot ontwerp der nieuwe Grondwet al het mogelijke te moeten aanwenden, om dat doel, handhaving van de
Katholieke Kerk in al hare rechten, te bereiken.
In een zeer nauw verband met dergelijke inzichten, welke men
in die dagen reeds N clericale politiek" begon te noemen, stonden die wenschen van geheel en al politieken aard, waaraan
men den naam van ,,eerre reactionnaire politiek" zou kunnen
geven. Het aanzien des Adels, de rechten der bisdommen, der
abdijen en der stedelijke corporatiën waren tot aan de overheer
zeer groot geweest. Zij maakten-schingderFa 1793
een deel uit van 's lands aloude Constitutie. Toen Joseph Ii die
instellingen aanrandde, wekte dit bijna evenzeer de verontwaardiging van het Belgische volk op, als dat de Keizer zich mengde
in kerkelijke zaken. Een der beide partijen, welke in het laatst
der voorgaande eeuw opstond (die welke van der Noot als leider
erkende), had haren oorsprong in de handhaving van de alwi.de
wetten, gewoonten en privilegiën der Belgische provinciën.
partij was in 1815 volstrekt nog niet uitgestorven : velen der
mannen, die toen aan het hoofd der beweging hadden gestaan,
leefden nog en waren nog niet door ouderdom krachteloos gemaakt. In een de Robiano, in een Aerschot, in een de Merode,
allen van hoogen adel, hadden zij weder woordvoerders: niet het
minst in Raepsaet, een der leden van de Commissie tot het ontwerpen van de nieuwe Grondwet. De een vroeg in meerder, de
ander in minder mate, herstel der oude standen, der adelsvoor
als politiek lichaam, met het recht van de bisschop.-rechtn,
pen om zitting te hebben in de Staten- Generaal. Raepsaet was
in het begin van 1814 nog verder gegaan: hij had beweerd
dat het Huis van Oostenrijk de eenige legitime Souverein der
Belgische gewesten kon wezen, en had het herstel dier Dynastie
gevraagd. De weigering van het Oostenrijksche Keizershuis, om
zich weder den last der Zuidelijke Nederlanden op de schouders
te laden, had echter de wenschen van mannen als Raepsaet tot
pia vota gemaakt. Hij en zijne talrijke geestverwanten berustten
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dus in het feit, dat een Prins van Oranje Koning werd ook van
hun land: maar men kan niet zeggen, dat zij iets meer deden
dan.. daarin berusten.
Naast de clericale, nationale partij in Belgie, stond eene andere,
wel niet zoo diep geworteld in het volksleven ; maar toch machtig
en in staat om voor de andere een tegenwicht te zijn: het was
de liberale.
De Zuidelijke Nederlanden hadden meer dan eenig ander land den
invloed van Frankrijk ondervonden door hunne geographische ligging
en door de omstandigheid, dat in Luik, Namen en Henegouwen,
cone taal werd gesproken, die een dialect was der Fransche. Ook
ware de rijke en aanzienlijke klassen al meer en meer gewoon geworden de Fransche taal als hunne eigene te beschouwen. 1) De
letterkunde, de zeden, de huiselijke gewoonten der zuidelijke
naburen begonnen dan ook die der echte Belgen te verdringen; de
Philosophie der xviii eeuw vond er talrijke aanhangers, vooral onder
Benige aanzienlijke geslachten, onder de meeste letterkundigen en
onder de bevolking der groote steden. Toen de opstand tegen Joseph ii uitbrak, was er reeds in de Oostenrijksche Nederlanden
eene liberale partij gevormd, die evenals de katholieke zich verzette
tegen het keizerlijk absolutisme; niet evenwel om, als deze, de oude
staatsinstellingen te handhaven, maar om, door middel eener
omwenteling, de begrippen der Philosophen tot grondslag te leggen
voor eene verandering der bestaande instellingen. Naast het Katho.
lieke volk vormde zich eene partij, die zich als „anti-clericaal"
deed gelden. Toen de legers der Fransche Republiek Belgie in
1793 en 1794 veroverd hadden en het land bij Frankrijk werd ingelijfd, werden alle „zegeningen der groote Revolutie," ook de
Jacobijner club, de verbeurdverklaring van kerkelijke goederen, de
vervolging der priesters, hier eveneens ingevoerd. In iedere stad vonden de „Fransche broeders" geestverwanten, die de buitensporigheden
der revolutionairen navolgden, en waarvan zeer velen zich verrijkten met de bezittingen der kerken en der kloosters. De twintigjarige
heerschappij der Franschen oefende een grooten invloed uit op het
1) Reeds Willem van Oranje en graaf van Egmond deden dit,
le
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volkskarakter. Bleef de groote meerderheid getrouw aan den katholiekèn godsdienst, de voorvaderlijke instellingen, de Vlaamsche taal,
eene aanzienlijke minderheid daarentegen nam geheel en al Fransche
begrippen, zeden, taal en niet het minst het Voltalriaansch ongeloof
over. Dezen vormden de liberale partij; eene partij, die zich vooral
kenmerkte door het onmiddelijk aankleven dier begrippen,
welke op religieus en politiek gebied den boventoon voerden te
Parijs. Was men daar revolutionair, de Belgische liberaal was het
ingelijks; werd men d'ar Napoleontischgezind, hij werd het ook;
werd men daar bewonderaar van een constitutioneelen regeeringsvorm, hij werd het niet minder. Na den val van Napoleon, nam
het Liberalisme in Frankrijk den vorm aan van aanhanger eener
Constitutie, waarin de n moderne vrijheden" geformuleerd en der
natie als fondamenteele wet werden voorgeschreven. Hetzelfde zag
men ook in Belgie; maar evenmin als in Frankrijk, verloochende
ook de liberale partij in Belgie haren afkeer van alles wat
slechts met den naam van van Clericalisme of Jesuietisme werd
bestempeld. Hoe zij ook streden voor de „moderne vrijheden,"
twee vrijheden wilden de Liberalen niet toestaan: die der Katholieke Kerk en die van het Onderwijs.
Niettegenstaande de Liberalen in Zuid-Nederland veel meer
gehechtheid betoonden aan al hetgeen het gevolg was der Fran.
sehe heerschappij; niettegenstaande zeer velen hunner in 1814
liever met Frankrijk waren vereenigd gebleven dan met NoordNederland tot een Rijk te worden samengesmolten, toch bleef de regeering van Willem i aanvankelijk veel meer de Liberalen begunstigen
dan de Katholieken. De Noord-Nederlandsche staatslieden met
den Koning aan het hoofd, wantrouwden dezen meer dan ieder
ander; en ook het verzet van den bisschop van Gent had al dadelijk
na de vereeniging derbeide landen, eenediepeklovegemaakt tusschen
Willem i en de ijverigste Katholieken. Toen later in Frankrijk,
onder Karel x en diens minister Villèle, dat land werd voorgesteld
als te staan onder de heerschappij der Jesuieten, meende de Neder.
landsche regeering, dat zij vooral den Franschen invloed moest
keeren door het ,,elericalisme" in Belgie te bestrijden. Zij zocht
dus steun bij de Liberalen, die alles wat zweemde naar onder-
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werping van de Kerk aan den Staat, alles wat werd gedaan om
het Onderwijs geheel en al tot staatszaak te maken, toejuichten.
Vandaar dat ettelijke jaren lang de goede verstandhouding tusschen de regeering van Wilem i en de liberale partij in Belgie
niet werd verstoord.
Het antagonisme tusschen de zuidelijke en noordelijke Neder
groot, dat de aandacht van vele helderziende-landewszó
mannen in 1815 daarop gevestigd bleef. Velen begrepen dat het
groote, schier onoverkoombare moeielijkheden zou baren, indien
beide deelen, in zoovele opzichten van elkander verschillend, onder
één bestuur werden gebracht. Het werk van het Weener Congres
kon evenwel niet vernietigd worden. Noord- en Zuid-Nederland
moesten onder éénen koning uit het Huis van Oranje vereenigd
zijn: zoo hadden de Mogendheden het vastgesteld. Maar, om den
schok, die schier onvermijdelijk moest worden teweeggebracht door
zooveel verscheidenheid van overtuiging, van inzichten en van belangen, te voorkomen, werd door eenigen reeds in 1819 het voorstel
gedaan van cone administratieve scheiding tusschen de oude en
nieuwe provinciën van het koninkrijk der Nederlanden. Hiervan kon
echter niets komen. Het Weever Congres had het anders vast.
gesteld. Willem i wilde bovendien eene innige samensmelting van
alle Nederlanden. Er kon dus aan geene administratieve scheiding
worden gedacht.
De openbare meening in Belgie was alzoo, reeds in de eerste
jaren van de vereeniging, niet zeer gunstig gezind voor de ineen smelting der zeventien provinciën tot één Rijk; in de wenschen
en in de beginselen der beide groote staatspartijen lag te veel op.
gesloten wat tot botsing tusschen Noord en Zuid aanleiding
geven kon. Evenwel had door een wijs beheer veel kunnen
voorkomen worden, zoodat eindelijk de beide volken, geheel en
al met elkander verbroederd, Bene natie hadden kunnen vormen; maar de publieke geest, die in de noordelijke provinciën
heerschte, was meer geschikt om de Belgen terug te stooten dan
om dezen met de regeering van Willem i te verzoenen.
In de Noordelijke Provinciën, welke vroeger de Republiek der
Zeven geunieerde Provinciën hadden uitgemaakt, had men de ver-
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eeniging met België volstrekt niet met geestdrift begroet maar
men berustte ook daar in het feit. Onder de staatslieden der Noordelijke Nederlanden kon men er slechts één noemen, welke met de
vereeniging hoogelijk was ingenomen. De blijdschap over het verjagen
der Franschen en over den terugkeer van het geliefde vorstenhuis was
echter zóó groot, dat schier geen zweem van oppositie zich vertoonde
tegen welke politieke daad ook, die de goedkeuring van „Vader
Willem" wegdroeg. Bovendien was de meening vrij algemeen, dat het
grondgebied van den Nederlandschen Staat een grooteaanwinst deed,
doordat het werd vermeerderd met rijke vruchtbare gewesten, bewoond door eene bevolking, waarover het Protestantsche Noorden,
onder den Oranjevorst, wel het overwicht zou weten te,bewaren;
zoodat da verhouding van België ongeveer dezelfde zou zijn als die
van Noord-Brabant, dat hoewel rechtens gelijke rechten bezittend,
niettemin feitelijk, de ,zedelijke meerderheid" van het Protestantache Holland moest ondervinden. De vereeniging met België
ondervond dus geen eigenlijk gezegde tegenkanting.
Maar dit belette niet, dat er in de karaktertrekken, den godsdienst, de belangen, de vooroordeelen der Noord- Nederlanders kiemen
van strijd met de nieuwe burgers van den Staat aanwezig waren.
De kalme, bezadigde, berekenende Hollander zag met een soort
van geringschatting neder op den luidruchtigen, opgewonden Belg.
Hij meende dat hij verre boven dezen stond door meerdere verlich.
ting en beschaving; dat hij, door een langduriger vrijheid op staatkundig en godsdienstig gebied, beter wist wat voor het algemeen
welzijn paste dan de bewoners van een land, dat meer dan twee
eeuwen had gezucht onder de heerschappij van vreemde vorsten
en van eene, in zijn oog, heerschzuchtige geestelijkheid. De Hol
stond dus, in eigen verbeelding, boven den Belg.
-lander
Meer nog dan dit begrip van meerdere beschaving, welke de
Noord- Nederlander zichzelven toeschreef, was de godsdienst eene
oorzaak van koelheid, zooal niet van onmiddellijk wantrouwen. Laten
wij het juister zeggen: het Protestantsche Holland 1) meende,
1) Ik herinner de lezers er aan dat we het woord „Holland" gebruiken
-voor de Zeven Noordelijke Provinciën, zoo ook dat van „Brabant" voor de
Zuidelijke.
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alleen reeds omdat het Protestant was, eene meerderheid te bezit
boven het Katholieke Brabant. Het is vooral den Calvinist steeds-ten
eigen geweest, dat hij zich verheven waant, niet slechts boven de
belijders van andere Protestantsche Belijdenissen; maar vooral
boven de ,i superstitieuse Papisten." Dit leert ons de geschiedenis
zoowel van ons eigen land, als die van Engeland en Schotland
in de xvlie eeuw. De leer der Hervormde Kerk, naar de Canons
der Dordsche synode, was nog altijd voor een groot gedeelte van
het Noord-Nederlandsche volk de geloofsregel gebleven en had den
machtigsten invloed behouden op hun doen en denken. Maar de
Gereformeerde Orthodoxie, door hoevelen ook nog beleden, had
belangrijke wijzingen ondergaan. Het Rationalisme, dat in de xviir
eeuw zulke belangrijke veroveringen op godsdienstig gebied maakte,
was mede in de Hervormde Kerk doorgedrongen. Zoo was er een Neo.
Protestantisme ontstaan, dat in het begin der xlxe eeuw de Hervormde Kerk in Nederland beheerschte. Een der machtigste tegen
maar ook een der scherpzinnigste historiekenners van-stander,
zijn land en van zijn kerkgenootschap 2 ) , gaf van dat Neder
Protestantisme de volgende schets: ,,door de Evan--landschNeo
geliewaarheid, voor zoover zij geen aanstoot gaf, te behouden,
begreep men, vooral wanneer men niet rechtstreeks en onbewimpel d eenig deel van het kerkgeloof bestreed, met Christelijke getrouwheid en Nederlandsche omzichtigheid, als kerkleeraar op de
hoogte te kunnen blijven, die beschaving en verlichting hadden
bereikt, Er werd verdraagzaamheid aan de meest verregaande afwijkingen betoond. Ofschoon in de toetsing der Schrift aan de Rede
gematigdheid werd aangeprezen, scheen er voor elk soort van Ongeloof een vrijbrief te zijn. Aan handhaving van de Christelijke of
Protestantsche leer werd nauwelijks gedacht: veel minder nog aan
hetgeen bepaaldelijk tot de Hervormde Kerkleer behoort." Dergelijk Protestantisme kon dan ook zeer wel vrede hebben met alle
geloofsbelijdenissen, zelfs met die der Katholieken; mits dezen slechts
niet vast hielden aan den grondslag hunner Leer, en mits zij vooral
maar niet te zeer gehecht waren aan de instellingen hunner Kerk.
2) Groen an Prinsterer.
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Het Calvinisme der xvie eeuw en het Philosophisme der xviiie,
samengesmolten tot het Neo•Protestantisme der NederlandschHervormde Kerk, betoonden zich beide even machtige factoren,
zoodra het den strijd göld tegen de Katholieke geestelijkheid en
tegen hen, welke in gewichtige vraagstukken van kerkelijken
en van staatkundigen aard met haar medegingen.
Een schier algemeene karaktertrek der Noord-Nederlanders,
in het tijdvak waarover wij thans spreken, was dat zij theoretisch
de meeste begrippen, door de Revolutie der voorgaande eeuw verspreid, hadden aangenomen, maar voor de Revolutie zelve een
grooten afkeer koesterden. Van de mannen, wier naam in het
eerste vierde onzer eeuw beroemd geworden is, maakten misschien
alleén Bilderdijk en Da Costa daarop eene uitzondering. Dit staat
in een allernauwst verband met den heerschenden geest in de Hervorm de Kerk en in de andere Protestantsche Kerkgenootschappen. Wilde men antirevolutionaire begrippen omtrent het Staats,
recht, dan moest men die zoeken bij aanhangers der Gereformeerde Orthodoxie, niet bij Mennonieten of Remonstranten. Wat
de Katholieken in Noord-Nederland betreft, dezen volgden
hunne broeders van het Zuiden; echter zoo dat zij de Dynastie
van het Huis van Oranje volstrekt geen kwaad hart, maar veel-_
eer zekere genegenheid, toedroegen. Zij., en zoo ook de Katholieke Belgen, hadden evenwel den invloed ondervonden van
den adem, die over de Roomsche Geestelijkheid bij den aanvang
dezer eeuw was heengegaan, welke een soort van verzwakking en
kwijning van het Katholiek leven had teweeggebracht: eene ver
waarvan de grondoorzaak moet gezocht worden in den-zwaking,
algemeenen invloed der ,,liberale" wereldbeschouwing, de vrucht van
de Philosophie der xviiie eeuw. Dëze heeft onmiddellijk'en middellijk op alles teruggewerkt. De Josephistische en Napoleontische
overheersching der Kerk door den Staat was daarvan het recht
-strekch
gevolg.
Men kan echter de Katholieken der zeven Noordelijke Provinciën bij het antag.inisme tusschen Hollander] en Belg bijna buiten
rekening laten.
. De begrippen van het moderne Staatsrecht werden dan ook in
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Nederland met veel minder tegenzin van don kant eener nog machtige anti-revolutionaire partij opgenomen dan in Belgie, dan in de,
meeste Europeesche Staten. De Zeven Provincien hadden meer staat
vrijheid genoten dan eenig ander land; meer dan Benig ander-kundige
volk hadden de Hollanders cone b e p er k t e verdraagzaamheid tegenover hen, die geen lidmaten waren der Staatskerk, in praktijk
gebracht; meer dan ergens anders was de drukpers vrij geweest;
de Noord-Nederlander had altijd eene groote vrijheid in het
beoordeelen der regeeringszaken weten te bewaren; ofschoon de
overmacht eener Oligarchie tot de eigenaardigheden der voormalige
Republiek behoorde, was toch altijd de heerschende klasse het
volk meer genaderd dan in andere landen; eindelijk onze Republiek had sinds haar ontstaan altijd een soort van vertegenwoordigenden regeeringsvorm bezeten. Wat door de liberalen
van het eerste vierde onzer eeuw als onvervreemdbaar, natuurlijk
recht teruggevorderd werd van de heerschers, was den Noord-Nederlander volstrekt niet vreemd. Hij was derhalve door traditie
geneigd om liberaal te zijn in de beteekenis van het woord, welke
daaraan in het tijdvak van 1815-1830 werd gehecht.
Daarbij was het volk te praktisch van aard en van gezindheid,
dan dat het stokstijf zou vasthouden aan hetgeen van verouderde
instellingen onbruikbaar geworden scheen. Het was in den regel
te zeer geneigd om #gematigd" te zijn, dan dat het cone
vervolgzieke reactie tegen per'onen of zaken zou hebben'toegejuicht. En, de begrippen omtrent de verhouding van het individu
tot den Staat en tot de Kerk, gelijk deze zich uit de Philosophie der
xvlile eeuw hadden ontwikkeld, waren te algemeen geweest en hadden in het Protestantsch karakter van de volksmeerderheid een
al te gunstigen bodem gevonden, zoodat de liberale begrippen, vrij
algemeen in de volksovertuiging waren doorgedrongen.
Maar Bene zaak was onontbeerlijk: die begrippen moesten gematigd wezen, en mochten den naam van liberaal nog niet dragen! Alles wat zweemde naar overheersching door ,,Jacobijnen,"
maar niet door # satellieten van Bonaparte" werd met afschuw ver
haat tegen iederen godsdienst welke den Franschen Re--ordel.D
volutionair had bezield, het spotten met God, met den Christus, met
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de onsterfelijkheid der ziel zou onmiddellijk eene algemeene verontwaardiging hebben opgewekt; en de naam van „liberaal" was
vooral ook daarom in Noord -Nederland zoo gehaat, omdat dé
revolutionaire partij in Frankrijk, welke zich ook „liberaal" begon
te noemen, geheel en al Voltairiaansch was, Zoo ook werd het
den Belg tot een grieve toegerekend, dat deze of „voor priester
bukte" of ,,lichtzinnig met allen godsdienst spotte." De-dwang
Hollander wilde vóór alles een godsdienstig volk genoemd worden.
Maar het Hollandsche volk was ook een ,ordelijk" volk: vandaar
was het even wars van regeeringloosheid als van dwingelandij. Deze
had het ondervonden onder Napoleon. De haat tegen den overheerscher was schier een hartstochtelijke geworden. Uitdrukkingen als
# bloedhond," ,,Corsicaansche dwingeland," lagen zoowel in den
mond des volks als in dien van dichters, van redenaars en van
schrijvers bestorven. Hoe meer men zich het verledene met afkeer
herinnerde, des te meer roemde men de zegeningen eener „gematigde
vrijheid," onder een ,,geliefd vorstenhuis." Men was in NoordNederland monarchaal uit afkeer tegen de Revolutionairen, constitutioneel uit afkeer tegen Napoleon. Maar de herinnering aan
den vroegeren federatieven regeeringsvorm en aan alle nadeelen die
daaruit waren voortgesproten, had bij verreweg het grootste deel der
mannen, die tot de meer ontwikkelden behoorden, de vrees opgewekt voor al te groote decentralisatie. Vandaar dat men, over
't algemeen genomen, zich zeer wel met de bijna autocratische
regeeringswijze van Willem i kou vereenigen. Immers men stond
Onder het ,, vaderlijk bestuur" van den geliefden Oranjevorst! De
Koning kou zich dan ook zeer wel vereenigen met den constitu.
tioneelen vorm der Staatsregeering: want de Hollander, liet hem
een soort van getemperd Napoleontisch bewind voeren. De toongevers onder het volk beschouwden het als een€ ondankbaarheid jegens
# Vader Willem," als een terugkeer tot republikeinsche regee.
ringloosheid, indien men zich verzette tegen hetgeen door den
koning werd goedgekeurd. De gebeurtenissen der laatste vijf en
twintig jaren hadden inderdaad den lust om zich met de aangelegen
Staat te bemoeien, niet aangemoedigd; vandaar dat-hednva
verreweg de meeste Noord-Nederlanders het veel meer overeen.
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komstig de ware publieke belangen beschouwden om geheel de
regeeringszorg over te laten aan den geliefden vorsten aan diens.
ambtenaren, dan om, door een misplaatste „politieke tinnegieterij",
zich te mengen in datgene waarin de burger zich niet moest mengen
en wat hij aan de regenten en deze weder aan den Koning moesten
overlaten. Het werd dan ook in Noord-Nederland den Belgen
schier als eene politieke misdaad toegerekend, indien zij zich
tegen de regeering verzetteden, indien zij niet alles goedkeurden wat
van den Koning kwam. Roëll kon dan ook zeer wel als een orgaan van de algemeene gezindheid der Hollanders beschouwd
worden, toen hij, bij het sluiten van de zitting der Staten-Generaal,,
den 30 October 1815, zeide, „dat alle burgers, die het wel meen
hun vaderland, niet zonder aandoening hem, die op aarde-denmt
het beeld der Godheid is, (den , Koning), te midden van zijn volk
die Godheid hadden kunnen hooren aanroepen; dat hij (de Koning)
in het algemeen alle rechten en behoeften zijns volks kende
dat hij die ook kende in het bijzonder, zoowel in burgerlijke als
kerkelijke aangelegenheden." Het werd den Belgen dan ook zeer
euvel afgenomen, dat zij zich niet naar alle besluiten of wetten des
Konings goedwillig schikten. Het constitutioneel verzet werd bestem
naam van „woelingen." Nog meer werd het hun als een-peldmtn
grieve aangerekend, dat zij zich verzetteden teven zaken, die de Geestelijkheid zich niet liet we'gevallen. Gijsbert Karel van Hoogendorp,
welke inderdaad niet kan gerangschikt worden onder de vleiers van
vorsten, een Staatsman, met helderder blik begaafd, dan misschien
eenig ander Nederlandsch staatsman van zijn tijd, heeft zich in
een zijner geschriften tot den echo van die gevoelens verklaard :
iets wat wel als bewijs kan strekken, hoe algemeen dat gevoelen.
bij de Hollanders was.
Zelfs naar de meening van G. K. van Hoogendorp was, bij.
den aanvang der vereeniging, de tegenstand der Belgen niets anders
dlan, v woelingen van den kwaden geest, die natuurlijk tot in de Staten Generaal zijn doorgedrongen." Deze heeft, altijd volgens van
Hoogendorps meening, „hulp gevonden in de dweeperij, en nu
trekken dweeperij en ongodsdienstigheid verbonden tegen de regeering op. De regeering vervolgt inmiddels hare wijze en wel;
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dadige ontwerpen, schept orde uit verwarring, publiek crediet
uit vervallen geldmiddelen, welvaart op de puinen van den oorlog,
licht in de duisternis: en met het oog op God gericht, Wiens
hand zichtbaar medewerkt, stapt de Koning moedig onder de
lasten voort, in dat volle vertrouwen op de zuiverheid van zijn
hart, hetwelk een vast en zelfstandig karakter over allen tegen
doet zegevieren."
-stand
Wij hebben gezien hoedanig de volksgeest in de Zeven Provinciën
boven den Moerdijk was: hoe hij aan Willem i een in vele opzichten
autocratische macht schonk. De mannen, die hem omgaven, die
zijne ministers en ambtenaren waren, de mannen, die in het bestuur der Provinciën en der steden nog altijd den machtigsten invloed uitoefenden, werden door een der hooge staatsdienaren van
koning Willem i, den graaf van der Duyn van Maasdam,
voorgesteld als verdeeld in vier staatkundige partijen 1 ,, 10 de
oude zoogenaamde Oranjegezinden; (zoogenaamde omdat zij, na
deelgenomen te hebben aan de verschillende regeeringsvormen,.
die elkander opgevolgd zijn, evenwel in 1813 op dezelfde rechten meenden te mogen aanspraak maken, als zij in 1795 bezaten) ; oude Aristocraten, ontevreden over den Koning, omdat hij.:
de vroegere Republiek niet hersteld had, of hun persoon althans
niet met den voornaamsten rang en bediening begunstigd had. -20 de ware Oranjegezinden, vrienden van den Koning; het warendiegenen, welke getrouw bleven aan hunnen vroegeren eed en door
innige gehechtheid aan het Huis van Oranje, eerst na de omwenteling van 1813 weder hunne bedieningen aanvaardden en aan het
bestuur gekomen zijn. Hun aantal was zeer gering. — 3° Mannen,
die afvallig waren geworden van de zaak der vrijheid; oude revolutionairen, die hunne vroegere daden in vergetelheid zochten.
te brengen door hunnen vurigen ijver voor het bewind, en die, begeerig naar hooge bedieningen, den Vorst in onvoorzichtige waag
medesleepten: aan dezen gaf Willem i de voorkeur. ---stuken
40 Ware liberalen, mannen der Xixe eeuw; grootendeels samen,

-
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1) Zoo worden zij genoemd door van der Duyn: men moet die echter niet
als ,,politieke partijen" maar veeleer als coteriën beschouwen in de vierde
door hem opgegeven „partij" ligt de kiem der „liberale partij" van later jaren.
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gesteld uit lieden, welke de alge eeuw op het tooneel heeft gebracht, zooals jonge wetgeleerden en kundige advokaten, letterkundigen en dagbladschrijvers.
Van deze vier „partijen" oefende de laatste nog slechts geringen invloed op de regeeringszaken uit. Voor zooverre zij het reeds
deed, zag zij evenwel de fouten niet van het koninglijk regeeringsstelsel; of zoo hare leden al aanhangers waren van de liberale staats
waren zij dit in het tijdvak van 1815-1830 grooten--begripn,
deels nog maar in het abstracte. Daar van Belgische zijde de
aandrang kwam om in plaats van 's Konings zelfregeering, den
invloed van het volk op den gang der zaken te vermeerderen, wer
zij, als Hollanders, terstond naar de zijde der Conservatieven-den
gedrongen, wijl het te zeer tegen het nationaal gevoel zou gestreden hebben om zich met den Belg tegen u Vader Willem"
te verzetten: de uitzonderingen waren gering in getal. Wij zien,
die mannen dan ook eerst in het laatste tijdvak der regeering
van Willem 1 meer op den voorgrond treden.
Wat de eerste partij (naar de schets van Van der Duyn),
betreft : deze kon het minst van allen aanspraak maken op den
naam van een politieke partij. Hij waren slechts eenigo ontevredenen in de hooge kringen : zoo ook ettelijke ontevredenen in
de kringen van die mannen, waaruit do leden der Provinciale
Staten, de stedelijke besturen en de ambtenaren werden gekozen.
De hoogst geplaatste onder deze ontevredenen konden slechts in.
de hoofd- en in de hofstad, in gesloten kringen, aan hunne gevoelens
lucht geven. Evenzoo was dit het geval met de andere in provinciale
hoofdsteden en kleinere steden. Waren zij niet op de regentenban en.
gezeten, dan beteekende hun invloed niets; behoorden zij tot de hoog.
geplaatsten in wetgevende vergaderingen of tot de hooge ambtenaren,.
dan volgden zij den algemeenen stroom, waren zij koningsgezind
in hunne uitdrukkingen en ondersteunden zij de regeering: vooral
in al die maatregelen, welke den geest van verzet bij de bevolking der Zuidelijke provinciën opwekten. Wat zij deden, — ofschoon
ontevreden over den Koning, die noch de voormalige Oligarchie
had hersteld, noch hen naar hunnen eigen dunk van verdiensten
had beloond, —. omdat do stroom der openbare meening hen mede -
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sleepte: dat deden de warme Oranjevrienden uit genegenheid en uit
overtuiging. En er waren in de hoogere kringen, in alle steden
des Rijks, onder alle aanzienlijken ten plattelande, vele, zeer vele
mannen, die innig gehecht waren aan het oude Stamhuis: niet uit
eigenbaat, maar omdat zij meenden, dat het heil van Kerk en
Staat, van geheel het Volk ten nauwste was verbonden met
Oranje: dat zonder Oranje er geen Nederland kon zijn. Dezen
waren zeker de achtingswaardigsten onder hen die de regeering
van Willem i in alles steunden, die al zijne regeeringsdaden
verheerlijkten, zelfs die, welke later de scheuring van 1830 hebben veroorzaakt.
Zij, die vroeger in de Omwenteling een rol hadden gespeeld
en later Napoleon hadden gediend, waren zeker de mannen, welke
door Willem i als zijne geschikste dienaren werden beschouwd.
Zij waren mannen bekend met alle verschillende takken van bestuur en van administratie; maar de Revolutie en het Keizerrijk
hadden Bureaucraten geteeld, bewonderaars van de Staatsalmacht,
doordrongen van het begrip dat de geadministreerde, (dat is de
groote massa des volks), zich diende te regelen naar hetgeen in
de bureaux der hooge administratie was vastgesteld; dat zelfs
Godsdienst, Onderwijs, Taal en wat al meer door wettelijke bepalingen, door koninklijke besluiten, konden worden geregeld; dat
eene onontwikkelde, ,naar den geest onmondige" menigte zelfs
tegen wil en dank moest geleid worden tot hetgeen haar tot heil
kon strekken. Doortrokken vane de grondbeginselen der Fransche
Revolutie, gevormd in de school der Bureaucratie, waren dergelijke
mannen de geschikste werktuigen in de hand eens Konings, die,
met de beste bedoelingen, zijne nieuwe onderdanen # vaderlijk"
wilde regeeren; maar dit deed als of zij nog geheel en al onmondige kinderen en bovendien rusteloos van aard en halstarrig waren, terwijl zijne oudere landskinderen met liefde en eerbied
gehoorzaamden aan het vaderlijk gezag, waarmede de Koning, door
God geschonken, hen bestierde.
Ook de liberale partij in Belgie en hare geestverwanten zwaaiden in de eerste jaren aan den Koning der Nederlanden grooten
lof toe. Vooral deden dat Franschen, die bij de houding welke
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Willem i al spoedig tegen de Katholieke geestelijkheid aannam,
in hem een geestverwant, een vijand van „priesterheerschappij" en
van g Jesuietisme" beschouwden. In een hunner politieke tijdschriften
van liberale richting werd de Koning der Nederlanden in 1826
geprezen „als een dier waardige vorsten, weinig in getal, die aan
de liefde der menschen de voorkeur geven boven aanbidding."
De lof van den Koning werd niet minder in openbare geschriften ver
sommige Belgische liberalen. Hij werd door hen-kondigr
vooral geprezen om zijne vrijzinnigheid, zijn verlichten geest, zijne
zorg voor ontwikkeling en beschaving en zijnen strijd tegen de
aanmatiging der priesters. Volgens een dezer schrijvers was
Nederland het eenige land in Europa, dat bevrijd was van de
twee groote plagen, die alle audere landen onderdrukten: Priesterheerschappij en Aristocratie. Het zal ieder, die bekend is met de
in ons land zoo algemeene fout, van opgeblazen te worden door loftuitingen uit den mond van vreemden, niet verwonderen, dat de lof
van Franschen en Belgen, wien men overigens geen goed hart toedroeg, toch den oord-Nederlander niet weinig streelde en hem nog
meer in geestdrift voor zijn wijzen Koning deed blaken. Staatslieden,
redenaars, dichters, dagbladschrijvers waren dan ook allen schier eensgezind in de verheerlijking van het vaderlijk bestuur des eersten
Willems; van de vrijheid, welke op dat gezegend plekjen gronds
sinds eeuwen een toevluchtsoord had gevonden; van de welvaart,
welke men genoot; van den godsdienstzin, de huiselijkheid en
de zedelijkheid des volks. „Er is geen beter volk op aard; er is
geen braver Koning", moge men vóór 1830 al niet gezongen hebben,
zeker toch is het dat aldus werd gedacht. Men vergeleek het
rustige, bedaarde Nederland bij andere landen, waar Liberalen,
Revolutionairen, Carbonari, geheime genootschappen den troon der
vorsten belaagden, of waar Aristocraten en Jesuieten het volk dom
en in banden wilden houden. Men noemde Nederland boven alle
landen gelukkig door de wijsheid zijns Konings. ,,Gelukkig Nederland," riep de geliefdste kanselredenaar van Holland, van der
Palm, in 1823 uit: 1
Gelukkig Nederland, waar de vrijheid
)

„

1) Op het vierde eeuwfeest van de uitvinding der boekdrukkunst.

78

ZELFVERHEFFING

van schrijven, zoowel als van denken en spreken, door de Grond.
wet van Staat geheiligd, nog heiliger is aan het hart van Vorst
en natie! Beschermd en gehandhaafd door een geliefden Koning,
wiens troon op recht en deugd gegrondvest, wiens bestuur, door
wijsheid voorgelicht, door liefde gematigd, geen blinddoek behoeft
om het oog zijner volken te sluiten voor het gezicht van vernedering, van slavernij of ellende! Gelukkig Nederland! aloude
zetel van godsdienst en burgerdeugd, van vrijheid en volksgeluk !"
Dit werd gesproken ongeveer in een tijd, dat men in Belgie reeds
zeer ontevreden was over verscheiden vervolgingen ingesteld wegens
persdelicten. Nog in 1828 noemde dezelfde van der Palm Nederland: ,,het voorwerp van naijver zijner naburen; benijd om de
wijsheid zijner instellingen, om de zachtheid van zijn bestuur,
vm de onbekrompeuheid zijner beginselen; Nederland alom geroemd en geprezen als, het gelukkigste land van den aardbodem."
De geestdrift van den meest gevierden dichter van dien tijd, van
Tollens, voor de voortreffelijkheid van zijn land en van zijn
Koning was, zoo mogelijk, nog grooter dan die van van der
Palm: en beiden waren de meest gevierden onder hunne Noord.
Nederlandsche landgenooten.
Maar niet alleen wegens het tegenwoordige, ook wegens den roem
der Vaderen meenden de toongevers in de Noordelijke provinciën
zich te moeten verheffen boven hunne Zuidelijke broeders. Op
enkele uitzonderingen na, bekommerde zich niet één schrijver over
de eeuwen, die der regeering van Karel v waren voorafgegaan.
Het scheen alsof Nederlands roem en zijn Historie eerst begon
met den opstand tegen Filips ii. Maar welke helden ook telde
het Hervormde Nederland van dien stond af P Iedere manmoedige
daad van een soldaat of een matroos, waarvan de geschiedboeken
gewaagden, werd verheerlijkt; hoe veel te meer moest dit dan
wel niet het geval zijn met de groote persoonlijkheden uit den
strijd tegen Spanje? Een soldaat van de oude garde van Na:
poleon kon moeielijk met meer geestdrift spreken over de hel
zijnen Keizer, dan een predikant of schoolmeester-denfitva
in Noord-Nederland over de Willems van Oranje, de Mauritsen, de Piet Heins, de Trompen en de de Ruyters. De volksdich-
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ter bij uitnemendheid bezong bij voorkeur de huiselijke zege.
Hingen, den geliefden Vorst, en de helden van den tachtigjarigen
krijg of van den krijg tegen Engeland in de xvif eeuw: en het
volk juichte hem toe. Het gevoel van zelfverheffing, dat later
door J. van Lennep zeer geestig is bespot geworden, was zoo
diep bij den Hollander ingedrongen, dat hij zijn volk inderdaad
voor wijzer, verstandiger en gelukkiger hield dan ieder ander volk.
Dit alles wekte op tot dankbaarheid jegens Koning Willem i,
en daarom was er tegen zijn regeeringsdaden geen verzet; doch
ook tot groote dankbaarheid jegens de vrijheid van Godsdienst,
de gezegende vrucht der Hervorming, en jegens de staatkundige
vrijheid, welke de Hollanders beter dan eenig ander volk wisten te waardeeren. Maar daardoor kwam de Noord-Nederlander ook tot de gevolgtrekking, dat de strijd tegen de Belgische geestelijkheid niets anders was dan een strijd gevoerd
voor de vrijheid van geweten, tegen het Jesuietisme. Alle antipapistische neigingen kwamen dan ook weder te voorschijn, al
hadden zij een tijdlang voor de theorie van verdraagzaamheid
moeten wijken; en de politiek van Willem i in de zaak van het Collegium Philosophicum, in de vervolging van geestelijken, die van
de pers hadden gebruik gemaakt om lucht te geven aan hunne
verontwaardiging, zelfs het begunstigen van het ongeloovig Liberalisme werden in de Noordelijke provincien toegejuicht. Slechts
het sluiten van een Concordaat met den Paus ontmoette tegenkanting. Het zenden van Protestanten, bewoners der Provinciën
boven den Moerdijk naar Belgie, als ambtenaren, als predikanten,
als schoolmeesters werd geprezen, niet alleen als zeer rechtmatig :
maar ook als de daad van een verlicht en verstandig vorst, die
voor het welzijn zijner onderdanen vaderlijk zorgde.
In niet e' ne zaak handelde dan ook de regeering van Willem i meer in den geest zijner Hollandsche onderdanen, dan
daarin, dat zij zich verzette tegen ,,de aanmatiging der Belgische
.geestelijkheid," dat zij door haar te onderwerpen he jonger ge
Zuidelijke provinciën zocht te „verlichten." Zoowel-slachtinde
-de hooggeplaatste mannen in den Staat als de predikant eener
dorpsgemeente, verhieven hunne stem tegen alles wat den schijn had
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van eenigermate toe te geven aan de eischen van Rome. Dit
deed de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal,
Baron van Lijnden van Hoevelaken, ter gelegenheid van de beraadslagingen in 1816 over het verplicht stellen van het burgerlijk huwelijk v66r de kerkelijke inzegening. Dit deed van
Hogendorp in een zijner geschriften, in het jaar 1818 geschre.
ven. Toen de regeering het geven van onderwijs door geestelijke
zusters of broeders in België verbood, juichte men dit in Nederland toe. Toen de regeering de Maatsclappj tot Nut van 't A.
gemeen propaganda liet maken, juichte men dit insgelijks toe.
Zoo werd Koning Willem i nog door zijne Noord- Nederlanders
aangemoedigd tot en gesteund in eene Politiek, die eindelijk
de scheiding van het schoone koninkrijk ten gevolge had.
Maar gelijk de antikatholieke geest het stelsel van vasthouden
en volharden aanmoedigde, zoo moedigde de vrees voor de bandeloosheid en wanorde in de Republiek den geest van Oligarchie en
van familieregeering aan. Wel beheerschte deze het land niet meer
in die hooge mate als dit v66r de Omwenteling het geval was
geweest. Maar toch bleef die zucht naar de regeering van
Benige weinigen voortduren. Willem i had eene voorliefde, wat
zeer verklaarbaar was, voor de adellijke en patricische familiën
uit de dagen der oude Republiek; doch hij wilde zich niet door
hen de handen laten binden, gelijk zij het zoo herhaaldelijk zijne
voorvaderen hadden gedaan. Als regent had hij tevens eene voorliefde
voor die mannen, welke gevormd waren naar de begrippen van
den modernen Staat: maar ook deze onlangs opgekomen familiën
werden al spoedig even oligarchisch gezind als de zonen der oude
geslachten. De regeeringsvorm van het land, van de Provincie en van
de steden bevorderde dat streven in hooge mate. Men werd lid van
den Raad zijner stad, voor geheel zijn leven. Men werd lid der Pro.
vinciale Staten, door de keuze van leden, gekozen door de stedelijke Raden, de ridderschappen of door een zeer omslachtige verkiezing de plattelandskiezers. Men werd eindelijk lid
der Staten-Generaal door de keuze der Provinciale Staten, of lid
der Eerste Kamer, door de keuze des Konings. Dergelijk stelsel
werkte dan ook dus de familieregeering sterk in de hand. De onmid,
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delijke invloed op het bestier van platteland, provincie of stad,
bleef overgelaten aan een betrekkelijk gering getal mannen.
Dezen volgden in hunnen kring hetzelfde stelsel, als door den Koning in 's lands regeering was gevolgd. De leuze der burger.
aristocratie, welke van 1815 tot 1848 Noord-Nederland regeerde,
was dan ook: „alles voor het Volk, niets door het Volk." De
begrippen der Belgische Liberalen opzichtens eene constitutioneele
regeering, waarbij de Natie een grooter invloed op de regeering zou
uitoefenen, dan Willem i ooit zou willen toestaan, werden dan ook
door den oligarchischen geest der Noord-Nederlanders bijna even
afkeuringswaardig geoordeeld, als het bukken voor den ,, invloed
der priesterkaste" door de Belgische Clericalen.
Zoo werkten de Hollanders uit al hun macht mede om Wil
i te stijven in zijn stelsel van volharding en in zijne Po--lem
litiek omtrent de partijen in België, die men aldus kan
samenvatten: anticlericaal tegenover de Geestelijkheid: de Liberalen steunende, wanneer deze zich vijandig tegenover de Katholieke Kerk betoonden; maar hen niettemin bestrijdend, wanneer zij hunne theoriën omtrent de rechten des Volks tegenover
de Kroon wilden handhaven of in praktijk brengen. Ofschoon
het koninkrijk der Nederlanden een constitutioneele staat was,
werd het aldus toch nagenoeg geregeerd, alsof de Koning een
autocratisch regent ware. De minister van Justitie drukte dan ook zeer
juist den geest der Regeering van Willem i uit, toen hij in 1820
bij de beraadslagingen in de Staten- Generaal zeide, dat de Koning
alle regeermacht had, voor zoo verre hij daarin door de grond
niet beperkt was. En de Koning achtte zich den eenig be.-wet
voegden uitlegger der Grondwet!
Maar is Willem i daarvoor geheel en al verantwoordelijk?
Het antwoord daarop wordt door een der uitstekendste mannen
van ons land gegeven: 1). ,, Voorzeker niet aan den Koning alleén is het te wijten, dat de Grondwet een doode vorm bleef,
dat er in de despotieke strekking van menige wet en inrichting
) Groen van Prinsteler.
1" n. 6
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geenerlei verandering kwam; dat men veel bij de hand genomen,
weinig tot stand gebracht heeft; dat het leven der natie ongeveer in de maatregelen van . het Gouvernement geresumeerd werd,
dat er eigenlijk, in de meeste opzichten, geen volksontwikkeling
geweest is. Het is te wijten aan den geest des .tijds; aan den
aard der inrichtingen, welke daarmede in overeenstemming was;
aan het matte en aan het flauwe van den volksgeest, waar deze
door geen hoogere beginselen bewogen en aangevuurd werd;
dien ten gevolge aan allen, welke onder den invloed der heer
begrippen gestaan hebben; aan de raadslieden des Ko--schend
nings; aan de Staten-Generaal, aan de Provinciale Staten, aan
de plaatselijke besturen, aan de Hervormde geestelijkheid, aan
de natie zelve." En het gevolg daarvan ? — „de Grondwet geenszins in organieke wetten toegepast en ontwikkeld; enkel in de
uitwendige staatsinrichting gevolgd, gesustineerde bevoegdheid
van het gouvernement, om zich uit het arsenaal der revolutionaire
willekeur en dwingelandij, ook van de meest afschuwelijke en
.met den geest der Grondwet strijdige verordeningen te bedienen.
In de Staten- Generaal, doorgaans ook ten gevolge van de onverschilligheid, gedweehoid; althans in al wat niet de financieele
aangelegenheden van nabij raakt; schrik voor eene stelselnalige
oppositie. Het kiesrecht door velen aan het nepotisme meer dan
aan het vaderland dienstbaar gemaakt. — Lijdelijkheid der gewestelijke en plaatselijke besturen, ook in den eigen werkkring,
die hier bij de Grondwet aangewezen en overgelaten was. — Onbeduidenheid der drukpers, — slapheid en onaandoenlijkheid der
Natie, lijdelijke berusting in wat het gouvernement goedvindt. —
Voor de Regeering zelve en gevolgelijk voor den ganschen Staat,
ware tegenstand oneindig beter geweest."
Maar dien tegenstand ondervond Willem i niet. Met de beste
bedoelingen voor het welzijn zijner onderdanen, liet hij zich
door zijn karakter en zijn overtuiging tot eene staatkunde bewegen, die wel is waar tot de scheuring zijns Rijks heeft geleid,
maar waarvan de verantwoordelijkheid niet alleen op hem valt.
Daargelaten het deel der schuld, dat de Belgen daarvan toekomt, komt de verantwoordelijkheid van de toenemende ver-
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wijdering tusschen Noord- en Zuid-Nederlanders voornamelijk
ten laste van de antipapistische hartstochten van het toongevend deel der Hollanders en van den hoogen dunk, welke dat
deel altijd -heeft gehad van hunnen voortreffelijkheid en van
hunne meerderheid boven hunne landgenooten der zuidelijke,
Katholieke Provinciën: eene fout, waarvan zich thans nog, in
1833, zeer velen zich tegenover hunne Noord-Brabantsche en
Limburgsche landgenooten, niet hebben verbeterd.

HOOFDSTUK IV.
Eerste Regeeringsjaren van Willem I. — 1815-1821.

Hoeveel kiemen van verdeeldheid er ook in het karakter, de
politieke partijen en do eischen, zoowel van Hollanders als van Belgen, lagen opgesloten, het feit der vereeniging van beide vol.
ken tot een Rijk was aangenomen: was het dan ook niet met
algemeene tevredenheid, toch met berusting. De overwinning
bij Waterloo had den troon van Willem I bevestigd; de kroon
zijn heldhaftig gedrag, zoowel bij Belgen als bij-prinswado
Hollanders populair geworden. De Koning nu zocht de mannen van
naam en van talent, zoowel van het Zuiden als van het Noorden,
meer aan zich te binden, door het instellen van twee ridderorden,
waarvan de cone, van den Nederlandecke Leeuw, tot belooning moest
dienen voor hen, die zich in burgerlijke zaken, de andere, de
Militaire Willemeorde, voor hen, die zich in militaire zaken ver
hadden gemaakt. In de noordelijke provinciën was de-dienstljk
geestdrift voor het koninklijk Huis algemeen : niet alzoo in Belgie.
De houding der Geestelijkheid bleef als die van mannen, welke
zich voor alle gebeurlijkheden wapenen. Do hooge Adel kon, voor
een groot gedeelte althans, nog niet met tevredenheid het feit
aannemen, dat een Oranje-Nassau boven hen als Koning stond.
Ettelijke der aanzienlijkste geslachten van den Belgischen Adel achtten hun geslachtsboom even oud en even eerbiedwaardig, als dien
der Nassaus: ook konden zij het moeielijk verdragen, dat een Protestantech vorst over hen, die van geslacht tot geslacht zeer Katholiekgezind waren gebleven, zou heerschen. Zoo nam de graaf van Me-
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rode—Westerloo in het laatst van 1815, zijn ontslag uit een
zeer aanzienlijk ambt aan het Hof. Hij werd, wel is waar, op.
gevolgd door een Prins van Gaveren; maar de stille tegenstand
van een deel des hoogen Belgischen Adels tegen de Dynastie
van Oranje bleef niettemin bestaan.
De gelukszon van het koninklijk Huis stond toen op haar
hoogste punt. De Staten-Generaal, betoonden zich schier in
alle zaken de gehoorzame dienaren des vorsten. Zij hadden
(27 Dec. 1815) den overwinnaar bij Quatrebras het kasteel te Tervueren bij Brussel en te Soestdijk ten geschenke gegeven. Het vol
jaar stonden zij toe, dat Prins Frederik der Nederlanden zijn-gend
recht tot opvolging in het Groothertogdom Luxemburg verwisselde met het bezit van de domeingoederen in Noord -Brabant,
wier inkomsten op 190,000 guldens werden gerekend, welke hij
en zijne mannelijke nakomelingen zouden genieten. Een hooge
eer gewerd het Huis van Oranje, door het huwelijk van den
Kroonprins met Anna Paulowna, zuster van den Czaar
Alexander I (21 Febr. 1817). Er was in den loop van 1814
sprake geweest van een huwelijk van den Prins van Oranje met
Charlotte, de vermoedelijke erfgename van den troon der Britsche
Rijken. De Prins was met dit doel naar Londen geweest. Werd door
ettelijke Engelsche staatslieden dit huwelijk gewenscht, bij andere
was zulks niet het geval. De beslissing hing voornamelijk af van de
dochter van Geore ii zelve. Tegenstanders van het huwelijk wisten
op den geest van Charlotte te werken, en het onvoorzichtig gedrag
des Prinsen gaf hun gelegenheid om de Prinses tegen den haar bestemden echtgenoot in te nemen, zoodat het huwelijk afsprong.
Charlotte huwde later met Leopold van Saksen -Coburg , die in
1831 door de Belgen tot hunnen Koning werd gekozen. Toen
was echter de Engelsehe Prinses en haar kind reeds sedert jaren
in het graf gedaald, nog vóór den dood haars vaders. Het huwelijk
des Prinsen van Oranje met de Russische Grootvorstin was eene
even schitterende verbintenis. Ook stelde het ons land minder
bloot aan gevaar. De vereeniging toch der beide kronen van
Brittanje ei van Nederland in één vorstenhuis zou waarschijnlijk
voor onze Natie niet verkieslijk zijn geweest. De Prins en zijne
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gemalin deden den 29n September hun intocht binnen Amsterdam; zij werden daar en in andere steden met veel geestdrift
ontvangen. Den 19° Februari 1818 werd hun te Brussel een
zoon geboren, welke den titel van hertog van Brabant ontving:
hij regeert thans ons land onder den naam van Willem iii.
De Koning liet al zeer spoedig merken, dat niet zijne ministers, maar hij zelf zou regeeren. De gedachte aan 'eens ministerieele verantwoordelijkheid, door eenige Belgische leden der
Commissie tot het ontwerpen der Grondwet geuit, werd door de
Noord-Nederlanders beschouwd als de gedachte aan een inbreuk
op des Vorsten rechten. Willem i heeft die verantwoordelijkheid altijd
ten stelligste verworpen: integendeel hij wilde dat zijne staatsdienaren weinig meer zouden zijn dan ambtenaren op zijn bureau: zelf
onafhankelijkheid tegenover zijn wil gedoogde hij-standighe
niet. Gijsbert Karel van Hogendorp, die trouwens een ongemeen
hoogen dunk van zich zelven had en door zijn pedanten toon
velen van zich afstiet, kon dan ook op den duur niet met
Willem i als staatsdienaar samenwerken De verwijdering was
reeds in het midden van 1816 z66 groot geworden, dat van
Hogendorp zijn ontslag als vice-president van den Raad van
'State verzocht en verkreeg. Roëll, die in 1815 minister van
Binnenlandsche Zaken was, vroeg insgelijks zijn ontslag (17 Febr.
1817). Ook bij dezen gold de reden, dat hij zich niet kon vergenoegen met de rol van een ambtenaar, die niets anders had .te
doen dan, zonder eenige aanmerking, des Konings bevelen te
volgen; de Coninck, een Belg, werd Roëlls opvolger. Een ander
staatsman, A. R. Falck, was secretaris van Staat: hij werd in
1818 belast met het ministerie van Koloniën, van Openbare
Nijverheid en van Onderwijs. Hoewel buigzamer dan van Hogendorp, kon Falck zich toch niet altijd even goed vergenoegen
met de rol van een weinig meer te zijn dan een schrijver in
het kabinet des Konings: van daar dan ook dat deze staatsdienaar,
in 1824, uit des Konings onmiddellijke omgeving werd verwijderd
en tot gezant bij het Britsche Hof benoemd. Falck, een der uitstekendste staatsmannen uit den regeeringstijd van Willem i, had
evenwel als minister van Onderwijs reeds medegewerkt tot het
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invoerenvan maatregelen, die groote ontevredenheid in de Zuidelijke
provinciën opwekten. Hij was, voor zijn tijd, een verklaard Rationalist, doortrokken van de begrippen dier Duitsche Philosophie, welke,
niet minder dan de Fransche Philosophie der xvrir eeuw, een
verklaard tegenstander was des orthodoxen Christendoms. Hij zocht
de beginselen, de begrippen en de inrichtingen, welke in Duitschland dienden om het Catholicisme te bestrijden, in Nederland in
te voeren. Hierin was hij het met den Koning eens. Het valt
moeielijk te zeggen in hoeverre Falcks ideën wellicht niet die des
Konings hebben geleid, en in hoeverre hij daardoor, -- hoezeer ook
Willem i gewoon was alleén zich zelven te raadplegen, — toch niet
voor een groot deel moet aansprakelijk .gesteld worden voor vele
maatregelen, welke de Katholieke Nederlanders verbitterden 1 ).
De autocratische neigingen van Willem i brachten mede weldra
spanning te weeg tusschen hem en den Prins van Oranje. Deze
was opperbevelhebber van het leger, en in naam beheerde hij
het departement van oorlog; maar eigenlijk werd het beheerd
door den Koning zelven, bijgestaan door Graf van der Goltz.
De Prins hierover ontevreden, vroeg en kreeg zijn ontslag in
1817. Evenwel zijn er redenen genoeg om te veronderstellen,
dat de kuiperijen van sommige Fransche vluchtelingen (waarvan
straks) Willem i niet minder sterk hebben aangezet om het ontslag van
den Kroonprins aan te nemen, dan de noodzakelijkheid om aan
dezen eene mindere of meerdere mate van vrijheid in het bestuur van
zijn departement toe te kennen. De andere hoofden van ministerieele
departementen volgden in alles, als secretarissen op een kantoor, den
Koning, als eenig bestuurder en beslisser. Dit wekte evenwel
in de eerste jaren der regeering van Willem i nog weinig ontevredenheid op. Veel meer deed dit de omstandigheid dat allen, -slechts de hertog van Ursel, die voor een tijd minister van Waterstaat was, uitgezonderd, — geboren Noord-Nederlanders waren en
1; Iemand, die onder Willem i, en ook later, een staatsambt heeft bekleed,
dat hem gelegenheid heeft verschaft om veel te weten, heeft mij, als zijne
zienswijze medegedeeld, dat wel degelijk Falck „de man is beweest", op
wiens verantwoordelijkheid zeer vele maatregelen in zake van het onderwijs, die
de Belgen verbitterden, komen. Falck, zeide hij, wilde het onderwijs deca-
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Protestanten bovendien. Goubau kan men bezwaarlijk als Katholiek
beschouwen en de Coninck werd eerst in 1817 minister.
Het eerste tijdvak der regeering van Willem i over de gezamenlijke Nederlanden kan gerekend worden te bevatten de
jaren van 1815-1821. In dat tijdvak werden de grondslagen
gelegd van hetgeen tot eene duurzame vereeniging der verschil.
lende bestanddeelen had moeten leiden; door namelijk de be•
langen zoowel van Belgen als van Hollanders gelijkelijk te behartigen, of althans, wanneer deze met elkander in strijd ge.
raakten, door een middel te vinden, waardoor die tegenstrijdige
belangen tot elkander konden gebracht worden. Het valt niet te
miskennen, dat Willem E dit inderdaad als een voornaam doel
zijner Staatkunde heeft beschouwd, in alles wat de stoffelijke
aangelegenheden betrof. Maar in dat zestal jaren bleek het al.
meer en meer, waarin de Noord- en de Zuid-Nederlanders van
elkander verschilden, wat ieder deel als zijne eigene belangen
beschouwde en waarin het zich aan het andere als opgeofferd
achtte. Het bleek, dat het in stoffelijke zaken moeielijk, hoewel volstrekt niet onmogelijk zou zijn om een voor beiden bruikbaren
middenweg te vinden. Het bleek echter ook, dat de Koning
een gesloten oog en oor had voor de macht van twee zedelijke factoren,
die op de bevolking der Zuidelijke provinciën werkten: het godsdienstig en het nationaliteits gevoel, en dat beide door hem werden
gering geschat. Dit toonde hij door zijne Politiek in kerkelijke
zaken, door zijn stelsel, om de invloedrijkste ambten aan NoordNederlanders toe te vertrouwen. Gedurende het tijdsverloop van
i1815-1821 ontwikkelde zich dus het regeeringsstelsel van.
Willem i, zoowel in zaken van Finantiewezen, van Handel en
Nijverheid, van Buitenlandsche en Koloniale aangelegenheden als
in zaken van Eeredienst, van Onderwijs, van Drukpersvrijheid en
andere zaken, die met de zedelijke behoeften eens Volks in verband staan.
De eerste spoedeischende werkzaamheid, die de . zorg derbegeering vorderde, toen de Grondwet was afgekbndigd, was het
bijeenroepen der Staten-Generaal. Gelijk wij hebben medegedeeld,
werden de leden der Tweede Kamer voor den eersten keer . be--

DER STATEN-GENERAAL.

89

noemd door den Koning; die van de Eerste Kamer werden door
hem benoemd voor hun leven; van de leden der Tweede Kamer
moest ieder jaar een derde gedeelte aftreden. Bij het eerste aftreden moesten de Staten der Provinciën hen benoemen. De beide
Kamers der Staten-Generaal, die voor den eersten keer den derden
Maandag van October (19 Oct.) van he jaar 1815 te 's Gravenhage
vergaderden, waren dus zoo koningsgezind, als slechts gewenscht
kon worden. Trouwens al ware dit niet het gevolg geweest van
hunnen oorsprong, zij zouden het zijn geweest door de tijdsom
vreugde over de overwinning-standighe.Vros
Waterloo
was
nog
bij
niemand tot nuchtere bezinning gekomen. De Regeering verkeerde in de noodzakelijkheid om
terstond belangrijke geldelijke offers van de Natie te vragen. Er
was een te kort in de schatkist van veertig millioen gulden:
de oorzaak daarvan was algemeen bekend. Er waren vijf en
dertig millioen gulden noodig geweest voor het oproepen
van de dienstplichtigen, het strijdvaardig maken van het leger en
het in staat van verdediging brengen der vestingen, om aan het
Fransche leger tegenstand te kunnen bieden. Om het te kort te dek
stelde de minister van finantiën, Six van Otterleek voor, dat-ken
alle belastingschuldigen een voorschot zouden doen, gelijk staande
met hetgeen zij dat jaar aan grondlasten en personeel hadden
moeten opbrengen: dit zou moeten geschieden in vijf termijnen.
De ontvanger zoude daarvoor aan hen, die deze buitengewone
belasting opbrachten, recepissen geven, die later door het Rijk
in betaling zouden worden aangenomen. Eenige leden der Zuidelijke provinciën verzetten zich tegen dit wetsvoorstel; het werd
echter den 4 November met 7; tegen 27 stemmen (allen van
Belgie) aangenomen. Bij die gelegenheid lieten zich voor het eerst
hooren twee afgevaardigden der Zuidelijke provinciën, Dotrenge
(voor Zuid- Brabant) en Reyphins (voor West-Vlaanderen) , welke
later als woordvoerders der liberale partij optraden. Beiden waren
zeer anti-clericaal en tegenstanders van de meeste regeeringsmaatregelen, behalve in zaken van Eeredienst en van Onderwijs:
beiden zijn later tot lid van den Raad van State benoemd geworden.
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Het nationaal gevoel der Belgen werd, nog eer het jaar 1815
ten einde was, gestreeld door de teruggave van verscheidene
meesterstukken van kunst, die Napoleon aan de Belgen ontnomen
en naar Parijs had gebracht. Bij den vrede met Frankrijk, gesloten na
den slag bij Waterloo, werd bepaald, dat de Fransche regeering
aan ieder land de krachtens recht van verovering medegenomen
kunstschatten moest teruggeven. De schilderijen van Rubens en
van Dijk, de zeldzaamste exemplaren der Bourgondische bibliotheek keerden nu naar België terug. Nog heden hoort men van
Fransche schrijvers, dat zij die teruggave den Bourbons als eene
grieve, als cane beleediging aan hun land toerekenen; alsof de
Fransche natie het recht zou hebben om zelve niet de gevolgen
der nederlaag te ondervinden, welke zij als overwinnares aan
andere natiën heeft doen ondergaan!
Nog eer het jaar 1815 ten einde was, toonde de Regeering
dat zaken, die wij thans als constitutioneele vrijheden beschouwen, volstrekt niet in haren geest vielen. Zij stelde cone wet
voor omtrent de rechtspleging in zaken van directe belastingen
en in misdrijven van ambtenaren in hunne functie: in deze zaken
zou niet door de gewone rechtbanken, maar door Gedeputeerde
Staten recht gesproken worden. Dotrenge en Reypbins spraken
tegen het wetsontwerp, • omdat zij alle specialiteit in lijfstraffelijke
zaken, alle vermenging van uitvoerende en rechterlijke macht
gevaarlijk achtten. Wel is waar werd de wet alleen van toepassing
gemaakt op de Noordelijke Provinciën; maar dit was geen reden,
dat de afgevaardigden uit het Zuiden haar moesten aannemen.
Het wetsontwerp werd goedgekeurd met 46 tegen 11 stemmen,
Noord en Zuid stonden nu reeds tegenover elkander.
Den 20° December stelde de voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten- Generaal, baron van Lijnden van Hoevelake, eene uit
artikel 161 der Grondwet voor, waarvan blijkbaar-leginva
de bedoeling was, om het recht van Petitie, zooveel mogelijk, in
te krimpen, en wel zoo, dat slechts bij die autoriteit, welke bevoegd
was in de quaestie, waarover gepetitioneerd werd, een verzoek
mocht worden ingediend. Het doel was blijkbaar om te-schrift
voorkomen dat lieden, die zich in hunne belangen gekrenkt
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achtten, bij de Staten-Generaal verzoekschriften zouden indienen. De meerderheid nam het voorstel niet aan en verwierp
het niet. Zij nam een middenterm aan: in ieder bijzonder geval
zou de Kamer beslissen, of zij de Petitie zou aannemen of niet.
Het feit is echter daarom zeer belangrijk, wijl het den geest
teekent van de afgevaardigden uit het Noorden, welke het voorstel steunden.
Het jaar 1816 werd door de regeering geopend met het indienen van de begrooting voor dat jaar. De uitgaven werden geraamd op 81 millioen guldens, de inkomsten op 75 millioen.
De minister van Finantiën verklaart, dat de regeering zou trachten het nadeelig saldo door bezuinigingen te dekken, of zoo
dit niet kon, dat het altijd nog tijdig genoeg zou wezen om
maatregelen te nemen. De Kamers hadden geene aanmerkingen
op de uitgaven, maar wel op de wet op de middelen. De afgevaardigden uit het Zuiden verklaarden zich in de sectievergaderingen bijna algemeen tegen de belasting op paarden en dienst
Zij beweerden, dat dergelijke belasting in België hoogst-boden.
moeielijk zou zijn in te' voeren. Hierop trok de regeering het
voorstel tot die belasting in en vermeerderde andere belastingen,
waarop de wet op de middelen met bijna algemeene stemmen
(9 Febr. 1816) werd aangenomen. Karakteristiek is hetgeen de
minister van Finantiën op de aanmerkingen der tegenstanders
zeide: „de Regeering ontving met genoegen de raadgevingen
en aanmerkingen van de Kamers, zij hoopte echter dat er nooit
eene stelselmatige oppositie wezen zou: dergelijke oppositie zou
gevaarlijk kunnen worden in een Staat, waarin de ministers niet
verantwoordelijk zijn."
Andere belangrijke regeeringsdaden zullen wij straks bespreken, in verband met hetgeen omtrent hetzelfde onderwerp in
de volgende jaren tot 1821 werd gezegd of gehandeld.
Het jaar 1816 is vooral in de herinnering van het geslacht,
dat in dien tijd den gemiddelden levensloop Lad bereikt, levendig gebleven, door het bombardement van Algiers en door het
misgewas en de daarop gevolgde duurte.
Algiers was in het begin onzer eeuw nog altijd een nest ge-
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bleven van zeeroovers. Dezen hadden in den loop van 1815
scheepjes, die onder Engelsehe vlag op de Afrikaansche kust naar
koraal vischten, genomen en de bemanning vermoord. De Britsche
regeering besloot Algiers te tuchtigen, indien de Dey geen genoeg
daarvoor wilde geven. De Nederlandsche Regeering, die-doenig
insgelijks groote belangen bij de veiligheid van de vaart op de
Middellandsche Zee had, kwam met het kabinet van Londen
overeen om gezamenlijk die genoegdoening te eischen. Een Engelsch
eskader van zeven linieschepen en verscheidene kleinere schepen,
onder bevel van den admiraal Exmouth, verscheen den 27n Augustus 1816 voor de baai van Algiers. Te Gibraltar had zich bij
deze vloot eene Nederlandsche gevoegd van vijf oorlogsfregatten,
onder bevel van den vice- admiraal, baron van der Capellen. Deze
vloot kwam te gelijk met de Engelsehe voor Algiers. De Dey
werd opgevorderd tot het in vrijheid stellen van alle Christen slaven,.
tot eene verklaring dat hij, in geval van oorlog, zijne krijgsgevangenen naar Europeesche wijze zou behandelen en tot het sluiten
van vrede met de Britsche en de Nederlandsche Regeering. De Dey
gaf geen antwoord. Hierop stevenden de beide vloten de baai.
van Algiers binnen en bombardeerden de stad. De Algerijnen.
stelden zich dapper te weer, maar hunne vloot werd verbrand
en hunne stad voor meer dan de helft tot puin geschoten. Nadat.
het bombardement acht uren had geduurd, zond de Dey parlementairen naar de vloot. Dezen sloten den vrede op de voorwaarden, welke de vlootvoogden hadden gesteld. Meer dan duizend'
Christen slaven werden vrijgelaten. De geestdrift over de behaalde
overwinning was in Noord -Nederland vooral zeer groot. Hoewel
onze zeelieden naast de Engelsehen hadden gestreden en het
bombardeeren van eene vesting niet zulk een groot heldenfeit is
als het winnen van een zeeslag, werden toch de namen van Tromp•
en de Ruyter genoemd. De ingenomenheid van ons volk met het
bombardement van Algiers moet vooral verklaard worden door
de omstandigheid, dat thans weder de Nederlandsche vlag zich
door kanongebulder had laten gelden; dat er in de tuchtiging
der zeeroovers en de invrijheidstelling van zoovele Christensla
iets gemoedsverheffends lag, en dat ons Nederlandsch volk,,-ven
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na 1813, bijzonder geneigd was om zich zelf te verheerlijken.
De vreugde over den roem, door de Nederlandsche vlag behaald, werd echter getemperd door de. treurige vooruitzichten op
een slechten oogst. De zomer van 1816 was zeer regenachtig.
Het gevolg daarvan was dat de rivieren overal zeer hoog stegen,
dat zeer vele weilanden en akkers onder water geraakten. In bet
najaar waren schier alle laaggelegen landen van Gelderland, Noord.
Brabant en Holland overstroomd. Hetzelfde lot trof insgelijks de
laaggelegen landen van andere provinciën, want ook in België waren
de rivieren buiten hare oevers getreden. De oogst was dan ook zeer
slecht: voor het melkvee was geen genoegzame voorraad van
voeder. Daarbij kwam dat zoowel in de steden als op het plat.
teland de werkman te weinig arbeid vinden kon. De prijs der
granen steeg dan ook tot een ongehoord bedrag: het vleesch was
wel niet z66 hoog in prijs, maar toch nog buiten het bereik van den
kleinen man, die niets verdiende: van daar overal nijpende armoede
en gebrek. De publieke en particuliere weldadigheid, die zich in al
hare schoonheid vertoonde, vermocht wel vele, maar toch niet alle
rampen te lenigen. Alle volksklassen, de rijke uitgezonderd, leden
direct of indirect, maar het meest de landbouwers en do handwerkslieden, die dus weinig konden medewerken tot leniging van
den nood der armen. Gelukkig was de oogst van het volgend
jaar overvloedig.
Hoewel de Koning en het Gouvernement geheel en al onschuldig waren aan deze algemeene ramp, werden zij niettemin
het voorwerp der ontevredenheid van zeer vele Belgen. Gelijk
schier altijd geschied is en nog geschiedt, stelde de openbare
meening der talrijkste volksklasse de kooplieden aansprakelijk
voor het gebrek aan graan. Dezen werden beschuldigd van het opkoopen en opstapelen der onmisbaarste levensbehoeften in hunne
voorraadschuren, ten einde zoo op het stijgen der prijzen en op
den nood der armen te speculeeren. Daar Amsterdam een der
voornaamste graanmarkten van Europa was, en het opjagen der
marktprijzen tot de niet ongewone verschijnselen behoorde, werd
de Amsterdamsehe handelstand, met of zonder schuld, verdacht,
alsof deze voornamelijk oorzaak van de duurte was. In de
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Zuidelijke provinciën werd het verhaal dier opkooperijen
gretig aangehoord en geloofd. Zelfs werd gemompeld en
luide verhaald, dat de Koning zelf speculeerde op het -rijzen
van de graanmarkt en daardoor schatten won: eene beschuldiging, die op geene gronden steunde. Eene andere vraag blijft
het echter, in hoe verre het aangenomen handelatelsel ten na
volk der Zuidelijke provinciën strekte: althans-delvanht
de Kamers van Koophandel te Antwerpen en te Brussel leverden bezwaarschriften bij de regeering in tegen den onbelem.
merden uitvoer van levensbehoeften, waardoor zeer veel uit
België werd uitgevoerd naar Frankrijk, waar in de noordelijke
departementen insgelijks de levensmiddelen tot een hoogen prijs
waren gestegen; terwijl de invoer belemmerd werd door inkomende rechten. De toon van de Memorie dier Kamers van
Koophandel was dringend: in het antwoord door de regeering
nan die van Antwerpen gegeven, werden de petitionarissen berispt, omdat zij niet eerbiedig genoeg waren geweest. De maat- .
regelen omtrent vrijen uitvoer en belemmerden invoer werden niet
veranderd dan in zooverre, dat de uitvoer van granen over de
grenzen te land naar een Rijk, van waar de uitvoer der granen
insgelijks verboden was, (dus naar Frankrijk) niet meer werd toe:gestaan; de uitvoer ter zee, dus uit Amsterdam — eene groote
reden tot ontevredenheid der Belgen — bleef alzoo voortduren.
Het verschil van zienswijze tusschen Willem i en het grootst
gedeelte zijner onderdanen omtrent de zedelijke behoeften van
het land openbaarde zich, gelijk we reeds aangemerkt hebben, al
zeer spoedig. Onderwijs en Eeredienst werden de groote hinder.
palen tegen een oprecht vergelijk tusschen den Vorst en minstens
de helft der onderdanen van zijn Rijk.
Willem i was een autocratisch Liberaal; hij was dit allermeest
in zaken die het Onderwijs en den Eeredienst betroffen. Hij had
de Wet op het Lager Onderwijs van 1806 nog van kracht be.
vonden; hij was besloten die te handhaven en ook in te
voeren in de Zuidelijke provinciën, waar onder de Fransche
heerschappij het lager onderwijs was verwaarloosd geworden. De
wet van 1806 steunde op het beginsel van Verdraagzaamheid,
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maar ook op dat van Staatsmacht; de vrijheid voor bijzondere
personen, nog veel meer voor geestelijke instellingen, werd door
de wet zoozeer aan banden gelegd, dat zij eigenlijk niet bestond.
De Kerk en het Onderwijs gebonden door de banden der Bureauoratie, — banden, welke de Koning in eigen handen wilde houden,
om ze toe te snoeren of los te laten naar eigen goeddunken, -ziedaar het ideaal van de regeering van Willem i, waarbij hij
zoowel door de Hollandsche Protestanten als door de Belgische
Liberalen werd gesteund. Zijne Politiek was het niet zoozeer
om het Protestantisme aan de Zuid-Nederlanders op te
dringen, gelijk zijne heftige tegenstanders in België beweerden
dan wel om dat soort van „christendom boven geloofsverdeeldheid" in te voeren, hetwelk reeds in het eerste vierde deel onzer
-eeuw tot het programma der Philosophen en der Liberalen be.
hoorde; en om dat doel te bereiken, moest de invloed der
Kerk worden gefnuikt. De Staatsmacht moest haren arm
over allen uitstrekken, opdat vooral niet de machtige Belgische
Geestelijkheid zich zou verheffen. Do kerkelijke politiek, door de
vorsten der %VIII° eeuw en door Napoleon in praktijk gebracht,
had een arsenaal van wetten en besluiten nagelaten of voor
daartoe gegeven, waarvan gebruik kon gemaakt worden.-beldn
Van daar dat ,y in de Roomsche Kerk, aan de Roomschgezinden, die
eigenlijk niet Roomschgezind waren", aanmoediging werd verleend 1 ). Het onderwijs moest dus als een der middelen gebruikt
worden, om de verschillende en elkander bestrijdende elementen,
waaruit de bevolking van het koninkrijk der Nederlanden was
samengesteld, al meer en meer met elkander te verbinden. Daar
de Politiek van Willem i aan het specifiek Noord- Nederlandsch-rationalistisch-Protestantsch element het overwicht wilde verschaf
liever daarnaar geheel zijn rijk wilde modelleeren, moest-fen,o
de wet van 1806 in dien geest worden uitgevoerd, dat het
jongere geslacht opgeleid werd naar de begrippen van een „tolerant
£hristendom" en naar die van de voortreffelijkheid van NoordNederlands volkshistorie, waarbij aan de plannen van vader Wil,

1) Groen van Prinsterer.
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lem (den Zwijger) tot vrijmaking en vereeniging van alle Neder
provinciën en tot invoering der „gewetensvrijheid" de-landsche
hoogste roem werd toegezwaaid. Het „drijven" der Geestelijkheid
daarentegen werd door den geest, waarin dat onderwijs moest
gegeven worden, beschouwd als „dweepzucht" en als ,, onverdraagzaamheid." Alles wat de Katholieke Geestelijkheid meende
te moeten doen, hoezeer haar plicht haar dat ook gebood, werd dus beschouwd als een uitvloeisel van heerschzucht en
onverdraagzaamheid. Het lager onderwijs, in dien geest gegeven, was
derhalve anticlerieaal, meer nog dan specifiek Protestantsch; hoewel
vooral Protestanten uit het Noorden aan de Regeering de meest
geschikte personen toeschenen, om dergelijk onderwijs te geven.
Aan de Wet van 1806 op het lager onderwijs werd dan ook overal
in de Noordelijke Nederlanden ijverig de hand gehouden en
verscheidene maatregelen werden er genomen, om het in
dien geest te steunen; daaronder behoorde onder andere het oprichten van een kweekschool voor toekomstige onderwijzers te
Haarlem, onder de leiding van P. J. Prinsen, wiens pàedagogische
methode langen tijd op de scholen gevolgd, en wiens Protestantsch- rationalistische geest van geen geringen invloed op de
vorming der onderwijzers is geweest. Geheel en al op den leest
geschoeid van de kweekschool te Haarlem werd een dergelijke te Lier
opgericht. Aan het hoofd daarvan werd een v verlichV' Katholiek
uit de provincie Utrecht, Schreuder, geplaatst. Later werden
nog andere dergelijke scholen opgericht, ook in West-Vlaanderen. De Wet van 1806 werd in 1820 in de Provinciën
Limburg en Antwerpen ingevoerd als Voorloopige Instructie. De
Regeering werd vooral verhinderd in de invoering dier wet voor
de Zuidelijke provinciën door gemis aan onderwijzers in haren
geest. De kweekscholen moesten allengskens in de behoefte
daaraan voorzien.
Het middelbaar en het hooger onderwijs trokken niet minder
de aandacht van Willem i. De Fransche overheersching had
zoowel de bloeiende Universiteit van Leiden, als die van Utrecht,
Franeker en Harderwijk omvergeworpen. Die van Leiden en van
Groningen leidden onder Napoleon een zeer kwijnend leven. De
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Koning vestigde met de onvermoeide werkzaamheid, welke een zijner
grootste deugden was, terstond zijne aandacht op het Hooger Onderwijs. Falck was zijn raadsman en de uitvoerder zijner be.
sluiten. Reeds don 2n Augustus 1815 werden de Universiteiten
van Leiden, Utrecht en Groningen in den vorigen staat hersteld
en de oprichting van een Athenaeum te Amsterdam, Harderwijk, Deventer, Franeker, Middelburg en Breda, althans in beginsel, aangenomen.
In November 1815 werd cone commissie benoemd om het
Hooger Onderwijs voor de Zuidelijke provinciën te regelen. Deze
bracht haar verslag uit, en den 25° September 1806 verscheen
het Koninklijk Besluit, waarbij dat onderwijs werd ingevoerd.
België kreeg drie hoogescholen: te Leuven, te Luik en te Gent.
In October van het volgend jaar werden de drie Universiteiten geo.
pend door Repelaer van Driel, des Konings minister van Hervormden
Eeredienst. Het Episcopaat rekende het zich ten plicht al aanstonds te
protesteeren tegen de wijze, waarop het Hooger Onderwijs zou worden
gegeven: omdat, namelijk, de leeraren straffeloos alle leerstukken der
Kerk zouden kunnen aantasten en omdat de faculteiten van Theologie
en van Kanoniek Recht geheel en al onttrokken werden aan het
toezicht der geestelijke overheid, terwijl het zelfs niet eens geoorloofd
is, dat iemand, zonder daartoe kerkelijke machtiging te hebben
verkregen, in die vakken onderwijs kan geven. De geestelijke,
welke namens de Bisschoppen dit schrijven naar de Regeering in
Den Haag moest brengen, en daar in April 1817 zijne zending
vervulde, ontving bevel den volgenden dag weder de residentie
te verlaten.
Aan de regeling der keikelijke aangelegenheden werd even
spoedig de hand geslagen, als aan die van het onderwijs. Ook
in dat opzicht toonde Willem i, dat hij in den geest van de
Liberalen zijner dagen wilde regeeren. Dezen toch kenden aan
den Staat het recht toe, ja, zij beweerden zelfs dat het zijn plicht
was, een oppertoevoorzicht over de Kerk uit te oefenen. Dergelijke gezindheid had st3eds in de Republiek der geüniëerde Provinciën, ofschoon niet zonder harden strijd tegen d.2 Orthodox-Gezinden, den boventoon behouden. De Protestanten waren daarenI• D. 7
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boven over het algemeen thans meer nog dan vroeger gezind,
om de macht der Regeering in kerkelijke zaken te versterken , nu de meerderheid der bevolking van het nieuwe koninkrijk den Katholieken godsdienst beleed. Willem i vond
dan ook bij zijne Protestantsche onderdanen volstrekt geen
krachtig verzet, toen hij in den loop van 1816, bij Koninklijk
Besluit het bestuur der Nederlandsche -Hervormde Kerk, en ook
het bestuur van de andere Protestantsche kerkgenootschappen,
regelde. Hoe eigenmachtig de Koning ook de hand geslagen
had aan iets, wat, naar de overtuiging der orthodoxgeiinde
Hervortnden van vroegeren tijd essentieel tot het gebied der
Kerk zelve behoorde, liet zich echter geen enkele stem openlijk daartegen hooren, dan alleen die van de classis 1 ) van Amsterdam, later van die van Leiden en Woerden. Het bestuur
van het kerkgenootschap der Hervormden, en ook van dat der Mennonieten, Lutheranen en Remonstranten, werd door die Koninklijke Besluiten gebracht op den voet, waarop dit thans nog
bestaat. Het onderieekeningsformulier voor de Hervormde predikanten werd in dier voege gewijzigd, dat dezen hun overeenstemming betuigden met „de leer, welke overeenkomstig
Gods Heilig Woord in de aangenomen formulieren van eenigheid der Nederlandsche-Eíervormde Kerk is vervat." 2 ) Uit lietgeen in 1816 door de Gereformeerden zonder eenigen bedui
tegenstand werd aangenomen, is echter later in den boe--den
zem der Hervormde Kerk een strijd ontstaan, die nog niet is
geëindigd, die zoowel op het privaat leven van een deel onzes volks, als op de politieke aangelegenheden van ons land een
grooten invloed blijft uitoefenen. Het Formulier en het verbindende daarvan voor de predikanten, het recht der 'Synode, het
recht der Regeering om zich te mengen in de benoeming van het
kerkelijk bestuur, hebben de gemoederen van duizenden en duizenden in onrust en in spanning gebracht.
Lieten de Protestanten zich des Konings inmenging in de
1) Eene classis bestond nit de predikanten van een bepaald aantal ge 7neenten.
2) Groen van Prinsterer.
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zaken der Kerk welgevallen, niet aldus de Katholieke Geestelijkheid. Het protest van den Bisschop van Gent tegen som.
mige bepalingen der Grondwet van 1815, (jugement dec•
erinal), dat door geheel het Belgisch Episcopaat werd uitgevaar
strijd. Het standpunt, waarop toen de-dig,washetbnv
Katholieke partij in België zich plaatste, was echter een geheel
ander, dan hetwelk zij in 1830 heeft ingenomen. Wantrouwen,
gelijk wij reeds in een vorig hoofdstuk hebben aangemerkt,
oefende geen geringen invloed op de houding van het Belgisch
Episcopaat uit. Trouwens de eerste regeeringsdaden van Willem i
moesten dat wantrouwen wel opwekken. Hij bepaalde, bij Ko
Besluit van 16 September 1815, dat alle voordrachten,-niklj
het R. K. kerkgenootschap betreffende, zouden worden gezonden
om advies aan eene commissie, samengesteld uit vier leden, belijders van den Katholieken godsdienst. Deze commissie zou recht
berichten en voordrachten inzenden aan den Koning,-strekha
en gezamenlijk met den Directeur-Generaal der zaken van Roomsch.
Katholieken Eeredienst, waken voor de aloude rechten der Belgische vorsten. De commissie werd samengesteld uit aanhangers
der Josephistische begrippen. Ook Goubau, de Directeur- Generaal,
was een verklaard Josephist ten opzichte van de rechten der Belgische
vorsten in kerkelijke zaken.
Willem i vorderde dus voor zich, als Vorst der Zuidelijke Nederlanden -- niettegenstaande hij Protestant was, zij allen echter Katholiek
geweest waren •— dezelfde rechten als b.v. Filips van Bourgondie,
Filips ii, Maria Theresia uitgeoefend hadden. Men zag in de
xixe eeuw de handhaving van wetten eischen, die een uitvloeisel
waren van het vorstenabsolutisme van vroegere eeuwen of van
stellingen, die in den loop der xviie eeuw door Jansenisten waren
verdedigd en ingevoerd. De strijd tusschén de kerkelijke en de wereld
macht kon dan ook niet achterwege blijven. Een Koninklijk Be--lijke
sluit van 10 Mei 1816 bepaalde dat de Directeur-Generaal voor R. K.
Eeredienst, bijzonderlijk zou waken dat alle schikkingen, voorgeschreven door het Concordaat van 1801 en door de Organieke Artikelen 1 ),
1) Door den Eersten Consul aan het Concordaat eigenmachtig toegevoegd
en door den Paus niet erkend.
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nauwkeurig zouden worden onderhouden, opdat de misbruiken,
door de geestelijken in de uitoefening hunner bediening bedreven, zouden kunnen gestraft worden.
De zaak van den eed op de Grondwet van 1815 hield insgelijks de
gemoederen in Belgie in spanning. De Bisschop van Gend en met
hem de andere bisschoppen en vicarissen-generaal bleven dien eed,
wegens ettelijke artikelen der Grondwet, als ongeoorloofd beschouwell. De Bisschop van Gent richtte zich den 3^ October 1815 tot
den Stoel van Rome. Het antwoord van Pius vii, van 1 Mei
1816, keurde de houding van het Belgisch Episcopaat, betreffende
de zaak van den eed op de Grondwet, goed. De Paus drong er
echter op aan, dat het Episcopaat zich tot den Koning zou wenden,
opdat er een vorm van eed zou kunnen worden vastgesteld, waardoor de Regeering verzekerd werd van de trouw harer Katholieke
onderdanen en dezen voor hun geweten gerust gesteld werden.
Z. IL had zelf zich reeds in dien geest tot den Koning gewend
en was bereid iemand tot Z. M. af te zenden.
De quaestie van den eed was hierdoor nog niet opgelost. Mgr.
de Mean had, bij zijn benoeming tot Lid der Eerste Kamer,
den eed op de Grondwet afgelegd. Dit werd hem door de ijverigste
Katholieken zeer kwalijk genomen. Toen Willem i hem hierop
in 1317 voorstelde tot Aartsbisschop van Mechelen, weigerde de
Paus Mgr. Mean als dusdanig zijne Bullen toe te zenden, voordat
de zaak van den eed op zulk eene wijze zou geschikt zijn, dat de gemoederen daardoor tevreden waren gesteld. Mgr. de Mean gaf daarop
den 18n Mei 1817 eene verklaring, dat hij den eed op de
Grondwet had afgelegd, zonder zich tot iets te verbinden wat
tegen de leer der H. Kerk streed, en dat hij de belofte van gelijke
bescherming voor alle godsdienstige gezindten in geen anderen zin
begrepen had dan voor zooverre dit het burgerlijke betrof, zonder
daardoor eenigzins de beginselen, die door de Katholieke Kerk
veroordeeld werden, te willen verdedigen. Toen Mgr. de. Moan
deze verklaring had gegeven, ontving hij (24 Julij) de Bullen, noodig
om tot Aartsbisschop van Mechelen te worden gewijd. Niet slechts
geestelijken, maar ook leeken weigerden den eed, zonder een zoo.
danig voorbehoud als dat van Mgr. de Mean, op de Grondwet af te
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leggen. De Koning en zijn minister van Justitie, van Maanen, die
toen reeds bij de Belgen zeer gehaat begon te worden, gaven bevel (25
Feb. 1816) dat alle leden van de rechterlijke macht, advokaten, deur
eed op de Grondwet zouden afleggen. Zeer velen-wardes,nz.
wilden liever geene ambtsbetrekking hebben dan den eed doen.
Het was voor de Regeering een middel, om liberale Belgen
in de gerechtshoven te plaatsen: wat later bij vervolgingen van
dienst zou kunnen wezen. Althans in 1815 beschouwde de Regeering oogluiking als de eenige partij, voor welke hare krachten
tegenover den Bisschop van Gent berekend waren, terwijl Falck
in 1817 aan D. J. van Lennep kon schrijven, dat men nu op
de rechters staat kon maken 1 ). Zeer vele Katholieken echter verklaar
zich bereid om den eed op de Grondwet af te leggen in-den
denzelfden zin als Mgr. de Mean dit had gedaan. Nadat de
Paus zijne meening had medegedeeld, had het Episcopaat, nog
vóór dat de Aartsbisschop van Mechelen was gewijd, een eerbiedigen
brief aan den Koning geschreven, die men als een betuiging van
gehoorzaamheid kon beschouwen.
Evenwel scheen de Regeering vast besloten om paal en perk
te stellen aan hetgeen „de woeling der Geestelijkheid" werd ge.
noemd. Mgr. de Broglie had vooral hare ontevredenheid verwekt.
Hij had geaarzeld om openbare gebeden uit te schrijven, ter gelegenheid van het huwelijk des Prinsen van Oranje; later toen
de zwangerschap der Princes officieel was bekend gemaakt, had hij
aan het Hof van Rome gevraagd, welke gedragslijn hij zou volgen.
Die openbare gebeden waren door de andere bisschoppen aan de pastoors voorgeschreven. De voorname reden echter, waarom de Bisschop
van 'Gent bij de regeering in ongenade was, moet gezocht worden
in de omstandigheid, dat hij de ziel was van het verzet der
Katholieke Geestelijkheid tegen den nieuwen staat van zaken. Póór
dat de Regeering evenwel eene vervolging instelde tegen den algemeen
beminden en geachten Bisschop van Gent, besloot zij eerst dit te
doen tegen een geestelijke van minderen rang, die insgelijks hare ontevredenheid had opgewekt. Zekere Leon de Foere, een priest or
1)

Brieven van A. R. Falck p. 229.
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die aan het hoofd eener armenschool te Brugge stond, had in den
Speceateur Bellte, artikelen geschreven, welke, naar het oordeel
der Regeering, de ingezetenen tot wantrouwen en verdeeldheid opwekten. Hij werd, op een Zondag, bij het uitgaan van de Vespers,
gevangengenomen. Deze nevenomstandigheden wekten bij de Katholieken groote ergernis op. Zij meenden daarin eene opzettelijke
beleediging van de zijde der Calvinisten te moeten zien. De
Foere en de uitgever van den Spectateur Bellte, de Moor, wer
te Brussel veroordeeld: de eerste tot twee-denorhtHf
jaren gevangenis, de andere tot drie maanden. Dit geschiedde op
grond van de uitzonderingswet van 20 April 1815, die uitgevaardigd
was geworden, toen het land door den inval van Napoleon in
gevaar was; maar waarvan de Regeering vooral tegen de Katholieke partij in Belgie gebruik bleef maken. Het vonnis werd gewezen
den 21 Maart 1817.
De raadsleden van Willem i moesten zeker wel met den
uitslag van dat vonnis tevreden zijn; althans zij waren beducht
geweest dat Mgr de Broglie door de rechtbanken zou kunnen
vrijgesproken worden. Gelijk wij zoo even hebben medegdeeld,
schreef Falck aan D. J. van Lennep, dat men in 1815 de rechtbanken niet vertrouwde en daarom voor de houding van den Bisschop
van Gent oogluiking had gebruikt: den 26 Februarij 1817 scheef
Falck aan denzelfde: ,de actie tegen de Broglie is een dier
punten, waarop ik u straks neide dat geen overeenstemming (tusschen Willem i en Falck) plaats vond. Van Maanen, Goubau, van
Nagell hebben hem over gehaald. Ten volle overtuigd van het
misdadige in het gedrag van den Bisschop, zon ik hun bijgevallen
zijn, indien zij mij gul Ja hadden kunnen zeggen op de vraag:
zit gf zeker van de reckter8? Maar het schandaal eener vrijspraak
zou, ik erken het, in mijn oog veel gevaarlijker zijn dan de
straffeloosheid" 1 ).
De rechtsvervolging tegen Mgr. de Broglio werd alzoo, op last
van den minister van Justitie, van Maanen, ingesteld. De Procureur. Generaal aan het Hof van Brussel, Daniëls, nam liever zijn
»

1)

Brieven van R. A. Falek p. 230.
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ontslag dan dat hij in dit proces, hetwelk, meende hij volgens de bestaande rechterlijke organisatie niet mocht plaats hebben, de Regeering zou dienen. De Bisschop van Gend ontkende de bevoegdheid van
het wereldlijk gezag om in deze zaak vonnis te vellen. Wetende dat
men niet zou aarzelen om hem gevangen te nemen, verliet hij
Nederland in de eerste dagen van April 1817. Het rechtsgediiig
werd voortgezet. Mgr. de Broglie werd beschuldigd: 1e van, door
zijne pastorale instructie en het eTugement doctrinal, eene daad
van de openbare macht te hebben berispt en daardoor aangezet te
hebben tot ongehoorzaamheid aan de Wet. 2e Van door in 1815
en 1816 correspondentie te hebben onderhouden met eene vreemde
regeering (den Paus) zonder voorafgegane vergunning van den
Directeur-Ceneraal van R. K. Eeredienst, en door twee Bullen, zonder placet, te hebben afgekondigd. En hierom veroordeelde het gerechtshof van Brussel den Bisschop van Gent tot Deportatie.
Volgens de wet moest, als de veroordeelde voortvluchtig was, het
vonnis aangeplakt worden op een openbare plaats aan een paal.
Den 19 November nu werd op een marktdag te Gend de naam
van den alom geëerden Bisschop van Gend op een schavot aan
aan den schandpaal, tusschen de namen van twee personen,-geplakt,
die om diefstal tot levenslangen dwangarbeid veroordeeld waren. De
verontwaardiging was algemeen. De Katholieken beschouwden deze
daad der Regeering als eene voorbedachtelijke beleediging, welke
de Calvinisten hun wilden aandoen 1). De Vicaris-generaal van het
diocees van Gend, Lesure, een geboren Franschman, 2) werd op
bevel der Regeering (20 Mei 1818) het land uitgezet. De voornaamste reden tot deze handelwijze was de weigering der grootvicarissen van den Bisschop van Gend, om, op bevel van
Goubau, de administratie van het diocees op zich te nemen. Dit
kon, krachtens het Canoniek recht, in het gegeven geval niet
geschieden. Zij werden gestraft, door intrekking van hun tractement;
zij werden gerechtelijk vervolgd, omdat zij een brief van hunnen
1) Vergelijk de Gerlache, I, 353.
2) Op grond van het Koninklijk Besluit van 19 Dec. 1814 behoefden geboren
Franachen, dienende in het leger of geestelijken, geene brieven van naturalisatie.
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Bisschop bekend gemaakt hadden aan het Kapittel. Dit proces ein
Mei 1821 met de vrijspraak der drie beschuldigde-digen25
personen: der beide Vicarissen en van den Secretaris des Bissshops_
van Gend. Mgr. de Broglie overleed den 20 Julij 1821 te Parijs. Dit
gaf Bene wending in de zaken: de Vicaris-Capitularius door het Kapittel benoemd, werd door den Koning erkend en de Vicarissen.
generaal verklaarden zich bereid den eed op de Grondwet af te
leggen, voor, zoover dit ket burgerlijke betrof.
De kerkelijke Politiek van Willem i was daarom nog niet veranderd. Zijne raadslieden zullen echter wel reeds hebben gezien,.
dat hunne verwachtingen niet konden verwezentlijkt worden.
Falck heeft de hoop, waarmede men bij hot begin van de Regeering
des Koning zich vleidde, uitgedrukt in deze woorden, gericht tot
D. J. van Lennep: N om op het gros (der priesters) te werken en
de bewegingen der nog overschietende monniken tegen te gaan,
blijft een zeer gereed middel aan de hand over; het lot verbeteren
van de wereldlijke geestelijkheid." Aan G. K. van Hoogendorp
had hij (6 Aug. 1814) geschreven: #bezorgt men eens aan de
pastoors zoovele inkomsten als de middelbare predikanten bij ons
hebben, dan zal van de religieuse zijde geen bezwaar (tegen de ver
meer te duchten zijn." Goubau,-enigvaHoldBei)
Falek, van Maanen begrepen de Katholieke Geestelijkheid niet. Zij
beschouwden hen, den blik beneveld door Calvinistisch of liberalistisch vooroordeel. Uit dezelfde bron sproten ook verscheidene
andere maatregelen voort, die slechts dienden om den afkeer der
Katholieken tegen de regeering der ,,Hollanders" en der ,,Calvinisten" te vermeerderen. Zoo verbood een Koninklijk Besluit van
11 Mei 1818 het aannemen van novicen aan alle kloosters, wiens
leden een beschouwend leven leidden. Op het punt van pensioenen
aan geestelijken was daarentegen de regeering zeer vrijgevig. Tot
groote verontwaardiging van het Volk werden op last van dendirecteur-generaal, Goubau, de Vastenbrieven van den Bisschop van
Gent in 1819, van de kerken weggenomen. Ook werd in WestVlaanderen den burgemeesters aangeschreven om he getal der
processiën, waar aan het Volk zeer gehecht was, te verminderen.
Wanneer hier of daar eene geestelijke congregatie een school
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wilden stichten, werd haar dit verboden, gelijk het geval was met de
Ursulienen, die een school hadden opgericht te Thildonck bij
Leuven. Het werd den vreemden priesters, en ook geborenen
Nederlanders, verboden missiën te geven: al te gader maatregelen, die bij het Katholiek-gezinde Volk groote ergernis opwekten.
Wat, wel is waar, niet zoo dadelijk den nijveren burger of
landman, des te meer evenwel aan de Geestelijkheid in het oog viel,
was dat de Regeering de uitbreiding van specifiek Noord- Nederlandsche en rationalistische instellingen begunstigde en daarentegen
die welke van Katholieke zijde werden opgericht, verbood of tegen
Dit was het geval met de Maatschappij tot Nut van 't 4 ge -werkt.
De Zuid-Nederlandsche Geestelijkheid beschouwde de bescher--men.
ming en den steun, welke de Regeering aan deze Maatschappij ver
als ten doel hebbende, om Protestantsche begrippen of-lend,
althans onverschilligheid in zake van godsdienst, onder hunne
parochianen te verspreiden. De vergaderingen dier Maatschappij,
welke schier overal, waar een kern van Protestantsche bevolking
was te vinden, hare departementen zocht op te richten, werden
dus door de geestelijken met leede oogen aangezien. Boekjes en
vlugschriften, door haar verspreid, werden streng veroordeeld.
Desniettemin werden in alle voorname steden van België departementen opgericht. Nu wilden ook de Katholieken het- voer
hun gegeven, volgen door het oprichten van inrichtingen-beld,
in hunnen geest. In den loop van het jaar 1820 stichtten
de. pastoor te Utrecht, van IDadelbeek en Le Sage ten Broek,.
vroeger Protestant en notaris te Naaidwijk, die tot de Katholieke Kerk was overgegaan, eene Roomsck-Katkolieke maatschappij
om de godsdienstige wetensekappen en de goede zeden aan te moe
Nederlanden. Geheel op denzelfden voet-digen,ltkorj
werd in 1821 voor België, door de Robiano de Borsbeek, opgericht
eene Societe Caiholique de Belgique. Beide maatschappijen beoogden
dus hetzelfde in Katholieken zin wat die van 't Nut tot Alge
Rationalistisch-protestantschen zin beoogde. Zij zochten-meni
het verspreiden van goede boeken te bevorderen. Op bericht van
den minister van Justitie en op voordracht van den Directeur-
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Generaal worden de Roomsch- Katholieke maatre appi7 en de Societé Catholique de la Belgique opgeheven en den Procureur.
Generaal last gegeven, vervolgingen in te stellen, ingeval die
Maatschappijen hare werkzaamheden bleven voortzetten. Dit
Besluit (21 Augustus 1823) steunde op de Wet van 6 Maart
1818 op de drukpers: de opheffing geschiedde op grond
van gemis aan koninklijke vergunning. De Katholieke Geestelijkheid was des te meer over dezen maatregel der Regeering verstoord, omdat, naar zij beweerde, tot de verspreiding van
alle „kwade boeken tegen den Godsdienst en den Paus" vrijheid
werd gelaten.
De Belgen zagen dus in de regeeringsdaden van Willem z
niets dan partijdigheid ten hunnen nadeele. Op de Begrooting
van het jaar 1818 word uitgetrokken dertien tonnen gouds voor den
Eeredienst der FIervormden en achttien ton gouds voor dien der
Katholieken, terwijl naar de berekening, welke gemaakt werd,
de bevolking des lands bedroeg 3,914,000 Katholieken en
1,086,000 Protestanten. Volgens cone andere berekening, omtreut denzelfden tijd gemaakt, waren er van de acht ministers,
zes Hollanders en twee Belgen. In den Raad van State zaten
evenveel leden uit de Zuidelijke als uit de Noordelijke provinciën,
maar• van de drie en twintig referendarissen waren zestien Noorden zeven Zuid-Nederlanders; onder de acht en twintig leden van
het Corps Diplomatique werd slechts één Belg gevonden; van detwee en dertig Luitenant- Generaals waren misschien geen zes geboren Belgen en van de drie en vijftig Generaal-majoors slechts tien. Dergelijke statistieken werden reeds in de eerste regeeringsjaren van Willem i opgemaakt. De Belgische Liberalen zagen daarin
cone achterstelling van hunne natie; de Clericalen cone achter
belijders van den R. K. godsdienst; want in-stelingvad
hun oog was ,, Hollander" en „Protestant" hetzelfde. Nu mogen
er allicht bijkomende redenen voor dergelijke ongelijke verdeeling
zijn geweest, als b. v. dat vele Belgen zich minder hadden toegelegd
op Diplomatie en Administratie, of dat zeer velen hunner na den
val van Napoleon of bij de komst van het Huis van Oranje tot den
troon, zich op den achtergrond hadden gehouden; te ontkennen-
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valt het evenwel niet, dat de Koning een bijzondere voorkeur aan den
dag legde voor mannen uit de Noordelijke provinciën, waaronder
slechts bij uitzondering, in die dagen, Katholieken van naam
en van invloed werden gevonden.
Het gevolg van deze maatregelen was, dat de Belgen geheel en
al vervreemd werden van den Koning en van zijne Dynastie; dat
zij zich niet allééu begonnen te beschouwen als opgeofferd
aan de stoffelijke belangen van Holland, — wat eene ver
voorstelling was, -- maar ook dat zij een onuitwischbaar-kerd
wantrouwen begonnen te koesteren tegen des Konings plannen.
Zij meenden dat het er op gemunt was, om hen van hunnen Godsdienst te berooven en „Geus te maken" gelijk het Volk zich
uitdrukte. De toon, welke in de Noordelijke provinciën tegenover hen werd aangeslagen, was niet geschikt om de ontevredenheid te doen bedaren. Daar sprak men van de dweepzucht, van
het bijgeloof, van de domheid der Belgen, die door hunne priesters
onwetend werden gehouden; die niet de juiste middenmaat wisten
te bewaren tusschen ongeloof en bijgeloof ; maar schier altijd in
een dezer beide uitersten vervielen. De maatregelen, door de
Regeering genomen, werden daar uitbundig geprezen. Alles wat
,Vader Willem" deed, was het werk van een wijs, verstandig en
verlicht Vorst, die het waarachtig heil zijns volks wilde, maar wiens
vaderlijke bedoelingen door een dweepzieke priesterbende werden gedwarsboomd.
Zulke taal reeds omstreeks 1817 gevoerd, op alle wijzen herhaald, en later nog heftiger geworden door wederzijdschen haat en
hartstocht, was niet geschikt om de reeds opgewonden gemoederen
tot bedaren te brengen.

HOOFDSTUK V.
Zaak der Fransche vluchtelingen. — Drukpersvervolging. —

Financieele Wetten.

Mogen ook al de anti-katholieke begrippen van de meerderheid
der Noord-Nederlanders en de zienswijze van Koning Willem i, omtrent de verhoudingen van den Staat tot de Kerk, van grooten invloed
zijn geweest op de anti-clerica,le politiek, welke de Regeering der
Nederlanden in 1815 begon te volgen, zeker is het dat aan die
Politiek ook nog een andere gedachte ten grondslag lag, die namelijk om Franschen invloed te weren. .
Met den terugkeer van het geslacht der Bourbons op den troon.
van Frankrijk, meende ieder dat ook de Katholieke Kerk haren invloed zou herwinnen. Protestanten en Liberalen verkondigden bijna
geheel Europa door, dat het Clericalisme weder den schepter zou
trachten te veroveren, welken het door de Revolutie had verloren:
een wanbegrip dat door honderdduizenden te goeder trouw werd
aangenomen. Dit begrip van een onverbreekbaar verband tusschen
zekere maatschappelijke instellingen en de belangen van het Catholicisme had zich zeer spoedig over schier geheel ons werelddeel verspreid. Dat de sympathiën van duizenden in België, sinds.
den terugkeer der Bourbons, meer voor Frankrijk dan voor Holland
waren, is niet te ontkennen. Willem i en zijne Staatsdionaren
waren van oordeel dat men, om die neiging van zoovale. Belgen
tot den zuidelijken nabuur te weren, den invloed der Geestelijkheid behoorde te fnuiken. Hoeveel te meer dus, in Frankrijk ,,de ver
Altaar en Troon" door Bene politieke partij werd op-bintesuch
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den voorgrond gesteld en door de meerderheid van hen die den
voorvaderlijke godsdienst getrouw gebleven waren als staatkundige
-geloofsbelijdenis werd aangenomen, des te meer meende men in
Den Haag zich tegen het Clericalisme te moeten wapenen.
Het noodzakelijk gevolg hiervan was dat de Regeering van
Willem i hare sympathie schonk aan die partij in Frankrijk,
welke in 1815 wel is waar was overwonnen, maar toch altijd
nog machtig en invloedrijk was: het was de liberale. Wat betreft
de vurige en getrouw gebleven Bonapartisten, dezen konden niet verwachten dat zij bij het hof te Brussel steun en bijstand zouden
vinden; maar niet alle Franschen, die de Bourbons haatten,
waren getrouwe aanhangers van den gevallen Keizer. Voor de
meesten hunner was het politiek programma voor het oogenblik:
stelselmatige oppositie tegen het Huis van Bourbon en tegen hetgeen zij Ultramontanisme en Jesuitisme noemden. Het is waar, dit
karakter der oppositie tegen Lodewijk xviii en Karel x vertoont
zich in latere jaren in scherper trekken, maar het was toch reeds
onmidddellijk na den val van Napoleon een feit, dat de oppositie
in, Frankrijk zoowel tegen de Katholieke geestelijkheid als tegen
de Bourbons was gericht. Allerlei plannen werden al zeer spoedig
door de vijanden van het teruggekeerde Vorstenhuis van Frankrijk gesmeed, die later een juister omschreven karakter aannamen,
maar in den beginne onbestemd en avontuurlijk waren. De reactie
echter zegevierde na den slag van Waterloo alomme in Frankrijk.
Daardoor werden zeer vele personen, die onder de Republiek en
onder het Keizerrijk een groote rol in hun land gespeeld hadden,
=gedwongen als ballingen te vertrekken. Velen ook verlieten vrijwillig Frankrijk, hetzij omdat zij hunne middelen van bestaan
hadden verloren, hetzij dat zij uit hartstochtelijken politieken haat
niet onder de regeering van Benen Bourbon wilden leven. De meesten
dezer vestigden zich in België.
De Nederlandsche Regeering geraakte door hunne komst en
nog meer door hunnen woclzieken aard in moeielijkheid, hoe
zich tegenover deze vluchtelingen te gedragen. Het Huis van
Oranje- Nassau en het Huis van Bourbon hadden, sinds Willem
>IIu en Lodewijk xiv, nooit in vriendschappelijke verhouding tot elkan,
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der gestaan. Doch Willem i en zijne ministers waren volstrekt
geene onverzoenlijke antiliberalen. Daarenboven was het eene traditioneele Politiek onzer voormalige Republiek geweest, — eene Poli
welke ook Willem I meende te moeten volgen, — om gast-tiek
te verleenen aan hen, die om Geloof of om staatkundige-vrijhed
redenen het vaderland hadden moeten verlaten. De openbare mee ning in de Nederlanden was dan ook meer vóór dan tégen het ver
een rustplaats aan de Franschen, die hun vaderland,-lenva
verlaten hadden. Daartegenover stond, dat velen dier Franschen
welke te Brussel, te Luik, te Antwerpen en andere steden zich
ontvlucht waren, medeplichtig waren geweest aan de gruwelen van
1793, of aan hetgeen men voor 1830 gewoon was het „verraad
ten dienste van Bonaparte" te noemen, en daardoor een voorwerp van af keer waren geworden; dat wel verre van zich gelaten
en stil te houden, velen plannen wilden smeden teen de rust en
de veiligheid van Frankrijk; dat het aan de Regeeringen niet
onbekend bleef, hoe de Omwentelingsgezinden van Frankrijk, van
Spanje, van Italië, van Duitschland zich als broeders beschouwden
en begroetten: hoe de revolutionnaire woelingen, die in latere jaren
tot uitbarsting kwatren, hier werden voorbereid; en hoe de partij
welke de orde van zaken, door het Weever Congres gegrondvest,
wilde omverwerpen, door middel van de Pers, het Fransche volk
tegen den Koning poogde op te ruien en misbruik maakte van de Nederlandsche gastvrijheid, om niet alleen Lodewijk $viii, maar ook
andere Vorsten van Europa te beleedigen. Dat al te groote inschikkelijkheid voor de Fransche vluchtelingen, de Nederlandsche
regeering in gespannen verhouding tot den Koning van Frankrijk
en ook tot de Vorsten van het Heilig Verbond zou kunnen
brengen, behoorde volstrekt niet tot de onmogelijkheden. Im
mers de Kabinetten van Berlin en van Weenen waren vastbesloten om alle „revolutionaire woelingen" reeds bij den aan
te onderdrukken, en Alexander i kwam ieder jaar meer terug-vang
van zijne sympathie voor hetgeen toen reeds „de liberale begrippen"
werd genoemd.
In België vooral vond de zaak der Fransche vluchtelingen veel
sympathie bij hunne geestverwanten, de Liberalen. De Clericalen
-
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wel is waar, beschouwden hen uit een geheel ander oogpunt en
hadden volstrekt niet de minste ingenomenheid voor hunne zaak
en voor hunne personen; maar de zaak dier vluchtelingen vereen
zich met die van de vrijheid der drukpers en met die-zelvigd
van gastvrijheid te verleenen aan vreemdelingen. De Katholieken
in België nu ondervonden al dadelijk, hoe de Regeering van Willem i
ook hen om drukpersdelicten vervolgde of sommigen hunner als
vreemdelingen over de grenzen liet zetten.
Zoo als wij reeds hebben aangemerkt behoorden ettelijke personen, die in 1793 en in 1815 een groote rol gespeeld had.
den, onder de vluchtelingen, die uit Frankrijk zich in de
.Zuidelijke-Nederlanden hadden gevestigd. Barére, David, Merlin,
Cambon waren, in meerdere of mindere mate, plichtig geweest aan
de bloedigste daden der Jacobijnen, Lamarque, Exelmans, en meer
anderen hadden bij den militairen opstand, die bij Waterloo ein
een groote rol gespeeld. Anderen, wier naam minder be--dige,
kend was, vervolgden te Brussel hunne aanvallen tegen de
Bourbons, door middel van de Pers, wier producten Frankrijk,
als sluikwaren, werden binnen gebracht. Geen wonder dat de
Regeering van Lodewijk xvnr bij die van Willem i daartegen ver
indiende. Merlin en Barere, beiden voorheen verwoede-togen
Jacobijnen, werden vooral door den Franschen minister van Policie en van Buitenlandsche Zaken in het oog gehouden. De Fran-sche gezant verzocht van de Nederlandsche Regeering, dat Merlin
het land zou worden uitgezet; maar de Koning weigerde.
Barre, wiens naam nog beruchter was, als een der mannen, die
Frankrijks edelst bloed vergoten had, werd insgelijks door den
Franschen gezant in het oog gehouden en zijne verwijdering uit
-de Nederlanden gevraagd; maar Willem i hield zich alsof die man
onbekend was bij zijne policie.
Enkelen hielden, evenals Cambacerés, als Sieyes en eenige andere
voorname uitgewekenen, zich rustig: anderen evenwel niet. Geholpen
floor het geld van eenige rijke Bonapartisten hadden CauchoisLe Maire en andere uitgewekenen, een periodiek blad uitgegeven, getiteld: Le Nain Jaune .Refugié. Zij misbruikten deNederlandsche gastvrijheid, om onophoudelijk de leden van het
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Fransche Koningshuis te beleedigen en het Volk tegen hen op te
hitsen. De vertoogen door de Diplomatie ingediend noodzaakten
de Nederlandsche Regeering hieraan paal en perk te stellen. Den
16 September 1816 werd daarom bij de Staten-Generaal een
wetsontwerp ingediend, waarbij bepaald werd, dat zij die in hunne
geschriften het persoonlijk karakter van vreemde souvereinen en
vorsten zullen beleedigd hebben, of de wettigheid hunner Dynastie
of Regeering zullen bestreden hebben, of hunne daden in beleedigende termen zullen hebben gecritiseerd, gestraft zullen worden
-met eene boete van f 500 of zes maanden gevangenisstraf: bij
herhaling met gevangenisstraf van één tot drie jaren. Dezelfde
straf werd van toepassing verklaard op de drukkers, uitgevers en
verspreiders. De vreemdelingen, welke onze gastvrijheid misbruik
om de Regeering in moeielijkheden te brengen, hieven luide-ten
kreten aan over de schending eener vrijheid, welke de bewaar•
ster van alle andere vrijheden is: die der Pers. In de StatenGeneraal verklaarden eenige Belgische Liberalen, dezelfden die
ingenomen waren met de maatregelen der Regeering tegen de
Katholieke Geestelijkheid, zich tegen dit wetsontwerp; maar de
groote meerderheid was van oordeel dat de vreemde Regeeringen
-inderdaad recht hadden om zich over het gedrag dier uitgewekenen
te beklagen. Het wetsontwerp werd dan ook met vier en zestig
tegen vier stemmen in de Tweede Kamer aangenomen; insgelijks
met groote meerderheid in de Eerste Kamer. De Wet werd 28
-September 1816 afgekondigd.
Het gevolg daarvan was, dat slechts weinige uitgewekenen
konden voortgaan met den staat van zaken in Frankrijk te helpen
ondermijnen.' Maar ettelijken hunner sloten zich aan bij Belgische
Liberalen, die daarop, .met niet minder volharding, in een nieuw
periodiek geschrift, le vrai Liberal, hunne begrippen verkondigden.
Zij moesten echter de meeste omzichtigheid in acht nemen tegenover de vreemde vorsten. De Katholieken in Belgie beklaagden
zich er niettemin over, dat terwijl de Regeering alle beleedigingen tegen prinsen en souvereinen onderdrukte, zij daarentegen straffeloos,
dagelijks nieuwe lasteringen en bewegingen liet uitbraken tegen den
Paus, die toch ook een bevriende mogendheid was. Geheel ten
,
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onrechte was deze .klacht niet, De Liberalen in Belgie, die voors
noch de eigen Regeering, noch die van andere vorsten-hands
durfden aanranden, wierpen zich met des te meer heftigheid
op de Roomsche Geestelijkheid : den Paus zelf niet buitengesloten.
Dit werd volstrekt niet euvel afgenomen; maar wel werd het als een
persdelict beschouwd, wanneer een Clericaal do Protestantsche
Regeering, die naar zijne meening een onheil voor Belgie was,
aantastte.
De Wet van 28 September 1816, gericht tegen beleedigingen
van vreemde vorsten door de Pers, was het gevolg geweest
van vertoogen, die door de vertegenwoordigers van Engeland,
Oostenrijk, Pruisen en Rusland, bij den Koning der Neder
waren ingediend. Het was slechts door de tusschenkomst-lande
van Lord Wellington en van den Britschen gezant , Lord
Clancarthy te 's Gravenhage, gelukt om Willem i tot het indienen
van die wet te bewegen. De uitvoering daarvan was echter
volstrekt niet naar het genoegen van het Fransche Ministerie. Deze
beval haren gezant bij de Nederlandsche Regeering niet naar Brussel
terug te keeren, wegens de beleedigingen, waaraan zij in Le Liberag
was blootgesteld. Men koesterde zelfs te Parijs het plan om de
diplomatieke relatiën met de Nederlanden af te breken. Lord
Wellington kwam ten tweeden male tusschen beide en dit op
verzoek van den Prins von Metternich, welke hem schreef, dat hij
zijn invloed bij den Koning'der Nederlanden zou willen gebruiken.
,,Het gaat", schreef Metternich, „in dat land niet goed: het schijnt
dat de Regeering er op verre na niet aan denkt om den kuil te dempen, welken zij veeleer zelve graaft en waarin zij den een of anderen
dag zal vallen, zonder dat wij de gevolgen van dien val zullen
kunnen berekenen". Het gevolg hiervan was, dat de Koning Lord
Wellington liet weten, dat hij verdere maatregelen tegen de uit.
spattingen der Pers zou nemen. Den 18 Februari 1818 werd dan ook
een ander wetsontwerp ingediend, om de bepalingen van de Wet van
28 September 1816 te versterken. Het wetsontwerp werd echter
niet aangenomen: negen en dertig van de vijf en zeventig leden
verklaarden zich er tegen, vooral ook op dezen grond, omdat men
niet gaarne zag, dat andere Mogendheden zich mengden in aauget' D. 8
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legenheden, die het binnenlandsch bestuur betroffen. In hoeverre
echter stond de uitslag van de stemming der Tweede Kamer
in verband met den gedwongen ijver, welken Willem i zelf voor
die beteugeling der Drukpers koesterde?
Onder de Frenschen, die uit Nederland gebannen waren, behoor
Lemaire en Guyet, beiden dagbladschrijvers. Zij-denCauchois
leverden bij de Tweede Kamer eene petitie in, waarin zij beweerden, dat zij in strijd met de Grondwet uit het land waren verjaagd.
Eerst na heftige beraadslagingen stelde de meerderheid de Regeering
ïn het gelijk. „De discussiën, zoowel over de petitie dezer beide
dagbladschrijvers, als over de wet tegen het beleedigen van vreemde
Mogendheden, moeten beschouwd worden in verband met de woelingen der Revolutionairen in Frankrijk, die tot het jaar 1820 voortduurden, toen na den moord van den hertog van Berry een krachtig conservatief ministerie in Frankrijk aan het hoofd der Regeering kwam.
Het waren in den grond der zaak minder discussiën over het
recht van petitie en van vrijheid der drukpers, dan wel in
hoeverre men aan de Fransche revolutionaire denkbeelden in het
nieuwe Koninkrijk ingang wilde vergunnen" 1).
Dat de groote mogendheden, beschermers der besluiten van
het Weener Congres, en dat vooral de Kbning van Frankrijk
niet geheel en al zonder reden het Hof van Brussel wantrouwden; blijkt genoeg uit eene gebeurtenis, waaromtrent nog bijna
alles in het duister ligt, waarvan de strekking misschien zeer is
overdreven, of waarbij de hersenschimmen van eenige politieke
intriganten voor werkelijkheid zijn aangenomen: wij bedoelen
de plannen om den Prins van Oranje op den Franschen troon
te plaatsen.
Zeker is het dat het in Frankrijk niet ontbrak aan lieden,
die bereid waren om eene nieuwe omwenteling te bewerken:
zulks vooral met het doel om de Bourbons te verjagen en het land
te doen regeeren volgens hetgeen toenmaals liberale begrippen
werd genoemd: dat . wil zeggen door, in plaats van den Adel, den
hoogeren burgerstand tot regeerende klasse te maken; door eene anti1) De Bosch Kemper I 534
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-clericale politiek te volgen; door het zwaartepunt over te brengen van
den Kroon tot het Parlement, en vooral ook door de koopers der
nationale goederen, door de Revolutie verbeurd verklaard, gerust
te stellen. Het waren vooral de ontevreden militairen, die ten
gevolge van den val van Napoleon, op halve soldij waren geplaatst,
zij die alleen de Bourbons haatten, welke onder de werkzaamste
leden dier samenzweringen behoorden. De eerste pogingen om
eene omwenteling tot stand te brengen gingen dan ook meestal uit
van voormalige soldaten van Napoleon. Wat deze samenzweerders
eigenlijk wilden, wisten le meesten zelven niet; — voorloopig
beoogden zij slechts dit: de Bourbons verjagen. De een wilde
Napoleon van St Helena verlossen; de ander wilde den zoon van
Napoleon, die te Weenen bij zijn grootvader, Keizer Frans was,
op den troon plaatsen; een ander dacht aan een lid van het huis van
Orleans; een ander zelfs aan den Prins van Oranje. Dat dergelijke
militaire samenzweringen niet gering te schatten waren, bleek uit de
-geschiedenis dier jaren in de Zuid-Europeesche Staten. In Spanje
was een opstand uitgebroken tegen Koning Ferdinand ii, wiens
bekrompen, absolutistische regeering, wel is waar, vele ontevredenen maakte, maar de opstand was het werk van enkelen, die
eene geheel en al democratische staatsregeling begeerden en in
de eerste plaats droomden van zich zelven te verheffen door middel
van eene omwenteling.
In Sardinie was insgelijks een militaire opstand uitgebroken;
in Napels was de Koning genoodzaakt geweest om zijne hoofdstad te
verlaten; de omwentelingsgezinden in Italie worden slechts door
de tusschenkomst der Oostenrijksche troepen tenondergebracht.
Het jaar 1820 was voor een groot gedeelte van Europa een jaar
van opstanden of van binnenlandsche woelingen. Maar al mochten
de militairen in de Zuid-Europeesche Staten van Frankrijk de
voornaamste bewerkers zijn van de opstanden, de plannen gin.gen voornamelijk uit van het burgerlijk element der maatschappij.
Het is moeielijk te zeggen, waar en wanneer de geheime genoot
schappen, die in de eerste plaats den val der Bourbons, maar niet minder ook dien van andere vorsten, of althans van de staatkundige ja-.
stellingen door ben vertegenwoordigd, beoogden, zijn ontstaan: waar-
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schijnlijk zeer spoedig na 1815, en in verschillende landen te
gelijk. In Duitschland waren het vooral de geleerden van de
Academiën en de studenten, die droomden van een nieuwen staat
van zaken, waardoor een grootere politieke vrijheid zou verkregen
worden en waarbij Duitschlands eenheid het doel van aller streven
wezen moest. Zij richtten tot dat doel het Tugendbund op. Een jong
heethoofdig dweeper, Sand, vermoordde den tooneeldichter Kotzebue, omdat deze een voorstander van de misbruiken der vorsten was
geworden. Die euveldaad werd door deRegeeringen, volstrekt niet gering geacht. Metternich zag daarin een bedenkelijk verschijnsel,
waarvan de oorzaken zijns inziens moesten gezocht worden in het voor
schrijden der liberale ideën en ook in de buitensporigheden-warts
der drukpers. Veel gewichtiger dan de moord van Kotzebue, was die
welke (13 Febr. 1820) werd gepleegd op den hertog van Berry, den
kleinzoon van Karel x, in wiens bloed een dweper uit politieken harts.
tocht de laatste hoop van het Huis der Bourbons meende te smoren 1 ).
De Regeeringen mochten dit alles wijten aan de geheime genoot
zij deden het ook. Deze bestonden in . 1820 alreeds-schapen
in Frankrijk en zochten dáár een nieuwe omwenteling voor te
bereiden. De moord op den hertog van Berry gepleegd moge wel
niet op de verantwoordelijkheid dier Geheime Genootschappen
komen, zeker is het nochtans dat Louvel (de moordenaar) had
willen uitvoeren, wat de hoofden dier partij vooralsnog slechts
durfden wenschen. De Carbonari, die door geheel Italie hunne vertakkingen hadden en onder een geheim bestuur en geheime wetten
stonden, die de verjaging der Oostenrijkers, de omverwerping der
oude dynastiën met de vernietiging van des Pausen wereldlijk gezag,
zich ten doel gesteld hadden,. schijnen in nauwe verbintenis te
hebben gestaan met de omwentelingspartij in Spanje en met de
liberale en Bonapartistisehe oppositie in Frankrijk. De Kabinetten
der groote Mogendheden meenden niets beter te kunnen doen
dan door beperking van de Drukpers, door liet verbieden en ver
Geheime Genootschappen en door kracht van wapenen-volgendr
1) Eerst na den dood van den hertog van Berry werd diens zoon, de graaf
van Chambord, geboren.
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tusschen beide te komen, zooals Oostenrijk dit in 1821 in Italie en
Frankrijk in 1824 in Spanje deden. De gezanten der groote
Mogendheden van het Vaste land kwamen (1820-21) te Troppau,
later te Laybach en in 1823 te Verona bijeen, ten einde een
gemeenschappelijke Politiek tegenover de revolutionaire woelingen
te beramen. Oostenrijks, Pruissens en Frankrijks vorsten haatten de
liberale ideën en Alexander was reeds lang daarvan teruggekomen.
Het werk van het Weener Congres werd door hen gehandhaafd:
maar Frankrijk bleef het land, waar de vulkanische elementen der
Revolutie het meest bleven smeulen.
In den tijd, waarin de aanslagen der omwentelingsgezinden aan
de Fransche regeering groote onrust baarden, in de eerste maanden van 1820 had die Regeering de bewijzen in handen gekregen
van een plan tot eene militaire omwenteling, dat in de gronsvestingen gesmeed was geworden tusschen Fransche en Nederlandsche regimenten. Baron RobertFagel, onze gezant te Parijs, had van
den minister van Buitenlandscha Zaken en van Lodewijk xviii mede
samenspanning gekregen, en tevens, dat de Prins-delingva
van Oranje daarbij was betrokken, en dat de samengezworenen hem
tot Koning van Frankrijk wilden maken. In hoeverre de zoon
van Willem i inderdaad medeplichtig zij geweest aan deze samen
tegen eene bevriende mogendheid, is niet uitgemaakt.-zwering
Het waarschijnlijkst dunkt ons, dat deze ontevredenen hunne
hersenschimmige wenschen reeds als werkelijkheid beschouwd en ver
zullen hebben; terwijl de Prins zich, hoogstens, heeft schuldig-spreid
gemaakt aan eene al te goede verstandhouding met de hoofden der liberale partij in Frankrijk. Dat het Huis van Oranje weinig genegenheid koesterde voor dat der Bourbons, is bekend genoeg; maar
van daar tot eerie poging om Lodowijk xviii te onttronen, is
de afstand nog zeer groot. Hoe het zij, Willem r onderhield den
Prins over hetgeen het Fransche ministerie hem had medegedeeld: deze betoonde zich daarover verontwaardigd. Keizer Alexander i kwam zoowel bij den Koning der Nederlanden, als bij dien
van Frankrijk tusschen beide en er werd over deze zaak niet meer
onderhandeld.
Maar had de Regeering der Bourbons zoo geheel en al ongelijk
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met het Huis van Oranje- Nassau te wantrouwen en de Politiek van Willem i met leede oogen aan te zien ? — Ziedaar
eene geheel andere zaak. Zeker is het dat de buitensporigheden
der Pers, die door de Fransche vluchtelingen in Belgie voortdurend
werden gepleegd, alle paal en perk te buiten gingen, en dat de Nederlandsch e Regeering nochtans slechts schoorvoetend er toe was overgegaan om de luidruchtigste onder die vreemdelingen over de grenzen te zetten. Zeker is het dat die Pers, ofschoon zij, op aandrang der
groote Mogendheden, door strafbepalingen eenigermate was gebreideld, toch voortging om op cone andere wijze de gemoederen
tegen de Franscbe Regeering op te hitsen Zij deed dit namelijk vooral
door ijverig deel te nemen aan een veldtocht, gelijk het heette, tegen
,,de Jezuieten"; maar die inderdaad nog meer tegen de Bourbonsdan tegen die Orde was gericht. Even zeker is het ook dat er
cone nauwe verbintenis bestond tusschen de hoofden der omwentelingsgezinde partij in Frankrijk en tusschen de hoofden derliberale partij in Belgie, en dat die verstandhouding op verre na
niet altijd onschuldig was tegenover de dynastie der Bourbons.
Minder zeker echter is het — ofschoon hij die zulks heeft medegedeeld, niet geheel en ai als getuige kan gewraakt worden 1) , —
dat ook Willem i door Fransche omwentelingszinden is gepolsd
geworden. Teste, een Fransch banneling, en Le Voyer d'Argenson, een
afgevaardigde die tot de uiterste linkerzijde behoorde, zouden
namelijk getracht hebben den Koning der Nederlanden te overreden,
dat hij geroepen was om het constitutioneele regeeringstelsel te vestigen in de Staten der Bourbons : in Frankrijk, Spanje en Napels.
Willem i was echter niet zoo verblind, dat hij het hersenschimmige
van dergelijke plannen niet inzag. Evenwel is het niet onbegrijpelijk,
dat dergelijke lieden des Konings stilzwijgen als toestemming beschouwden en zich in dien zin aan den een en ander uitlieten. Hierdoor laat het zich dan ook verklaren, dat Willem i, in 1821 en 1822,
gedurende de revolutionaire bewegingen in het Zuiden van Europa,_
bij de Kabinetten van het Heilig Verbond verdacht geraakt was.
Moge Willem i ook al niet hebben medegegaan met dwaze plan'
-

1) Van Grove tins in de Gedenksebriften van van der Duin van Maasdam p.145..
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nenmakers, die van niets anders droomden dan van omwentelingen;
moge het onwaarschijnlijk wezen dat do Prins van Oranje inderdaad op ernstige wijze is betrokken geweest in plannen om den
troon van Lodewijk xviii omver 1e werpen; te ontkennen is het evenwel niet dat de Koning der Nederlanden, meer dan andere vorsten
van het Vasteland, in de dagen der heerschappij van het Heilig
Verbond overhelde tot de politiek der Liberalen. Zeer juist wordt
die politiek dan ook gekenschetst 1 ) als de „begeerte des Konings om
door zooveel mogelijk den tijdgeest te believen, vergelijkenderwijs
met de reactionaire veiligheidsmaatregelen in Rijken, waarin
de gansche staatsinrichting bedreigd werd, den roem van vrijzinnige
wijsheid en de gunst der openbare meening in en buiten het
Vaderland te winnen. Aldus bij vrede en uiterlijke vriendschap,
was de verstandhouding en overeenstemming met de andere mogendheden, wier politiek door dergelijke handeling en afkeurende
houding gedwarsboomd werd, doorgaans uitermate gering. De
Koning werd gerekend eenigermate op zichzelf en bijkans tegen
meeste Gouvernementen, met de bewegingspartij in een-overd
soort van bondgenootschap, te staan. Dus aanmoediging van het
liberalisme; om in al wat met de nieuwere denkwijs in strijd was,
en bepaaldelijk in Belgie, den tegenstand van adel en geestelijk
te bedwingen; ten gevolge van het contrast met andere-heid
vorsten de goedkeuring der Liberalen en tevens een onderpand
tegen overdreven eischen te verwerven".
Willem i volgde deze Politiek gedurende het grootste gedeelte
zijner Regeering over de gezamenlijke Nederlanden. Hij werd dan
ook door de Liberalen, zoowel in Belgie, als in Frankrijk, on in
andere landen (voor zoover men daar eenig begrip had van de
Nederlandsche toestanden) geprezen als een der wijste en verlichtste
vorsten van zijnen tijd; als iemand onder wiens ,,weldadige re.
geering"alleen ware vrijheid bloeide. Men zag van hem daarom veel,
zeer veel, door de vingers: ook waar het , maatregelen van binnenlandsche staatkunde gold, die de toestemming der Belgische
Liberalen niet konden wegdragen. Men verontschuldigde zelfs vele
,

1) Groen You Prinsterer.
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zijner maatregelen tegen de drukpersvrijheid en tegen de Franschevluchtelingen, omdat hij moest toegeven aan de machtige autocratische vorsten, handhavers van het Weener Congres. Men zag
zelfs aanvankelijk de drukpersvervolgingen, althans die welke de
buitenlandsche Liberalen betroffen, door de vingers, omdat tot nog
toe voornamelijk slechts de Clericalon werden getroffen. Maar, hoe
vrijzinnig de Koning der Nederlanden ook mocht wezen, geheel anders
was het, wanneer het zijn eigen gezag en zijn eigen Politiek gold.
De Nederlandsche Regeering was echter niet voornemens om
zich door de drukpers telaten tegenwerken: ook dan wanneer dit
geschiedde door hen, die niet als kampvechters voor de Clericalen
optraden. Wij zouden haar in onze dagen den naam geven van zeer
gevoelig te zijn voor kritiek op hare regeeringsdaden en zeer des.
potiek in hare handelingen. Het getal der schrijvers en drukkers,
die in de eerste tien jaren der régeering van Willem i vervolgd
en veroordeeld werden, is vrij aanzienlijk. Wij zouden thans in verre
meeste uitdrukkingen waarvoor zij zich eerie vervolging op-wegd
den hals haalden, volstrekt niets strafwaardigs beschouwen ; doch
dit was zestig jaren geleden het geval niet. De Noord- Nederlanders
ergerden zich daaraan dan ook weinig; de Belgen echter wel:
tegen wie dan ook voornamelijk de vervolgingen werden ingesteld.
Gedurende de twee eerste jaren na 1815, werden de Neder
zake van drukpersdelicten'geregeerd naar het Koninklijk-landersi
Besluit van 20 April 1815. De bisschop van Gent, werd uit kracht
van dat Besluit veroordeeld; gelijk ook andereen, die zich
door drukpérsdeliöten vervolging van wege de Regeering 'op den
hals gehaald hadden. Het Besluit van 20 April 1815 bleef
echter altijd een uitzonderingsmaatregel, genomen in tijd van
oorlog. Vandaar dat tie Regeering besloot om een geregelden staat
van zaken in het leven te roepen, waarbij zij echter even gestrenge
middelen behield om de overtreders te straffen. De Wet van 6
Maart 1818, die door ' de Tweede Kamer der Staten- Generaal _
met 67 tegen 5 stemmen werd aangenomen, hield dezelfde straf
tegen drukpersover'tredingen in; maar bepaalde, dat deze-bepaling
in het vervolg voor de gewone rechtbanken, en niet meer voor buitengewone, zouden gebracht worden. De leden der Staten -Ge -
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neraal, die door de Zuidelijke provinciën waren afgevaardigd, hadden liet over het hoofd gezien, dat er zulk een strenge wetgeving
tegenover de drukpers werd gehandhaafd, omdat zij vooral hunne
aandacht gevestigd hielden op de buitengewone rechtsbepaling van
het Koninklijk Besluit van 20 April 1815: de exceptioneele rechts
namelijk begeerden zij v66r alles te zien afgeschaft.
-plegin
van
één
proces,
dat
maken
de
openmelding
Wij zullen hier allen
bare meening in de Zuidelijke Nederlanden sterk in beweging
bracht. In 1819 toen ten gevolge van de financieele wetten,
die door de Regeering waren voorgesteld, of welke door de Belgen
gevreesd werden, de aandacht der personen, die zich met de openbare
zaken bezighielden, sterk was gespannen, gaf M Ferdinand van der
Straeten te fiend een boekwerk uit getiteld: Over den tegenwoordigen Staat van het Koningrjk der Nederlanden en de middelen tot verbetering. In dat boek werden wel de regeeringsmaatrege]en in vele opzichten gegispt en werd vooral aangedrongen op
ministeriecle verantwoordelijkheid: maar niemand zou in onze dagen,
in dat boek iets gevonden hebben, wat strafwaardig was. Desniettemin werd van der Straeten, den 22 November 1819, te
Brussel gevangen genomen, als beschuldigd van pogingen te hebben.
aangewend om het Publiek te verontrusten, door middel van een gedrukt en uitgegeven geschrift en van mistrouwen en onenigheid
te hebben opgewekt onder de inwoners van het Rijk. De openbare
meening in Belgie trok onmiddellijk partij voor den beschuldigde.
Zeven advokaten, die behoorden tot de voornaamsten van de.
Brusselsche balie, meest allen Liberalen, gaven eerie consultatieve
Memorie uit, waarin zij zich verklaarden tegen de wettigheid van
de handelwijze der Regeering in deze zaak. Zij zelven werden hierop
in hechtenis genomen; maar de Rechtbank stelde hen in vrijheid,
als niet schuldig aan datgene, waarom zij op last van den minister
van Justitie, die hen ook om opruiing door publiek geschrift wilde
laten vervolgen„ waren gevangen genomen. Nu echter ontzegde.de
minister de zeven advokaten, die reeds zeven weken preventief ge-.
vangen gezeten hadden, het recht tot uitoefening hunner praktijk;.
Van der Straaten werd den 10 April 1820, door het Hof van Zuid
Brabant veroordeeld tot eerie boete van f 3000 en de kosten
,
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van het proces. Het Publiek van Brussel bracht hem met gejubel
naar huis. Onmiddellijk werd er door geheel Belgie eene inschrijving geopend om de boeten en de kosten van het proces te
betalen, en zeer spoedig was het geheele bedrag bijeenverzameld.
Waren het eerst de tegenstanders der kerkelijke politiek geweest,
welke de gestrengheid der wet -tegen de drukpers ondervonden;
thans waren het de Liberalen. Het Journal cle Gand, Le Vrai
Liberal, Le hambeau werden in 1821 en 1822 vervolgd en
veroordeeld. Van der Straeten werd in December 1822 nogmaals
vervolgd. In zijn blad: l'Ami du Rol el de la Pairie had hij
de financieele wetgeving afgekeurd, op eene wijze, die, naar de.
meening der Regeering hem strafbaar maakte, Hij werd den 30
Januari 1823 veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf en tot dekosten van het proces. Hij stierf echter den 2 Februari. Onder
de Belgen werd uitgestrooid, dat dit het gevolg was van slechte
behandeling. Zeker is het dat de Regeering, naar onze heden
begrippen, niet minder dan hardvochtig met van der-dagsche
Straeten was te werk gegaan; dat de rechtsvervolging tegen
hem weid ingesteld om uitdrukkingen, die, waren zij thans nog
strafbaar, al onze dagbladschrijvers, van welke kleur ook, voor den
rechter zouden brengen. Willem i scheen aanvoankelijk op deze wijze
zijn doel te bereiken; de vervolgingen en veroordeelingen, de boeten
en de kosten der processen bekoelden zeer spoedig den moed
van menig dagbladschrijver; de rechtbanken, wier leden bij
den voorloopigen staat van zaken nog geheel en al van de regeering
afhankelijk waren, betoonden zich eerder geneigd tot gestrengheid, dan tot inschikkelijkheid, zoodat de oppositie al meer en
meer verflauwde. Wel bleef het Volk even weinig ingenomen met
de Hollandsche regeering, maar het ontbrak nog aan leiders. De
Geestelijkheid was volstrekt niet bereid om het verzet tegen den
Koning voort te zetten, anders dan door eerbiedige vertoogen. De
minister van Justitie, van Maanen, werd wel een voorwerp van
don haat der dagbladschrijvers en der advokaten der Zuidelijke
provinciën, maar hij bekommerde zich daarover weinig. Hij bleef
voortgaan op den weg dien hij als dienaar des koninklijken wils
eenmaal had ingeslagen.
-
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De reden, waarom de dagbladschrijvers zoovele vervolgingen hadden te lijden, was gelegen in de omstandigheid, dat de periodieke
Pers het orgaan was geworden der algemeene ontevredenheid in de
Zuidelijke provinciën, vooral wegens de wetgeving op financieel gebied.
De belangen der Noordelijke en Zuidelijke provinciën liepen, wat
stoffelijke aangelegenheden betreft, dikwijls zeer verre uit elkander.
De handel was nog de voorname bron van volkswelvaart in Hol
zeer vele staathuishoudkundigen aldaar waren het stelsel van-lande
vrijhandel toegedaan; defabrieks- nijverheid en meer nog de landbouw
waren de voornaamste takken van bestaan der Belgen, dezen
waren, over 't algemeen genomen, voorstanders van het beschermend stelsel. De Nationale Schuld van het voormalig koninkrijk
Holland was veel grooter dan die der voormalige Oostenrijksche
Nederlanden; de Belgen beweerden dan ook dat hun onrecht werd,
aangedaan omdat men hen in de interesten dier schuld het grootste
aandeel — omdat zij de meerderheid der bevolking waren — het
betalen. Die schuld was inderdaad ontzaglijk groot. Zij beliep
in 1815 de som van f 573,154,530 gulden actieve, en
f 1,146,307,061 uitgestelde schuld, ontstaan ten .gevolge van de
tierceering onder Napoleon, welke uitgestelde schuld althans gedeeltelijk, ieder jaar vier millioen, in actieve schuld door zoo.
genaamde kan,billetten zou worden veranderd. De inval der Fransehen in Belgie in 1815 kostte den Nederlanders weder buiten.
gewone sommen, die op vijf en veertig millioen werden geschat.
De inkomsten waren op verre na niet in evenredigheid met de
uitgaven: vandaar dat de Regeering voortdurend niet financieele
moeielijkheden had te kampen, om zooveel mogelijk evenwicht
tussehen ontvangst en uitgaaf te brengen, nieuwe bronneil van
inkomsten te vinden en het bestaande te kort te dekken.
Willem i was uit zijnen aard een vorst, die zich zeer veel op
de finantiën toelegde en op de hoogte dier zaken was; hij zocht
de belangen der Noordelijke en der Zuidelijke provinciën met
elkander in overeenstemming te brengen. Nu eens bevoordeeldehij het handeldrijvende Noorden, dan weder de fabrieken van het
Zuiden. Over 't. algemeen echter kwamen zijne zienswijzen meermet die van den groothandel in Holland, dan met de landbouw-
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belangen van Belgie overeen. Hij was in financiezaken evenmin
als in het overig regeeringsbeleid een voorstander van groote
openbaarheid; hij deed te dien opzichte volstrekt niets meer dan door
de constitutioneele instellingen van zijn Rijk werd gevorderd. Ja! in
financiezaken was hij het misschien nog minder dan in andere. De
billijkheid vordert echter dat men bedenke, dat in het eerste vierde
dezer eeuw die openbaarheid bij alle Gouvernementen zeer veel te
wenschen overliet en dat zelfs Nederland nog eene gunstige uitzondering in dit opzicht maakte. Tot de redenen, waarom de financieele zaken
des lands niet zoo gemakkelijk waren te overzien, zelfs door bevoegde
personen, behoorde ten eerste de grondwetsbepaling, dat het Budget
werd verdeeld in cone tienjarige en in eene eenjarige Begrooting : de
eerste voor de telkenreize terugkeerende posten op de Begrooting,
de andere voor de buitengewone onkosten; ten tweede het stich
Amortisaíie Syndicaat (12 Jan. 1816) , hetwelk-tenvah
dienen moest om jaarlijks een deel der actieve schuld te delgen
en waarvoor dan ook ieder jaar vier millioen werden toegestaan.
Door de tien- en eenjarige Begrooting konden zeer vele uitgaven
aan het onderzoek der Staten-Generaal worden onttrokken; door het
Amorstisatie Syndicaat, dat tot geheimhouding verplicht was, kon
dit insgelijks geschieden. Wel verre schier van te verminderen,
steeg dè schuldenlast ieder jaar, zoodat, bij het einde van 1820, do
actieve schuld tot 626 millioen was gestegen, terwijl de uitge.
stelde niet was verminderd.
De Regeering moest derhalve bij het stijgen van de uitgaven,
welke in 1816 meer dan 73 millioen bedroegen, bedacht zijn op
bronnen van inkomsten, te meer daar ettelijke der meest gehate
Fransche belastingswetten waren opgeheven geworden. Het ligt
buiten ons bestek om de verschillende maatregelen tot stijving
der schatkist, die door de Nederlandsche Regeering werden voorgesteld en door de Kamers aangenomen of verworpen, mede te dealen.
Wij zullen ons tevreden stellen met te verhalen, welke belastingwetten vooral het antagonisme van Noord en Zuid aan het daglicht
brachten en welke 'op de volksmeening een grooten invloed uit
-geofnd
hebben.
De begrootingswetten voor 1818 kunnen beschouwd worden
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als het begin der financieele oppositie, die bijna onafgebroken
In de Tweede Kamer tegen het beheer van Willem i is gevoerd.
Tot de tegenstanders behoorde G. K. van Hogendorp, die
meer openbaarheid en meer zuinigheid in het bestuur begeerde.
'Ofschoon de beschuldigingen, die door de Belgische Pers later
.zijn verspreid, alsof de Koning zich zelven .verrijkte en het geld
der Natie gebruikte voor zijne begunstigden, niet verdienen in aan
te worden genomen, waren er toch oorzaken genoeg , die-merking
een ongunstigen financieelen toestand voor de Nederlanden moesten
teweegbrengen ; immers de uitgaven voor het krijgswezen en voor
de interesten der Nationale Schuld waren zeer hoog. Voor beide nu
kan Willem i zeker niet aansprakelijk gesteld worden. De schuld
toch was er en het nieuwe koninkrijk moest, in den geest van het
Weener Congres, dienen als gewapenden voormuur tegen Frankrijk.
De Begrooting voor 1818 werd. aangenomen met 70 tegen 27 steinmen: de Wet op de inkomsten met 61 tegen 38 stemmen.
De belastingwetten, die den 14 April 1819 in de Tweede
Kamer voor het eerst werden behandeld, ondervonden sterke tegen•
kanting van de leden der Noordelijke provinciën. De Regeering
wilde door deze wetsvoordracht eene indirecte belasting verkrijgen op
verscheidene . artikelen van invoer. De leden der Noordelijke provinciën achtten daardoor de belangen van den handel bedreigd: vooral
door de belasting op koffie en suiker. Van Hogendorp, een voorstander van het vrijhandelstelsel, was een der sterkste tegenstanders van de wet: insgelijks Kemper. Deze achtte zich verplicht
eén Memorie aan den Koning in te dienen, ten einde Z. M. te
verzoeken dat hij de wetsvoordracht zou intrekken. ,,De ver
hij in die Memorie, wordt openlijk-enigmtBl,zde
gevloekt, en men ziet in Rotterdam en Dordrecht, zoowel als te
Amsterdam, in de nieuwe wetten niets dan een triumf der Zuidelijke jaloezij op de Noordelijken."
Men meende in onze handelsteden, dat hare belangen opgeofferd werden aan den bloei der Belgische fabrieken. Het wetsontwerp werd met 50 tegen 34 stemmen in de Tweede Kamer
-aangenomen en later ook in de Eerste Kamer. De Belgische leden
hadden zich zeer nauw aaneengesloten om vóór het wets•ont-
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werp te stemmen: do tegenstanders behoorden tot de Noor
provinciën. Willem i was zoo ontevreden, dat hij beproeven-delijk
liet om drie der tegenstemmers, Hogendorp, 's Jacob en Can.
neman, niet weder tot leden der Kamer door de Provinciale Staten
van Holland te doen herkiezen : Hogendorp werd evenwel herkozen. De Koning gaf hem echter zijn ontslag als Minister van
Staat, waarover van Hogendorp zich nochtans weinig bekommerde. De
ontevredenheid in de Hollandsche handelsteden was even groot
als die van Willem i. De directeur-generaal van financiën, Appelius,
de vervaardiger van het wetsontwerp, werd te Rotterdam door
het gemeen mishandeld. 900 Amsterdammers petitioneerden tegen
de belasting op de koffie, zonderdat dit den Koning tot andere
gedachten bracht. De Belgen zagen in de Wet een overwinning
behaald op den Amsterdamschen handelsstand.
De tienjarige begrooting, die in 1819 aan de Tweede Kamer
werd voorgesteld, werd den 24 December van dat jaar door eene
groote meerderheid verworpen. Do redenen, welke de leden zoowel uit de Noordelijke als uit de Zuidelijke provincien hiertoe
bewogen, waren: gebrek aan behoorlijke scheiding tusschen gewone
en buitengewone uitgaven; onevenredigheid tusschen uitgaven en
inkomsten; de vrees dat het stelsel van indirecte belastingen ook
voor den tijd van tien jaren zou vaststaan. De Regeering maakte
ettelijke wijzigingen, waardoor posten van de tienjarige op de jaar
werden gebracht, en hierop werd later de Be--lijkechBgrotn
grooting aangenomen.
De spanning tusschen de bewoners der Noordelijke en der
"Zuidelijke provinciën nam echter eerst grooter evenredigheden aan
ten gevolge van de wetsvoordracht van 1 Mei 1821, waarbij de
belastingen op het Personeel, op ettelijke artikelen van verbruik,
en vooral op het Gemaal en het Geslacht aan de Staten- Generaal
werden voorgedragen. De belasting op koffie en suiker had
volstrekt niet aan de verwachting der Regeering beantwoord: de
handelsstand bleef daarover klachten aanheffen; de behoeften van
de schatkist verminderden niet en ieder jaar was er een te kort. Het
-
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nieuwe wetsontwerp mishaagde niet zoozeer aan de leden der Noorde.
lijke provinciën. Men was in de gewesten der voormalige Republiek
aan zware lasten op de eerste levensbehoeften gewoon geraakt; des te
grootar echter was de ontevredenheid bij de bevolking van Belgie
over de wet op het Geslacht en het Gemaal. De landbouwers hadden
in de Zuidelijke provinciën, veel meer dan in de Noordelijke,
de gewoonte om hun eigen tarwe en rogge te malen en te bakken en
hun eigen vee te slachten; bovendien stuitte hun de fiscaliteit
van de ambtenaren der belastingen tegen de borst. Mocht het
Volk dit al niet begrepen hebben vóórdat de Wet in werking
trad : de vertegenwoordigers der Zuidelijke provinciën begrepen dit des te beter. Zij voorzagen welken druk dergelijk belastingstelsel voor de groots menigte der Belgen zou veroorzaken;
vandaar hun heftige tegenstand. De beraadslagingen, — dit jaar
waren de Staten-Generaal te Brussel vergaderd, -- werden ongemeen hevig. Het Noorden stond tegenover het Zuiden schier als
an man geschaard. Iedere partij hield zich aan haar argumenten.
De Belgen vergeleken het nieuwe belastingstelsel bij datgene, hetwelk
Alva niet eens had kunnen invoeren en Napoleon niet eens had
beproefd. Zij zeiden dat de druk allermeest op de armen zou
vallen, dat het Volk zou worden overgeleverd aan de willekeur
der ambtenaren; dat onzedelijkheid en sluikhandel daardoor zouden worden bevorderd. Het Publiek op de tribunes floot den
oenigen Belg, die vóór de Wet durfde spreken, uit. De leden
voor Belgie en voor Holland wierpen elkander uitdrukkingen toe,
die als beleedigingen en als hatelijkheden konden gelden. De
regeering nam hare toevlucht tot kunstgrepen: zoo werd het
lid voor Henegouwen, Rosier, die procureur-generaal was, door
den minister van Justitie gelast om - zich op zijnen post te
begeven. Eindelijk werd de Wet aangenomen met 55 tegen 51
ßtemmen. Slechts óón lid uit Noord -Brabant stemde van alle
leden der Noordelijke provinciën tegen, drie leden der Zuidelijke :
twee uit Limburg en één uit Namen stemden voor. Deze drie
. werden door de Belgen als verraders uitgekreten. Het lid voor
Namen,. dat moest aftreden, werd door de Provinciale-Staten
niet weder gekozen. De Eerste Kamer nam het wetsontwerp
-

128

WET OP HET GEMAAL EN GESLACHT.

aan met 21 tegen 17 stemmen. Bij deze stemming werd echter
eerst de Wet in beginsel of in het algemeen aangenomen: later
in den loop , van 1822 werden de bijzondere wetten, op het Geslacht, Gemaal en Gedistilleerd aangenomen, mot slechts weinig
verschil in de uitgebrachte stemmen.
Groot was de spanning tusschen de vertegenwoordigers der
Zuidelijke en der Noordelijke provinciën. Reyphins, (lid voor
West- Vlaanderen) zeide onder anderen: # het heeft niet van mij
afgehangen om die woorden van Noord en van Zuid niet meer
te doen hooren, maar wij kunnen de klaarblijkelijkheid niet meer
wegcijferen en wij zijn genoodzaakt op de gevolgen van deze
noodlottige onderscheiding te wijzen." En van plogendorp wierp
den 17 Juli 1822, den Belgen deze uitdaging toe: ,zoo de afgevaardigden der Zuidelijke provinciën zeggen, w ij willen niet,
dan zullen wij hun antwoorden : ,, wij kebben u niet noodiq."
Willem i trok zelf in deze quaestie partij, wat in onze dagen
een constitutieel vorst niet zou betamen. Acht Kamerheeren,
leden der beide Kamers, die tegen de Wet gestemd hadden, kregen
order om niet meer aan het Hof te verschijnen. De Provinciale
Staten van Namen daarentegen richtten als het ware eene uitdaging
tot de Hollanders: zij verkozen namelijk dat jaar, in plaats van het
lid dat vóór de wet gestemd had, tot lid der Staten- Generaal
den baron de Stassart, die onder de Fransche heerschappij als
Prefect van Den Haag zich zoovele vijanden had gemaakt. De
-Staten van Zuid- Brabant kozen het zelfde jaar, in plaats van een
overleden lid, den vroegeren Prefect van Amsterdam, de Celles, die
niet minder dan de Stassart bij de Hollanders gehaat was.
De nadeelige gevolgen van de Wet op het Geslacht en het
Gemaal lieten zich echter liet meest gevoelen door de ontevreden
ja door de verbittering van het Belgische landvolk. De-heid,
fiscaliteit liet zich iederen dag gevoelen en dit werkte verbitterend. Ieder, die de gehate wet trachtte te ontduiken, en
daarom door de ambtenaren vervolgd en door, de rechters veroordeeld werd, was in het oog der menigte niet een overtreder
der wet, maar het slachtoffer van de gehate heerschappij der
Hollanders. Wat de Noord-Nederlanders geduldig droegen, zoo-

,

129

AMORTISATIE SYNDICAAT.

wel omdat zij aan dergelijke belastingwetten gewoon waren, als
omdat zij ingenomen waren met hunne nationale dynastie en regeering, werd door de Zuid-Nederlanders ongeveer op dezelfde wijze
beschouwd als het douanenstelsel van Napoleon door de Hollanders eenmaal beschouwd werd.
In het volgend jaar, 1823, werd aan de Staten-Generaal
voorgesteld een wetsontwerp op het Amortisatie-Syndicaat, dat
in de plaats zou komen van de Amortisatiekas en van het Syndicaat
der Nederlanden. Deze wet werd den 20 December van dat jaar
met 66 tegen 37 stemmen aangenomen: van Hogendorp hehoorde onder de sterkste tegenstanders. Wederom waren het
de afgevaardigden van de Noordelijke provinciën, vooral van
Holland, welke deze Wet hielpen aannemen. In hoeverre het ge.
voelen van een Belgisch lid der Tweede Kamer, den geschiedschrij.
ver der gebeurtenissen van 1815-1830, op waarheid berust,
wanneer hij beweert: n dat de IIollandsche afgevaardigden hunne
rekening hoopten te vinden bij den financieelen warboel," 1 )
laten wij in het midden.
Ziet Amortisatie-Syndicaat zou, krachtens zijne instelling, belast
zijn met de zorg voor de buitengewone uitgaven ; met het betalen van buitengewone pensioenen, lijfrenten enz.; met het ver
gelden ter regeling van het muntwezen; met de ver -schafenv
uitgestelde schuld; met de betaling van de rente der-wiselngvad
werkelijke schuld; met de toepassing der wettelijke bepalingen
omtrent de amortisatie van schuld. Om de nieuwe instelling
hiertoe de gelegenheid te geven, had deze te beschikken over
het batig slot van de opbrengsten der tollen op de groote wegen;
over domeingoederen ter waarde van een inkomen van f 1,750,000,
tegelijk met het recht om die te verkoopen; over een crediet van
68 millioen tegen een interest van 22 pCt. en een ander eredict van
26 millioen actieve schuld. De Regeering was thans in staat om
uitgaven te doen naar goedvinden, daar de toestemming en het toevoorzicht ten deze aan de Staten-Generaal waren onttrokken en
de Koning, althans voor de eerste jaren, meerdere vrijheid van
1) De Ger•lache.
le a. 9
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handelen behield. Het beheer van het Amortisatie-Syndicaat
werd zeer geheim gehouden: het werd gevoerd door eene
commissie van zeven personen. „Twee personen kennen het
Syndicaat van top tot teen," zeide bij zekere gelegenheid Appelius,
„de minister van financiën: de eerste is de secretaris der Commissie,
de tweede ben ik zelf" 1). Het is zeker, dat de geheimhouding
omtrent de werkzaamheden van het Amortisatie-Syndicaat vele'
verkeerdheden heeft in de hand gewerkt en in lateren tijd
grond tot vele aanmerkingen heeft gegeven. De Regeering
van Willem i was door die instelling niet meer genoodzaakt
iederen keer bij de Staten-Generaal te vragen om nieuwe
leeningen, gelijk dit nog in 1822 was geschied, toen 26 millioen
moest opgenomen worden om het te kort te dekken , de
Marine in beteren staat te brengen en het paleis van den Prins
van Oranje te Brussel, dat in December 1820 was afgebrand,
op Staats-kosten weder op te bouwen. In hetzelfde jaar 1822
was insgelijks eene Wet aangenomen tot groote ontevredenheid der
Zuidelijke provinciën, waarbij een bedrag van f 500,000 aan
jaarlijksche inkomsten van domeingoederen aan den Koning werd
afgestaan. Men moet hier echter bijvoegen, dat Willem i deze
som gebruikte om de industrie in de Zuidelijke provinciën te steunen.
De financieele wetten waren dus eene reden van verwijdering
te meer tusschen de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden.
Men zou evenwel onbillijk handelen tegenover Willem i, zoo men
geloof sloeg aan alle beschuldigingen, welke de Belgen omtrent
zijn geldelijk beheer uitstrooiden of gretig opnamen. Dat de
Koning echter op vrij autocratische manier te werk ging, bleek.
onder anderen ook uit de vervolging, welke hij liet instellen tegen
den burgemeester van Maastricht, Hennequin, een voormalig lid der
Staten- Generaal. In 1820 had do Regeering de Wet op de schut
toepasselijk verklaard voor de Noordelijke provinciën, waar--terijn
toe zij rekende ook Maastricht te behooren. Het gemeentebestuur
der stad meende echter, op historische gronden, dat Maastricht
tot de Zuidelijke provinciën moest gerekend worden. Negen leden
1`

De Ge lache.
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van den Raad, met den Burgemeester aan het hoofd, werden daarop
in hechtenis genomen, als beschuldigd van moedwillig verzet te
proces werd echter alleen tegen Hen--gendhoRri;et
nequin voortgezet, terwijl de betrokken raadsleden buiten vervolging
werden gesteld. In Juli 1821 kwam deze zaak voor het Hof
te Luik. Surlet de Choquier, die later in de Revolutie van 1830
een belangrijke rol heeft gespeeld, verzocht den Burgemeester om
als zijn pleitbezorger te mogen optreden. Het Hof te Luik sprak
Hennequin vrij: tot groote vreugde van het publiek in Belgie,
dat warm voor hem partij getrokken had.
Maar er was nog eene andere zaak, welke groote verdeeldheid
tusschen den Koning der Nederlanden en een groot deel zijns
volks zou zaaien : eene zaak, die reeds nu en dan was aangeroerd,
maar die later als eene der belangrijkste quaestiën op den voorgrond treden zou: te weten het vraagstuk der Taal.
Het is bekend, dat het grootste gedeelte van Belgie de
Vlaamsche taal, een zustertaal der Nederlandsche , die zeer weinig
van deze verschilt, gebruikte. In de provinciën Henegouwen, Namen
en Luik evenwel werd eene taal gesproken, die bijna even nauw
verwant is aan het Fransch als het Vlaamsch aan het Nederlandsch:
het Waalsch namelijk. De verkeerde mode der xviiie eeuw,
tegelijk met de overheersching der Franschen gedurende den tijd
van 1795-1815, had de Fransche taal al meer en meer ingang
doen vinden, zoodat de beschaafde klasse, zelfs in Vlaamsche
steden, niet meer gewoon was eene andere te gebruiken. Dat
Willem i geneigd was om de Nederlandsche taal tot de algemeene
taal te maken en de Fransche tegen te werken, lag en in zijne
voorliefde voor Holland, en in zijne Politiek, die allen Franachen
invloed trachtte te weren. Hij stond bovendien voor het feit, dat
vier millioen zijner onderdanen het Hollandsch, of het daarmede
verwante Vlaamsch en slechts ruim één millioen het Waalsch
of Fransch spraken. Eigenlijk trof dit plan des Konings alleen
de belangen der letterkundigen, der advocaten en van lien die
zich aan administratie wijdden; maar dezen behoorden juist tot
de invloedrijksten in den lande en waren grootendeels Liberalen,
wat hunne politieke gezindheid betrof.
,
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Het ging natuurlijk met vele moeilijkheden gepaard om in
Belgie, dat twintig jaren lang onder édne regeering met Frankrijk
was vereenigd geweest, de Nederlandsche taal weder zoo op eens als
de officieele in te voeren. De helderste hoofden begrepen reeds te
voren, met welken tegenstand de Regeering zou te kampen hebben.
Zoo had G. K. van Hogendorp gewenscht, dat men deze zaak
aan den tijd en aan de omstandigheden hadde overgelaten. De
Koning dacht er echter anders over. Hij had reeds, bij Besluit
van 1 October 1814, bepaald, dat de acten, die in de Vlaamsche taal
waren geregistreerd, in het Fransch niet behoefden te worden vertaald; dat de acten van den burgerlijke stand zouden geschreven worden in de taal, welke in de gemeente werd gebruikt; en eindelijk
dat er omtrent de procedures, maatregelen zouden worden vastgesteld
voor die departementen, waarin de Vlaamsche taal gebruikelijk
was. Over het algemeen gold in de eerste jaren na 1815 de
gewoonte, om in Vlaamsche streken, naast de Vlaamsche taal,
een Fransche vertaling te bezigen. In de hooge Staatscollegiën
werd nu eens Nederlandsch, dan Fransch gesproken, zoolang de
goede verstandhouding tusschen Noord en Zuid nog niet geheel
en al was verstoord. Beleefdheidshalve vertaalde men het gesprokene ten gerieve van hen, die de vreemde taal niet gemakkelijk
konden volgen. Zoo ook deden de leden der Staten- Generaal als bijzon
personen. De Regeering echter wilde de Nederlandsche taal als-der
verplichtend invoeren. Zij begon met een Besluit, gedagteekend van
15 September 1819. Daarbij werd bepaald, dat , te beginnen
met 1 Januari 1823 , slechts het Nederlandsch als wettige
taal zou worden erkend in de provinciën Limburg, Antwerpen ,
Oost- en West- Vlaanderen en dat zoowel de militaire als de
administratieve autoriteiten alleen van die taal gebruik zouden
maken. Ambtenaren, welke van dien tijd geen gebruik gemaakt
hadden om het Nederlandsch aan te leeren, zouden niet in betrekking kunnen blijven. Dit Besluit werd verklaard niet van
toepassing te wezen op Luik, Namen en Henegouwen; maar het
werd den 26 October 1822 uitgestrekt tot alle gemeenten der
beide arrondissementen Brussel en Leuven van de provincie ZuidBrabant. De gelegenheid om zich in alle ambtsbetrekkingen Bene
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carrière te maken, werd door deze koninklijke Besluiten aan
eene zeer talrijke en woelzieke klasse der maatschappij afgesneden. Vandaar dat de quaestie der Taal bijna even veel verbittering opwekte bij de Liberalen, als die van het onderwijs bij
de Clericalen.

HOOFDSTUK VI.
Het Collegium Philosophicum en het Concordaat.

Het jaar 1825 is vermaard geworden in de geschiedenis der
vereeniging van Nederland met Belgie, door het oprichten van
het Collegium Pkilosopkicum ; eene maatregel, waardoor de ge
Zuid-Nederlanders, meer dan door iets anders, wer--moedrn
den verbitterd. Die quaestie van het Collegium Pkilosopkicum betrof
dan ook meer dan Benige andere de verhoudingen tusschen den
Staat en de Katholieke Kerk.
Wanneer men de geschiedenis an de tweede helft der xviiie
eeuw oplettend gadeslaat, dan zal men zeer spoedig ontwaren, dat
gedurende dat tijdvak een voortdurende strijd tegen het Catholicisme
door twee even vinnige vijanden werd gevoerd: van de eene zijde
door de onverschilligheid in zaken van Godsdienst; van de andere
door het streven van den Staat om zich ook op godsdienstig
terrein te doen gelden. Hoe die # onverschilligheid" in zeer
vele gevallen oversloeg tot openbare vijandelijkheid, leert ons de
geschiedenis niet alleen der Fransche Revolutie, maar ook die
van andere Staten. Het streven der kabinetten om zich te
mengen in kerkelijke aangelegenheden dagteekent niet eens
van het midden der xviiie eeuw : het is veel ouder. De geschiedenis der Hervorming ook in ons land, ja de strijd der
Duitsche Keizers uit het Huis der Hohenstaufen tegen de Pausen
der siie en xiiie eeuw is slechts eene der phasen van dien strijd,
welke altijd heeft bestaan en misschien wel altijd zal blijven
voortduren.
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Ditzelfde is ook van toepassing op de geschiedenis van het
eerste derde der xixe eeuw.
De omwenteling in Duitschland, in ons land en in Belgie heeft
echter aan dien strijd een eigenaardig karakter gegeven. Immers in Duitschland waren tal van vorstendommen, die vroeger
door kerkelijke personen waren beheerscht geweest, gemedialiseerd
geworden; dat is: de wereldlijke heerschappij over dat land en over
die bevolking was aan de kerkelijke personen ontnomen en
overgegaan op andere vorsten, die voor verreweg het grootste gedeelte belijders der Protestantsche Eerediensten waren; zoo ook
was het geheel en al Katholieke Belgie gekomen onder de regeering
van het Hervormde Huis van Oranje. Het was sinds de Reforma.
tie de voortdurende Politiek der Duitsche vorsten geweest om
zich al grooter en grooter macht toe te schrijven in zaken, welke de
Kerk beweerde, dat alléén tot hare bevoegdheid behoorden. De
bewoners der Protestantsche landstreken vonden dit meestal goed,
of althans het verzet van de zijde der kerkelijke personen van
den Protestantschen Eeredienst was minder volhardend : dit was
echter niet het geval met de Katholieke Geestelijkheid. In Frankrijk
had de koninklijke macht het Catholicisme weten te omstrenge.
len door de zoogenaamde vrijheden der Gallicaansche Kerk:
maar die Katholieke Kerk, welke de Gallicaansche werd genoemd,
was door de Revolutie van 1789 omvergeworpen en met haar
tevens hare „vrijheden." Napoleon Bonaparte had dan ook niet meer
met deze te doen, toen hij het Concordaat van 1801 met Pius vn
sloot, maar met de Roomsch-Katholieke Kerk. Het streven der
vorsten om die Kerk aan zich te onderwerpen, evenals de Protestantsche Kerken onderworpen waren aan hunne landsheeren, en
meer zelfs dan de Gallicaansche Kerk het was aan de vroegere
Fransche koningen, bleef voortduren. Het had zelfs in kracht gewonnen door de omstandigheid, dat zoovele Roomsch- Katholieken in
Duitschland en in de Nederlanden onderdanen waren geworden
van Protestantsche vorsten. Waarom toch, zoo was de vraag van
de Bureaucraten en van allen, welke met dezen medegingen, zouden
de Roomschgezinden in vele zaken staan onder teenvreemd opper.
hoofd" ? Waarom aan dezen het recht gelaten om zich te mengen
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in aangelegenheden als die van onderwijs, benoeming van geestelijken
ens.? Waarom ook niet de macht van het Hoofd van den staat.
uitgestrekt over dezen"? Dergelijke vragen rezen zeer gemakkelijk
op bij de belijders van den Protestantschen Eeredienst: ook zeer
gemakkelijk bij alle Katholieken, bij wie de onverschilligheid in zake
van Godsdienst een meer of minder groote uitbreiding had
aangenomen. Uit de redenen, waarom men den strijd tegen de
Roomsch- Katholieke Hierarchie aanvaardde; uit de argumenten,
waarop men de rechtmatigheid van dien strijd meende te doen
steunen; uit de taktiek, waarmede men den strijd meende te zullen voeren, volgde dan ook, dat de vorsten, welke de macht der
Pausen wilden , besnoeien, -- en dit wilden meest allen, — zich
meester poogden te maken van de benoeming van kerkelijke personen
voor de Katholieken en van de opvoeding der jongelingschap,
welke zich aan den kerkelijken dienst wilde wijden.
Dat er na het Weever Congres bij de Duitsche vorsten een
meer of minder juist omschreven plan zou hebben bestaan, om hunne
Roomsch- Katholieke onderdanen in dezelfde verhouding tot den
Staat te brengen als hunne Protestantsche, — dat is: om hen
van de eenheid des Roomschen Stoels los te scheuren, — is in
die dagen van strijd herhaaldelijk beweerd. Het is evenwel moeielijk
uit te maken, in-hoeverre aan een dergelijk plan is vastgehouden en
dit tot een begin van uitvoering is gekomen; maar zeker is het dat
de vrees voor dergelijke pogingen vrij algemeen onder de voornaamste
Katholiek-gezinde leeker en onder de Geestelijkheid heeft bestaan,
en dat zij tot een vrij algemeen verspreid volksgeloof is geworden.
Hoe het zij, het was vooral de Pruisische Regeering, die na 1815
het zich tot taak scheen gesteld te hebben, om de beide voorname
Protestantsche Kerkgenootschappen, de Lutherschen en de Calvi
Evangelische Kerk te brengen, welke zoo goed-niste,oé
als geheel aan de koninklijke macht zou onderworpen zijn. Dit
plan werd tennitvoergebracht. Dat de Pruisische Regeering ook
getracht heeft hare Katholieke onderdanen tot Protestanten te
maken, is moeielijk vol te houden; zeer vele omstandigheden
echter pleiten er voor, dat wel degelijk het plan bestaan heeft
tot een soort van scheiding der Roomsch- Katholieken van den
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den Pauselijken Stoel; maar dat dit plan al spoedig is losgelaten
en door een ander vervangen. Zoowel door de Pruisische Regeering
als door deProtestantsche vorsten van Zuid-Duitschland, den koning
van Wurtemberg, de groothertogen van Baden, van Hessen-Cassel,
van Hessen-Darmstadt, de hertog van Nassau werd dit ten uitvoer
gebracht. Het bestond namelijk in het sluiten van Concordaten,
met den Stoel van Rome. „Maar de Protestantsche gouvernementen,
bezigden in hunne uitlegging der Concordaten dezelfde regelen, als,
hunne Godgeleerden op de H. Schrift toepasten. Zij slaagden er in om
die als het ware omver te werpen. Immers zij ontnamen aan de Kerk
door hunne pragmatieke uitleggingen, wat zij eerst haar hadden toege-.
staan. Zij werden hiertoe gebracht meer door een politieke dan door
eene godsdienstige beweegreden, of wel door den wensch om tot die
eenheid te geraken, waarvan de administratie van Napoleon hun.
het voorbeeld had gegeven. Losgemaakt als zij waren van het
Keizerrijk, wilden zij ook hunne kerken losmaken van Rome ^
maar Petrus abdiceerde niet zooals Caesar. Daar de Katholieken
geen afstand wilden doen van hun Geloof, legde men zich er op
toe om alles wat onder het patronaatschap van de Regeering
viel aan Rome te onttrekken: een administratief of kanselarij-.
stelsel, waaraan men den naam van Onafkankeljkkeid gaf. 1).
Terwijl in verschillende landen van Europa een ware diplomatieke en bureaucratische krijgstocht tegen den Roomschen Stoel
werd aangevangen, openbaarde zich van de tegenovergestelde zijde
eene beweging, om de rechten van den Paus als Opperhoofd der
Katholieke Kerk te verdedigen, en om de belangen van tal van.
instellingen dier Kerk te handhaven en te bevorderen. Het krach
uitte zich die beweging in Frankrijk. Ongelukkigerwijze-tigs
echter ging zij daar gepaard met een strijd op staatkundig gebied.
Er was, vooral sinds den moord van den hertog van Berrij, door
den revolutionair Louvet, eene antiliberale beweging begonnen,
welke, uit hoofde van de eigenaardigheden des Franschen volks
spoedig tot uitersten oversloeg. De eene partij, die.-kartes,
der Regeering onder het kabinet Villèle, zocht de revolutionnaire;
1) Cantu.

138

ULTRAMONTANISME.

hartstochten te onderdrukken, door hetgeen hare tegenstanders
clericalisme noemden. Eene partij trad op den voorgrond, welke
het geestelijke en het tijdelijke met elkander vermengde, en die
door het godsdienstig gevoel op de massa's zocht te werken; maar
die ook de Politiek wilde maken tot een middel ter verspreiding van
dat godsdienstig gevoel, zonder hetwelk naar de inzichten dier partij,
# geen maatschappij kon bestaan. Men noemde haar ,,de Congregatie." Zeer veel is omtrent haar en haar streven in een
verkeerd daglicht geplaatst: wat door sommige harer leden, om
zich te verheffen, werd misdaan, is met de gewone overdrijving
aan allen geweten geworden. De Regeering, wel verre van ,l aan den
leiband der Jezuieten en der Congregatie te loopen," bleef dobberen tusschen de persoonlijke gehechtheid des Konings aan de Katholieke Kerk, tusschen hare overtuiging, dat alléén die staatkunde duur
zijn kan, welke op godsdienstige beginselen is gegrondvest, tus--zam
schen hare Gallicaansche traditiën en niet het minst tusschen de vrees
van door de Oppositie beschouwd te worden als in dienst der Geestelijkheid te staan. Over het algemeen echter was de Fransche Regeering van 1825, wat men thans gewoon is eene g elericale" te noemen. Bovendien was onder den invloed der geniale werken van
Joseph de Maistre en van de Bonald eene school verrezen, welke toen
de Ultramontaansche werd genoemd. Daartegen stelde zich de
oppositie, die het Huis van Bourbon wilde omverwerpen, schrap:
alles wat Voltairiaanschgezind was in Frankrijk juichte de oppositie toe. De kreet van „Jezuieten" en van ,,Clericalisme" werd een
wapenkreet tegen de Bourbons. Het had evenwel vooralsnog den
schijn, dat het vorstenhuis, hetwelk Frankrijk regeerde, stevig opzijnen troon zat, en dat de ,,clericale sympathiën" van dat vorstenhuis een machtigen invloed zouden blijven uitoefenen. Het was
een niet te miskennen feit, dat de Geestelijkheid in België hare
genegenheid voor de kerkelijk-gezinden in Frankrijk niet verbloemde; dat zij, om het zoo uit te drukken, ofschoon gehoor
aan haar eigen Koning, toch meer sympathie gevoelde voor den-zam
Zuidelijken nabuur. Dit 6n het antagonisme tegen het Huis der
Bourbons, én de Politiek om de Zuidelijke provinciën zooveel
mogelijk met de Noordelijke samen te smelten, ten einde in de

POLITIEK VAN WILLEM I.

139

volksovertuiging een hechten volksmuur tegen Frankrijk te vestigen, niet minder werkzaam zijn geweest om de kerkelijke,
politiek van Willem i te leiden, dan bet Protestantisme van zijn
geslacht en van zijn volk, valt moeielijk te ontkennen. Hoe losser
immers de band tusschen de Geestelijkheid van België en „het
Ultramontanisme" werd, des te eerder zouden Noord en Zuid tot
één volk samengesmolten wezen.
Het Katholieke volk in België meende, dat de Koning hen
wilde protestantiseeren. Deze vrees, hoewel door vele mannen, wier
goede trouw niet te verdenken viel, verspreid, was niettemin overdreven. Het was aan de Regeering tamelijk onverschillig, wat de Belgen
dachten omtrent de Leer der Kerk: b. v. betreffende de HH.
Sacramenten; maar zeer veel was er haar aan gelegen, hoe dat
volk dacht omtrent de verhouding der geestelijken tot-zelfd
den H. Stoel. De staatslieden van Willem i verheelden dan ook
hunne sympathiën niet voor de Liberalen der Zuidelijke Nederlanden: namelijk voor die Liberalen, welke meenden, dat hun
eerste plicht was om te velde te trekken tegen clericalen overmoed,
tegen obscurantisme, tegen Jezuieten en Congregatiën. Een Belgisch staatsman, welke reeds in 1825 een belangrijke rol speelde,
de Gerlache, verhaalt dat sommige dier bladen, die Tederen dag
de zeden en het geloof der Natie beleedigden door hun cynisme,
hunne goddeloosheid en hunne lastertaal, niet alleen door de
Regeering geduld, maar, naar men verzekerde, door haar aangezet en bezoldigd werden. Terwijl do Pers der Clericalen werd vervolgd, ondervond die der ,, Liberalen" zoowel geldelijken als
zedelijken steun bij het Gouvernement. De Natie had dit
alles tot nog toe lijdzaam aangezien. De ,,clericale" schrijvers
in dagbladen en vlugschriften hadden tot dus verre weinig zede
medewerking gevonden bij de groote menigte. Het gevolg-lijke
daarvan, zoowel als van de rechtelijke vonnissen, welke eenigen om
hunne geschriften zich op den hals hadden gehaald, was dan ook, dat
de clericale Pers in België tot zwijgen scheen te zijn gebracht,
terwijl die der Liberalen alleen nog aan het woord was. Na den
dood van Mgr. de Broglie was ook het verzet der Geestelijkheid
minder geworden: de aartsbisschop van Mechelen, Mgr. de Mean, was
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oud en zeer vreedzaam van aard. De gelegenheid scheen dus
voor Willem i zeer gunstig om zijn plannen ten uitvoer tebrengen. De stilzwijgendheid der Katholieke openbare meaning in
België en de afmatting, teweeggebracht door vroegere onlusten,
maakte de Natie weinig genegen tot krachtig verzet. Het scheen
meer dan tijd om eene kerkelijke politiek, welke door de Franache Regeering werd gesteund, maar door de oppositie in dat
land tegengewerkt, te onderdrukken. Des Konings besluiten om
Onderwijs, vooral omtrent dat der toekomstige geestelijken,.-trenh
moesten de grondslagen zijn voor eene Politiek, die ten doel had
om het Katholieke België zooveel mogelijk van de eenheid met
den Stoel van Rome af te scheuren, om het # wel Katholiek, maar
niet Ultramontaansch te maken," gelijk men zich toen reeds uitdrukte. Volgens sommigen zou de minister aan Justitie van
Maanen de hoofdaanlegger van dat alles zijn geweest, volgens
anderen Goubau d'Hovorst, de Directeur-Generaal van R. K.
Eeredienst, volgens anderen weder van Gobbelschroij, die in 1825
minister van Binnenlandsche Zaken was. Beide laatstgenoemden
waren Katholiek, maar doortrokken van alle vooroordeelen, welke
een antikatholieke gezindheid kan geven. Willem i was te veel
zelfregeerder, dan dat hij in zulk een kapitale zaak, — in een zaak,
welke sinds zijne jeugd eene hoofdquaestie voor zooveel Gouvernementen geweest was, — niet uit eigen beweging en naar eigen
inzichten zou gehandeld hebben. Van Maanen, Goubau, van Gobbelschroij en van Ghert waren zijne dienaren, meer niet. Maar
de Koning zag toch meestal door het oog zijner dienaren.
Wat het oprichten van het Collegium Pkilosopkicum betreft, de besluiten van Willem i daaromtrent hebben zich
ontwikkeld uit het stelsel van lager- en middelbaar onder
bij den aanvang van zijne Regeering gevolgd, en uit zijn-wijs,
stelsel van Staatskerkrecht: dat het noch met het belang van den
Staat, noch met de beginselen van de Grondwet (P) van 1815
was overeen te brengen, dat de Roomsche Kerk een geheel van
den Staat onaf hankelijko macht zou bezitten , overeenkomstig het.
Concilie van Trente. Willem i wilde den kerkrechterlijken toestand van België, gelijk hij dien had aangetroffen, handhaven tot
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daarin in gemeen overleg met den Paus verandering was ge.
bracht." 1 ) Zoo sprak, na jaren, nog een der bezadigdste Pro.
testantsche Hollanders, over de bedoelingen van Willem i. De
aanmerking is echter niet misplaatst, dat bij de vereeniging tusschen Noord- en Zuid-Nederland het Napoleontistisch regeeringstelsel nog van kracht was en dat de Oostenrijksche Politiek onder Joseph u in België heftigen tegenstand had uitgelokt. Algemeen en waarschijnlijk niet zonder grond was in de Zuidelijke
Nederlanden het begrip, dat „de Koning van Holland" ,
hetzelfde doel beoogde als de vroegere Duitsche Keizer. Wat
daarvan ook zij, de voorbereidende maatregelen tot het Koninklijk
Besluit waren reeds genomen, de inlichtingen waren gegeven en
het plan gemaakt door Falck en Goubau, die den 29° November
1823 hun rapport aan Willem i indienden.
Zij werden daarbij ijverig geholpen door den Referendaris voor
de zaken van R. K. Eeredienst, mr P. G. van Ghert. Ook de Minister
van Binnenlandsche Zaken in de eerste helft. van 1825 , de
Vlaming de Conincq, moest zijn rapporten opmaken. Hij had evenwel als minister aan wien de zaken van Onderwijs waren toe.
vertrouwd, geen verderen invloed op bet tenuitvoerleggen
der Besluiten omtrent het Collegium Philosopkicum enz., daar
hij den 23° Junij 1825 aftrad om de Buitenlandsche Zaken te
bestieren, terwijl toen van Gobbelschroy het bestier van Binnen
Zaken op zich nam. De Besluiten werden door van Gob--landsche
belschroy afgekondigd, zonder dat de Aartsbisschop van Mechelen
vooraf daarvan onderricht was geworden; wat, volgens de mede
voornamelijk was te wijten aan de-delingvaGhrt,
gespannen verhouding tusschen Goubau en den reeds benoemden
nieuwen Minister van Binnenlandsche Zaken. Het is echter eene vol
niet gerechtvaardigde voorstelling, wanneer men liet wil doen-strek
'voorkomen, alsof alle'ën liet verzuim gepleegd jegens een der voor
onder de kerkelijke overheidspersonen der Katholieken aan -namste
zou gegeven hebben tot diens verzet: de oorzaak van den-leidng
tegenstand der- Geestelijkheid lag veel dieper. Deze begreep hoe.
1) De Bosch Kemper.
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zeer het Koninklijk Gezag inbreuk maakte op dat der Bisschoppen. Collier, president van het Groot- Seminarie te Mechelen ,
en van Gils, een geboren Tilburger, president van het Seminarie
te Haaren bij 's Bosch, kwamen onmiddellijk na het afkondigen
der Koninklijke Besluiten den Aartsbisschop spreken en hem
overtuigen , dat hij geene leerlingen van het Collegium Pkilo8opkicum op zijn Seminarie kon toelaten. Na den 2In
Juli kwamen Goubau en van Ghert beiden op 's Kopings bevel bij Mgr. de Mean, om hem zelf daarover te onder
Aartsbisschop bleef standvastig bij hetgeen hij had-houden.D
besloten, hoezeer de beide hooggeplaatste ambtenaren hem ook
poogden te overtuigen, dat de Besluiten der xxiue zitting van het
Concilie van Trente, wat betreft de Seminarien, voor België niet
geldig waren. 1
)

1) Ik heb bij het schrijven van dit hoofdstuk zeer veel gebruik gemaakt
van een allerbelangrijkst handschrift, nagelaten door mr. P. G. van Ghert.
De Bosch Kemper heeft dit manuscript ook gekend en gebruikt. Ettelijke der
documenten welke v. Gh. mededeelt, zijn bekend: andere zijn niet uitgegeven
(voor zoover ik weet). Men dient hetgeen van Ghert verhaalt te vergelijken
met hetgeen de Gerlache heeft geschreven. Deze heeft inzage gehad van ettelijke documenten, welke berusten in het archief van het aartsbisdom van Mechelen. Het blijkt uit het manuscript van van Ghert, dat èn Willem i èn diens
dienaren geheel en al doortrokken waren van het begrip, dat de Staat wel
degelijk een streng oppertoezicht over de R. K. Kerk moest uitoefenen, dat zij
de regeeringsdaden van Joseph ix als antecedenten namen; maar zich vooral
beriepen op regeeringsdaden van Maria Theresia; dat voorts de algemeen verspreide meaning omtrent de geringe ontwikkeling (naar hunne ideën) der
Bergische geestelijken, welke bij de Zuid Nederlandsche Liberalen en Noord Nederlandsche Protestanten heerschte, de voorname drijfveer der Regeering van
Willem i was. Men wilde die geestelijkheid verlichten; dan zou zij zich meer
voegen naar de Regeering. Vandaar het plan tot upiichting van het Collegium
Philosophicum. A. R. Falek, die met Goubau het rapport omtrent het oprichten van een Collegium Philosophicum heeft opgemaakt, (waartoe mr. P. G. van
Ghert zijne kennis betreffende het vroeger recht circa Sacra leende), behoorde,
naar hetgeen uit zijne briefwisseling blijkt, tot de Franc-magonnerie en wilde
de Zuid- en Noordnederlandsche loges met elkander vereenigen, (zie voorrede
der uitgave van zijne Brieven. De uitgever dwaalt echter, wanneer hij zegt:
,,hij, Falck, de voormalige kantiaansche Philosooph, zou zeker nooit het Leuven sehe Collegium Philosophicum gesticht hebben)." Het blijkt juist uit het manuscript van van Ghert, dat Feick en Goubau, onder dagteekening van den
29 1 November 1823 tot het oprichten van eene inbtelling als het
Collegium Philosophicum aan Z. M. een voorstel hebben gedaan. De beide
stukken (een plan van Goubau, gedagteekend 23 October 1823, en het concept
van 29 Nov. 1823; gingen vergezeld van uitgebreide conceptbesluiten; slechts
Benige woorden werden veranderd en later zijn zij door den honing
onderteekend en algemeen afgekondigd. Het doet mij leed, dat ik niet gerechtigd ben het manuscript van van Ghert in extenso mede te deelen. Trouwens
de hoofdzaken zijn bekend.
,

KONINKLIJKE BESLUITEN.

143

Wat die beruchte Koninklijke Besluiten van 14 Juni 1825 betreft,
-die zoo groote verbittering bij de Belgen hebben opgewekt, zij
behelsden in hoofdzaak het volgende : Overwegende dat er,
zonder Koninklijke toestemming, een groot getal scholen opgericht zijn, waarin de Latijusche en de Grieksche taal wordt geleerd en
waarin de jongelingen worden voorbereid tot den geestelijken staat
of tot eenigen anderen geleerden staat; gezien art. 226 der Grond.
wet, dat het Openbaar Onderwijs aan de zorg des Konings toevertrouwt; overwegende dat het Onderwijs van een groot getal
jongelieden niet mag blijven toevertrouwd aan onderwijzers,
wier bekwaamheid niet door de Regeering is gewaarborgd en
wier Onderwijs niet aan haar toezicht is onderworpen, — bepaalt
het eerste Besluit van 14 Juli 1815, dat niemand een Latijnsche
school mag oprichten, zonder de uitdrukkelijke vergunning van
het Ministerie van Binnenlandsche Zaken. Er zal aan kinderen van meer dan een gezin geen onderwijs in de Latijnsche of
Grieksche talen mogen worden gegeven, dan door iemand, die aan
een Rijks Universiteit den graad van Candidaat of Doctor in de
Letteren heeft bekomen; — alle collegiën en Latijnsche schulen worden geplaatst onder het bestuur van het Ministerie van Binnenlandsehe Zaken, en de benoeming van alle onderwijzers daaraan zal
door dat Departement geschieden; — alle Latijnsche scholen en
collegiën, welke niet door vorige Besluiten zijn bevestigd, zullen,
-als hebbende geen wettig bestaan, vódr het eind van September
1825 gesloten worden, tenzij deze nog door de Regeering erkend
zijn geworden; geene erkenning zal gegeven worden dan aan
die Latijnsche scholen of collegiën, welker leeraars worden betaald door de burgerlijke administratie.
Het laat zich, begrijpen, hoe algemeen de ontevredenheid over
,dit Besluit in België was, wanneer men bedenkt, dat de groote
meerderheid der welgestelde burgers in die provinciën gewoon was
hunne zonen te zenden naar Latijnsche scholen, die door bijzon.
dere personen waren opgericht, en vooral naar scholen van gees.
telijken, die van oudsher hadden bestaan. Deze gewoonte om hunne
kinderen naar scholen te zenden, die door geestelijken werden
bestuurd, was onder de Katholieken der Zuidelijke provinciën vooral
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log meer toegenomen, sinds zij een Protestantschen Koning hadden
ontvangen en sinds zij de Protestantsche Regeering verdachten,
van in alle instellingen, die van haar afhankelijk waren, een
Protestantschen geest aan te kweeken.
Het tweede Besluit van 14 Juni 1825 betrof de oprichting
vau het Collegium Pkilosop1 icum. Daarbij werd bepaald dat,
-gelet op de vertoogen van sommige Roomsch- Katholieke Kerkvoogden, over het onvoldoende van het voorbereidend onderwijs
voor jongelieden, die tot den geestelijken stand werden bestemd,
•en ten einde het opleiden van bovengemelde jongelieden tot bekwame geestelijken voor de Roomsche Katholieke Kerk te begunstigen en gemakkelijk te maken, er aan een der hoogescholen in
de Zuidelijke provinciën van het Rijk zal worden opgericht een
gesticht van voorbereidend onderwijs, onder de benaming van
Collegium Pkilosopkicum, ten behoeve van Katholieke jongelieden,
welke voor den geestelijken stand zijn bestemd; — dezen mogen met
verlof het geestelijk kleed dragen; — de verschillende vakken, _ waarin
heden nog aan onze Latijnsche scholen en kleine seminariën
onderwijs wordt gegeven, worden opgenoemd; maar daaronder
ook de Kerkelijke Geschiedenis en het Kerkelijk recht; — de drie
professoren, welke daarin zullen onderwijs geven, zullen, na den
Aartsbisschop van Mechelen gehoord te hebben, bij voorkeur
uit Katholieke geestelijken benoemd worden door den minister
van Binnenlandsche Zaken; — in andere vakken, dan die welke bij art.
3 bepaald zijn voor afzonderlijke onderwijzers (Logica, Metaphysica,
Moraal, geschiedenis der Philosophie, algemeene geschiedenis,
Kerkelijke geschiedenis, Kanoniek Recht) zullen de Professoren
der Universiteit les geven; — de Aartsbisschop van Mechelen wordt
voor zijn leven Curator van het Collegium Pkilosopkicum; — na
verloop van twee jaren, te rekenen na de opening, zal er aan
de bisschoppelijke Seminariën niet meer les gegeven worden
in de Philosophie en zal men aan de Seminariën geen leerling
meer mogen aannemen, die niet behoorlijk zijne studiën aan het
Collegium Philosophicum heeft geëindigd.
Het Besluit omtrent het nieuw ingestelde collegie werd verder volmaakt en tot een soort van „scherpe Resolutie" verhevne
,
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door de drie volgende Koninklijke Besluiten. Het eerste, dat van
11 Juli 1825, bepaalde, dat er na dien dag geen nieuwe leerling©n aan de bisschoppelijke seminariën mochten toegelaten wor.
den, dan alleen die, welke behoorlijk hunne voorbereidende studiën aan
het Collegium Pkilosophicum zouden hebben voleind. Het tweede Besluit, van 14 Augustus 1825, stelde vast dat, aangezien sommige
ouders hunne kinderen naar het buitenland zenden, om daar hunne
voorbereidende studiën te maken, en het te vreezen is, dat zij da r
beginselen ontvangen strijdig met onze nationale instellingen,
er geen jonge. Nederlanders, die na den len October 1825
hunne studiën in de humaniora buitenslands maken, meer aan de
Universiteiten of aan het Collegium Pkilosophicum zullen worden
toegelaten, en zij, die na den 10 October, buitenlands de Ilumaniora studeeren of eau Academischen of Theologischen graad behalen, niet meer tot eenig ambt zullen benoemd worden of eene
kerkelijke bediening zullen mogen waarnemen. Het derde Besluit ein
dat van 20 November 1825, bepaalde dat jongelieden,-delijk,
die na 11 Juli 1825 in de bisschoppelijke seminariën waren aan
deze onmiddelijk na de mededeeling van dit Besluit,-genom,
moesten verlaten : slechts werd bij uitzondering veroorloofd, dat
,zij, die aan een van 's Rijks Universiteiten of Athenaea voldoende
bewijzen hadden gegeven, dat zij tot de Academische lessen kon
worden toegelaten, in de seminariën mochten blijven.
-den
Dusdanig was de hocfdinhoud der koninklijke Besluiten, waardoor Willem i het voorbereidend onderwijs voor de toekomende
geestelijken geheel en al ondergeschikt trachtte te maken aan
den Staat. Nu moge het waar zijn, dat hij, en ook zijne staatsdienaren
(zooals Falck, welke reeds in 1823 de instelling van het Collegium Pkilosopkicum had voorbereid), met de beste bedoelingen
waren bezield, voor de ontwikkeling, de beschaving en het onderwijs
der Zuid -Nederlandsche Geestelijkheid; zeker is het ook van den anderen kant, dat hunne begrippen omtrent die zaken, en terecht, door
anderen werden veroordeeld en door mannen, die men van geen oneer.
lijkheid mag verdenken, werden beschouwd als een toeleg om
hetgeen zoovelen heilig was voor te stellen als de vrucht van
,onwetendheid en als dwaling. Zeker is het tevens, dat de Staat
Ie
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zich een recht aanmatigde ten opzichte van het onderwijs voor de
toekomstige Geestelijkheid, hetwelk de Bisschoppen in beginsel nooit
konden toestaan, en waarin zij hoogstens, na overleg met den H.
Stoel, zouden hebben kunnen berusten, voorzooverre daarbij niets
aanwezig was, wat met hunne zienswijze omtrent de roeping van
dit onderwijs in strijd zou wezen. Zeker is het dat de Clericalen in België, (derhalve verreweg de groote meederheid der Natie), zich zeer
verontwaardigd gevoelden over het plan der Regeering om, gelijk
het algemeen genoemd werd door het volk, ,,de Belgen Geus te
maken."
De Regeering haastte zich met de koninklijke Besluiten ten
uitvoer te brengen. Het Collegium Pkiloeophicum werd terstond
in orde gebracht in dezelfde lokalen te Leuven, waar in het jaar
1790 Joseph ii ook zijn seminarie had laten inrichten, in het
Paus-collegie namelijk, eenmaal door Adriaan vi gesticht. Er wer
drie hoogleeraren aangesteld: een daarvan, de Greuve, was-den
destijds pastoor te Nieuwendam in Noord-Holland; hij is later
Professor geworden te Groningen, waar hij in 1858 tot de Gere
Kerk is overgegaan. Voorts werden benoemd tot hoog--formed
leeraren, een Duitsch priester, Seber uit Bonn, en Winsinger,
rechter in de Rechtbank te Antwerpen. In de vakken, welke
niet tot de gereserveerde studiën, aan deze drie hoogleeraren toevertrouwd, behoorden, werd les gegeven door professoren van de
Leuvensche Academie. Een daarvan was Visscher, die later Professor
werd te Utrecht: deze onderwees de Geschiedenis des Vaderlands.
Zij, welke dien Professor later aan de Utrechtsche Universiteit hebben gehoord, zullen moeten erkennen, dat een onderwijs als het
zijne in de ooren van toekomstige geestelijken der R. K. Kerk al
zeer onaangenaam moest klinken 1 ). Dé Besluiten werden, zonder
oogluiking tenuitvoergebracht. Verscheidene bijzondere Latijnsche
scholen en collegiën te Luik, te Aalst, te Mechelen en in meer
andere plaatsen, worden gesloten. Ofschoon voor jongelieden, die
in het buitenland gingen studeeren, door de koninklijke Besluiten de gelegenheid werd afgesneden om ooit in hun Vaderland
1) Professor Visscher stond bekend om zijne „aardigheden" omtrent de
Roomschen, bij zijne lessen in Nederlandsche Letterkunde en H-storie.
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geplaatst te worden, lieten evenwel vele ouders zich hierdoor niet
•afschrikken : zij zonden hunne zonen uit de gesloten collegiën
naar het buitenland: naar Rome, naar Freiburg in Zwitserland,
naar St Acheul in Frankrijk. Het laatstgenoemde, eene instelling
der Jezuieten, was vooral in België zeer bemind. Meer dan
tachtig Zuid-Nederlanders studeerden daar in 1825. Velen lieten
zich door het Besluit van 14 Augustus niet afschrikken om
er te blijven.
Sommigen in Belgie hadden zich nog gevleid, dat de Besluiten
alléén zouden toegepast worden op de zoogenaamde collegiën en
Latijnsche scholen. Spoedig bleek echter, dat de toepassing vrij
algemeen in praktijk gebracht werd. In de Waalsche provinciën
vooral hadden de Fre' es Ignoranties, die uit Frankrijk afkomstig
waren, scholen gesticht. Dezen werd aangezegd, dat zij geen
onderwijs meer mochten geven. Hunne scholen te Dinant, Namen,
Luik en Doornik werden gesloten, en zij zelven door gendarmes
over de grenzen gevoerd. De gouverneurs der provinciën hadden
aanschrijving ontvangen om overal de Besluiten ten uitvoer te
brengen. Meer dan één deed dit met tegenzin. Zij zagen hoezeer de
ontevredenheid der bevolking daardoor werd opgewekt; dal de
maatregel niet slechts werd afgekeurd, omdat de Geestelijkheid
daardoor werd aangetast, maar ook omdat deze uitging van eene
regeering, welke bij het volk als ,,Hollandsch" en als Nkettersch"
gehaat was. Alleen van den kant der zoogenaamde „Liberalen" in
Belgie gingen jubelkreten op. In liet oog dezer laatsten, die, toen
bijna uitsluitend waren samengesteld uit eenige Voltai--malsnog
rianen en enkele dagbladschrijvers, had de Regeering wel gehandeld met zich te verzetten tegen den overmoed der Ultramontanen, tegen vermomde Jezuieten en vreemde Missionarissen,
welke het volk zochten te verstompen.
Toen de Besluiten omtrent het Collegium Pkilosopkicum ver schenen, leefden alleen nog de Aartsbisschop van Mechelen, Mgr.
de Mean, en de Bisschop van Namen, Mgr, Pisani; de andere bis
waren door sterfgeval ledig, of zij werden bestuurd door-schopzetl
Vicarissen. De Directeur-Generaal voor de zaken van R. K. Eeredienst
had, aan Mgr. de Mean de koninklijke Besluiten met een begelei.
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dend schrijven kenbaar gemaakt door middel van den Gouverneur
van Antwerpen, tot welke provincie Mechelen behoorde. In dien
brief werd den Aartsbisschop bevolen zijn seminarie te sluiten.
Mgr. Meau antwoordde hierop in een brief, die zeer spoedig
groote ruchtbaarheid verkreeg, dat de afschaffing van zijn aarts.
bisschoppelijk collegie strijdig was met de belangen van den gods.
dienst; met de bepalingen van het Concilie van Trente, met de
vrije uitoefening der godsdiensten, waarvan de bescherming gewaarborgd is door de Grondwet; met het tweede artikel van het
Tractaat van Londen en met verscheidene verklaringen en beloften
van den Koning zelven; redenen waarom de Aartsbisschop tot
die opheffing in geenen deele kon medewerken.
De Bisschop van Namen wendde zich insgelijks met eenen brief
tot den Koning, om' hem te verzoeken dat de Besluiten zouden
worden opgeheven. Hij kwam zelf naar Brussel om Willem i persoonlijk zijne redenen tegen die Besluiten bloot te leggen. De
Koning, zoo werd verhaald, zoude tot hem gezegd hebben: „mijne
Besluiten moeten en zullen ten uitvoer gebracht worden;" hierop antwoordde de Bisschop: # U. M. kan met het Collegium Pkilosopkicum
beproeven, wat Joseph ii heeft beproefd met zijn seminarie, en de
uitkomst zal dezelfde zijn." De vicarissen der openstaande bis
sloten zich aan bij den Aartsbisschop van Mechelen en-domen
den Bisschop van Namen. Hun stellig besluit was geene leerlingen in de bisschoppelijke Seminariën aan te nemen, die aan
het Collegium Pkiloeopkicum hunne studiën hadden gemaakt.
In dat verzet werden zij gesterkt door een brief uit Rome.
De Aartsbisschop van Mechelen had aan den Pauselijken Stoel ge
om te weten, hoe hij in deze zaak moest handelen. Het ant--schrevn
woord door Kardinaal Mazio gegeven, luidde: „Ik acht mij ver
te berichten, welk onderzoek, op bevel van-plicht,MonsegurU
Z. H. is ingesteld ten opzichte van de Besluiten der Nederlandsche
Regeering van 14 Juni 1.1. Ik heb met voldoening vernomen,
dat alle hoofden der diocesen zich vereenigd hebben met den
Aartsbisschop ven Mechelen, om een algemeen vertoog in te
leveren en dat Mgr. Ciamberlani met de Aartspriesters van Hol
hetzelfde heeft gedaan. Z. H. heeft van zijnen kant een-land
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krachtig vertoog gericht tot de Regeering van Z. M. den Koning
der Nederlanden, door middel van eene officieele nota, welke aan
M. Reinhold, zijn gezant bij het Hof van Rome, is overhandigd.
Z. H. zal verder en volgens de omstandigheden oordeelen, wat hij
zal goedvinden te bevelen. Intusschen is Z. H. van gevoelen, dat
alle hoofden der bisdommen eenstemmig moeten voortgaan en
handelen, en zich passief houden, wanneer de Regeering der
Nederlanden tot de uitvoering der Besluiten zou overgaan. Z. H.,
wiens hart met de innigste droefheid is vervuld bij het lezen der
twee Besluiten, is overtuigd dat het vertoog van de hoofden der
bisdommen waardig wezen zal, dat het ingericht zal worden naar
dat, hetwelk door de Bisschoppen van België is ingeleverd in
1787 tegen het Seminarie-generaal, dat te Leuven door Keizer
Joseph ii was opgericht, en dat zij niet uit het oog zullen verliezen
de verklaring, welke Z. M. den Koning der Nederlanden den 18°
Juli 1815 heeft gegeven" 1 ). Deze brief van Kardinaal Mazio
werd door Mgr. de Mean, in afschrift, aan de Regeering toegezonden. De gedragslijn, welke het Belgisch Episcopaat had te
volgen, was daarin duidelijk afgebakend. Dat men te Rome
herinnerde aan hetgeen Joseph ii in 1787 had gedaan, moest
inderdaad niet zonder beteekenis zijn. Hoe ook sommigen wilden
beweren, dat het Collegium Philo€ophicum geheel iets anders was
dan het Seminarie - generaal van Joseph ii, noch de Paus, noch
de . Belgische bisschoppen,. noch de Katholieken bedrogen zich in
het doel van dat Collegie.
De Nederlandsche Regeering zond, onmiddellijk na het verschijnen van den brief van Kardinaal Mazio en het antwoord van
den Aartsbisschop van Mechelen, aan den Gouverneur van Antwerpen een vertrouwelijk rondgaand schrijven voor de burgemeesters.
Hierin werd gezegd dat Z. M. had vernomen, dat er in zijn
Rijk kwalijk gezinde geestelijken en andere personen gevonden
werden, die in geschriften valsche mededeelingen verspreidden
omtrent de rechten van Z. M. in geestelijke zaken, en die te
gelijkertijd aanhangers zochten te winnen voor de orde der Jezuie1) Van aan de Katholieke religie haar bestaan en veiligheid te verzekeren.
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ten. Daarom werd den burgemeesters gelast, dat zij een gestreng
onderzoek naar dergelijke geschriften zouden instellen, en iedere
week daaromtrent den commissarissen des Konings bericht zouden zenden. Aan den Aartsbisschop van Mechelen zond Goubau, in Februari, -- derhalve na de beraadslagingen in de Tweede
Kamer der Staten- Generaal , -- een brief, waarin hij het hoogste
misnoegen betuigde over het verzet der Katholieke Geestelijkheid.
Die brief, of liever dat betoog, is te uitgebreid om hier mede
te deelen; ettelijke zinsneden echter zijn te belangrijk om die
stilzwijgend voorbij te gaan : want uit hetgeen de. Regeering in
Kerkelijke zaken wilde, is op te maken, dat zij de Katholieke
Geestelijkheid zooveel mogelijk van Rome wenschte te scheiden. De
Katholieken in. België doorgrondden dit, — trouwens de ministers
maakten daarvan geen geheim, — en waren nu minder dan ooit
geneigd om die scheiding te begeereu
Goubau beschouwde den brief van Kardinaal Mazio, als een
onmiddellijk beroep op ongehoorzaamheid en op weerstand tegen
de beschikkingen des Konings : vooral ook omdat de schrijver
zinspeelde op de gebeurtenissen onder Joseph zi. Verder zette
de Directeur-Generaal voor de zaken van R. K. Eeredienst zijne
beginselen uiteen omtrent het Kerkelijk Recht, betreffende des
Pausen inmenging in hetgeen die ambtenaar beweerde, dat alleen
tot de bevoegdheid der, Bisschoppen behoorde. •Terwijl hij de bevoegdheid van den H. Stoel ten deze ontkende, breidde hij . de
koninklijke macht in kerkelijke zaken, zoo zeer uit, dat, wat den
Paus niet zou vergund zijn, wel veroorloofd zou wezen aan de wereld
recht van het koninklijk Placet werd door-lijkeRgrn.Ht
Goubau uitgestrekt tot over brieven als die van den Kardinaal;
den Aartsbisschop werd het als eene grieve toegerekend, dat
hij op een al te hoogen toon had geschreven aan den Gouverneur
van Antwerpen. Vooral word de bekendmaking van dien brief
beschouwd als eene daad, waaromtrent door den Minister van
Justitie, op last van den Koning, een onderzoek zou worden ingesteld.
De inmenging van Goubau, wiens despotiek liberalisme
tegenover de Hooge Geestelijkheid zich in dat schrijven zoo.
duidelijk openbaarde, ontmoedigde de Belgische Geestelijkheid.
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evenwel niet het minst. Evenmin deed dit de zwakheid van eenige
weinige geestelijken. Terwijl de gemoederen opgewonden waren
door de weigering van het Episcopaat om het Collegium Pkilosophicum te erkennen, kwam er bij den Koning een adres van
instemming met zijne maatregelen in, geteekend door vijf en
dertig geestelijken uit het Groothertogdom Luxemburg. De onderteekenaars prezen daarin des vorsten bedoeling om nieuwen
luister aan den Godsdienst te geven en laakten ,den kwalijk
geplaatsten, ijver van eenige Katholieken", welke zich daartegen
verzetten. De namen der onderteekenaars werden echter niet bekend gemaakt : daarentegen werd in de zoogenaamd liberale pers
van België groote ophef gemaakt van de heilzaamheid der plannen
van Willem i.
Wij hebben den hoofdinhoud van het protest, door den Aarts
ingediend, en de zienswijze van het Hof-bischopvanMel
van Rome medegedeeld. De houding der Katholieken van België,
zoowel van geestelijken als van leeken, die geroepen waren om de
belangen van allen te handhaven, was zeer moeijelijk. De bezwaren, waarmede zij hadden te kampen, zijn' op heldere en kalme
wijze medegedeeld door een der mannen, welke in den politieken
strijd v66r en in 1830 een groote rol hebben gespeeld, namelijk
door den baron de Gerlache. Deze was in 1785 in het Waalsch
gedeelte van het Groothertogdom Luxemburg geboren. Hij was
sinds 1811 te Parijs als advokaat bij het Hof van Cassatie opgetreden, maar had in 1818 Frankrijk verlaten om naar zijn
vaderland terug te keeren. Hij vestigde zich te Luik, waar het ver
zijner medeburgers hem spoedig naar de Provinciale Staten-trouwen
zond. Hij werd Inspecteur voor het middelbaar onderwijs in de
Provinciën, en later, in 1825, Raadsheer in het Gerechtshof te
Luik. In 1824 werd hij door de Provinciale Staten van Luik
naar de Staten-Generaal afgevaardigd. Hier trok hij al spoedig aller
aandacht tot zich door zijne uitgebreide kennis, zijne ,,elericale"
overtuiging en door den moed, waarmede hij in de oppositie optrad. Over de belangrijke rol, welke hij in 1830 heeft vervuld,
zullen wij later moeten spreken. De Gerlache heeft eene geschiedenis van het koninkrijk der Nederlanden van 1814-1830
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nagelaten, die ook dáárom vooral belangrijk is, omdat hij zoo goed
als iemand, bekend was met hetgeen er in den boezem der StatenGeneraal omging. Niemand is beter dan hij in staat geweest om
te weten welke invloeden op zijne Belgische medeleden in die
vergadering en op de katholieke opinie in België over het algemeen
genomen hebben gewerkt.
De Gerlache verhaalt dan, dat omstreeks den tijd, dat de Besluiten van 14 Juni waren verschenen, er in de regeeringsbladen
veel werd gesproken over hetgeen men noemde „de vrijheden,
der Belgische Kerk." Hij brengt dit in verband met het gewaande
voortbestaan der Utrechtsche Kerk van de Jansenisten, die bij zeer
veler zijner Zuid•Nederlandsche ambtgenooten in de Tweede Kamer
der Staten-Generaal niet eens bij name bekend was. Deze Jansenisten werden door de bladen, die der Regeering in dienst stonden,
op den voorgrond geschoven: hun nieuw benoemde Aartsbisschop,
Wilhelmus Vet, werd met veel voorkomendheid door het Gouvernement ontvangen. Dat de Gerlaches meening omtrent de verhouding
tusschen Jansenisten en de Hooge Regeering niet slechts zijn persoonlijk gevoelen, maar ook dat van anderen was, blijkt bv. uit de
woorden van den baron de Secus, „den Nestor der Belgen in de
Tweede Kamer", afgevaardigd door Henegouwen. Deze zeide onder
andere in zijne redevoering van den 13 December 1825 „Gedurende
den zomer werd door eenige dagbladen op een toon, alsof daaraan
zeker gewicht moest gehecht worden, gemeld dat de Noordelijke
Jansenisten, aan wie niemand meer dacht, een nieuwen Bisschop
hadden gekregen in den persoon des heeren Wilhelmus Vet. Men
maakte zelfs de Bulle openbaar, welke tegen deze aanstelling is
uitgevaardigd geworden. In de schimpredenen, welke vele dagbladen zich sedert tegen de Katholieke Geestelijkheid des konink.
rijks veroorloofd hebben, maakte men in de eerste plaats gewag
van de Jesuieten; vervolgens van de sedert lang vergeten Bulle
Unigeniius; eindelijk maakte de Courrier des Pays-.Bas, den 20.
November, een geschiedkundig en twistademend geschrift openbaar,
dat men mag beschouwen als een door de Jansenisten uitgevaar
beantwoording van de Bulle, waardoor zij-digManfest,r
werden veroordeeld. De stijl van dat stuk en de omstandigheden,
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waaronder het is openbaar gemaakt, hebben den oorsprong daarvan doen vermoeden en doen gissen, alsof, naar het voor•
beeld der (Jansenistische) kerk van Utrecht, zekere partij de
Katholieken des koninkrijks zoude willen hervormen". Zoo sprak
de Secus in de Staten-Generaal, en de Gerlache bleef veertien
jaren later, toen hij zijn werk schreef, nog datzelfde gevoelen aan
zeker bewijzen genoeg, dat dergelijke meening veel ingang-klevn:
had gevonden bij de Katholieken van België. Wij, die in de laatste
dertig jaren meer dan eens gehoord hebben, dat Noord-Neder
vromen wensch uitten om hunnen Katholieke laridge--landers
nooten een Jansenistische kerkregeling op te dringen, zullen het
niet vreemd vinden, dat zoo iets in en v66r 1825 óók in ons
land werd gedacht en gewenscht. De positie der Katholieke afge,vaardigden ter Staten- Generaal was dan ook zeer moeielijk : eenerzijds bestond de vrees dat de Regeering onder den naam van de
vrijlieden der Belgiscke Kerk een soort van scheuring beoogde:
anderzijds waren de bezwaren, waarmede zij hadden te kampen,
talrijk : „want zelfs in de beide Kamers der Staten- Generaal was
de meerderheid der Belgische afgevaardigden vijandig aan het Ka.
tholiek onderwijs en maakte gemeene zaak met de Protestanten,
en onder hunne landgenooten zelven ontmoetten de Katholieken
de sterkste kritiek en de heftigste tegenspraak` 1 ).
Maar er was nog cone andere zaak: de Katholieke partij in
België stond eenigzins verlegen met de houding, welke zij in den
strijd tegen de koninklijke Besluiten zou moeten aannemen. De
Gerlache zet dit aldus uiteen: „een beroemd Fransch schrijver,
de Lamennais, had het eerst de vrijheid van Onderwijs verdedigd
in eenige bladzijden tintelend van welsprekendhe'd en van logica.
blij was echter in Frankrijk door niet ebne partij begrepen ge
terwijl bij het gevaarvolle van onzen toestand, die leer-worden;
schijnbaar zoo stout, aan ons Belgen, als het eenig redmiddel toescheen. Immers de vreemdsoortige neiging om wetenschap, zedelijkheid en godsdienst te midden eener verdachte bevolking te willen
administreeren gelijk men dit de Politie doet, liet zich onder een
1) J. I. Tlionissen (professor te Leuven) La Belgique sous le Rene de
Leopold I, II, p. 269.
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vorst, die vijandig gezind was jegens ons Geloof, aan ons gevoelen met al hare noodwendige en onmiddellijke gevolgen.
,,Alle omstandigheden noodzaakten ons derhalve om onze toevlucht te nemen tot de vrijheid. Onder de vijf en vijftig leden
der Tweede Kamer voor de Zuidelijke provinciën waren er genoeg
verstandige mannen, die evenzeer gehecht waren aan den Godsdienst, als aan den Koning en aan het land. Dezen bespraken
bij hunne komst te 's Gravenhage de kapitale fout, waartoe de
Regeering was vervallen. Zij achtten het hun plicht om haar in te
lichten. Maar naar gelang het tijdstip der beraadslagingen naderde,
bekoelde hun moed en hun verontwaardiging. De een wilde don
Koning niet stuiten, de ander vreesde voor zijne betrekking of
zijn , aanzien, en zij vonden het beter om te zwijgen. Maar de
Koning had er anders over gedacht. Hij wilde dat de invloedrijkste
leden der Tweede Kamer, en wel zij, die het meest gehecht waren
aan hunnen godsdienst, zijne lesluiten zouden verdedigen. Hij deed
daartoe pogingen bij verscheidene leden, maar allen verontschuldigden zich : zij wilden hunne beginselen of hunnen naam niet
in gevaar brengen. Eenigen dezer beloofden echter om, zoo mogelijk, hen, welke vast besloten waren om de Besluiten aan te
tasten, daarvan terug te brengen; maar wijl zij niet slaagden,
was de Regeering bijna even ontevreden over hen als over hare
verklaarde tegenstanders. De groote meerderheid evenwel bewaarde
het stilzwijgen over deze belangrijke quaestie, die allen betrof.
Dit gemis aan energie bedierf alles. Ook bedreigde ons, Belgen,
een ander gevaar: onze verdeeldheid. Niet onder de Hollanders,.
maar onder ons zelven vonden wij onze gevaarlijkste tegenstanders." De redenaars voor de vrijheid van het Onderwijs waren
Fabri Longee (uit Luik), de baron de Stassart (uit Namen),
Surmont de Volksberghe (uit Oost-Vlaanderen), de Gerlache(uit Luik), Sasse van Ysselt (uit Noord-Brabant), en de baron
de Secus (uit Henegouwen). De baron de Gerlache, die zulk een
groote rol speelde bij de beraadslagingen en ook later, overal
waar het de belangen der ,,Clericalen" gold, karakteriseert zijn middelen van bestrijding, welke door de meeste zijner geestverwanten werden gevolgd, in deze trekken : ,, de argumenten tegen het
,
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Collegium Philosopllicum, welke de Theologie aanbiedt, ofschoon
misschien de beste van allen, schenen mij in do gegeven omstandigheden niet de geschikste. Mijn systeem was om de vrijheid
der seminariën af te leiden uit de algemeene vrijheid van het
onderwijs; om in beginsel vast te stellen, dat ieder burger, geloovige of niet, het recht bezit tot het oprichten eener school;
dat de Bisschoppen bijgevolg hetzelfde recht moeten hebben als.
bijzondere personen. Ik leidde de vrijheid van het Onderwijs af
uit de vrijheid van de Pers en de vrijheid van Eeredienst, en
maakte van deze een onafscheidbaar geheel. Zij, - die beweerden,,
dat dit een met de Bisschoppen te voren beraamd plan was,,
hebben deerlijk misgetast. De Belgische Geestelijkheid vroeg.
aanvankelijk de vrijheid van Onderwijs niet als een constitutioneele wet, maar wel als een voorrecht, behoorende tot de bisschoppelijke waardigheid. De geestelijke overheid, nog geergerd over de
steeds toenemende verkeerde leeringen, was bevreesd voor de
vrijheid van het Onderwijs, voor de vrijheid van de Pers, voor
de vrijheid der Eerediensten. Zij deed haar best om het Gouvernement nog steeds te beschouwen als eene beschermende macht
bij uitnemendheid, als een soort van Despotisme ten goede, dat
noodzakelijk was. De herinneringen aan de Fransche Omwenteling
verwekten bij de Geestelijkheid nog meer schrik, dan het drei
Despotisme of Calvinisme. Wel verre dus dat de Belgische-gend
Geestelijkheid een onrechtmatig verzet aanstookte, toonde zij zich
veeleer geneigd om de zaak alleen op Theologisch terrein te
houden. De afgevaardigden der Zuidelijke provinciën in de StatenGeneraal antwoordden op hare argumenten: „wij gelooven dat
uwe redenen, uit een dogmatiek oogpunt en uit dat van Moraal,
volkomen waar zijn.' Maar hier wordt op het gebied der Leer
of op dat der staatkunde niets nieuws ingevoerd on niet óóne
macht, noch de tijdelijke, noch de geestelijke wordt geschokt.
Wij willen noch de Katholieken, noch de Geestelijkheid tegen de
Regeering opzetten; integendeel: wij willen deze op den constitutioneelen weg terugbrengen en wij zullen in de Grondwet.
wapenen tot onze wettige verdediging vinden." Deze redeneeringen van de Gerlache zijn, vóór do zittingen van 13-15 December
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1815, door hem gevoerd met een zeer hooggeplaatst geestelijke.
De beraadslagingen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal
over het Budget van 1826, gaven dan ook aan eenige Katholieke
leden gelegenheid, om de Koninklijke Besluiten van 14 Juni
1825 aan hunne kritiek te onderwerpen; om het gevaarlijke voor
de rust des Rijks en het krenkende daarvan voor het gevoel
der Katholieke onderdanen der Regeering onder het oog te
brengen en haar te verzoeken, om terug te keeren op den weg,
dien zij had ingeslagen. De namen der leden, die van Katholieke, zijde op den voorgrond traden, waren vooral de Gerlache,
de Secus on Sasse van Ysselt. Deze laatste beriep zich vooral
op de geschiedenis en op het Kerkelijk Recht; de Gerlache op
het beginsel van vrijheid van Onderwijs, voortvloeiende uit de
andere constitutioneele vrijheden. Hij heeft zich een jaar later
beklaagd, dat hij toen nog te veel gehoor had gegeven aan al
hetgeen hij verschrikkelijks van de Jesuieten had hooren verhalen,
zoodat hij zelfs in zijne redevoering, die diende om de vrijheid
van Onderwijs 'te handhaven, een voorbehoud had gemaakt ten
opzichte van de Jesuieten. De redevoering van de Gerlache maakte
overigens en door het gewicht zijner argumenten èn door zijne
welsprekendheid een grooten indruk. De baron de Secus wees
met niet minder klem van redenen en op eene wijze, die in de
wetgevende vergaderingen van onzen tijd voor zeer gematigd zou
gehouden worden, op de grondwettige vrijheid van Godsdienst,
waarmede de verplichting voor toekomstige Katholieke geestelijken
om aan het Collegium Pkilosopkicum te studeeren, in strijd was. Hij
zeide onder andere: # Het te Leuven gevestigde Collegium Philosop/licum strijdt, op zich zelf genomen, niet tegen do vrijheid
van godsdienstige begrippen. De Regeering heeft het recht, om
op eigen kosten en naast het verdere Openbaar Onderwijs, alles
te doen onderwijzen wat zij begeert: behoudens evenwel dat zij
een ieder de vrijheid laat, om zich daarvan te bedienen en om
zich aan de Leer, die daar beleden wordt, al dan niet te houden.
Maar de Regeering handelt in strijd met deze vrijheid, zoodra
zij hen, die zich toewijden aan den dienst der Katholieke Kerk,
noodzaakt een godsdienstig onderwijs te hooren en dus te vol-
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gen, dat zij niet het minste recht heeft voor te schrijven. De
Katholieken hebben het recht oat zich de zekerheid te verschaffen, dat de leeraars, welke hen onderwijzen en hunnen kinderen onderricht geven, de ware grondstellingen van hunnen Godsdienst belijden en dat zij daaronder geene veroordeelde gevoelens
mengen zullen."
De Koninklijke Besluiten vonden een verdediger in Beelaerts
van Blokland uit Holland, die zeide: ,,) let zou met de verplichting der Regeering om voor het Onderwijs te zorgen weinig strooken, wanneer zij het onderwijs der voorbereidende studiën aan de
seminariën zelfs overliet aan een geheel en al bisschoppelijk toe.
zicht. Neen, de Kerk moet in den Staat, niet de Staat in de Kerk
zijn." Ook Van de Kasteele en van Alphen, beiden insgelijks door
Holland ter Staten-Generaal gezonden, traden als verdedigers van
de maatregelen der Regeering op. Zij beweerden, dat deze met
hare bemoeiingen in het Onderwijs ook voor de voorbereidende
seminariën geheel in haar recht was.
De heftige anti-papistische uitval van een lid voor Utrecht,
baron van Utenhoven van Heemstede, bracht den derden dag der
beraadslagingen in de Tweede Kamer Bene groote opschudding
te weeg. Deze heer verdedigde in cone korte maar hartstochtelijke redevoering de Politiek der Regeering. Hij voer uit tegen
de verschrikkelijke onkunde, zoowel der hoogere als der lagere
Roornsch•Katholieke Geestelijkheid: daarom was de oprichting van
het Collegium Pkilosop11icum in zijn oog eene wijze daad van
den Koning, die daarvoor de goedkeuring van alles wat verlicht
was in Europa zou wegdragen, omdat de strekking daarvan was
te voorkomen, dat men onder den invloed van een dweepzuchtig priesterdom zou terugkeeren. Deze woorden werden door
sommigen goedgekeurd, door anderen daarentegen met teekenen
van afkeuring ontvangen, en de vergadering der Staten-Generaal
geraakte dermate in opschudding, dat de spreker eindigde onder
-een algemeen tumult en verwarring. Het lid voor Namen, de
Stassart, stelde nu voor om de beraadslagingen te eindigen, wat
door een algemeen „toegestemd" werd ontvangen; maar niemand
bracht in praktijk, wat hij zelf mede had goedgekeurd. Het woord
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kwam thans aan de voornaamste woordvoerders der liberale Belgen, aan Reyphins en aan Dotrenge. De uitdrukkingen van den
-eerstgenoemde, die onder anderen beweerde, dat „de Nederlanders niet langer aan de wet van een ellendigen kerkvoogd moeten onderworpen blijven, die Benige jaren lang een al te grooten
invloed op de gewetens der Nederlanders uitoefende en die, ge&
lukkig voor hen, hen heeft verlaten en naar het land, waarin
hij is geboren, is terug geweken'), getuigden van zijn ,,liberale"
gezindheid en van zijn hartstochtelijken haat tegen de Katholieken.
De redevoering van Dotrenge was niet minder hevig. Hij keurde
alle maatregelen der Regeering goed en had slechts blaam voor de
Belgische Geestelijkheid. Hij eindigde met de woorden : „Sire, bewaar ons voor de Jesuieten, maar verlos ons van het Gemaal,
waarin zij in de gegeven omstandigheden een machtigen helper
zouden vinden."
De beraadslagingen eindigden met eene verklaring van den
Minister van Binnenlandsche Zaken, die zeide, dat na de argumenten,
die door • do leden Beelaerts van Blokland, van Alphen, Reyphins
en Dotrenge waren aangevoerd en waarmede hij instemde, hij niets
meer behoefde te zeggen tot verdediging der koninklijke Besluiten.
De Minister van Justitie beweerde, dat die Besluiten volstrekt niet
inconstitutioneel waren. De Directeur- Generaal van Roomsch-Katholieken Eeredienst eindigde met de mededeeling, dat, indien er
nog personen mochten gevonden worden, bij wie Benige twijfel
was overgebleven over de wettigheid der Besluiten van 14 Juni,
er binnen kort een stuk in het licht zou verschijnen, dat, zoo
als hij zich vleide, alle bezwaren zou doen verdwijnen. Hiermede
werd de zitting gesloten. Toen zij den 25 n Maart 1826 weder was
geopend, vroeg de heer Sassen van IJsselt mededeeling dier stukken. De voorzitter Oer Kamer antwoordde, dat dit niet kon geschieden, wijl de vergadering niet voltallig was, en bij de sluiting werd van wege de Regeering medegedeeld, dat de over.
legging van die bescheiden wel beloofd was, maar dat het vooruit.
zicht en de hoop op nieuwe omstandigheden, welke die uitgave
-

1) Genlache past deze woorden van Reyphins toe op Mgr. de Brogue:
anderen beweeren, dat diens vicaris-generaal Lesure is bedoeld,
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nutteloos zouden maken, het Gouvernement hadden doen besluiten
om die vooralsnog uit te stellen. Deze woorden der Regeering
sloegen op de pogingen, welke bij den H. Stoel werden aan
waarmede toen reeds werd onderhandeld over een te-gewnd,
sluiten Concordaat.
Zoo eindigde de quaestie van het Collegium Pkilosophicum in
de Staten- Generaal; maar daarom niet onder het Volk. Integen.
deel : de Belgische geestelijkheid geraakte in groote ongerustheid
over de plannen des Konings. Zij was van oordeel, dat Mgr. de
Broglie juist had gezien, toen hij zich tegen de Grondwet van
1815 verklaarde, vooral om het artikel betreffende het Onder
Bij het Volk won al meer en meer de gedachte veld, dat-wijs.
het der Regeering te doen was om het zijn Geloof te ontrukken.
De gemoederen geraakten verbitterd, en dit niet het minst door
tal van vlugschriften, welke over het Collegium Pkilosopkicum verschenen: waaronder enkele het verdedigden, doch een grooter
getal het veroordeelde als strijdig met den Godsdienst, het
ouderlijk gezag en de Grondwet t). De Belgische verdedigers, hoezeer zij zich overigens liberaal noemden, waren gedwongen om thans
op te treden als voorstanders van de staatsmacht; terwijl de Clericalen
toen reeds de zaak der 11 vrijheid" moesten verdedigen. De Regeering
ging middelerwijl voort met hare Besluiten ten uitvoer te brengen,
zonder zich aan het verzet te storen. De Bisschoppen weigerden
leerlingen van het Collegium Pkilosopkicum in hunne groote seminariën aan te nemen en tot Priester te wijden. Het Gouvernement moest dit verzet gedoogen. Het beproefde een paar jaren
later, om eenige personen buiten Belgie tot Priester te laten
wijden door den Bisschop van Trier, maar het Belgisch Episcopaat
bleef standvastig evenals de Regeering onverzettelijk bleef. Deze
hoopte den tegenstand te overwinnen door het Concordaat en
telde den tegenstand gering. De uitvoering der koninklijke Besluiten van 14 Juni 1825 werd opgedragen aan van Gobbelschroy,
Minister van Binnenlandsche Zaken, met welk ministerie de zaken
1) Dat is de grondtoon, die in het groot getal vlugschriften, welke ik gelezen
heb, mij door de welwillendheid van den President van het aartsbisschoppelijk
seminarie te Rijsenburg bezorgd, overal doorstraalt.
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van Roomsch•Katholieken Eeredienst in Juli 1826 vereenigd wer.
den. Goubau d'Hovorst werd lid der Eerste Kamer.
Mannen, die den gang der zaken meer oplettend gadesloegen
of niet verblind waren, hetzij door hartstocht, hetzij door overdreven gevoel van eigen macht, beschouwden de oprichting van
het Collegium Pkilosopkicum als een groote politieke fout. Van
der Duyn van Maasdam schreef in zijne Gedenkschriften daar
„zij was in zulk eene mate noodlottig, dat aan deze-omtren:
misslag, zoo rijk aan gevolgen, gerustelijk, wanneer ook niet geheel en al, de Revolutie van 1830 kan toegeschreven worden, en
-die opstand in ieder geval er door verhaast werd, hetgeen dezen
dan ook rechtvaardiging heeft doen vinden in de oogen van een
groot aantal personen, die, hoewel niet aan liet Bestuur ver-knocht en luide hunne afkeuring te kennen gevende, evenwel de
omverwerping van dat Bestuur niet begeerden. Als een bewijs
onder andere van de ongelukkige uitwerking van dezen zoo verkeerd in toepassing gebrachten maatregel dient, dat men van dat
-oogenblik af, in het jaar 1825, kon voorspellen, [en men heeft het
voorspeld] dat het toenmalig Bestuur zich op den duur niet zou
kunnen staande houden." 1)
Voor het oogenblik echter scheen de Regeering voor goed
overwonnen te hebben: dank zij de algemeene toejuiching, welke
hare Besluiten ondervonden bij het Protestantsche gedeelte der
Natie en bij dat Belgisch gedeelte, hetwelk het ongeloovig liberalisme
der Fransche oppositie-partij tot haar programma had gemaakt.
De geschillen met do Roomsch Katholieke Geestelijkheid van
België brachten er Willem i toe, om de onderhandelingen met den
H. Stoel over een te sluiten Concordaat weder op te vatten.
De Belgische provinciën hadden, wat den kerkelijken toestand der
Katholieken betreft, tot nog toe gestaan onder liet Concordaat, dat
Napoleon, als Eerste Consul der Fransche Republiek, in 1801,
met Pius vu had gesloten; de Katholieken der Noordelijke provinciën waren tot nog toe beschouwd als eene Missie, welke
-bestuurd werd door Aartspriesters en die onder het kerkelijk beheer
1)

Gedenkschriften. p. 147.

HET CONCORDAAT.

161

stond van een zaakgelastigde van den H. Stoel. Derhalve verkeerde
de Katholieke Kerk in Noord -Nederland in een abnormalen
toestand. De voortdurende moeielijkheden, welke Willem i van de
zijde zijner Zuid-Nederlandsche onderdanen, vooral wegens kerkelijke
aangelegenheden, moest ondervinden, waren zeker een voorname
reden, waarom hij de regeling dier aangelegenheden met den
Paus op beteren voet wenschte te brengen. Hij was evenwel te
zeer doortrokken van die begrippen, welke over het algemeen de
Protestantsche vorsten van Duitschland bezielden, — begrippen
van inmenging des Staatsbestuurs in kerkelijke aangelegenheden, -dan dat een overeenkomst met den Stoel van Rome zoo gemakkelijk wezen zou. De Nederlandsche Regeering wenschte wel een
schikking met den Paus; maar zulk cone waarbij aan haar dezelfde
rechten werden toegekend, die de vroegere vorsten uit het Huis van
Oostenrijk hadden genoten. Men vergat in Den Haag, dat, eerstens,
zulk eene inmenging in kerkelijke zaken, van wege een Protestantschen Vorst, veel minder door geestelijken en leeken zou worden
goedgekeurd dan zulks het geval zou zijn wat een vorst, uit
een populaire Katholieke dynastie; dat, ten andere, de omstandigheden na de Revolutie, welke van 1789-1815 zooveel nieuwe
toestanden had geschapen, weder geheel andere verhoudingen
noodzakelijk maakten, dan die, welke in de vorige eeuw bestaan
hadden. De Nederlandsche Regeering ging uit van bet stand.
punt, dat zij geheel en al dezelfde rechten op voordrachten,
benoemingen en bemoeiingen zou behouden, welke Maria Theresia
nog in 1760, en welke Napoleon nog vijftig jaren later, had bezeten.
De Pauselijke Stoel daarentegen, hoewel niet ongeneigd tot toegeven,
plaatste zich op het standpunt van het Concilie van Trente.
De onderhandelingen over het te sluiten Concordaat begonnen
in het laatst van 1823. Pius vii was opgevolgd geworden door
Leo xii. Deze zond Mgr. Nasalli tot den Koning der Nederlanden.
Goubau, van Maanen, van Nagell tot Ampsen, minister van
Buitenlandsche Zaken, bijgestaan door den Referendaris van Ghert
en de-Salve, twee Protestanten, sterk doortrokken van antipapistische ideën en twee Roomsch Katholieken, die de Staatsmacht
ook in kerkelijke zaken voorstonden, moesten, namens Willem i,
1•D.

I1.
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de onderhandelingen met den Nuntius voeren. De Nederlandsche
onderhandelaars wilden de bemoeiingen van den Staat in kerke
zaken, naar hetgeen van Espen daaromtrent had geleeraard,-lijke
derhalve het Josephisme. Geen wonder dat het met de onderhandelingen in het geheel niet wilde vlotten. Eindelijk begreep Mgr.
Nasalli, dat het of wel der Nederlandsche Regeering geen ernst was
met het sluiten van een Concordaat, 'Ofwel dat zij begeerde dit te doen
op voor den Pais onaannemelijke voorwaarden. De onderhandelingen in November 1823 begonnen, waren dan ook den 1 October 1824
nog niets gevorderd. De Paus zond toen bevel aan den Nuntius om
naar Rome terug te keeren. Deze vertrok den 1 December uit Brussel.
De onderhandelingen tusschen Leo xii en Willem i waren afgebroken.
Het is hier de plaats om nog eens terug te komen op eene
zaak, welke reeds in dit hoofdstuk is aangeroerd: nl. in hoeverre heeft bij Willem i het plan bestaan tot eene scheuring met
Rome? Ziehier wat de Gerlache, -- volstrekt geen oppervlakkig
beoordeelaar, en zeker een niet geheel en al onbevoegd persoon —
verhaalt: ,,de onderhandelingen over het Concordaat bleven zoolang
slepend en Rome was zoo geduldig, dat ten laatste de Regeering
het in den zin kreeg om het buiten Rome te stellen. Zij stelde
zich voor om de Belgische Kerk te constitueeren op Anglicaan
manier, dat is: om hare Bisschoppen en Hierarchie, maar-sche
zonder den Paus, te behouden. Een plan van organisatie en van
omschrijving der bisdommen voor al de Nederlanden werd
door Goubau opgesteld en op last van Gobbelschroy gelitogra.
pheerd. Er werden slechts twaalf exemplaren daarvan rondgedeeld
aan vertrouwde personen; evenwel werd er eene onbescheidenheid
begaan. Dit plan, waarvan ik (de Gerlache)_ de copie in handen
gehad heb, is samengesteld uit acht en dertig artikelen en is gedagteekend van Januari 1827. Maar het was ouder; waarschijnlijk
is het te gelijker tijd met de Besluiten van 14 Juni 1825 opgesteld. Om haar werk te volmaken beval de Regeering aan van
Ghert eene Memorie op te stellen, die moest dienen om haar
voor het Publiek te rechtvaardigen. Toen verscheen het vlug
Observations sur les Libertés de l'Eglise Beige. Deze-schrift:
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nieuwe catéchismus werd kwistig verspreid en door van Maanen
aan alle parketten gezonden, om tot leiddraad te dienen bij het'
vervolgen der geestelijken, die of wel de daden of wel de onfeilbare leerstellingen van de Regeering zouden durven tegenspreken. Men verzekert echter dat een hooggeplaatst Protestantsch ambtenaar, verstandiger dan de zoogenaamde Katholie.
ken, die bij den Koning kwamen, Willem i deed gevoelen hoeveel
gevaar er gelegen was in dergelijke geweldige scheuring en dat
de Vorst, door deze woordes in zijne meening geschokt, besloot
om er van af te zien. Men keerde daarom terug tot het plan
van een Concordaat." 1 )
In 1827 werd de betrekking van Nederlandsch gezant bij den
Pauselijken Stoel en bij den Groothertog van Toskane bekleed
door zekeren Reinhold, een Duitscher van geboorte, vroeger democraat, daarna officier van Lodewijk Bonaparte, die later overge.
gaan is in Nederlandschen dienst: een man, wiens verleden en
wiens beginselen veel te wenschen overlieten. Hij was ,,Josephist,
philosoof en zelfs eenigermate scepticus." Zeker was hij geen persoon, die te Rome veel tot stand kon brengen. Toen het Willem i dan
ook ernst werd om de onderhandelingen met den Pauselijken Stoel
weder aan te knoopen, maakte hij gebruik van de diensten van
De Celles, die, zoo het heette, om bijzondere zaken naar Napels
moest reizen en Rome op zijne reis zou bezoeken. Zoodra de
Koning zeker was, dat de Paus bereid was tot nieuwe onderhandelingen, werd Reinhold naar Zwitserland gezonden en de Celle
tot Nederlandsch gezant te Rome benoemd. Nu werd het Concordaat den 17 Juni 1827 gesloten. De Paus werd daarbij ver
Kardinaal Mauro Capeliari, die later Gre--tegnwordi
gorius xvi werd. Het werd den 25 Juli door Willem i goed.
gekeurd en den 17 Augustus door Leo xii bekrachtigd.
Het Concordaat bepaalt het volgende: het Concordaat van
1801, dat voor de Zuidelijke provinciën geldig is, zal ook wor-

1j Vergelijk de Bosch Kemper i p. 612 en Juste i p. 85. De Bosch Kemper ver
zonder gegronde redenen, wat Gerlache verhaalt. Juste verwerpt het vol.-werpt,
strekt niet, al neemt hij het niet onvoorwaardelijk aan. Er bestaan voor mij,
uit zekere mededeelingen, redenen genoeg om Gerfache te gelooven: echter
zoo, dat het plan wèl bestaan heeft, maar losgelaten is. Ook de acht-en-dertig
artikelen zijn niet onbekend meer.
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den toegepast op de Noordelijke. Elk bisdom zal zijn kapittel en
zijn seminarie hebben. Bij het openvallen van een bisschoppelijken
zetel zal het kapittel, binnen den tijd van één maand, de namen
der kandidaten voor het opengevallen bisdom ter kennis brengen
van den Koning. Zijn er onder dezen, die den Koning minder
aangenaam zijn, dan zal dezer naam op de lijst geschrapt worden. De Paus zal, na gedaan onderzoek den gekozen persoon de
kanonieke instelling geven. Ingevalle de verkiezing niet kanoniek
is of de persoon niet de gewenschte hoedanigheden bezit, moet
er overgegaan worden tot eene nieuwe keuze.
Bij de Bulle, die het Concordaat bevestigde, richtte de Paus,
naast de reeds bestaande bisdommen, drie nieuwe op: dat van
Brugge voor West-Vlaanderen; dat van 's Hertogenbosch voor
Noord-Brabant, Zeeland en Gelderland; dat van Amsterdam voor
Holland, Utrecht, Friesland, Groningen, Overijsel en Drenthe.
In zijne Allocutie van 17 September 1827 verklaarde Leo xii
aan de kardinalen, dat de jongelieden, die tot den H. dienst
zullen geroepen worden, voortaan door geen enkele wet zullen
gehouden worden, do lessen van het Collegium Pkilosophicum bij
te wonen, en dat zij zullen onderwezen worden op de wijze,
welke de bisschoppen goedgevonden hebben voor te schrijven!
De Regeering zond daarop den 5 October 1827 een vertrouwelijk
schrijven van den Minister van Binnenlandsche Zaken aan de
gouverneurs der provinciën. Daarin werd gezegd, dat de tusschenkomst van den Koning in de benoeming der bisschoppen zich
niet zou bepalen bij hetgeen daaromtrent in het Concordaat wordt
gezegd: BI Z. M. heeft zich gewaardigd toe te staan, dat het bezoeken van het Collegium Pkilosopkicum in plaats van verplichtend,
gelijk het tot nu toe is geweest, facultatief zou zijn;" maar
daarom heeft hij niet willen afzien van het voornaamste inzicht,
waarmede dat Collegium is opgericht. Hij heeft gemeend dit door
andere middelen te bekomen, vooral door de nieuwe bisschoppen.
Wel is waar heeft Z. H. in zijne Allocu)ie van 17 Sept gesproken
en gezegd, dat het onderwijs der jongelingen voortaan geheel onafhankelijk zal wezen van de Regeering en in de handen der
bisschoppen; maar die Bulle is door den Koning niet aangeno-
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men, dan met de uitzonderingen, die de wetten des lands vorderen. Aangezien de Koning zijn hoop heeft gesteld op de op.
rechte en getrouwe medewerking van wijze en verlichte bisschop.
pen, zoo volgt daaruit, dat de uitvoering van de overeenkomst
zal worden uitgesteld tot na de benoeming voor de nu open.
staande bisschoppelijke stoelen. Tot dien tijd zullen alle bestaande
beschikkingen betreffende het onderwijs in de seminariën en in
het Collegium Pkilosopllicum in stand gehouden worden. Eindelijk
werd gezegd, dat de Paus het Collegium Pliilosophicum niet zoo
ongunstig beschouwde.
Deze vertrouwelijke brief van den Minister van Gobbelschroy
aan de gouverneurs bracht groote ontsteltenis te weeg onder do
Katholieken. Dezen waren hoogelijk ingenomen geweest met het
sluiten van het Concordaat. De omstandigheid dat Goubau, vooral
opdat hij geen hinderpaal zou wezen bij de onderhandelingen
met den panselijken stoel, ontslagen was als Directeur-Generaal
voor de zaken van Roomsch-Katholieken Eeredienst, had voor
een oogenblik hoop gegeven, dat hot geschil zou worden bijgelegd ; maar van Gobbelschroy bleef in den geest van Goubau
handelen. De Regeering, die voor een oogenblik gewankeld
had in hare anti-clericale politiek, wierp zich dus weder in de
armen der Belgische Liberalen. De Potter, (over wien later),
een vertrouwd vriend van van Gobbelschroy, maakte zich, niet
alleen in den Courier des Pays-Bas, maar ook in bijzondere ge.
sprekken tot het orgaan der liberale partij. Deze werd in haren
strijd tegen het Concordaat en voor het Collegium Pililosopièicum
krachtig bijgestaan door de Noord-Nederlandsche Protestanten.
Er ging boven den Moerdijk eene stem op, alsof de Regeering
zich aan zwakheid schuldig maakte; alsof zij de dierbaarste. belangen der vrijheid en van het Protestantisme prijs gaf. Er werd
een hevige polemiek gevoerd tegen de pauselijke aanmatigingen.
Het was alsof de Inquisitie welhaast weder zou worden ingevoerd.
Hetzij de Regeering nooit voornemens was geweest om het
Concordaat trouw en eerlijk uit te voeren, hetzij zij zwichtte
voor den aandrang der Belgische Liberalen en Hollandsche Pro.
testanten, -- welk laatste, hoe vasthoudend Willem i ook was,
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het waarschijnlijkst is, — zij gaf toe. De Potter ontving de noodiga
inlichtingen, die dienen moesten om zijne partij gerust te stellen,.
dat de Regeering niet al te toegeeflijk jegens Rome zijn zou. Het
vertrouwelijk schrijven van den Minister van Binnenlandsche
Zaken aan de Gouverneurs moest dienen tot bevrediging der
teleurgestelde Liberalen. Men ging zelfs zooverre, dat de Potter
in staat gesteld werd om de ,,gelukkige onbescheidenheid" te begaan van dat vertrouwelijk schrijven openbaar te kunnen maken.
Hij plaatste het in den Courier des Pays-Bas van 14 October.
De zoogenaamd liberale partij in België werd nu voor een tijd
althans gerust gesteld. Er werd, wel is waar, eene commissie
benoemd om de bepalingen van het Concordaat ten uitvoer te
brengen; maar hare samenstelling toonde reeds aan wat er van
haar te verwachten was: zij bestond uit de HH. van Meeuwen,
de Bouzies, Raoux, Gaiffier, Dotrenge, Reyphins en van Ghert
als secretaris.
Middelerwijl verminderde het aantal leerlingen op de groote
seminariën op onrustbarende wijze. Van 1825 tot 1828 was
het getal gedaald van 1710 tot 421 personen: te Warmond
alléén van 70 op 23, te 's Heorenberg van 69 op 5, te 's Hertogenbosch van 85 op 49. De Regeering zond op hare kosten
jongelieden, die aan het Collegium Pkiloaopkicum gestudeerd
hadden, naar Bonn om aldaar hunne theologische studiën voort
te zetten; maar het Episcopaat had besloten geene leerlingen,
die aan het Collegium gestudeerd hadden, als Priesters aan te
nemen. De zending van Mgr. Capaccini naar Noord-Nederland als
vice-superior en de benoeming van Mgr. Oudenard tot Bisschop
van Gend waren niet in staat om de verbittering der Katholieken
over de wijze, waarop de zaak van het Concordaat werd behandeld, te doen bedaren.

HOOFDSTUK VII.
Stoffelijke Belangen.
Wij hebben in de voorgaande hoofdstukken gezien, hoe door
de Diplomatie de Noord- en Zuid-Nederlandsche gewesten met
elkander werden vereenigd; hoe er reeds van den beginne af een
antagonisme tusschen de beide deelen van het nieuwe Rijk be.
stond; hoe het vooral de kerkelijke politiek van Willem i was,
die eene geweldige scheuring in de gemoederen teweegbracht; hoe
de eene der twee staatkundige partijen in België, in zielental
verreweg de talrijkste, zich zoo diep gekrenkt gevoelde, dat zij
in voortdurend verzet tegen den Koning en diens Regeering zou
blijven, zoolang hare grieven niet waren bijgelegd; terwijl de
andere partij tot nog toe meer de zijde van Willem i bleef volgen, hoewel ook zij reeds in vele punten meende hem te moeten
tegenwerken. Wij zijn thans gekomen tot eene beslissende gebeurtenis, de samenspanning der beide Zuid-Nederlandsche partijen, derhalve der geheele Belgische Natie, tegen de regeeringsmaatregelen. Eer wij echter de gebeurtenissen bespreken, welke
het voorspel zijn geweest van de scheuring, moeten wij onze
aandacht vestigen op de materieele en intellectueele beweging van
Nederland in het tijdvak van 1815 tot 1830 en op onze buiten
-Europesch
bezittingen.
Het was voorzeker geene gemakkelijke taak, die voor Willem i
was weggelegd, om de belangen zijner Hollandsche en zijner Belgische onderdanen, ook wat het stoffelijk welvaren betrof, met
elkander in harmonie, te brengen. Wij hebben reeds meer dan
eens er op gewezen hoe die belangen uit elkander liepen: wij
moesten daarop meer dan eens terugkomen, wijl zij voorzeker niet

168

VOOR- EN NADEELEN

een der geringste factoren zijn geweest, die de scheiding hebben
bevorderd. Holland meende niet te kunnen bloeien dan onder het
vrijhandelstelsel, Belgie daarentegen niet dan onder het bescherende. De zeevaart en de handel van Amsterdam en Rotterdam waren oorzaak, dat men in die steden en in het Noorden
over het algemeen, geheel andere eischen stelde, dan welke Gend,
Luik en alle Henegowwsche kooldistrikten meenden te mogen
toestaan. Vandaar strijd tusschen Noord en Zuid, telkens wanneer
er sprake was van in- en uitgaande rechten, van belastingen op
levensmiddelen of op personeel. Nu eens meenden de Hollanders,
dat zij opgeofferd werden aan de Belgen; nog veel meer echter
meenden de Belgen, dat hunne belangen werden over het hoofd
gezien door eenen Vorst, die bijzonder Hollands belangen voorstond.
En toch kan men, nu de hartstochten van vóór zestig jaren
zijn bekoeld, nu vele vooroordeelen, ontsproten uit partijzucht, zijn
weggevaagd, niet zegen, dat Willem i zijne onderdanen der Zuidelijke provinciën, wat hunne stoffelijke belangen betrof, achterstelde
voor de kooplieden van Amsterdam en van Rotterdam. De aard
der zaak bracht mede, dat voor beide deelen des Rijks veel goeds.
uit de vereeniging moest voortspruiten, en tevens dat de belangen van velen ook daardoor gekrenkt zouden worden. Misschien
had men zich ook al dadelijk al te overspannen verwachtingen voor
omtrent de vereeniging van Nederland en Belgie. In-gespild
Holland vooral had men ontzaglijk geleden ten gevolge van de
directe of indirecte heerschappij der Franschen gedurende een
tijdvak van bijna twintig jaren. Hollands groothandel was zoo
goed als dood; de scheepvaart was slechts een schim meer van
het verleden; de visscherij was zoo goed als vernietigd; de
koloniën waren verloren, of althans bijna ontoegankelijk geworden. Op eens werd ons de Oceaan weder geopend, Indie ons
teruggegeven. Was het wonder, dat de blijdste verwachtingen onmiddellijk werden gekoesterd P Toch was op eens niet alles op
den ouden voet teruggekeerd; vandaar vele teleurstellingen. Belgies
nijverheid en landbouw daarentegen had ten gevolge van het Napoleontisch stelsel op verre na niet zooveel geleden als Hollands
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handel; toch kon voor die nijverheid een nieuwe bloei verhoopt
worden, nu de rijke landen aan den Evenaar, ook voor de
Viaamsche markten, waren geopend. Wat te Gend werd gefabriceerd kon op Batavia worden verkocht, en Antwerpen kon de
handelstad worden, die de producten van Vlaanderen en van
Brabants nijverheid naar Java bracht. De machtige koopstad aan
het IJ, .sinds twee eeuwen gewoon hare zusterstad aan de Schelde
te verdringen, zag met wangunst neder op de nieuwe mededingster, thans hare landgenoote en misschien bestemd om haar spoedig te overvleugelen.
Niet een der vorsten onder zijne tijdgenooten was misschien
meer de geschikte man, om de stoffelijke belangen zijner onderdanen, -- belangen, die zoo vaak met elkander in strijd waren, —
met elkander in harmonie te brengen, dan Willem i. Waren er
geene andere zaken in het spel geweest, dan die welke in
ronde sommen kunnen omschreven worden, nooit zou de' eene
helft zijns Rijks tegen hem en tegen de andere helft in opstand
zijn geraakt; waarschijnlijk had hij de verschillende inzichten en
belangen met elkander weten overeen te brengen. Hij kwam aan de
regeering op een tijd, dat eene twintigjarige verdrukking de geestkracht zijner eigene Natie scheen verlamd te hebben; maar hij
zelf had al zijne geestkracht behouden. Hij was de meest juiste
en de getrouwste uitdrukking van het volkskarakter der landen,
waarover hij als Souverein Vorst regeeren zou. Tot zelfs de gebreken toe, welke hem worden ten laste gelegd, als bijv. zijne
om zich te
vasthoudendheid, — men noemde het vaak koppigheid,
veel bezig te houden met kleinigheden, om te veel op geldelijk
voordeel te letten, — tot zelfs deze gebreken waren in geen geringe
mate dienstig om hem tot den Vorst te maken, wien men veilig
het financieel welvaren zijns volks kon toevertrouwen. Ook zijne
nieuwe onderdanen in België konden daarvan de voordeelen genieten, hoezeer ook de taak des Konings daardoor moeielijkerwerd. Het is eene vraag — welke wij voor ons niet gaarne in ostkennenden zin zouden willen beantwoorden — in hoeverre de autocratische richting des geestes van Willem i niet bevorderlijk zij
geweest aan de stoffelijke welvaart zijner onderdanen. Hij was,.
—
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vooral nu de hartstochtelijke bewondering zijner Noord-Nederlanders hem ter zijde stond, in staat gesteld, om veel ten uitvoer
te brengen wat door een constitutioneel Koning later niet zou
kunnen worden tenuitvoergebracht, omdat de oppositie dezen
hiertoe de gelegenheid zou benomen hebben. Ons land is dan
ook in menig opzicht zeer veel aan Willem i verschuldigd.
Herhaaldelijk hebben wij er op gewezen, hoe de belangen der
Zuidelijke gewesten in handelszaken verschilden van die der Noor
aanleiding tpt de ontevredenheid der Belgen gaf voorname--delijk:
lijk de handel in granen. Amsterdam was en bleef nog altijd
een der grootste voorraadschuren van Westelijk Europa. Hare
kooplieden haalden de tarwe en rogge nog altijd uit de Oostzeeprovinciën ; de Zuidelijke provinciën, met name de beide Vlaanderen, Zuid-Brabant, Antwerpen en Limburg teelden zelven zeer
veel graan, maar zij konden de concurrentie moeielijk volhouden
tegen de Amsterdammers: van daar groote oneenigheid en menige
klacht. De algemeene duurte der levensmiddelen in 1816 en 1817,
die bij de Amsterdamsche graanhandelaars tot speculatiën op groote
schaal aanleiding gaf, bracht ook van den anderen kant onder de
Belgen groote ontevredenheid teweeg jegens de Regeering. 1300
schepen, grootendeels uit Holland. voeren in 1817 door de Sont,
terwijl dit getal jaarlijks tot in 1830 gemiddeld ongeveer 800 bedroeg. De Zuid-Nederlanders wilden bepalingen tegen den vrijen
invoer van granen, de Hollanders daarentegen vrijheid van handel en speculatie. De Regeering was genoodzaakt in de jaren
van schaarschte eenige belemmerende bepalingen voor den uitvoer
langs de zuidergrens des lands uit te vaardigen; maar zij mocht
den Hollandschen handel niet den doodsteek geven. De Belgische
oppositie heeft later uitgestrooid, dat Willem i zich, als koopman
in granen, ten koste zijner onderdanen in de Zuidelijke provinciën heeft verrijkt: dit is evenwel eenè zeer ongegronde en smadelijke beschuldiging. De handel in het voornaamste voedingsmiddel, in het voornaamste product van Belgies landbouw, bleef,
zoolang de vereeniging heeft geduurd, een reden tot klacht bij
de Belgen. Het valt niet te ontkennen, dat Antwerpen spoedig
ook in den graanhandel een geduchte mededingster van Amster-
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dam werd, en mingtens evenveel voordeel van den handel in
dat artikel trok als hare mededingster aan het U.
De groote visscherij, vroeger een der voorname takken van
bestaan voor Holland en Friesland kwam, niet meer tot haar voor
bloei. De wetten, die in 1817 daarop werden gemaakt,-maligen
met het doel om haar aan te moedigen, bereikten het doel niet.
Evenwel nam het getal haringbuizen, dat in 1814 acht-en-negentigbedroeg, toe tot in 1819, zoo dat er in dat jaar honderd negen-envijftig buizen uitvoeren. Dit getal verminderde daarna, en in 183Qzeilden er slechts 117 uit: de mededinging der Engelsehen en
Schotten was de voornaamste oorzaak van dit verval.
Werd de blijde verwachting der Noord-Nederlanders omtrent
een gulden toekomst voor de handelaars, na den val van Napoleon,
aanvankelijk teleurgesteld, in niet eene zaak was dit voorzeker
meer het geval dan in den handel op Indië. Wel waren onze
koopvaardijschepen weder in groote hoeveelheid naar de terug
bezittingen gezeild, maar de winsten be--gekrnbuitladsch
antwoordden niet aan de verwachting. Er was sinds den val der
Oost- Indische Compagnie zooveel geschied, dat de handel als het
ware geheel verplaatst was. De Engelsehen waren overal de mededingers der Hollanders: door hunne heerschappij over de zeëen
hadden zij eenige jaren schier uitsluitend den handel op Azie
en Amerika in handen gehad. De Hollandsche kooplieden, die
na 1814 weder op Java gingen handelen, leden eer verlies dan
dat zij winst behaalden. De Engelsehe voerden hunne manufacturen op Java in en konden daardoor voor hunne retourladingen
groote prijzen besteden voor de koloniale waren; terwijl de Neder
dit niet konden doen, omdat zij te weinig manufacturen -landers
op Java invoerden. Het handelshuis, gebroeders de Smett te
Gent, gaf aan de Regeering den raad om de invoerrechten opde Engelsehe manufacturen op Java te verhoogen, maar om
terzelfdertijd onze nationale scheepvaart en handel krachtig te
steunen. In het Rapport dat Willem i, in Februari 1824, zich
omtrent den Indischen handel deed overleggen, werd deze raad
medegedeeld. De Boning raadpleegde daarop voorname handelaars te
Amsterdam, en den 29 Maart 1824 verscheen het Besluit, waarbij
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de Handelsmaatschappij werd opgericht. Deze maatschappij, zoo
werd er in den considerans van het Besluit gezegd, moest zich
tot den handel en de vrachtvaart, hetzij voor eigen rekening of
in commissie voor anderen, bepalen, zonder ooit in zaken van
bestier, hier te lande of in de overzeesche bezittingen, eenig deel
te verkrijgen, en zonder dat zij, omtrent het voeren van haren
handel aan eenige bemoeiing of inzage van wege den Staat onder
moest worden, of tot den Staat in eenige andere verhouding-worpen
moest staan dan eenige andere naamlooze maatschappij. Het doel
was om, met een uitgebreid kapitaal, handel en scheepvaart te
drijven op onze Oost- Indische bezittingen. Het kapitaal, dat geleend zou worden, was aanvankelijk bepaald op vier en twintig
millioen guldens: de Koning waarborgde voor den tijd van twintig
jaren eerie rente van 42 proc. Willem i nam zelf deel voor vier
millioen: de inteekening, die in de handelsteden zoowel van het
Zuiden als van het Noorden werd opengesteld, bereikte al dadelijk
552 millioen boven het geraamde cijfer. Nu werd het kapitaal der
Handelmaatschappij verhoogd tot 37 millioen. Er werd een Raad
van beheer benoemd, bestaande uit vier directeurs en zes en twintig
commissarissen, waarvan Jhr. W. G. van de Poll uit Amsterdam
voorzitter was. De Koning zou om zijne belangen te , behartigen
bovendien één commissaris benoemen. In 1827 werd het kapitaal
tot 24 millioen teruggebracht. De zetel der Maatschappij werd
aanvankelijk te 's Gravenhage gesteld: doch in 1831 verplaatst
naar Amsterdam. In de eerste tijden beantwoordde de nieuw
opgerichte Handelmaatschappij niet aan de verwachtingen. Zij
nam echter al meer en meer toe in welvaart : en zij behoort tot
de gewichtigste en belangrijkste scheppingen van Willem i ten
dienste van zijn land. Zijne Belgische onderdanen hadden er
niet minder voordeel van dan de Hollandsche; want de producten
van de nijverheid der Zuidelijke provinciën, vooral de manufacturen van Vlaanderen, vonden op Java een gunstige markt.
Trouwens .Willem i stelde alles in het werk om de Belgische
nijverheid te bevorderen. Hij gaf in 1822 den stoot tot het oprichten van de Bank van Brussel; een jaarlijksch inkomen van vijf
tonnen goudst uit de domeinen, zou tot waarborg strekken voor
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de op, te richten Bank, die voornamelijk moest dienen om de
nijverheid en den landbouw te steunen. De Koning bevorderde dan
ook het fabriekwezen der Belgen, zooveel hij slechts kon. De
manufacturen van Gend, de fabrieken van Doornik, de steenkolenmijnen van Henegouwen, de staal-industrie van Luik vonden
alle in hem een beschermer, zonder wiens krachtige en vermogende hulp zij wellicht niet tot stand hadden kunnen komen,
of althans niet zulk een hoogen bloei zouden bereikt hebben.
Willem i had ' niet minder een geopend oog voor den landbouw, als voor den handel, de zeevaart en de nijverheid. Zoo
als wij herhaaldelijk hebben aangemerkt, waren de Zuidelijke
provinciën grootendeels landbouwende streken; niet minder was
dit het geval met de provinciën Friesland, Groningen, Overijsel,
Gelderland en Noord-Brabant. De handelsbelangen waren grootendeels beperkt tot Holland, Zeeland en de stad Antwerpen. Men
kan zeggen, dat vooral sinds het jaar 1815, het jaar, waarin ons
hernieuwd bestaan was gegrondvest, de landbouw en veeteelt in
Noord-Nederland een hooger vlucht namen. De voorname beJangen des lands bepaalden zich niet meer, zooals dat in de
tijden der Republiek het geval geweest was, bij de scheepvaart
op zee of op de binnenwateren. Wei bleven onze wakkere
varensgezellen de zeeën bevaren, die hun steeds zoo groote
voordeelen hadden bezorgd, en bleven onze handelshuizen naar
Oost en West de blikken wenden, om aldaar schatten te verzamelen, doch ook de grond begon meer dan vroeger de aandacht
te trekken. In Noord-Nederland had niet enkel het groote
grondbezit den boventoon gehad: de instellingen en de wetgeving der Republiek hadden nooit het kleine grondbezit tegengewerkt, zoodat, door elkander genomen, de klasse der kleine
grondbezitters altijd verreweg de bovenhand behouden had. De
rampen, welke den handel gedurende de Fransche overheersching
troffen, de Tiërceering vooral, hadden het getal der kleine grond
merkelijk doen vermeerderen, althans in Holland, Zee--bezitrs
land en Groningen. Duizende boeren waren door hunne spaar
bezit geraakt van den grond, die vroeger aan de-penight
rijke stedelingen had toebehoord. De zuivelbereiding van Noord-
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en Zuid-Holland, de veestapel van Friesland, de landbouw van
groningen waren schier even belangrijke bronnen van inkomsten
geworden voor de plattelandsbevolking, als de scheepvaart op
Oost en West voor den zeesteden. Geen wonder dus, dat de
aandacht des Konings op dezen tak van volkswelvaart werd
gevestigd. Voor zoo verre dit op den weg der Regeering lag,
bevorderde zij dan ook de belangen daarvan, zooveel zij kon.
Ons bestek veroorlooft ons niet hierover al te uitvoerig te
spreken. Zoo werd de herstelling van een veefonds, dat in
ale tijden der Republiek had bestaan, door de Regeering
bevorderd, die deze herstelling in de Staten- Generaal voor
liet aannemen. Bij eene andere Wet werd, in 1817,-steldn
zes millioen aangewezen voor het aanleggen van wegen, brug.
gen en kanalen en voor het verbeteren van de vaart op
de rivieren, en ruim één millioen voor het indijken van Koe
Noord-Holland. Reglementen op de paardenfokkerij, op-grasin
de. meekrapteelt, op de verveeningen en turfbereiding moesten
dienen om die takken van bestaan te beschermen en te bevorderen.
De Regeering nam eene proef op uitgebreide schaal, op welke wijze
woeste gronden misschien voor den landbouw geschikt gemaakt
konden worden. Behalve een dergelijke poging in de Provincie
Antwerpen, werd eene andere ondernomen in het onvruchtbaarste
deel van Overijsel en Drenthe. De Maatschappjj van Weldadig.
heid, die door des konings initiatief in 1821 werd gesticht, stelde
zich ten doel om onvruchtbare landerijen te ontginnen: voor
middel van ouderlooze kinderen, die door de-namelijkdor
liefdadige instellingen niet werden onderhouden. Frederiksoord
dankt aan die poging zijn ontstaan. Zoo ook werd de landbouw.
kolonie van de Ommerschans gesticht om voor landloopers een
toevluchtsoord te bereiden, waar zij nuttig konden wezen voor den
landbouw. Hoewel beide inrichtingen niet geheel voldaan hebben aan
de hooge verwachtingen, welke men er van koesterde, toen het
plan daartoe werd beraamd, zijn zij toch tot nu toe in stand
gebleven.
Het dijkwezen, voor geheele provinciën meer van belang dan
vestingen tegen den vijand, bleef de aanhoudende aandacht der
,
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Regeering op zich gevestigd houden, en niet zonder reden. NoordNederlands vinnigste, vijand en krachtigste hulp, het water, vernielde meer dan eens de borstweringen van het land. In 1820
en meer nog in 1825 werden de overstroomingen een nationale
ramp. In 1820, na een strengen winter, bereikte het water van
de Maas, van de Sambre en van de Ourthe een buitengewone
hoogte en berokkende groote schade in Limburg, Luik, Namen
en Zuid-Brabant. Nog hooger stegen de wateren van den Rijn
en van zijn zijarmen, van de Maas en van den IJsel. in NoordNederland: het water bedekte een groot deel van Noord-Brabant,
Gelderland, Zuid-Holland en Overijsel. De schade, daardoor teweeg.
gebracht, was groot, maar werd nog verre overtroffen door den
watersnood van 1825, die de schrikkelijkste was, welke ons land
in deze eeuw heeft geleden. In Februari van dat jaar werd een
groot gedeelte van Groningen, half Friesland, het lage land van
Overijsel en het Zuid-Oostelijk deel van Noord-Holland, overstroomd; de hevige noordwesten winden hadden de zeeweringen
gebroken of belangrijk beschadigd. De schade beliep meer dan
acht millioen, enkel aan landmanswoningen en aan vee. Hoewel
de liefdadigheid alles in het werk stelde, om de ramp te lenigen,
en de algemeene collecten meer dan twee millioen opbrachten,
bleef de schade nog groot en werd het verlies slechts gedeelte.
lijk gedekt. Als nasleep der overstroq hing van 1825 brak in
1826 eene besmettelijke ziekte uit, in den vorm van kwaadaar.
dige koortsen, die duizenden in het graf sleepten. Het ergst
werden de provinciën Groningen en Friesland geteisterd; maar ook
alle andere streken des lands, die het vorige jaar door de overstroomingen hadden geleden, ondervonden de woede van dien
nasleep der overstroomingen. Noord-Holland, Zuid-Holland en
Zeeland werden, schoon niet zoo hevig als Groningen en Friesland,
eveneens zeer geteisterd. Deze beide algemeene rampen oefenden
een tijd lang een ongunstigen invloed uit op de welvaart van den
landbouwenden stand der Noordelijke provinciën. De Regeering
betoonde zich bij die gelegenheid ijverig en bezorgd: wat in hare
macht stond deed zij. Men moet ter eere van Willem i getuigen,
.dat zijn krachtig initiatief bij die gelegenheden niet ontbrak.
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Trouwens de stoot, welke door den Koning werd gegeven, om
de nationale krachten te bewegen tot bevordering van het stof
welzijn, ontbrak op niet óón gebied. Niet minder hield-felijk
hij het oog gericht op de gronden, die op het water konden
worden herwonnen, dan op de dijken, die deze moesten beschermen. De droogmaking van den Zuidplan bij Gouda, behoort tot
het eerste ' tijdvak zijner Regeering; zoo ook de bedijking van
Koegras. Hij had zijn oog alreeds gevestigd op het Haarlemmermeer: ook dit wenschte hij drooggemaakt te zien. Het werk
kwam wel niet onder zijne Regeering tot stand; maar toch kan
men zeggen, dat de eerste schrede daartoe door en onder Willem i werd gezet.
De kolossale middelen van vervoer, door den stoom ter beschikking van onze tijdgenooten gesteld, waren aan het geslacht, dat
vóór 1830 de leiding der zaken in handen had, nog onbekend.
Goede en snelle middelen van vervoer waren Gene eerste voor
niet alleen voor handel en nijverheid, maar ook voor-warde
landbouw: vooral wanneer die middelen van vervoer terzelfder
tijd den grond konden verbeteren. Vandaar dat de aandacht van
Willem i ook gevestigd was op het scheppen van binnenlandsche
waterwegen. Deze toch waren in het eerste tijdvak zijner Regee.
ring de beste en voornaamste middelen voor binnenlandsch verkeer. Een dier werken, dat, hoezeer ook in onze dagen niet meer
zoo onmisbaar als in zijnen tijd, toch altijd zijne regeering tot
eer zal strekken, is het graven van het Noord-Hollandsch Kanaal.
Dit werk werd begonnen in 1819, en in 1825 konden de
schepen van het IJ Noord-Holland van het Zuiden tot het
Noorden doorzeilen, om bij Nieuwe-Diep (ook toen gebouwd)
den Oceaan in te steken. Het Noord-Hollandsch Kanaal is eerie
°door kunst gevormde rivier, die bij Amsterdam begint en bij Den
Helder eindigt. Sinds een ander reuzenwerk, de doorgraving van
Holland op zijn Smalst, den vroegeren weg minder doelmatig heeft
gemaakt, is de waarde van dat kanaal voor den handel en de
zeevaart wel verminderd; maar nog altijd blijft het een weldaad
voor Noord-Holland.
Bijna even belangrijk was het Zuid-Willemskanaal, waaraan in
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1822 werd begonnen. Door dezen waterweg werd Maastricht on.
middellijk met 's Hertogenbosch in verbinding gebracht. De
schepen kunnen thans te Maastricht uitvaren en de reis maken
tot aan den noordelijksten uithoek van Holland. Nog andere
kanalen, als een tusschen Vianen en Gorkum, een ander dat het
eiland Voorne doorsnijdt, een ander dat van Apeldoorn naar
Hattem in den IJsel loopt, werden onder Willem i gegraven.
Allen werden door de Regeering zelve ondernomen of door haar
-gesteund. Een ander kanaal, de Dedemsvaart in Overijsel, (genoemd naar den ontwerper en ondernemer baron van Dedem,)
werd onder de regeering van Willem i voleind en doorsnijdt
een groot gedeelte van Overijsel. Wij zouden te wijdloopig worden, wanneer wij alle zaken wilden vermelden, waarin zich het
oog en de hand van Willem i lieten gevoelen ter bevordering
van de stoffelijke welvaart, zoowel van zijne Zuid- als van zijne
Noord -Nederlandsche onderdanen. Maten en gewichten gebracht
onder het metriek stelsel; geneeskundige staatsregeling; militie
en schutterij; armenbedeeling; belastingstelsel en meer andere
belangrijke zaken werden door wetten geregeld; tentoonstellingen
werden aangemoedigd.
De diplomatieke verhoudingen met andere Mogendheden werden
evenzeer behartigd, zoodat Nederland, naarmate van het gewicht dat
het in de schaal van Europa kon leggen, werd geëerbiedigd. In één
woord koning Willem i betoonde zich in vele opzichten een vorst
naar het hart zijner Noord-Nederlandsche onderdanen. Zijn gezond
verstand, door hen vaak als Salomonswijsheid geprezen; zijne werk.
zaamheid; zijne gewoonte om alle zaken, die het landsbelang be.
troffen, zelf na te zien; zijne toegankelijkheid voór allen die hem
gehoor vroegen; zijne burgerlijkheid in manieren, gepaard met hetgeen de Hollanders als deftig/seid vereeren, wonnen hem aller harten
in de Noordelijke provinciën. Immers hij was Bene verpersoonlijking
ler goede hoedanigheden van het nationaal karakter, en zijne ge.
breken waren, in vele opzichten, de gebreken zijner Natie. Zijn volk
boven den Moerdijk begreep, dat „Vader Willem" zelf regeerde;
dat hij niet gedwongen was, gelijk een constitutioneel vorst van
onze dagen, in de meeste gevallen, zijne ministers voor zich
12
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te laten spreken en te laten handelen. Het goede, dat werd ten
uitvoer gebracht, beschouwde het eene deel der Natie als zijn
eigen werk; wat tegen den geest van het andere deel der Natie,
der Belgen, streed, werd door dezen insgelijks beschouwd als het
eigen werk van ,Willem den Koppige".
Hoezeer de belastingen en de wijze waarop deze gecontroleerd
moesten worden, bij de Zuid-Nederlanders ernstig verzet opwekten,
hebben wij reeds verhaald. Maar ook het door de Regeering voorgestelde nieuwe Burgerlijk en Straf-wetboek ontmoette bij de
Belgische leden der Staten-Generaal ernstige tegenkanting. Het
ontwerp van een nieuw Burgerlijk-Wetboek was voornamelijk het
werk van den Leidschen hoogleeraar Kemper, die vooral om dit
te bewerken en te verdedigen tot lid der Tweede Kamer was gekozen. De Belgische leden waren echter voor het meerendeel
ongenegen, om het ontwerp, gelijk het in de zitting van 18191820 werd ingediend, aan te nemen. Het Fransche Wetboek had
reeds in de Zuidelijke provinciën te zeer het burgerrecht verkregen. Iiet gevolg was dat het wetsontwerp werd ingetrokken. Het
Burgerlijk Wetboek werd in de zittingen van 1821-1826 bij
gedeelten behandeld en eindelijk aangenomen. Het werd in het
Fransch en in het Nederlandsch openbaar gemaakt.
Na den dood van Kemper in 1824 benoemde de Koning eene
commissie, gedeeltelijk uit Noord-, gedeeltelijk uit Zuid-Nederlanders samengesteld. De herziening van het Strafwetboek werd
een nieuwe twistappel tusschen de Hollanders en de Belgen.
Eerstgenoemden kenden den Code Napoleon voornamelijk door
den ongunstigen indruk, welken de jaren 1810-1813 hadden achtergelaten: de Belgen daarentegen waren aan die wet.
geving gewoon geraakt en over het algemeen er mede ingenomen.
Niet het minst zeker waren de advokaten, die kern der liberale
partij, tegen elke verandering; doch ook Clericalen, zooals de
Gerlache, verklaarden zich tegen het wetsontwerp, gelijk dit in
1827 aan de Staten- Generaal werd aangeboden. De tegenstanders waren van oordeel, dat de straffen, die in het nieuwe wetboek waren bepaald, veel te streng en te wreed waren. Bovendien
lokten de artikelen omtrent persdelicten eene heftige oppositie uit
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van den kant der Liberalen, terwijl de bepalingen betreffende mis
geestelijken in hunne betrekking een niet minder sterk-drijven
verzet van den kant der Clericalen te voorschijn riepen. De beraadslagingen in de Tweede Kamer der Staten- Generaal gevoerd
getuigden van den tegenstand, welken het wetsontwerp ondervond. De publieke opinie in België vond het misschien daarom
te onaannemelijker, omdat de minister van Maanen en de
Israëliet Asser uit Amsterdam als de voornaamste ontwerpers
daarvan beschouwd werden. Het wetsontwerp op het Strafwet
werd dan ook door eene belangrijke meerderheid, (want-boek
ook onder de Noord -Nederlandsche leden waren er verscheidene
tegen,) verworpen. Groen van Prinsterer noemt het ontwerp ,#zorgvuldiger in de nasporing van vroegere straffen, dan in de terug
regeling der vrijheden, welke door de nog in stand-gavend
gebleven revolutionaire verordeningen waren miskend." Het wetsontwerp op de Rechterlijke organisatie daarentegen werd aangenomen. Een lid der Staten- Generaal, welke de zittingen bijwoonde,
heeft later verhaald, dat het aannemen van het wetsontwerp, hoe
gebrekkig dit ook was, vooral is toe te schrijven geweest aan locale
belangen. Iedere provincie kreeg een Hof: en ieder lid wenscht
gaarne een Hof voor zijne provincie.
Bij het Congres van Weenen was bepaald, dat de vroegere bezittingen der Hollanders in de beide Indiër hun zouden worden teruggegeven : met uitzondering van Demerary, Essequebo en Berbice in
Amerika, van Ceylon en van de Kaap de Goede Hoop, welke
aan Brittanje zouden worden afgestaan. De bezittingen der Nederlanders in Voor-Indië, overigens niet veel beduidend, werden
verruild voor het tinrijke eiland Banca. De Koning zond aan
drie commissarissen -generaal naar Batavia, om dit en Java-stond
en de andere bezittiiigen van de Engelschen over te nemen. Het
waren de staatsraden C. T. Elout, de schout bij nacht Buyskes
en Baron van de Capelle, welke laatste tot Gouverneur van
Neêrlands Indië werd benoemd. Het duurde echter, van af den
terugkeer van Napoleon uit Elba, tot aan het laatst van October 1815, eer de commissarissen het vaderland verlieten. Zij kwamen
eerst in April 1816, van de Capellen zelfs eerst in Mei, te
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Batavia aan. Vele moeielijkheden stonden hun daar te wachten.
De Engelachen op de Indische eilanden betoonden weinig ge
om die rijke landen weder aan de Nederlanders over-neghid
te geven, al had ook de Diplomatie in Europa zulks bepaald.
De Indische vorsten vleiden zich met de hoop gebruik te zullen
kunnen maken van de verandering der toestanden. En, laten wij
het erkennen, noch de Oost Indische Compagnie, noch het bestuur van Daendels, hadden bij de inboorlingen eene gunstige
gezindheid jegens de Hollanders achtergelaten; al was dan ook
de Britsche tusschenregeering voor hunne onafhankelijkheid vol
niet gunstiger geweest dale de vroegere Nederlandsche. -strek
Den 16n Augustus 1816 werd onze vlag met groote plechtig.
heid uitgestoken en de Britsche door de Engelschen zelven inge.
haald, als een teeken, dat Nederland weder in het bezit van zijne
koloniën was gekomen. De commissarissen vonden een verwar.
den staat van zaken. Hoe ook de Britten de kunst mochten ver
om het verre Indië te regeeren, de - oorlogstoestand tot-stan,
1811, de tijdelijke verovering, de spoedig gevolgde zekerheid,
dat het Nederlandsch gezag hersteld zou worden, 'hadden eene
geregelde organisatie en administratie verhinderd. Veel was om
vergeworpen, weinig opgebouwd. De financiën waren in ver
staat, zoodat de inkomsten de uitgaven niet meer kon--warden
den dekken; de meeste publieke gebouwen waren verwaarloosd; belangrijke uitgestrektheden gronds vervreemd; de bosschen
in verscheidene plaatsen aan ieders willekeur overgelaten; de
gedwongen koffielevering in de Preanger regentschappen tot op
de helft gedaald; de landrenten, welke door de bebouwers van
den grond betaald moesten worden, voor bijna de helft achter.
stallig gebleven. De taak, welke de commissarissen hadden te
vervullen, was dus niet gemakkelijk. Zij konden niet terugkeeren
tot het onde stelsel der Oost-Indische Compagnie en tot haar
monopolie. Zij vonden in het stelsel, dat door Daendels en de
Engelschen was ingevoerd, de grondslagen voor eene nieuwe organisatie. Belangrijk voor de financiën en voor de verhoudingen
op Java was het stelsel van grondbelasting, dat door de Neder
commissarissen werd ingevoerd. Die belastingen moesten-laudsche
-
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voortaan niet meer door de personen zelven worden opgebracht,
maar door de dorpen of dessa'8. De inlandsche dessa-hoofden
moesten over de inwoners der dorpen het totaal der op te brengen som verdeelen, berekend naar de opbrengst van den grond in
het voorgaande jaar. De bevolking kon de belasting opbrengen, hetzij
in geld, hetzij in producten van het land: de dessa- hoofden waren
daarvoor aansprakelijk. In . de Preanger-regentschappen, waar
voornamelijk de koffie wordt geteeld, bleef het stelsel van gedwongen arbeid op de koffieplantages in stand. Die arbeid was
in zekeren zin de huurprijs, welken de Javaan betaalde voor het
gebruik van zijn eigen grond. Men bedenke wel, dat volgens het
begrip, dat bij den inlander den grondslag der verhoudingen van den
onderdaan tot den vorst uitmaakt, de Souverein eigenaar van den
grond is, terwijl eerstgenoemde niets anders dan een erfelijk of
niet erfelijk vruchtgebruik daarvan heeft. De koffie werd een der belangrijkste landbouwartikelen voor den Javaan. De prijs daarvan
steeg spoedig. Vroeger toch had de Oost-Indische Compagnie
het stelsel van alleenhandel gehandhaafd, thans was het stelsel
van vrijhandel daarvoor in de plaats getreden. Engelschen, Amerikanen en andere natién kwamen even goed als de Hollanders de
koffie van Java halen en naar Nederland brengen. Het bleek al zeer
spoedig, dat de nieuwe staat van zaken niet in het voordeel van
onze landgenooten was. De Amerikanen konden goedkooper varen;
de Engelschen verkochten hunne manufacturen aan de inlanders en
konden daardoor voor de koffie een beteren prijs besteden dan de Hollanders. De Commissarissen -Generaal begrepen dan ook, dat eenige
beperking van den vrijhandel voor de belangen der onzen noodzake.
lijk was. Zij vermeerderden daarom in 1818 de in- en uitgaande rechten op verschillende goederen van zes tot twaalf, later zelfs tot vijf en
twintig percent. Dit herstelde wel eenigermate het evenwicht tusschen de Hollandsche en de vreemde schepen, maar het nadeel bleef
toch aan onze zijde. De oprichting der Handelmaatschappij in 1824
bracht eene aanmerkelijke wijziging in deze verhouding te weeg.
Eene zaak, welke later niet alleen zeer grooten invloed op
den Javaan zelven, maar ook op het Nederlandsche regeeringsbeleid in het moederland heeft uitgeoefend, was de neiging der
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Hollanders, om op Java zich in het bezit van grond te stellen
en dien te bebouwen. Zij kochten of huurden van de beide vorsten van Soerakarta en Djokjokarta land. Hetzelfde deden zij van
inlandsche vorstjes, die in vele opzichten nog een groote macht
over den grond en over den inboorling hadden. Het was er verre
af dat deze nieuwe grondbezitters, meest allen uit hun va
gekomen, om zich spoedig in de Oost te verrijken, den Ja--derlan
vaan goed en billijk behandelden. Dat er vele onregelmatigheden, om geen ander woord -te gebruiken, plaats grepen, ten
einde lieden, die de bescherming van den Gouverneur Generaal
of van hooggeplaatste Oost Indische ambtenaren genoten, te bevoordeelen, valt niet te ontkennen. De misbruiken trokken de aandacht der Regeering in Nederland. Het gevolg daarvan was, dat
verscheidene # onregelmatige" verkoopen van grond niet slechts
aan Nederlanders, maar ook aan Engelsehen, aan Franschen
en aan Chinesen gedaan, werden vernietigd.
Nog tijdens het verblijf der beide Commissarissen-Generaal.,
Eiout en Buyskes, werd in 1818 een regeeringsreglement voor
Nederlandsch Indië vastgesteld. De uitvoerende zoowel als de wetgevende macht bleef aan den Gouverneur- Generaal, die door den Raad
van Nederlandsch Indië werd bijgestaan, hoewel hij zelf niet
aan de uitspraak van de meerderheid van dien Raad was gebonden.
Het geheel koloniaal bezit werd verdeeld in residentiën, aail wier
hoofd Nederlanders stonden, en met dezen werd het volk bestierd door Regenten, afstammelingen van Javaansche vorstenhuizen, of leden van den adel van het land.
Ons bestek gedoogt niet, dat wij verder over de instellingen
van Neérlandsch•Indië uitweiden; slechts een kort overzicht van
de moeite, die men heeft gehad, om het Nederlandsch gezag in die
rijke eilanden, groep te handhaven, willen wij hier bijvoegen. Een
opstand der Javaansche bevolking in de residentie Cheribon
ontstaan, omdat de regenten niet tevreden waren met de
nieuwe regeling hunner opbrengsten, werd spoedig gedempt. De.
gewapende opstand op de Moluksche eilanden was van meer bedenkelijken aard. Naar hetgeen de Hollanders beweerden, hadden
de Engelsehen de inboorlingen van Amboina weten op te ruien,
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door rond te strooien, dat de nieuwe regeering weder de kruidnagelboomen zou omhakken. De Resident werd met zijn gezin en
honderd Europeanen vermoord. Buyskes werd gezonden met drie
oorlogsschepen om den opstand te dempen. Hij onderwierp de
opstandelingen, en liet eenige hoofdaanleggers fusilleeren. De
gouverneur-generaal van de Capelle reisde in 1824 zelf naar de
Moluksche eilanden, stelde paal en perk aan vele knevelarijen door.
de Europeanen gepleegd en schafte, tot groote vreugde der bevolking, het barbaarsche recht af, dat de Hollanders nog bleven
uitoefenen, om de nagelboomen, die er meer waren, dan noodig was
om het monopolie te handhaven, omver te halen. Op Borneo moesten insgelijks de Chinezen, welke dáár de inlandsche bevolking knevelden en een gevaar werden voor de Nederlandsche heerschappij, door
de wapenen tot onderwerping worden gebracht. Op het eiland Celebes
geraakte de Nederlandsche Regeering in strijd met de koningin
van Boni, een der machtigste staten op dat eiland. De oorzaak
daarvan was do strijd om de suprematie over Celebes. De bevolking van Boni geraakte in opstand tegen het Nederlandsch gezag;
de Hollandsche bezetting werd door hen geslagen. De opstand
die zich al verder en verder, ook tot de naburige eilanden begon, uit
te breiden, maakte eene sterke krachtsontwikkeling noodzake'&ijk.
Generaal van Geen werd met eene vloot met ongeveer 4000 man
naar Celebes gezonden, Makassar door hem beschoten en ingenomen, de koningin van Boni met andere inlandsehe vorsten tot
onderwerping gebracht en de rust op Celebes hersteld.
Veel meer kostte de handhaving van het Nederlandsche
gezag op Sumatra. De Sultan van Palembang, in het Zuiden
van dat groote eiland, was wel is waar een soort van bondgenoot en afhankelijk van Nederland, maar een zeer weinig
te vertrouwen bondgenoot. Er was twist ontstaan tusschen twee
gebroeders over den troon. De Nederlandsche Regeering zou als
vredestichter optreden. Deze liet zich een gedeelte van het land
afstaan en verdeelde het overige tussehen de beide broeders. Later
werd de jongste der twee afgezet, omdat hij met de Engelschen
heulde, van wie men te Batavia beweerde, dat zij de onlusten
op Sumatra aanstookten. Zoodoende geraakte de oudere Sultan,
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Baddrou•Eddin, in het bezit van geheel Palembang, dat hem
door de Nederlandsche Regeering was overgelaten. Eenigen tijd
hield hij zich stil, maar beraamde intusschen een plan om den'
vreemdeling geheel en al uit zijn land te verjagen. In Juni 1819
overviel hij het Nederlandsche fort, maar werd met zijn leger terug.
geslagen. Evenwel waren de Nederlanders niet in staat om zich op.
den duur te handhaven; zij verlieten daarom het fort. Den 22 October 1819 kwam een Nederlandsch smaldeel op de rivier van
Palembang, om de stad in te nemen; maar het moest onverrichter
zake en met verlies aftrekken. Bovendien slaagde de Sultan er in om
de fanatieke bevolking van zijn land tot den godsdienstoorlog tegen
de Christenen aan te zetten. Te Batavia werden middelerwijl
maatregelen genomen tot een krachtige expeditie. De zoon van
den afgezetten jongeren Sultan werd door den Gouverneur-Generaal als Sultan van Palembang erkend, op zekere voorwaarden,.
welke hem tot een afhankelijk vorst maakten; ook mocht hij de zeerooverij onder zijne onderdanen niet gedoogen. In Juni 1821 kwam
een sterke vloot met landingstroepen, onder bevel van Generaal deKock, voor Palembang. Den 23n Juni 1821 werd de stad beschoten en moest zij zich overgeven. De regeerende Sultan werd
gevangen genomen en naar Batavia gebracht. Zijn neef werd.
Sultan, maar afhankelijk van Nederland. In de omstreken van
Padang, op Sumatra, hadden onze soldaten insgelijks te strijden
tegen een inlandschen volksstam, die zich spoedig onderwierp. Een:
groot gedeelte van het eiland Sumatra kwam daardoor onder de Ne.
derlandsche heerschappij; vooral nadat dc Engelsohen Benkoelen
aan de Nederlanden in ruil voor Singapoer hadden afgestaan. In
het Noorden van het eiland bleef Atchin en het grootste gedeelte
van de Binnenlanden geheel en al onafhankelijk.
De beide commissarissen Elout en Buyskes hadden in 1819
Neérlandsch-Indië verlaten. Van de Capelle bleef tot 1825 als
Gouverneur-Generaal. De menigvuldige krijgstochten hadden ver
veel geld gekost; de Indische schatkist was daardoor twintig-bazend
millioen ten achter. Van de Capelle werd in Holland beschuldigd
van onbekwaamheid en van geldverspilling. Deze beschuldigingen schijnen zeer overdreven te zijn geweest. De Gouver,
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neur -Generaal van de Capelle had zich vele vijanden gemaakt
door tegen vele misbruiken te velde te trekken. Willem i vond
het noodig een Commissaris-Generaal met uitgebreide volmacht.
naar Java te zenden, ten einde orde te stellen op het financieel beheer. Hij benoemde hiertoe Du Bus de Ghisignies,
een Belg, terwijl de Generaal Merkus de Kock middelerwijl,
na het ontslag van Van de Capelle, ad interim met het bestuur bleef belast.
Nog v6ordat Baron van de Capelle (1 Januari 1826) zijne
hooge betrekking nederlegde, was in Java een opstand uitgebroken, die weldra het karakter van een nationalen oorlog aannam,
en vijf jaren waren er voor de Nederlandsche Regeering noodig
om zich weder in het onbetwiste bezit van geheel het eiland
Java te stellen. Het uitgangspunt van den opstand was het vor
onechte broeder van den over--stendomDjkcar.ip-Nego,
leden Sultan en voogd over diens vierjarigen opvolger, was er
het hoofd en de aanleider van. Zijne eerzucht deed hem het oog
slaan op den troon; maar hij vond in de Regeering te Batavia.
een tegenstander zijner plannen. Het zou hem waarschijnlijk niet
mogelijk zijn geweest om het volk in opstand te brengen, ware
het niet dat Hollanders en Hollàndsche ambtenaren in Djokjocarta
veel verbittering hadden teweeggebracht door hunne knevelarijen.
Ook ontzagen zij niet genoeg het fanatisme der Musulmansche
priesters : vandaar dat dezen de eigenlijke aanstokers van den opstand werden en daaraan het karakter van een godsdienstoorlog wisten te geven.
Dipo Negoro had reeds talrijke benden bijeengebracht en weigerde,
toen de Regeering te Batavia hem hieromtrent rekenschap vroeg,
de verlangde inlichtingen te geven, door allerlei uitvluchten te.
zoeken. Hierop werd in het laatst van Augustus 1825 Generaal de
Kock naar Soerakarta gezonden, om het bevel over dit vorstenland
en over Djocjocarta op zich te nemen. De hulptroepen van den
Sultan van Madoera en van den vorst van Soerakarta kwamen
zich bij het Nederlandsch-Indisch leger voegen; maar het was den
opstandelingen reeds gelukt eene der legerbenden van de Regeering in de omstreken van Samarang op de vlucht te jagen. Den
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13a September overviel Dipo Negoro met 20,000 Javanen ander
Nederlandsche leger bij Samarang, maar werd terug -malhet
Middelerwijl was generaal van Geen te Samarang aan -geslan.
waardoor de uitbreiding van den opstand in die residentie-gekomén,
werd voorkomen. Generaal de Kock ontzette de bezettingen van
het fort te Djokjocarta, dat door Dipo Negoro werd belegerd. Evenwel kon de Nederlandsche bevelhebber er niet in slagen om het
hoofd der opstandelingen tot onderwerping te brengen. Daar laatstgenoemde echter zich niet bestand gevoelde tegen de taktiek der
Europeanen, zette hij den krijg als partijganger voort. Hij vond
overal hulp bij de Javaansche bevolking en had een belangrijk
voordeel op de Nederlandsche troepen door de bekendheid der
inlanders met de hulpmiddelen, welke hun bosschen, moerassen en
ongebaande wegen aanboden. Zoodanig was de staat van zaken,
toen du Bus van Ghisignies het bestuur over de koloniën overnam.
Generaal de Kock werd opnieuw, maar niet met voldoende krijgsmacht, naar het oorlogstooneel teruggezonden. Dipo Negoro bleef
stand houden : de grobte meerderheid van de bevolking bleef hem
getrouw, zelfs nadat de Regeering te Batavia hem een mededinger had gegeven, door een ander Javaansch vorst Sepoeh op
den troon van Djokjocarta te herstellen. Hij zelf had ook den
titel van Sultan aangenomen. Een zijner onderbevelhebbers,
Sentot, behaalde niet onbelangrijke voordeelen op de regeeringstroepen, waardoor de moed der inlanders niet weinig werd ver
begreep nu in Nederland, dat het Indisch leger-merd.Mn
belangrijk moest versterkt worden. De Regeering zond dan ook
in Januarij 1827, uit het moederland 5000 man koloniale troepen; maar deze, wier getal beduidend was verminderd door de:
schipbreuk van een der linieschepen op de Hollandsche kust,
bereikten Java eerst in Juni.
De Regeering te Batavia besloot echter Dipo Negoro niet tot
een beslissenden veldslag te noodzaken, maar hem stuk voor stuk
den grond, waarop hij meester was, te ontnemen, op het ver
gebied forten op te werpen, hem zoo al meer en meer in-overd
het nauw te brengen en eindelijk geheel en al in te sluiten.
Generaal de Kock bracht dit plan met veel beleid ten uitvoer.
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De oorlog duurde daardoor wel langer, maar de uitkomst was
des te zekerder. Dipo Negoro verloor dan ook in den loop van
1828 al meer en meer terrein en vele Javaansche grooten onder
zich aan de regeering. In het begin van 1829 had Ge--wierpn
neraal de Kock 5000 Europeanen en 17000 inlanders onder
zijn bevel. De Javanen werden al meer en meer teruggedrongen. Sentot leed een gevoelige nederlaag en na een tweede
nederlaag in November 1829, gaf hij zich over. Dipo Negoro
behield nu weinig volgelingen meer ; de geestdrift der Javaansche
Muzulmannen, die meenden een godsdienstoorlog te voeren, zonk allengskens tot moedeloosheid, maar zij verraadden hun aanvoerder
niet, hoewel de regeering 50,000 gulden op zijn hoofd had gesteld. De dappere en beleidvolle Javaansche vorst moest eindelijk
zwichten. Toen hij tot in de uiterste schuilhoeken was voortgejaagd, knoopte hij onderhandelingen aan om zich over te geven.
Dit geschiedde in Maart 1830. Dipo Negoro werd tot aan zijn
dood op Menado gevangen gehouden.
Zoo eindigde deze oorlog op Java: hij had meer dan 8000
soldaten en vijf en twintig millioen aan de Regeering gekost.
Het gevolg er van was eene volledige onderwerping der Javanen
aan de Nederlandsche opperheerschappij. Geheele residentiën,
Madioen, Kediri, Bagaleen en Banjomaas werden aan het Rijk van
Djokjocarta ontnomen en onder de onmiddellijke heerschappij
van Nederland gebracht. De opstand van Dipo Negoro was een
bewijs, dat de godsdienst en het fanatisme der Muzulmannen
gevaarlijk voor onze Oost -Indische bezittingen zouden kunnen
zijn, en dat onbekwaamheid, baatzucht of verachting der Inlandsche begrippen bij de Nederlandsche hoofdambtenaren, die
Java moeten bestieren, noodlottige gevolgen zouden kunnen hebben.
Nederland had ook zijne bezittingen op de Westkust van
Afrika en die van West-Indié terug gekregen. Eerstgenoémde hadden evenwel nagenoeg al hare waarde verloren door de afschaffing van den slavenhandel. Het verbieden van dezen afschuwelijken
handel was op het Congres te Weenen in beginsel aangenomen.
De Britsche Regeering, hiertoe door de openbare meeping in haar
land genoodzaakt, had het verbod van koopen, verkoopen en
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vervoeren van slaven uitgevaardigd en drong hij andere mogend.
heden sterk aan op het uitvaardigen van dezelfde wetsbepalingen,
Eens der eerste daden der Nederlandsche Regeering, nadat deze
voor goed gevestigd was, was dan ook het uitvaardigen eener
wet, waardoor de slavenhandel werd verboden.
Ook de West-Indische bezittingen, Suriname, Curacao, Eustatius, St Martin en Aruba, kwamen onder de Nederlandsche
heerschappij terug, maar deze koloniën wierpen geen voordeelenmeer
af voor het moederland. Curacao werd in 1828 tot eene vrijhaven
verklaard. Deze maatregel was evenwel niet in staat om de kolonie
tot grooteren bloei te brengen.
Na al hetgeen wij in dit hoofdstuk hebben medegedeeld,
komen wij tot de slotsom, dat de materieele belangen der
natie door Koning Willem z met ijver werden behartigd; dat
de welvaart algemeen meer en meer toenam; dat rampen, als
overstroomingen, als de opstand in de Oost-Indische bezittingen,
werden overleefd en spoedig geheeld. Nederland werd dan ook
beschouwd als een der best bestierde en voorspoedigste rijken.
van Europa.
Ook voor de verstandelijke ontwikkeling zijns volks meende
Willem 1 alles te moeten doen, wat in zijn macht stond. Veel
is in dit opzicht door hem gedaan; maar wij behooren er bij to.
voegen, dat hij zijne bevoegdheid te buiten ging, waar hij aan
zijne Koninklijke verordeningen wilde onderwerpen, wat daaraan
niet kon noch mocht onderworpen worden.

HOOFDSTUK VIII.
Onderwijs, Wetenschap en Kunst.

Wij hebben in dit deel herhaaldelijk moeten spreken over de
zaak van het Onderwijs en de bemoeiingen van Willem i betreffende
dit brandend vraagstuk. Misschien vallen wij al te zeer in herhalin.
gen; maar telkens komt dat vraagstuk weder te voorschijn. Het
neemt in den strijd van de machtigste en talrijkste partij in
Belgie tegen hetgeen men in de Zuidelijke provinciën, de Hollandsche overheersching noemde, de voornaamste plaats in. De Bel.
gische Liberalen hebben later den boventoon gevoerd bij de scheiding
der beide deelen des koninkrijks; maar zij hadden nooit hun doel
kunnen bereiken, wanneer de Geestelijkheid hun niet de kracht
der volksmassa als hulptroepen had aangebracht. Immers de Geestelijkheid was geheel en al vijandig geworden aan de Regeering,
omdat deze het Onderwijs tot een Staatsmonopolie had gemaakt.
In niet ééne zaak werkte Willem i zoozeer naar de beginselen
en ook in het belang van de hartstochten der Belgische Liberalen;
in niet ééne zaak liet hij zich zoo zeer door hen geleiden. Maar hij
werkte niet alleen in den geest der Belgische Liberalen, hij werkte
ook in dien der Protestantsche Hollanders. Het Onderwijs was in
de Noordelijke provinciën, v66r 1795, eigenlijk geheel en al onderworpen geweest aan de heerschende Staatskerk, maar na de
omwenteling van 1798 werd het door de Wet van 1806, welke
door Rutger Jan Schimmelpenninek voorbereid en onder Koning
Lodewijk werd tot stand gebracht, Staatszaak. In Belgie had
insgelijks in vroeger tijden de Kerk het onderwijs aan zich onder.
worpen. Maria Theresia evenwel, en nog meer Joseph ii waren er
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.op uit geweest om het eveneens aan den Staat te onderwerpen.
Onder de Fransche heerschappij werd dit doel geheel en al bereikt.
Toen Willem i aan de Regeering kwam, wijdde hij zich terstond
met allen ijver aan de herstelling van het deerlijk vervallen on.
derwijs in de Noordelijke provinciën, en ook al zeer spoedig
in alle provinciën der Vereenigde Nederlanden. Hij begreep, dat
niet één middel krachtiger dan dit kon werken om één zelfde
nationaal gevoel in alle onderdanen zijns Rijks op te wekken.
Hij had het Onderwijs, ten gevolge der Fransche overheersching,
geheel en al gedesorganiseerd gevonden. Hij maakte dan ook, door
een Besluit van 20 Maart 1814, de Wet van 3 April 1806 weder
verplichtend. In die Wet vond hij geformuleerd wat met zijne
ideëen strookte. Belangstelling in de ontwikkeling en verspreiding
van het'hooger Onderwijs, oppermacht van den Staat met terzijde
kerkelijken - invloed, een # Christendom boven Qeloofs--stelingva
verdeeldheid," gelijk men het later heeft uitgedrukt; maar
toch geheel en al afhankelijk van den geest, die schoolbeambten en schoolmeesters bezielde. Een Protestantsche tint, ontdaan van het Calvinistisch leerbegrip, maar doortrokken van een
religieus Rationalisme, dat niet alleen geneigd was om aan de
Regeering rechten toe te kennen, welke de Kerk altijd als de
hare had beschouwd, maar dat zelfs van die regeeringsalmacht,
in naam van de Rede, een soort van Dogma maakte, werd spoedig over het Lager Onderwijs in Noord-Nederland gespreid. De
f11aateckappij tot Nut van 't Algemeen was daartoe de krachtigste
bondgenoot der Regeering. De invloed, dien de predikanten op het
Lager Onderwijs uitoefenden, bleef nog altijd zeer groot. Zij toch
waren de krachtigste bevorderaars dier 1Vlaatsckappij tot Nut van
't Algemeen en zij leidden hare werkzaamhéid in die richting.
Zóóveel had men in Noord-Nederland in vroeger jaren van den
invloed der Staatskerk ondervonden, dat zelfs Katholieken, ja zelfs
Roomsch- Katholieke geestelijken, zich nu en dan lieten mede
om in den geest dier Maatschappij te werken. Aan velen-slepn,
immers scheen de Wet van 1806 eene weldaad toe: vergeleken
bij den stand van zaken, dien zij vóór 1798 hadden gekend.
Het getal dier geestelijken was echter gering.
,
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De Politiek van Willem i bracht derhalve mede: de handhaving van de Wet van 1806 voor het Lager Onderwijs en tevens
oppermacht der Regeering, zoowel in het Middelbaar en Hooger,
als in het Lager Onderwijs; bevordering van den Noord-Neder.
landsch-Protestantschen invloed en fnuiking van de morale macht
der R. K. Geestelijkheid; vooral van den invloed, welken Fransche
geestelijken, of instellingen, wier hoofden buitenslands leefden
(congregatiën) in de Zuidelijke, Franschsprekende provinciën zouden
kunnen uitoefenen. Mocht de Koning wellicht voor zich zelf daarover
ruimer gedacht hebben, dan toch waren zijne raadsleden ontegenzeggelijk de meening toegedaan, dat de Katholieke Geestelijkheid
slechts onkunde en bijgeloof bevorderde en de verstandelijke vorming
der jongere geslachten op erbarmelijke wijze verwaarloosde. A. R.
Falck, Goubau, Gobbelschroy en van Ghert, zijne dienaren in kerkelijke zaken en in die van Onderwijs, gingen uit van die ziens
leverden in dien geest hunne rapporten in, en versterkten-wijze,
den Koning in zijne begrippen over de almacht van den Staat. 1)
# Het bestuur over en de leiding van het Openbaar Onderwijs is een souverein recht, een recht van de Kroon. In.
dien men van dat beginsel mocht afwijken, of hetzelve aan het
Geestelijk gezag afstaan, zoude men de grondzuilen van den Staat
ondermijnen." 2) Z66 schreef later de Staatsambtenaar, die het denkend en formuleerend werktuig der Regeering is geweest, toen
deze hare verhoudingen tot de Kerk en tot het Onderwijs regelde.
De groote fout van Willem i en van diens raadslieden was
dan ook, dat zij de moreele krachten, welke door het begrip van godsdienst, van ouderlijk gezag en van vrijheid worden opgewekt, te zeer
in de quaestie van het Onderwijs miskenden. Wat het stoffelijke aan
dit bevorderden zij zooveel als in hun vermogen was. ,, Goede-belangt,
onderwijzers, een belooning in evenredigheid met hunnen arbeid,
-geschikte schoollokalen, zijn de eerste voorwaarden, waarvan de
goede uitslag van het onderwijs in de lagere scholen afhangt,"
.neide A. R. Falck in zijn Rapport aan den Staat over het Onder1) Dat blijkt uit vele plaatsen in het handschrift van P. G. van Ghert.

2) Van Ghert's handschrift.
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wijs in 1819. De onkosten van het onderwijs kwamen grootendeels ten laste der ouders: de leermeesters kregen een karig tractement uit de gemeentekas, maar moesten verder door de school..
gelden in hun onderhoud voorzien; de scholen behoorden of
aan bijzondere personen, die vergunning tot het geven van
onderwijs gekregen hadden, of wel aan de gemeenten.
Zeer dikwerf behoorden ook de scholen, vooral in de Noordelijke
provinciën, nog aan de Protestantsche kerkbesturen. In vele dorpen
was het zeer moeielijk uit te maken, aan wie het eigendom der
schoolgebouwen toekwam, of dit behoorde aan de Gemeente of
wel aan het Kerkbestuur. De oude gewoonte, — laten wij het noemen
-de oude sleur, — was zelfs nog na de Omwenteling en de overheer
blijven voortduren: vooral ook doordat de notabelste Her--sching
vormden meestal tegelijk burgemeesters, raadsleden enz. waren, en
doordat dezen als kerkbestierders en als magistraten tegelijk feitelijk
de Protestantsche suprematie moesten handhaven. Het schoolbestuur
was in handen van door den Staat aangestelde schoolopzieners ; onder
dezen stonden, in steden van eenig- belang, schoolcommissiën. De
Belgen rekenden het tot een grieve, dat van de zeven-en- zestig
schoolopzieners in de Noordelijke provinciën slechts één Katholiek was en dat, terwijl negen tiende gedeelten van Noord-Brabant
tot de Katholieke godsdienst behoorde, aldaar zeven Protestantsche
en slechts vier Katholieke schoolopzieners waren aangesteld.
Zelfs in Belgie, beweerden zij, zocht de Regeering den Protestantschen invloed op de Lagere School te vermeerderen; bij name
in de Provincie Luik, waarvan een Protestant, mr. Sandberg,
Gouverneur was. Nog veel meer echter dan door Hollanders en Protestanten aan het hoofd der Lagere School te plaatsen, zochten de
schoolautoriteiten op de jeugd te werken, door hetgeen men in
Belgie ,,kettersche boeken" noemde. Aan dit, trouwens niet ongegronde, wantrouwen van de bewoners der Zuidelijke provinciën is
het dan ook te wijten, dat de pogingen der regeering van Willem i
om het. onderwijs meer algemeen te maken en te verbeteren herhaaldelijls stuitten op den tegenstand der bevolking. In het Rapport
van den minister van Binnenlandsche Zaken over den staat van het
onderwijs in 1825 vindt men, dat de Noordelijke provinciën
,
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1073 gemeenten telden, met 1,835 gemeentescholen, de Zuidelijke daarentegen 2,645 gemeenten met 2,054 gemeentescholen.
Op de 1,835 scholen der Noordelijke provinciën waren 196,248,
op de 2,054 scholen der Zuidelijke povinciën 187,722 leerlingen: de verhouding was derhalve van de Noordelijke tot de Zuidelijke
provinciën, als 107:91. Op de bijzondere scholen in geheel het
Rijk waren 173,241 leerlingen, waarvan 33,383 in de Noorde.
lijke, en 119.858 in de Zuidelijke provinciën. In het geheel
telden derhalve de Noordelijke provinciën op elke 1000 inwoners
109, en de Zuidelijke 79 schoolkinderen. 1)at de tegenzin om het getal gemeentescholen te vermeerderen, welke in Belgie heerschte, en
de betrekkelijk grootere hoeveelheid van leerlingen op de bijzondere
scholen toe te schrijven is aan het wantrouwen, dat de ouders
koesterden tegen de richting, welke aan het Onderwijs werd gegeven, is een bekende zaak.
Desniettegenstaande nam het aantal scholen, vooral in de Noorde
provinciën , en ook in de provinciën Limburg en Antwerpen-lijke
belangrijk toe. De Regeering beijverde zich om armenscholen, normaalscholen , herhalingsscholen te stichten en te ondersteunen:
iedere stichting eener nieuwe school in de Zuidelijke provinciën
scheen zij als een soort van overwinning te beschouwen. liet is
ontegenzeggelijk waar, dat zij door de verspreiding van nuttige
kennis, in menig opzicht, ten goede gewerkt hebben; maar het
hoog opgevoerd begrip van Staats-almacht en de zucht tot Propaganda voor een rationalistisch Protestantisme wekte een wantrouwen op, dat later de wrangste vruchten heeft gedragen. De kosten
veroorzaakt door het openbaar lager Onderwijs bedroegen in 1826
voor den Staat J 274,971, voor de provinciën t 77,468 en voor
de gemeenten f 887,344.
Het middelbaar Onderwijs berokkende aan de Rege-ering niet
minder zorg dan het lager. Dit was in de Zuidelijke provinciën
en in Noord-Brabant bijna geheel en al onder den invloed der
Geestelijkheid. De Latijnsche scholen, die in de groote steden bestonden, waren wel is waar gemeenteinstellingen, maar overal
in de Zuidelijke provinciën bestonden collegiën en Latijnsche
-scholen, die voor het grootste gedeelte instellingen waren uit de
-
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tijden voor de Fransche overheersching, welke in Noord -Brabant,
ondanks de heerschappij der Staten- Generaal, toch in stand gehouden waren, hetzij door vroegere fundatiën, hetzij door gemeenten, welke daarvan voordeel trokken. Hier en daar verleende het
Rijk wel is waar eubsidiën aan Latijnsche scholen, hoewel met
spaarzame hand: doch het grootste gedeelte van het onderhoud
viel ten laste der steden.
In 1825 bedroeg het aantal leerlingen op de Latijnsche scholen en collegiën in de Noordelijke provinciën 1550, in de Zuidelijke 5,498, namelijk, op de openbare scholen. Het getal van
hen, die op bijzondere scholen, dat is, in kleine seminariën en geestelijke inrichtingen, onderwezen werden, is in het Rapport niet
opgegeven. Evenwel moet dit getal aan de aandacht der hooge
Regeering niet zijn ontgaan. Althans den 8° April 1823 zond
de secretaris des Konings, de Mey van Streefkerk, een kabinet schrijven aan den Directeur-Generaal van R. K. Eeredienst Goubau
en aan den Minister van.Openbaar Onderwijs, Falck, waarin gezegd
werd, # dat meest alle de van ouds bestaande Latijnsche scholen in
de Provincie Noord -Brabant merkelijk afnemen, sedert de op.
richting van een klein seminarie te St. Michiels - Gestel, werwaarts
de meeste scholieren zich begeven, wier ouders of bloedverwanten
voornemens zijn deze kweekelingen tot de geestelijken stand op
te leiden." Na dit Koninklijk Besluit medegedeeld te hebben
laat mr. P. G. van Ghert er op volgen: # nadat te dezer zake
het noodige onderzoek gedaan en bevonden was, dat het aangeduide kwaad zich niet alleen tot het kleine seminarie van
St. Michiels -Gestel bepaalde, maar zich over allerlei soortgelijke
gestichten had uitgestrekt, traden de heeren Falck en Goubau
ten deze in overleg en beraadslaagden over de middelen, welke
zij zouden kunnen beramen, om het kwaad uit te roeien.
Nu stelden Goubau en Falck te zamen een Rapport op, dat den
29a November 1823 den Koning werd voorgelegd, in verband met
een Memorie door beide heeren den 23" October 1823 te voren
gesteld. Goubau was de schrijver 1) van die Memorie; hij zeide
1) Althans de onderteekenaar de opsteller is waarschijnlijk van Ghert.
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daarin: 1l ik heb gemeend van deze gelegenheid gebruik te moeten
maken om nader de noodzakelijkheid aan den Koning te be.
toogen, om deszelfs zorgen niet slechts tot de collegiën en La.
tijnsche scholen te bepalen, maar die ook te willen uitstrekken
tot het Hooger Onderwijs, ten behoeve ' der jongelingen, welke genegen mochten zijn den geestelijken stand te omhelzen." De Koning nam hetgeen hem voorgesteld werd aan en hieruit is het
Collegium Philosophicum voortgekomen.
Het Hooger Onderwijs had al dadelijk de aandacht van Wil
i getrokken: het had door de inlijving bij Frankrijk zeer-lem
veel geleden. Bij Besluit van 2 Augustus 1815 werd de Hoogeschool van Utrecht hersteld: die van Leiden en van Groningen
waren door Napoleon behouden. Verder werden Athenaea opgericht te Harderwijk, te Franeker, te Deventer, te Amsterdam, te
Middelburg en te Breda. Beide laatste zijn evenwel nooit feite.
lijk tot stand gekomen. Later werden te Gend en te Luik insgelijks
Academiën opgericht en die van Leuven behouden. Door organisatie van het HoogerOnderwijs, door bezoldiging van rijkswege
der professoren, door het oprichten of begunstigen van hulpmid
voor de studiën, als gasthuizen, ontleedzalen, kabinetten,-deln
musea en bibliotheken, deed de Regeering zeer veel voor het Hooger
Onderwijs. In 1826 studeerden aan de zes Academiën 2774 jongelieden: hieronder begrepen 252 studenten van het Collegium
Philosophicum, wier getal evenwel spoedig afnam. Bovendien waren
er aan de Athenaea nog verscheidene studenten, waarvan het getal
aan de Regeering niet was opgegeven. De inrichting der Academiën
en de zorg daarvoor zou, voor dien tijd althans, niets te wenschen
hebben overgelaten, wanneer bij de benoeming der professoren,
Koning Willem i niet in dezelfde politieke fout ware vervallen,
als dit het geval was opzichtens het Lager en het Middelbaar Onderwijs. Het Noord -Nederlandsch en het Protestantsch element aan
de drie Belgische Academiën werd ook hier een steen des aan
voor de bevolking. Te Leuven, te Gend en te Luik werden-sto
verscheidene Noord - Nederlanders en ettelijke Duitschers tot professoren benoemd: de meesten dezer waren Protestanten: Kink er,
van Rees en Ackersdijk te Luik, Holtius en Visscher te Leuven,
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Thorbecke en Bergsma te Gend, en zoo nog anderen. Het moest
den Belgen natuurlijk zeer tegen de borst zijn, dat zij ongeschikt
geacht werden om de eigen zonen van hun vaderland op te leiden.
De zucht om Franschen invloed te weren, om de macht der Geestelijkheid te fnuiken en om eene samensmelting te bevorderen
tusschen Noord- en Zuid-Nederlanders, waardoor echter aan het
Hollandsch element het overwicht zou worden gegeven, heeft
Willem i die fouten doen begaan, waardoor hij later de helft van
zijn Rijk verloren heeft.
Het valt niet te ontkennen, dat zich op intellectueel gebied in
Noord-Nederland, in het tijdvak van 1815-1830, een veel
krachtiger beweging vertoonde dan in Zuid-Nederland. Geen
enkel verstandig en nadenkend man zal het evenwel thans nog
in de gedachte komen, om dit aan dezelfde oorzaak toe te schrijven,
als waaraan onze Hollanders van vóór vijftig jaren dit geweten hebben. Dezen toch waren toen door de leiders der
openbare meening inderdaad in den waan gebracht, dat een Belg
veel minder bekwaam was dan een zoon van het bevoorrecht Ba
geslacht; dat hij verzonken was in onwetendheid, bijgeloof-tafsch
of lichtzinnige twijfelarij. De oorzaak van de minderheil op het
gebied van intellectueele beweging, welke in dat _tijdvak bij de
Zuid- Nederlanders waar te nemen valt, is alleen toe te schrijven
aan de omstandigheid, dat Belgie twintig jaren lang met Frankrijk
was vereenigd geweest en dat Parijs schier alle intellectueele
krachten der Belgische provinciën tot zich had getrokken; zoo
dat de Fransche centralisatiezucht dáárdoor voor Frankrijk al de
talenten had in beslag genomen, die anders het eigen vaderland tot sieraad en tot kracht hadden kunnen wezen. Immers
zoowel onder de Republiek als onder het Keizerrijk had men er
naar gestreefd om alle talenten zooveel mogelijk ondergeschikt
te maken aan één doel, namelijk aan de militaire macht van
Frankrijk. De Fransch- sprekende Belg kon dus slechts zeer weinig
gelegenheid vinden om zijne talenten en zijne bekwaamheden in
eene andere richting te ontwikkelen. Maar er was nog eene andere
reden. De groote meerderheid van het Belgisch volk sprak de
Vlaamsehe taal: en deze werd door den Franschman nog minder
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gewaardeerd dan b. v. het boeren Friesch in onze dagen. Ook de
Vlaming kon derhalve geene gelegenheid vinden om zich intellectueel te doen gelden, tenzij hij de taal van het overheerschende
gedeelte tot de zijne had willen maken. 1
Niettemin dagteekent van de dagen der Regeering van Willem i
eene beweging om de Vlaamsche taal in eere te herstellen, om
haar hare beteekenis terug te geven en te voorkomen, dat zij in
het Belgie van na 1830 door het Fransch geheel en al zou verdrongen worden. De man, aan wien de eer toekomt van het
eerst als strijder te zijn opgetreden voor de taal der Vlamingen,
is Willems. Hij was in de nabijheid van Antwerpen in 1793
geboren. Hij had in de dagen zijner jeugd geene andere taal
erkend gezien dan de Fransche. Zelfs na de bevrijding en de
vereeniging met Noord-Nederland bleef het Vlaamsch geminacht,
als de taal der boeren en der kleine burgerij. Willems echter nam
het voor deze geminachte taal op. Hierdoor werd hij een krachtig
bondgenoot voor de Regeering, welke dan ook zijn streven, zooveel
zij kon, ondersteunde. Hij bestudeerde die taal, hij wees hare innige verwantschap aan met die, welke in de Noordelijke provincien
werd gesproken, hij gaf den Vlamingers opnieuw eene eigen Letterkunde, waarvan zij gedurende de Fransche overheersching
waren beroofd geworden. Die Vlaamsche taal was trouwens al
dadelijk een middel om tot de groote menigte te spreken: want
al misten de Clericalen van Gend, van Brugge en van Antwerpen
mannen als Willems, — deze toch behoorde volstrekt niet tot
de hunnen, -- zij wisten nochtans reeds zeer wel de volkstaal te gebruiken, om, al was het dan ook niet in een fraaien letterkundigen
vorm, tot het volk te spreken en dit aan te sporen tot verzet
tegen de Hollanders.' Tal van boekjes voor het volk en in
couranten, die als strijdschriften moesten dienst doen, zijn van
1825-1830 verschenen. Willems vond een waardigen medearbeider voor de Vlaamsche taal in J. B. David, in 1801
te Lier geboren en in 1866 overleden. In 1825 moest hij
)

1) Ons bestek brengt niet mede om te spreken over die Belgische geleer.
den, welke in het Fransch geschreven hebben.
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zijne betrekking als leeraar aan het klein Seminarie te Mechelen nederleggen, maar aanvaardde die weder in 1830. Hij was
van 1834 tot aan zijn dood hoogleeraar te Leuven. Zijn letterkundige arbeid ter bevordering van de Vlaamsche taal begon
reeds in 1822, toen hij op nog jeugdigen leeftijd te Mechelen
werd aangesteld. Hij zette dien arbeid in tal van geschriften onvermoeid voort tot aan zijnen dood. Als Katholiek, en als zeer gehecht aan het Catholicisme, was hij een tegenstander van de Poli
I: als Vlaming was hij een groot bewonderaar-tiekvanWlm
van Noord-Nederlands voortreffelijkste schrijvers, wier taal hij als
één met de zijne beschouwde.
De politieke omstandigheden waren echter, tijdens de Regeering
van Willem i, niet gunstig voor de bewonderaars der Vlaamschetaal. De uitstekendste mannen in België met betrekking tot talenten
en tot hun maatschappelijken stand spraken Fransch: het werd een
der grieven tegen de regeering der Hollanders, dat de Hollandsche taal'
voor officieele stukken en voor de Balie verplichtend werd verklaard.
Men bleef dus de Fransche taal spreken, al was het dan ook
slechts uit oppositiegeest. Mannen als Raepsaet, als Reiffenberg, als.
Gerlache, hebben in het Fransch geschreven: ook de Belgische
redenaars in de Tweede Kamer der Staten- Generaal, die in talenten voor hunne medeleden uit de Noordelijke provinciën niet
behoefden onder te doen, bleven in het Fransch spreken.
Hun voorbeeld werd gevolgd door een groot gedeelte der Belgische dagbladpers. Het dagblad begon in den tijd, waarover wijs
thans spreken, een voedsel (al was het dan ook volstrekt niet
altijd een gezond voedsel) voor den geest te worden, dat voor
het volk bijna even noodzakelijk en onmisbaar werd geacht als
het Onderwijs, en niet minder dan dit een belangrijken invloed_
daarop uitoefende. Men verbeelde zich evenwel niet, dat de Pers
van dien tijd reeds aanstonds zich onderscheidde door geleerdheid
en wetenschappelijke kennis of ook slechts door goeden stijl of
taal. Dit alles liet nog zeer veel te wenschen over. Al zeer spoedig
moest ook deze dagbladpers de willekeur en het despotisme van
-Willem i ondervinden: hoezeer ook deze zich aanvankelijk slechts.
aan de Clericalen deden gevoelen. Fransche vluchtelingen daar-
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entegen werden in het openbaar of in het geheim ondersteund.
Tal van vreemdelingen, die op bescherming konden rekenen,
omdat zij de Bourbons haatten en de Roomeche Geestelijkheid op
alle mogelijke wijze aanrandden, moesten in hun onderhoud voorzien door hunne pen. De geest der Belgen, gewoon om te Fransquillonneeren 1 liet zich al spoedig medeslepen door deze gesalariëerde pennevoerders, welke niet eens Benige oorspronkelijk.
heid bezaten; maar zich vergenoegden met op Belgische schotels
voor te dienen, wat in Frankrijk werd bereid als kost voor de
Geuzen van den nieuweren tijd. In 1828 werden echter die gerechten met een andere saus toegediend. Wij moeten wel is waar
erkennen, dat ook in Noord-Nederland de kost, welken die Fransche journalisten opdischten, zeer uitstekend werd bevonden, zoolang zij dien met een sterk gekruide antipapistische saus toedienden. Wij moeten er echter bijvoegen, dat men dien onverteerbaar en
walgelijk vond, toen die saus na een wijle tijds ontbrak. Maar reeds
in 1828 trad in Zuid-Nederland een ander geslacht van journalisten op: jonge mannen namelijk, geboren Belgen, die voor het
meerendeel eveneens in het Fransch schreven, die kracht, moed
en talent betoonden, die het wapen van de pen wisten te gebruiken
en die in geen geringe mate de omwenteling hebben voorbereid.
Iedere belangrijke stad, als Brussel, Gend, Antwerpen, Luik en
Bergen, had reeds hare dagbladen; soms zelfs meer dan één,
het eene clericaal, het andere liberaal, soms ook van iedere partij
één of meer. Ook aan vlugschriften was reeds geen gebrek.
In Noord-Nederland oefende de Pers geen minderen invloed
uit: te 's-Gravenhage, te Amsterdam, te Leiden, te Utrecht, te
Haarlem, te Leeuwarden en te Arnhem verschenen bladen, die
meest allen nog bestaan: het belangrijkste, niet het oudste, het
Handelsblad, dagteekent van de dagen vóór 1830. Het werd
opgericht door een Katholiek, Van den Biesen, hoewel het niet
in Katholieken zin werd geschreven.
Het was er evenwel verre van daan, dat de dagbladen reeds zoo,
),

1) Een uitdrukking der Vlamingers, welke den lezer niet onbegrijpelijk zal
wezen.
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algemeen verspreid waren als thans. De meeste verschenen twee
of drie malen 's weeks, en oefenden ook toen reeds een zeer
groeten invloed uit. Over het algemeen lag evenwel in den toon,
dier dagbladen iets, dat wel verre van tot de bevrediging der
Belgen mede te werken, dezen integendeel als scheen uit te dagen.
Immers men moet zich niet verbeelden, dat men te Brussel en. kundig bleef van hetgeen te Arnhem werd geschreven. Die uitdagende toon kon niet anders dan verbittering en ontevredenheid
teweegbrengen. Zoo werden onder anderen de uitvallen van de
2rnhemsc, e Courant geweten aan den invloed van een predikant:
Donker Curtius. Men beweerde dat de adviezen van dezes
broeder, die lid was van de Staten- Generaal, slechts een weerklank
waren van die uitvallen, welke zij aan den invloed van dien predikant toeschreven. Bij ettelijke niet te miskennen goede hoeda.
nigheden onzer Noord -Nederlandsche Pers valt het evenwel niet
te ontkennen, dat het bewustzijn van de meerderheid der HoIlanders boven de Belgen en van de Hervormden boven de Katholieken, gepaard aan eene ietwat saaie gemoedelijkheid (een karaktertrek van de Noord-Nederlanders in dien tijd) en aan een niet
verholen afkeer tegen de Belgen, onze dagbladpers bezielde.
Na en met de dagbladen oefenden de tijdschriften en geleerde
of geletterde genootschappen ook toen reeds een machtigen invloed op
de openbare meening uit. De Vaderlandseke Letteroefeningen en
de Recensent voerden een soort van heerschappij op letterkundig
gebied. Zij deelden lof en blaam uit, naarmate het overeenkwam met..
de zienswijze dier mannen, die niet altijd tot de grootste talenten behoorden, maar die desniettemin b. v. over een Bilderdijk hunvonnis uitspraken, alsof dit zonder appel was. De nakomeling
heeft dan ook de vonnissen dier kleine letterhelden over-schap
groote geesten niet bekrachtigd. Het Koninklijk Instituut, het
voortreffelijkste in zijn soort in ons land, uitgezonderd, werden de geleerde genootschappen als b. v. de Maatschappij van
Letterkunde te Leiden, het Provinciaal Genootschap van Kunstenen Wetenschappen te Utrecht als regenten, bestierders en weg
beschouwd voor de letterkundigen. In iedere voorname-wijzers stad had men zulke maatschappijen, die zich de beoefening van,
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letteren, van natuurkundige of van rechtsgeleerde wetenschappen
als doel voorstelden. Zij werkten, ieder in haren kring, niet
weinig mede om de verstandelijke vorming van wetenschappelijke
mannen te bevorderen. Meestal bleven zij nog besloten in enge.
ren kring. Men verkeerde in een tijd der echte regeering van
hetgeen de Franschen la Bourgeoisie noemen: de Noord-Nederlanders daarenboven zijn een „burgerlijk" volk. Dit bleek zoowel van,
zijn goede als van zijn verkeerde zijde vóór en na 1830. Men dacht er
toen nog weinig aan om overal n het Volk" als hoofdfactor te behandelen. ,,Alles vóór ket volk, niets áóór kei volk ", was eene alge•
meene leus, waarnaar zich de kleine burgerij, de handwerkslieden
en de boerenstand zonder tegenspraak voegden. Hierop maakte
slechts de Maateckappij tot Nut van 't Algemeen een uitzondering.
Deze, die voornamelijk geleid en bestuurd werd door predikanten en
onderwijzers, vond steun bij en steunde zelf alles wat een soort
van humanitair philanthropisch en reeds tamelijk - rationalistisch
,,Christendom boven Geloofsverdeeldheid" voorstond. De Maatschappij telde in 1830 ruim 13000 leden, waarvan 1200 in de
Zuidelijke Provinciën. Zij werd door de Regeering zeer gesteund.
Men beproefde, hoezeer nog op zeer bescheiden wijze, voor de
Roomsch-Katholieken in de Noordelijke provinciën, eene der gelijke Maatschappij op te richten, onder den naam van R. C.
Maateckappij ter bevordering van Godsdienstige Wetensckap en
Goede Zeden door kei Koninkrijk der Nederlanden. Zij stelde zich
ten doel: goede boeken te verspreiden en onderwerpen te behandelen, die invloed op de verlichting des volks konden
hebben; liefde voor den R. K. Godsdienst, gehoorzaamheid aan.
den Koning en gehoorzaamheid aan de wetten aan te kweeken.
De Noord-Nederlandsche Maatschappij stelde zich in verbinding met een soortgelijke, welke omstreeks denzelfden tij d_
(1821) te Brussel door Graaf de Robiano, werd opgericht. Haar
hoofdbestuurder was de Aartspriester van Utrecht, G. van der
Nooi, haar Secretaris, J. G. Le Sage ten Broek. Deze was de
zoon van een Hervormd predikant te Rotterdam en notaris te
Naaldwijk; hij ging echter tot de Katholieke kerk over en legde
later zijn notariaat neder, om zich enkel aan de Katholieke let-
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terkunde te wijden. De R. K. Maatschappij zorgde wel, dat zij geen
aanstoot kon geven, en maakte daarom geen afdeeling, die meer
dan 20 leden telde, wat door het nog van kracht zijnde Wetboek van Napoleon met gevangenis kon gestraft worden. Er
bleek weinig van hare werkzaamheden, dan dat zij eenige boekjes
voor het Volk in het licht gaf, die inderdaad niet als ,, opruiend"
konden worden beschouwd. De geest van Protestantsche onverdraagzaamheid vond evenwel reden tot ergernis in de Aflaten, door
den Paus aan de leden geschonken. 1 ) Deze zeer eenvoudige Maat
verre na niet den invloed uitoefende van de be--schapij,deo
gunstigde Maatsckappij tot Nut van 't Algemeen en van het Bijbelgenootschap, was echter een ergernis voor de anti-papistische ijveraars
in de Noordelijke provinciën. Dezen vonden steun bij de Regeering: bij Koninklijk Besluit van 21 Augustus 1823 werd de
R. K. Maatschappij te Utrecht en de Zustervereeniging te Brussel
opgeheven.
Wij hebben gemeend op deze zaak,, waarover wij reeds in een
vorig hoofdstuk hebben geschreven, te moeten terugkomen. Zij beteekent wel is waar, zeer weinig, vergeleken bij andere gebeurtenissen
van dat tijdvak, en toch is zij volstrekt de aandacht des geschied
herstel van de Katholieken van Noord--schrijve,dt
Nederland in hunne rechten wil beschrijven, niet onwaardig.
Gelijk het tijdschrift De Godsdienstvriend, dat het eerst in
1813 werd uitgegeven, het eerste eenigszins belangrijk teeken was
van een nieuw Teven op het gebied der openbaarheid door de.
Pers, zoo is de Roomsep Katkolieke Maatschappij te Utrecht,
het eerste teeken geweest van een vernieuwd leven op het gebied
van gemeenschappelijke samenwerking door vereeniging, dat gegeven
werd door de Katholieken van Noord-Nederland. Die eerste poging
werd versmoord: de Regeering achtte de zaak belangrijk genoeg
om daartoe te moeten overgaan. Op de Katholieken boven den
Moerdijk oefende die inmenging der Regeering dezen invloed
I) Mr. P. G. van'Ghert vond de voorwaarden van den Aflaat, welke gedrukt waren, belangrijk genoeg om ze als bewijsstuk te plaatsen achter zijn
manuscript. Hij heeft die Maatschappij nog al zijne aandacht waardig ge-
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uit, dat zij moedeloos de handen in den schoot legden. Le Sage
ten Broek ging voort met den Godsc1ien8ívriend en eenige andere
geschriften uit te geven. Meestal waren het vertalingen uit het
Fransch; slechts weinig oorspronkelijks werd daaronder aangetroffen.
Men ziet hieruit, dat evenals de Pers der Fransche Voltairianen
den dagbladschrijvers der liberale partij in Belgie hunne ideën gaf,
zoo ook de sterk geprononceerde royalistische Katholieke Pers van.
Frankrijk die aan Nederlands Katholieken schonk. Le Sage ten
Broek werd vervolgd wegens eenige zijner artikelen in den Gods.
dienstvriend. Hij kon zelfs geen advokaat vinden, die zijn zaak durfde
opnemen, en men bevond zich reeds in de dagen van opgewondenheid
vóór 1828 en 1829: waarom hij een verzoekschrift bij den Koning
indiende, waarop de rechtsvordering werd tenietgedaan. Het was
niet zoo zeer om den schrijver in de gevangenis te zetten, dan
wel om de Katholieke Pers te muilbanden. De drukker van Langen.
huijsen te 's Gravenhage werd insgelijks vervolgd wegens het nadruk
een boekje; L'Autel et te Trone, dat als vernederend--kenva
voor de macht des Vorsten werd beschouwd. Hij werd alló
vrijgesproken, omdat hij slechts een nadruk had geleverd. Nog
weinig gewoon aan het gebruik hunner rechten, daarentegen
nog te zeer gewoon aan achteruitstelling, bovendien overtuigdvan de niet zeer gunstige gezindheid zoowel van de Regeering, als
van de Protestantsche meerderheid der bevolking, bleven de
Noord-Nederlandsche Katholieken zich onthouden van alles wat
maar eenigermate geleek naar zelfstandig handelen. Zij oefenden
dan ook een zeer geringen invloed uit op de intellectueele beweging van het tijdvak van 1815-1830. Het gelukte hun
slechts hier en daar, b. v.: te Utrecht, te Amsterdam, te 's Hage
één enkele R. K. Parochiale Armenschool op te richten. Voorts
gingen hunne kinderen op scholen, waarop men in de schoolboeken,
die daar gebruikt werden, kon lezen, dat er slechts twee HH.
Sacramenten waren, terwijl zij zelven of wel boeken lazen, die
nagenoeg alle van een Rationalistischen Protestantschen geest waren
doortrokken, of... in het geheel niet lazen.
Het laat zich begrijpen, dat op deze wijze geen Katholiek een belangrijke plaats in de Wetenschap en Letteren heeft kunnen innemen.
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En toch was het tijdvak van 1815-1830 volstrekt niet onbelangrijk voor Noord - Nederlands Wetenschap en Kunst. Na de
omwenteling en na de Fransche overheersching scheen men in
Holland vrijer te ademen. Gelukkig noemde men zich tevreden onder een nationalen vorst. Men legde zich met nieuwen
ijver toe op Wetenschap en Letteren. Het scheen alsof alles af
geworden was van de beroeringen der Politiek. Men-kerig
zocht in te halen wat men aan kostelijken tijd in staatkundige
twisten had verspild, of wat men had moeten derven, ten ge.
volge van vreemde heerschappij. Er is in de geschiedenis van
de Wetenschap en de Letteren van het kortstondig tijdvak van
1815-1830 inderdaad iets, wat getuigt, dat de Nederlanders diep
en warm gevoelden voor een eigen nationaliteit en voor een
eigen taal. Ons bestek gedoogt niet, dat wij dit onderwerp
eenigermate uitgebreid behandelen. Genoeg zij het aan te
merken, dat de Regeering alles in het werk stelde wat in
haar vermogen was, om Wetenschap en Kunst te bevorderen.
Onze academiën verrezen, na een tijdlang gekwijnd te hebben , of na gelijk Utrecht te zijn opgeheven geweest, en gaven
bewijzen van levenskracht. Mannen als Jan Melchior Kemper,
als de Israeliet Jonas Daniel Meijer, 1) geneeskundigen als Bleuland, Sandifort, van Geuns, Pruis van der Hoeven, Thomassen,
a Thuessink; natuurvorschers als Brugman, Uilkens, Stratingh;
Protestantsche godgeleerden als Clarisse, van Hengel, van der
Palm, Borger, A. Des Amorie van der Hoeven; beoefenaars der
oude letteren als Wyttenbach, Peerlkamp, David van Lennep,,
Bosscha; beoefenaars der wijsbegeerte als Kinker, van Hemert,
van Heusde strekten der Wetenschap en hun vaderland tot eer.
De klassieke oudheid bleef nog altijd bij den Nederlander in
groote eer. De academische lessen werden nog steeds in hetLatijn gegeven. Wel had de naijver tusschen Walen, die slechts
Fransch, en Hollanders en Vlamingen, die slechts hunne moedertaal
kenden en niet aan elkander den voorrang wilden afstaan, de Regeering dit Besluit doen nemen; maar zij bleef daarmede toch
1) Wij noemen slechts weinig namen: immers wij schrijven geen geschiedenis van Wetenschap en Kunst.
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00k de oude overlevering onzer Hoogescholen volgen. De Re•
geering immers gebood slechts wat door, de openbare meening
van onze geleerden werd gevorderd. De liefde voor de Letter.
kunde der Ouden was nog vrij algemeen: de Grieksche en Ro.
meinsche dichters dienden nog velen onzer dichters ten voorbeeld :
de oude wijsgeeren werden nog als modellen beschouwd en hunne
historieschrijvers als de grootste meesters in hun vak bewonderd.
Het was er dus verre van daan, dat het classicisme werd verlaten:
al had men zich ook reeds min of meer losgemaakt van den eerbied
voor de oude overleveringen op het gebied van wetenschap en letteren. Men kan van dit tijdvak 1815-1830 zeggen, dat onze vaderen nog niet gebroken hadden met de heerschappij van het gezag
der oude meesters, dat zij nog niet de individualiteit en
de vrijheid daarvoor in de plaats hadden gesteld; maar dat
hun tijd en ook die van 1830-1848 overgangstijdperken waren.
Zij stelden nog de Ouden boven de ,,Nieuweren" en dachten
er nog niet aan, dat men eens aan de natuurkundige wetenschappen den voorrang boven de letterkundige zou geven. Ieder
-geleerde moest „klassiek" gevormd wezen.
De Hervormde theologie, die aan de Academiën onderwezen
en op de kansels werd geleerd, had nog altijd eenigermate een
Calvinistische tint behouden; hoewel men die reeds vrij algemeen
was begonnen te „verwateren". Men zou het nog wel niet gewaagd
hebben om hetzij in predikatiën, hetzij in geschriften, die voor het
volk toegankelijk waren, de leerstukken van het Christendom, als de
H. Drieëenheid of den zoendood van Jesus-Christus stoutweg te
ontkennen; men zou zelfs nog niet de wonderen van het Oude
of Nieuwe Testament geloochend hebben. Evenwel begon er zich
met ieder jaar al meer en meer eene strekking te openbaren, om
den Zaligmaker der wereld in een ander licht te stellen, dan dit
door de Katholieke Kerk wordt gedaan, en ook nog destijds door
verre weg de meeste Protestanten gedaan werd. Er werden reeds
pogingen aangewend om de wonderen van het Evangelie als natuurlijke feiten te verklaren. Al meer en meer ging men zachtkens
aan voort met het kinderlijk geloof aan eene Bovennatuurlijke Open.
-Daring te ondermijnen. Een gevoel van zelfbehagelijkheid, om
,

,
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mij zoo uit te drukken, was reeds bij de voornaamste woord
kansel en in geschrifte doorgedrongen. Men roemde-voerdspn
op en droomde van Menschenmin, Verdraagzaamheid en Verlich.
ting. Men beschouwde Noord-Nederland nog altijd als een bij
uitstek bevoorrecht land: wijzer, verlichter en verstandiger dan
andere landen; als een soort van Israël onder de volken. Men
had zich, wat verreweg de meerderheid der Natie betrof, geheel
en al tevreden gesteld met eene verkondiging der Leer en met eene
organisatie der Nederlandsch-Hervormde Kerk, die door de Orthodox- Gereformeerden van vroegere tijden als een afval zou zijn
beschouwd geworden. Aan Remonstranten, aan Lutheranen, aan
Mennonieten werd (figuurlijker wijze gesproken) de hand geboden,
waardoor van de oorspronkelijke „reinheid der Leer" werd afgeweken. Zelfs tegenover Roomschgezinden, mits dezen maar niet al
te „Pausgezind" waren, was dit het geval. Op het terrein van een
algemeen Humanitarisme konden alle Nederlanders het verschil,
vroeger door Godsdienst teweeggebracht, vergeten. Nochtans was
men als Protestant meer verlicht en meer beschaafd, dan men
dit als Katholiek koude wezen.
Had in de voorgaande eeuw de Fransche Philosophie der xvur
eeuw haren invloed op den Hollander uitgeoefend, thans begon.
dit veel meer het geval te zijn met de Duitsche. En de onmiddellijke
werking der Philosophie op de Theologie is altijd en overal, niet
alleen in ons land, belangrijk geweest. Op de academische leerstoelen
werd de Philosophie van Wolff nog verkondigd, maar deze vond
weinig hoorders. Kant, „de wijsgeer van Koningsberg", was de bidsman van vele geesten geworden. Kinker, die als hoogleeraar aan de
academie van Luik werd geplaatst, Paulus van Hemert, hoogleeraar aan het seminarie der Remonstranten te Amsterdam, waren
Kantianen. Maar een dergelijke Philosophie strookte niet met de
-

•

.nog te zeer aan de Orthodoxie gehechte predikanten. Meer
invloed oefende zij uit op de beoefening van de wijsbegeerte des
Rechts. Daarentegen had ook de Philosophie van Ph. W. van Heusde,
,professor te Utrecht, voor een tijdlang een verbazenden invloed:
wel is waar is zijn meest beroemd geworden werk, de Socratiec^ie
sci ool, eerst in 1834 verschenen, maar zijne leer, welke men een
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soort van Grieksch-Christelijke-Humaniteits-leer zou kunnen
noemen, werd algemeen door zijne leerlingen bewonderd. Zij
oefende op de begrippen zijner landgenooten, in zijnen tijd, een
grooten invloed uit.
Wanneer men de geschriften der beste letterkundigen van dat
tijdvak, wanneer men de dichterlijke gewrochten dier dagen op.
lettend volgt, merkt men spoedig op, dat een soortgelijke Theologie èn
ook een soortgelijke Philosophie als die van Van Heusde met haren
adem daarover zijn heengegaan. In dit boek kan alle' n zeer in het
voorbijgaan een blik geworpen worden op de letterkunde van
1813-1830. Wij zullen slechts Benige namen noemen. Als
vrij algemeen geliefd geschiedschrijver, hoewel niet met groote
talenten begaafd, werd N. G. van Kampen het meest gelezen.
Zijn meest bekende werken dagteekenen van na 1830: maar
reeds voor dien tijd heeft hij veel uitgegeven. Niemand streelde
meer dan hij de Noord-Nederlanders in dien waan van eigen
voortreffelijkheid en van voortreffelijkheid des voorgeslachts;
niemand meer dan hij verspreide de bestaande valsche begrippen
omtrent de weldaad der Hervorming en de onwetendheid en
gruwelen der Roomsche Kerk.
Als redenaar, als stylist, als de meest geliefde schrijver voor het
Theologiseerend Noord-Nederland, blonk echter boven .allen Professor van der Palm, te Leiden, uit. Hij wordt, naar de
schatting van bevoegde beoordeelaars, voor den eersten aller proza.
schrijvers van zijnen tijd gehouden. In zijne geschriften, even
als. in zijne persoonlijkheid, toonde hij zich een getrouwe weerkaatsing van het volkskarakter zijner landgenooten. Na voor een
-tijd lang „gekeesd" te hebben, voegde hij zich naar den bestaanden
regeerirngsvorm en werd een hartstochtelijk bewonderaar van het
„herstelde" Nederland en van zijn regeering: hij bleef als Theologant ,l een man van het midden." Hij stierf in 1841. Zijn tijdgenoot,
Abraham des Amorie van der Hoeven, Professor aan de Remonstrantsche Kweekschool te Amsterdam, werd niet minder geacht
dan Van der Palm. Als kanselredenaar werd hij zeker even veel
bewonderd. Ook hij was een dier mannen, welke tot de ge.
trouwste uitdrukking van den geest hunner tijdgenooten kunnen
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gerekend worden, een dier mannen, welke een weerspiegeling zijn
van dien geest, en welke hunne ideën onder de natie verspreiden.
Onder de dichters, die het tijdvak van 1830 en 1831 opluisteren, noemen wij Borger, D. J. van Lennep, om van anderen
niet te gewagen, maar vooral H. Tollens. Deze is de meest
beminde en meest gevierde dichter van dat tijdvak geweest. Hij
was in 1780 te Rotterdam van Katholieke ouders geboren; doch
.-ging later tot de Hervormde Kerk over. Zijn gedichten zijn talrijk : zij munten uit . door keurigen stijl en versificatie en door j uist.
heid van verbeelding, al is het ook dat hij in dichterlijke vlucht
niet het hoogst onder onze keurpoëeten stijgt. Na Cats is niet
een onzer dichters zoo populair, zoo bemind geweest. Zijne kieschheid wat voorstelling betreft, zijne huiselijkheid, zijn geestdrift
voor Oud-Holland en voor Oud- Hollands helden, zijn vurige vader
vielen in den smaak zijns volks: niet minder zijn-landsief,
humanitair christendom. Hij stierf in 1858, door allen bemind
en geëerd, betreurd als de volksdichter bij' uitnemendheid.
Geheel anders was het lot van den grootsten dichter, welken
Nederland na Vondel heeft gehad: voor wien Tollens, wat genie
en talent betreft, verre moet achterstaan, maar die in 1831 is
gestorven, arm en onopgemerkt door de groote menigte: Willem
Bilderdijk. Zijne gedichten hebben nooit do algemeene volksgunst
genoten, zooals die van Tollens, maar door de kenners zijn zij
altijd veel hooger geschat. Er is niet één vak van dichtkunst,
waarin hij niet heeft uitgemunt. Zijne geleerdheid was buiten.
gewoon. Als rechtsgeleerde, als taalkundige, als historiekenner
ging hij verre zijne tijdgenooten te boven, maar ook omtrent
andere vakken van wetenschappen bezat hij misschien even veel
kennis als 1 mannen van het vak :" dit was onder meer het geval met
geneeskunde, natuurkunde en wiskunde. Zijn prikkelbaar en wrevelig
humeur maakte hem echter vele vijanden, en nog meer de heftigheid
zijner pen. Hij was schirr in alles een tegenstander van hetgeen zijn
tijdgenooten vereerden. Ook was hij zeer paradonaal. Hoewel innig
trouw gehecht aan het Huis van Oranje, was hij evenwel geen
Orangist, gelijk de bewonderaars van # Vader Willem" dit begeerden.
Hoewel zeer geloovig Protestant, was hij een heftig tegenstander
,
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van de bovendrijvende richting der Protestanten van zijnen tijd.
Dezen waren in zijn oog niets minder dan afvalligen van de leer
des Christendoms. Hij veroordeelde de constitutiën, waarmede
men sinds 1815 zoozeer dweepte; de Liberalen waren in zijn oog
bedervers der maatschappij ; de zoogenaamde Verlichting, de zoogenaamde Beschaving, de zoogenaamde Verdraagzaamheid was, naar
zijne meening, niets anders dan logen en bedrog. Bilderdijk was
echter niet meer dan „een stem, roepende in de woestijn;" in
het oog van schier alle invloedrijken in den lande, een zonderling: wat meer is, iemand, die de verderfelijkste begrippen
omtrent kerk en Staat aan eenige jonge lieden wist in te boezemen. Daarom konden eenige vrienden, bewonderaars van zijn
buitengewoon genie, niet eens teweegbrengen, dat hem een
professoraat in taal- en letterkunde aan het Athenaeum van Amsterdam werd gegund. Zelfs Willem i, die zijne benoeming gaarne
had gezien, moest toegeven. De Amsterdamsche geest van Oligarchie was door den grooten dichter te scherp gegeeseld, dan dat
de naneven dier Aristocraten het konden gedoogen, dat zoo iemand
een leerstoel zou innemen. Hij is arm, in 1831, te Haarlem gestorven.
En toch is de invloed, welken hij heeft uitgeoefend op het vol
geslacht, niet gering geweest. Toen hij te Leiden woonde,-gend
in de jaren van 1817 tot 1827, schaarde zich om hem een klein
maar uitgelezen getal van studenten: zij volgden Bilderdijks voor
geschiedenis en hingen spoedig aan den-lezingovradsche
mond des meesters, Een Willem van Hogendorp, die vroeg is gestorven, een Isaac da Costa en een Groen van Prinsterer, om anderen niet te noemen, werden zijne leerlingen. Bilderdijks begrippen
omtrent 's lands historie, omtrent de verbastering der Protestantsche
leerbegrippen, omtrent „de vrijheid der volken" omtrent het gezag
der vorsten werden in hunne harten gezaaid en droegen later rijke
vruchten. Do anti-revolutionnaire partij is daaruit voortgekomen.
Reeds in 1823 liet die school zich gelden. Isaac da Costa gaf een
boekje uit, getiteld: Bezwaren tegen den gees der Eeuw. Het
was de oorlogsverklaring der leerlingen van Bilderdijk aan hetgeen in hunnen tijd werd bewonderd en vereerd. Een kreet van
I* D. 14
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verontwaardiging rees op tegen dergelijke #,zonderlingen," of
liever, y duisterlingen," welke blind waren voor het heldere licht,
dat deze eeuw bestraalde. In tal van strijdschriften werd ,,de
geest der Eeuw" aangevallen en verdedigd. De zetels der regenten en der magistraten, de kansels der predikanten bleven,
wel is waar, nog aan de bewonderaars; maar het protest was reeds
met krachtige stem en in krachtige bewoordingen uitgesproken.

HOOFDSTUK IX.
Unie der Katholieken en Liberalen.

De Regeering had tot nog toe een groote kracht geput uit
het bondgenootschap met de liberale partij in België. Hoewel
•deze niet de massa der bevolking aan hare zijde had, was zij
toch sterk genoeg om de Katholieken schier machteloos te maken
'tegenover den Koning en de Noord-Nederlanders. Deze liberale
partij vond van haren kant een belangrijken steun bij een aan
deel der bevolking van de groote steden. Gend en Ant--zienljk
werpen, niettegenstaande de meerderheid der bevolking zeer Katholiek gezind was, genoten te veel voordeel van de vereeniging
met Holland, waardoor de koloniën waren geopend voor de nijver.
heid en den handel der Zuid-Nederlanders, dan dat niet zeer vele
invloedrijke personen desnoods alles wat van de Regeering uit
vingers zouden zien. De liberale partij vond echter-gindore
hare grootste kracht in de vooroordeelen tegen de Katholieke
Geestelijkheid, waarmede een belangrijk deel der geletterde klasse
in België was behept. De begrippen door de Fransche Philosophie
der xviii eeuw; later door de Revolutionnairen overal, 'waar Fransch
gesproken en gelezen werd, verspreid, hadden vooral in België
diepe wortelen geschoten. Tal van lieden, voornaamlijk Rechtsgeleer.
den, Ambtenaren en Letterkundigen, hadden de zienswijze omtrent de
onderwerping van de Kerk aan den Staat, in het laatst der voor
eeuw zoozeer door de vorsten bevorderd, tot de hunne-gande
gemaakt. Zij beschouwden de zaak der „Vrijheid" onafscheidbaar
verbonden met den strijd tegen de „aanmatigingen der Geestelijk
Duizenden in de Zuidelijke provinciën hadden hunnen geest-heid."
,gevoed met de werken van Voltaire en van de Encyclopedisten der

212

DE JONGERE

voorgaande eeuw. Uitgeweken Franschen wierpen zich op als ,, leiders
der openbare meening." Zij voedden al, wat niet naar de Geestelijk.
heid hoorde, met het slechtste wat de oppositiepers in Parijs
aan het lezend publiek aanbood. En in Frankrijk was, sinds 1815,
het verzet tegen de Bourbons tot één en dezelfde zaak gemaakt
met het ,,verzet tegen de Jezuieten en Clericalen. " De Regeering
van Willem i begunstigde dergelijke dagbladschrijvers en „leiders
der openbare meening." Het was een van de herhaaldelijk geformuleerde klachten der Katholieken, dat de hevigste aanvallen tegen het
Catholicisme werden toegelaten, terwijl iedere poging tot verdediging
van hunnen kant onmiddellijk werd onderdrukt. En de Belgische
Katholieken hadden geen ongelijk, wanneer zij zulke klachten uitten.
Er kwam evenwel eene wijziging in de zienswijze van een belangrijk gedeelte dergenen, die zich in Frankrijk „Liberalen"
noemden. Heldere geesten begrepen„ dat de ware „Vrijheid ", zoowel
op staatkundig als op burgerlijk gebied, niet moest gezocht worden in
een lichtzinnige en kwaadaardige vijandschap tegen den Godsdienst:
dat hetgeen Voltaire en Diderot hadden geleeraard, volstrekt niet
was het middel om de vrijheid der volken te verzekeren; maar veeleer
eene twijfelachtige, spottende, ongeloovige Philosophie, wanneer men
het nog Philosophie kou noemen: dat daardoor de staatkundige vrijheid niet gebaat kon worden. Niet één schrijver van Frankrijk, —
en dezen oefenden op de Belgen eenig en alleen invloed uit -- welke
tot de „Liberalen" gerekend werd, verhief krachtiger zijne stem
tegen de anti-katholieke vooroordeelen dan Guizot: toen in de
volle kracht van zijn leven en in de opkomst van zijn uitstekend
talent. Hij, Victor Cousin, Villemain en andere Fransche Liberalen
verhieven hunne stem tegen de sensualistische strekking van de
ongeloovige achttiende eeuw. Guizot vooral wist, in zijne historische studiën, recht te laten wedervaren aan de Katholieke Kerk
en aan haren invloed ter beschaving en ter vrijmaking der Europeesche natiën. In den loop van vijftien jaren was een geslacht
van jongelieden in België op het levenstooneel verschenen, dat
minder doortrokken was geworden van het Voltairianisme hunner
vaderen en dat naar de theoriën der nieuwere Liberalen van Frankrijk
had geluisterd; dat, wel is waar, niet gewonnen was voor de Katho-
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lieke Leer en voor de instellingen der Kerk, maar deze nochtans
met minder vooroordeel en minder tegenzin beschouwde. Een
groot gedeelte der jongere Belgen, zooeveu het werkelijk leven
ingetreden, begreep, dat er toch bij de Geestelijkheid en bij hare
volgelingen veel was te vinden, wat niet zoo geheel en al als
verwerpelijk moest worden veroordeeld. Zij waren ingenomen met
het begrip van „Verdraagzaamheid" voor allen; zij waren overtuigd,
dat zoo ,,de Vrijheid" zou moeten worden „gegrondvest", deze niet
alleen ten bate van e' ne enkele partij in den lande, maar ten bate van
allen wezen moest. Voor dit „jonge België" was het Liberalisme niet
meer, gelijk voor hunne voorgangers der laatste jaren, een strijd
tegen het Clericalisme, een verwenschen „der Jezuieten" en een oot-.
moedig buigen voor. de Staatsalmacht; maar het werd een volledig
stelsel van staatsrechterlijke instellingen, welke moesten gevraagd,
desnoods veroverd worden, ten einde door politieke vrijheid tot de
meest mogelijke burgerlijke vrijheid te komen. Gelijkheid van
allen voor de wet; geen bevoorrechte standen; gelijke rechter
voor de belijders van alle godsdienstige gezindten; onmiddellijk aan
Natie in het bestier van hetgeen de Natie betrof, — ziedaar-delr
de vrijheden, welke de jonge liberale school wilde veroveren. Als
middel om daartoe te geraken wilden zij: ministerieele verantwoordelijkheid, benevens volksvertegenwoordigers door daartoe
aangewezen kiezers; vrijheid van drukpers; vrijheid tot vereeniging; de uitspraak eener Jury in rechtszaken. Dat „jonge Belgie"
maakte gemeene zaak met alles wat in Europa zich liberaal noemde,
waar het den strijd gold 'tegen het despotisme; soms ook wel
eens tegen hetgeen ten onrechte met dien naam werd bestempeld.
En er geschiedde genoeg in Europa wat hunne geestdrift kon opwekken. Be Grieken voerden een wanhopenden strijd tegen de
dwingelandij der Turken: de belangstelling van al hetgeen Christen was en van hetgeen zich „vrijheidlievend" noemde in hunne
zaak was algemeen. In Zuid-Amerika waren de Spaansche volks
tegen het moederland opgestaan. In Spanje was de-planters
revolutionnaire beweging bedwongen, maar had Ferdinand vii zijn
land weder onder den onmogelijk geworden toestand van vóór 1807
zoeken terug te brengen. In Frankrijk eindelijk woedde een voortT
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durende en vinnige strijd tusschen hen, die den terugkeer van het
Ancien Regime wenschten, hen, die constitutioneele vrijheden
wenschten te grondvesten, en hen, die slechts Revolutie begeerden, terwijl Koning Karel x, heen en weder geslingerd als.
hij werd tusschen de partijen, nu eens naar deze, dan weder
naar eene andere richting zich bewoog.
Het wonderwoord van „Vrijheid," zoo dikwerf verkeerd begrepen, zoo dikwerf verkeerd gebruikt, oefende zijn invloed uit.
op het jonge, geestdriftvolle geslacht, dat in België den mannelijken
leeftijd was ingetreden. Niet het minst van allen was de invloed:
van Daniel O'Connell merkbaar. Het moedig en volhardend strijden
van dezen volksredenaar, die enkel door het woord, door de pen
en door het recht van vereeniging, zijn volk zocht te bevrijden,
wekte de geestdrift op van duizenden en duizenden zijner tijd
Hij zou zijn vaderland, het Katholieke Ierland, verlos.-genot.
sen van de overheersching door het Protestantsche Engeland op
het zustereiland uitgeoefend. Hij toonde, hoezeer het woord van.
geestdriftvolle redenaars krachtiger was dan zelfs bajonetten. Hij gaf
het voorbeeld hoe eene verdrukte natie, enkel door het gebruik van
wettige middelen, op den duur hare rechten zou kunnen herwin
Hij toonde eindelijk, dat het Catholicisme volstrekt niet-ne.
in schrille tegenspraak was met datgene, wat men toen als de
beste middelen ter verkrijging en ter handhaving der volksvrijheden beschouwde: met het beroep op „verdraagzaamheid," met
den Parlementairen regeeringsvorm, met vrijheid van drukpers en
met vrijheid van vereeniging. O'Connell toonde, dat men zeer wel
Katholiek en vrijheidlievend, beide tegelijk, wezen kon!
De Belgen, -- overdrijving is steeds de fout van eiken partijstrijd geweest, — vergeleken hunnen toestand met dien der Ieren.
Zij zagen alleen de overeenkomst, die er tusschen hen bestond; maar
zij vergaten het hemelsbreed verschil, dat er was tusschen het lot
der arme en vertrapte Ieren en dat der welvarende, tamelijk vrije
Zuid-Nederlanders. Zij beschouwden de Hollanders als nagenoeg
gelijk aan de Protestansche Engelschen, die het zusterland ten bate
hunner heerschzucht, vooral ten bate eener zelfzuchtige Oligarchie,,
wilden uitzuigen. De afkeer der jonge Liberalen tegen de Clericalen,
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maakte plaats voor den afkeer der jonge Belgen tegen de ,,overheerschende" Hollanders. De oude Liberalen, zooals Dotrenge en
Reyphins, hadden zich wel in verscheidene gevallen tegen de
Regeering verzet, bijvoorbeeld tegen de wetten op het geslacht en
het Gemaal, tegen de verplichte invoering van de Hollandsche taal
voor de Rechtbanken en bij de Administratie; ook hadden zij wel
ruimere begrippen omtrent ministerieele verantwoordelijkheid en
vrijheid van drukpers; maar, Josephisten en Voltairianen als zij
waren, werden zij geheel en al gewonnen door de Politiek van
Willem i ten opzichte van het Onderwijs. Toen de Regeering
echter het Concordaat met Rome had gesloten, wekte zij daardoor
weder in hooge mate de ontevredenheid op dier „oude Liberalen :"
eene ontevredenheid, die slechts door de verklaring, welke de
minister van Gobbelschroy omtrent de uitvoering van het Concordaat deed, werd bijgelegd.
Tot deze oude Liberalen, die reeds een grooten invloed uitoefendeu, behoorde Lodewijk de Potter. Hij was in 1786 te Brugge
geboren. Zijn fortuin was groot genoeg om hem eene onafhankelijke stelling te bezorgen en hem buiten de noodzakelijkheid te
stellen de gunst der Regeering na te jagen. Hij was geheel
en al behept met de Josephistische begrippen omtrent de verhou.
ding van de Kerk tot den Staat, omtrent geestelijke orden enz.
Hij had de jaren van 1811-1823 in Italie doorgebracht en
was daar in nauwe aanraking gekomen met mannen, wier streven
het was om de Geestelijkheid aan de Staatsmacht ondergeschikt
te maken. Toen de Potter in zijn vaderland was teruggekeerd,
was hij een der eersten onder hen, die eene Socieié Bellte pour la
propagation de l'1nstruction et de la Morale oprichtten. Onder de
twaalf oprichters behoorden ook van de Weyer en van Meenen,
die beide later een groote rol gespeeld hebben. Het doel dier
Maatschappij was de verspreiding der liberale begrippen.
1)e Potter was in 1825 nog een hevig anti-clericaal en door
vriendschapsbanden nauw verbonden met den minister Gobbelschroy.
Bij gelegenheid der oprichting van het Collegium Pkilosophicum
schreef hij aan Sirtema van Grovestins, het volgende: ,de alver
ogende -tusechenkomst van het Gouvernement zou mij, in gewone-m
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gevallen, ten hoogste inconstitutioneel en gevaarlijk toeschijnen;
maar wij hebben te kampen tegen zeer behendige, sterke en
vinnige vijanden. Daarom moet het algemeen weizin als hoogste
wet gelden. Het Gouvernement moet eene vaste en zoo krachtig
mogelijke Dictatuur vormen. De Regeering moet meester blijven,
zal zij niet ondergaan. Wij begeeren, evenals zij, haar bestaan en
haar welvaren; met het voorbehoud om haar, in het vervolg, te
bestrijden, wanneer zij niet te gelegener tijd afstand doet van
het absoluut gezag, waarvan wij met vreugde de ijverigste dienaren zouden zijn geweest, zoolang het noodzakelijk was." De
Potter deinsde er derhalve niet voor terug om de Regeering te
steunen, wanneer zij despotiek handelde: mits dit slechts tegen
de Geestelijkheid geschiedde. Toen hij vernam, dat het Concordaat
met den Paus gesloten was, betoonde hij hierover dan ook de
hoogste verontwaardiging, en bewimpelde hij dit niet voor zijnen
vriend, den minister Gobbelschroy. Om hem en zijne partij
gerust te stellen, liet de Minister dan ook aan de Potter-genot
het vertrouwelijk schrijven aan de gouverneurs der Provinciën
omtrent de uitvoering van het Concordaat lezen, en gaf hij hem
zelfs de gelegenheid tot het begaan der onbescheidenkeid van
dat schrijven in zijn dagblad op te nemen. Dit echter stiet de
Potter tegen de borst. Hij beschouwde de houding der Regeering
als een dobberen tusschen beide partijen. Het Concordaat bleef
in zijne oogen niets anders dan het omverwerpen van het gebouw, waaraan de Koning twaalf jaren had gearbeid. Het valt
moeieliik te zeggen, in hoe verre beweegredenen van geheel en al
persoonlijken aard, eene zekere wispelturighéid van karakter of andere
redenen, invloed uitgeoefend hebben op den keer in de Potters
overtuiging. Hij zelf verklaart, dat de wijziging zijner houding het
gevolg was van eene wijziging in zijne denkbeelden. Hij was
begonnen te denken, dat er onderscheid moest gemaakt worden
tusschen de menschen en de leer, die zij beleden : zoodat men,
hoeseer .men ook de leer veroordeelde, hare belijders toch geen
aanspraak mocht ontzeggen op het Gemeene Recht.
Om welke redenen dan ook de Potter van een hevig anti•cleri_
caal een hevig anti-orangist is geworden, is eene zaak van zijn
;
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geweten, waarover wij niet kunnen oordeelen. Zeker is het dat
hij in 1827 zich begon te scharen bij de liberale oppositie•
Deze was toen reeds vooral krachtig door de schaar van jeugdige
advocaten en dagbladschrijvers, welke hare partij hadden gekozen.
De meesten dezer, wij hebben het reeds gezegd, waren meer de
leerlingen van de nieuwe liberale school, welke in Frankrijk,
vooral door mannen als Guizot, reeds zulk een grooten invloed op
de openbare meening uitoefende. Jottrand, Van de W eyer, Paul
Devaux, Joseph Lebeau, Charles Rogier waren met jeugdigen
moed in het strijdperk getreden. Zij drongen aan op het gebruik der
Fransche taal, op de Jury, op de ministerieele verantwoordelijkheid,
op vrijheid van drukpers. Zij gevoelden zich niet het minst bedreigd
door de houding, welke de Regeering tegenover de Pers had
aangenomen. Wel is waar had de gestrengheid van den minister
-van Maanen tot nog toe hoofdzakelijk de- clericale schrijvers getroffen, maar ook de liberale waren niet meer zeker. De Pro.
cureurs- Generaal in het Zuiden zagen scherp toe op al hetgeen
kon beschouwd worden als ,^ verstoring der openbare rust", of als een
,,verachtelijk maken der Regeering." Hoewel het in 1828 nog niet
officiëel bekend _was, dat de rechtbanken alléén vervolgingen instelden wegens drukpersdelicten, nadat de minister van Justitie hiertoe last gegeven had, was de naam van Van Maanen toch reeds
algemeen bij de Liberalen gehaat. Nu bij het „jonge België"'
niet meer die vinnige haat tegen het Catholicisme heerschte,
nu een der „oude Liberalen," een man met zulk een machtige
pen als de Potter, zich van de Clericalen niet meer zoo af keerig
toonde, was reeds een zeer belangrijke toenadering tusschen.
Katholieken en Liberalen tot stand gekomen.
En ook de feiten, die plaats hadden, de vrees voor hetgeen nog
meer zou kunnen geschieden, de invloed der zienswijze van ettelijke
zeer invloedrijke mannen en zeer uitstekende geesten, die, zonder
in iets af te wijken van de Leer der Katholieke Kerk, omtrent
de verhouding van de christen- onderdanen tot den Staat andere
begrippen koesterden, maakten de Belgische Clericalen geneigd
tot samenwerking met de Liberalen tegen hetgeen de eene partij
als eene ,,kettersche," de andere als eene # vreemde" overheer-
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aching beschouwde. De Belgische Katholieken koesterden de meening, dat men hun land wilde protestantiseeren: van daar soms
hevige uitdrukkingen, die gevolgd werden door zeer willekeurige
regeeringadaden. Zoo had zekere priester, Buelens, den In Mei
1827, bij gelegenheid der eerste H. Mis van do Ram, een Latijnsch
vers voorgedragen, waarin gesproken werd van „het goddeloos
geslacht van Calvijn 1 )' en van „het schuim van Luther", 2
welk vers eindigde met:
Nooit zal der Belgen kroost der kettren juk verdragen 3).
Dit werd voorgedragen in een gesloten gezelschap. Desniettemin kwam het aan de Justitie ter oore. Buelens werd ge
genomen. Nadat door de Raadkamer te Mechelen was-vange
verklaard, dat geen termen tot vervolging bestonden, werd hij
evenwel door het hof te Antwerpen veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf. Een ander priester, welke de Latijnsche Ode had
laten drukken, werd insgelijks toen de rechtbank te Mechelen geen
rechtsingang had verleend, tot één jaar gevangenisstraf veroordeeld.
Een ander priester te Wortel, in de provincie Antwerpen, Precelle geheeten, had het schoolboek van Anslijn, ket Leven van
Jesus 4), dat bij zijne parochianen verspreid geworden was, laten
wegnemen en had bet boek, overal waar hij het vond, verscheurd,
of zijne biechtelingen hadden dit gedaan. Precelle werd hierom
tot één jaar gevangenisstraf veroordeeld, als schuldig aan opruien
tegen de Regeering. Een ander priester, de Smet, van het college van St. Barbara te Gent 5), werd voor de rechtbank gedaagd,
omdat hij eene ,, redevoering had gehouden ter gelegenheid van
de oprichting van een' weeshuis, die onder andere inhoudt de berisping Van het wettig publiek onderwijs, hetwelk in het konink-rijk in wezen is, en dat hij zelfs gezegd heeft, dat degenen,
die zich met het tegenwoordig onderwijs bezig houden, er later
de rampzalige gevolgen van zullen gevoelen." In de considerans
2) Lutheri flex.
1) Impia Calvini soboles.
3) Ilaereticum nescit Belga subire jugum.

4) Ik herinner mij dit boekje nog zeer wel uit mijn schooltijd. Het is mij
zeer begrijpelijk, dat het een Katholiek priester moet ergeren.
5) Woorden uit het vonnis tegen den Eerw. Heer de Smet uitgesproken.
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van het vonnis werd gezegd, dat ,l een geestelijke, die in de uit
zijne bediening en in eerie publieke vergadering--oefnigva
zich veroorlooft het systema van onderwijs (gelijk het toen heerschende was) of een van deszelfs deelen te misprijzen, zich plich•
tig maakt aan een misdaad, voorzien door art. 201 van het.
strafwetboek 1 )". De Smet werd tot drie maanden gevangenis veroordeeld, maar door een hooger Hof vrijgesproken, omdat zijne
misdaad niet bewezen was. Dat dergelijke gebeurtenissen de Katholieken des te meer geneigd maakten, om met de Liberalen zich.
tegen de Regeering te vereenigen, laat zich zeer wel begrijpen.
Maar ook de vrees voor hetgeen „de kettersche" Regeering
nog zou willen beproeven, werkte op de Katholieken. Wij hebben reeds vroeger verhaald, dat men Willem i verdacht van een.
schisma te willen uitlokken; dat, naar de Belgen beweerden, hij
daarom zich tegenover de Jansenisten in Noord-Nederland zoo.
gunstig betoonde: Gerlache heeft zelfs beweerd, dat het plan
van een Schisma in 38 artikelen was geformuleerd, maar dat dit
zeer weinig bekend was; hoewel dit niet zoo onbekend was als
Gerlache meent. De 38 artikelen immers zijn bekend en zelfs.
gedrukt. Zij drukken de wenschen uit van de heftigste Josephisten.
Genlache en andere Katholieke leden van de Tweede Kamer der StatenGeneraal onderhielden daarover den aartsbisschop van Mechelen.
Toen Goubau en Van Ghert Mgr. de Mean kwamen spreken,
over de Besluiten betreffende het Collegium P1 ilosopkicum, was.
de eerste kerkvoogd van België reeds, door eigen overtuiging en.
door de warme woorden van van Gils, genoegzaam op de hoogte
omtrent de bedoelingen der Regeering.
De strijd tegen het Collegium Philosopkieum werd de strijd voor
de onafhankelijkheid der Kerk, ja, voor de zielen der kinderen.
Deze opvatting, die voortsproot uit wantrouwen tegen hetgeen „hetgodüelooze geslacht van Calvijn" werd genoemd, was algemeen,
1 . Deze geestelijke (later kanunnik) de Smet, was een der bekwaamste

kerkelijke politiek. Onder andere heeft hij -best.rijd Rgnhare
het vlugschrift, dat aan van Ghert wordt toegeschreven, Observations sur let
libertés de l'Eglise Beige, wederlegd. De Smet heeft zeer veel medegewerkt,,
om het verzet tegen het gouvernement van Willem i op te wekken.
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onder Katholiekgezinde Belgen. De tijding, dat een Concordaat tusschen den Koning en den Paus was gesloten, bevredigde de gemoederen; want de hoop was vrij algemeen, dat vrede tusschen Kerk
en Staat daaruit zou volgen. Toen het echter bekend was ge.
worden, dat de Regeering volstrekt niet voornemens was om dat
Concordaat ten uitvoer te brengen, steeg het pas gestilde wantrouwen tot verbittering: vooral ook omdat men in Belgie dat
niet ten• uitvoer brengen van hetgeen tusschen Willem i en Leo xii
was overeengekomen, toeschreef aan j, den haat der Ketters". De ontevredenheid, ja de verontwaardiging over die teleurstelling deed
de Katholieken zeer gezind worden om gemeene zaak te maken met
de liberale Belgen tegenover de Regeering, welke door beiden als
# vreemde overheersehing" werd beschouwd.
Die toenadering der Katholieken tot de Liberalen is des te
verklaarbaarder, omdat niet ééne der beide partijen er reeds aan
dacht eene Revolutie tot stand te brengen, met het doel om het
Huis van Oranje-Nassau te verjagen ; maar beiden eensgezind
waren, om door hetgeen men toen reeds ,,constitutioneele middelen" noemde de Regeering tot meerdere billijkheid jegens de
Zuid-Nederlanders en tot gemoetkoming aan hunne wenschen te
noodzaken. Hoogstens dachten velen aan eene administratieve
scheiding. De wensch om Belgie aan Frankrijk te brengen kwam
slechts op in het hoofd van zeer weinigen : het denkbeeld om
let tot eene Republiek te verklaren was ternauwernood dat van
enkelen., Wettelijk constitutioneel verzet lag in het plan en van
de leiders der Clericalen en van die der Liberalen.
De gemoederen der Katholieken in Belgie waren daartoe beter
bereid dan voor nauwelijks tien jaren. De invloed van het naburige
Frankrijk had zich even sterk bij de Katholieken doen gelden,
als bij de Liberalen. Over het algemeen genomen hadden zij de
beginselen aangenomen, welke door de Bonald, met zooveel talent,
waren verkondigd. De goddeljjke oorsprong van het Gezag was door
dezen Katholieken wijsgeer — ook uit af keer tegen de beginselen der
Fransche Revolutie — in zulk een absoluten zin verkondigd, dat ieder
verzet daartegen haast als zonde werd beschouwd. Altaar en
Troon werden door de Fransche Legitimisten voorgesteld als met
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onverbreekbare banden aan elkander verbonden. Maar datzelfde
overdreven Legitimisme ging, wel niet bij de Bonald, maar toch bij
zeer vele van de Katholiek-gezinde aanhangers van het Huis van
Bourbon, gepaard met een vasthouden aan Gallikaansche grondstellingen, waardoor de Staatsmacht gesterkt werd in hare bemoeiingen in de zaken der Kerk. De omstandigheid, dat de
Koning niet van een oud legitiem vorstengeslacht afstamde, dat
over Belgie had geregeerd, maakte echter de stellingen der Fransche
Legitimisten althans niet toepasselijk op den persoon van Willem i.
Ook betwijfelden vele Belgische Katholieken het, of hij wel als
,,Kettersch vorst" geroepen was om over een Katholiek land te
regeeren.

Maar al spoedig, reeds na 1815, begonnen zeer aanzienlijke en
invloedrijke personen in de Zuidelijke Nederlanden de stellingen
van hen, welke tot motto: L'autel et le Trênze voerden, aan hunne
kritiek te onderwerpen. Meer dan één uitstekend Katholiek begreep al zeer spoedig, dat de leer van de Bonald niet van overdrijving was vrij te pleiten. Onder deze mannen behoorden twee
leden van het aanzienlijk en invloedrijk geslacht der Merodes,
wier naam zulk een goeden klank heeft in de ooren der Belgische
Clericalen: Henri de Merode-Westerloo en Felix de Merode.
Eerstgenoemde, die in briefwisseling heeft gestaan met den Vicomte
de Bonald, stelde zich de vraag, in hoeverre die leer — volgens
welke de gehoorzaamheid aan de gestelde regeerende vorsten niet
kon geweigerd worden, hoezeer zij ook de wetten Gods en der Kerk
overtraden -- niet een uitvloeisel was van het Gallicanisme: dat is:
een bijzonder gevoelen van ettelij]^e Franschen, die gewoon waren van
de cone overdrijving in de andere te vallen: en hij beantwoordde
voor zijn geweten die vraag bevestigend 1). Wanneer hij de vraag in
1) De graaf de Merode Westerloo, zegt, in een brief aan den Vicomte de
Bonald (6 Jan. 1817;: „Qu'était-ce qu'nn ordre social, qui offrirait un roi
établi immédiatement de Dieu, aSranchi dans son ressort de toute subordina•
tion hiérarchique envers 1'Eglise, investi d'un droit inadmissible sur la conronne, quelque crime qu'il commit, fut ce le meurtre spirituel de son peuple,
une légitimité royale consistant dans la seule filiation légitime, indépendante
de la profession de la vraie foi, enfin une soumission passive, étendue an de1à de toutes les bornes reconnues jusqu'alors par le droit naturel et le droit
public de toutes les nations chrétiennes7 Qn'était ce qu'un ordre social, on Dien

222

INVLOED VAN

dien zin oplost, terwijl het Frankrijk gold, moest hij er ook toe
'komen om, als Belg, nog minder aan de legitimiteit van het
Huis van Oranje te hechten. Nu mogen bij sommige personen
van den Katholieken Belgischen Adel de begrippen omtrent de wettigheid van het verzet tegen den Vorst, die zijne rechten overtreedt,
een romantische tint, vooral ten gevolge der nauwkeuriger studie van
-de staatsrechterlijke begrippen der middeneeuwen, hebben aangenomen, (en dit was vooral het geval met den graaf de Merode-Westerloo,)
bij andere evenzeer invloedrijke leden des Adels, was dit niet het geval. Veel minder nog was het dit bij den Belgischen burgerstand,
'welke tot de Clericalen behoorde. Bij dezen hadden ook andere
begrippen hunnen weg gevonden en een machtigen invloed uit.
.geoefend: begrippen namelijk omtrent de verhouding van den
Staat tot de Kerk, lijnrecht gekant tegen hetgeen men het Gallicanisme noemt, en ook volstrekt niet gunstig voor de absolute gehoorzaamheid aan de gestelde machten, in alles wat dezen
zouden mogen bevelen. De abbé de Lamennais was de man,
wiens begrippen, in de jaren v66r en onmiddellijk na 1830, zulk
een verbazenden omkeer in de zienswijze teweegbrachtten der Katholieken, welke, onmiddellijk na 1815, zulke groote voorstanders
der passieve gehoorzaamheid waren geweest.
In 1828 verscheen het werkje van Lamennais: Des progrès de
la Revolution et de la guerre contre l'Éylise; eigenlijk was het
gericht tegen het Fransche Ministerie, dat de collegiën der Jezuieten
had doen sluiten en het getal leerlingen aan de Seminariën had
beperkt. Maar de schrijver, die reeds door vroegere werken een
ne pouvait plus retirer les pouvoirs de la royauté a un souverain rebele
aaux lois fondamentales d'une société chrétienne, que par des moyens surnaturels, extraotdinaires on qui n'appartiennent plus à fordre de la Providence
sous lequel vivent les chretiens? En ellet, scion les notions galhcanes, Dieu
ne pouvant déposer no roi destructeur, - ni par les tnoyens naturels, nu les
•communications naturelles de l'mtelligence infinie aver les )ntelligences créées,
ni par les moyens surnaturels ordinares, on le pouvoir direct on indirect
de l'Épiscopat, dépositaire des meeurs et représentation visible de Jésus Christ,
tout ce système recule k plusieurs égards Dieu de la société, établ t à d'autres
égards nn pur dé sme, et a^nstitue le despotisme temporel, lors même que d'anciennes habitudes de liberté chretienne et des pr noes meilleurs que les urin•cipes empèchent, qu'on n'eu souffre dune maniere remarquable. Sous le
règne de Louis xiv nie trentaine d'évêques entreprirent de donner a tout ce
système, assez peu catholique et très peu social, une sanction reliëieuse.
,
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grooten naam onder de Katholieken verworven had, ging in dit
geschrift, en in andere van zijne hand, verder. Hij eiscbte de vrijheid van Eeredienst; hij verlangde de scheiding van de burgerlijke
en van de geestelijke macht; hij ontzegde aan de wereldlijke overheid
het recht om zich in kerkelijke zaken te mengen. Het Gallicanisme werd door hem beschouwd als een vijand der Kerk. De
stellingen door de Lamennais stout en in sierlijke taal verkondigd,
werden door duizenden van Katholieke Belgen met geestdrift
aangehoord en aangenomen. Immers ook zij hadden strijd te
voeren tegen de bemoeiingen van den Staat in kerkelijke aangelegenheden; ook zij hadden strijd te voeren voor de vrijheid
van Onderwijs; wel hadden zij niet te kampen tegen de overblijfselen eener ,,Gallicaansche Kerk", maar daarom niet minder
tegen do Josephistische beginselen. En zij hadden bovendien
strijd te voeren tegen een Vorst, die niet tot de Katholieke Kerk behoorde, tegen het hoofd eener Dynastie, welke bij het Belgische Volk
geen wortel had geschoten, maar veel eer als een opgedrongene werd
beschouwd. De „liberaliteit" van Lamennais vond derhalve zeer
spoedig in Belgie groote bewonderaars; de Katholieken van -het
„Jonge Belgie" meenden, dat de formule was gevonden der ver
-enigvahtColcsme„d
Vrijheid."
Zoo had reeds op het terrein der ideeën eene belangrijke toenadering plaats gevonden, tusschen de Clericalen en de Liberalen
van het jonge Belgie, eer nog op het gebied der feiten eene ver
totstandkwam. De vervolgingen op last der Regeering-zoenig
ingesteld tegen hen, die beschuldigd werden van misbruik der
Pers, deden de jonge Liberalen besluiten om de hand te reiken
aan de Katholieken. Het is niet met juistheid te bepalen, wanneer
de Unie tusschen beide partijen tot stand is gekomen : het waar
dat de omstandigheden er 'toe hebben geleid om-schijnlkt,
van beide kanten tegelijk die toenadering geleidelijk te doen
plaats grijpen. Het is niet onwaarschijnlijk, dat rends in 1818
ettelijke mannen hebben gedacht aan cone gemeenschappelijke
oppositie, allen Belgen tegen de Regeering. Waarschijnlijk is de
samenwerking formeel tot stand gekomen in 1828, ten huize van den
Baron de Sécus. De eerste openbare toenadering was een artikel
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van Paul Devaux, toen een jeugdig en geestdriftvol dagblad
een der liberale leiders in Belgie. Hij deed dit-schrijve,lat
in een artikel, dat den 21" Maart 1827 in een zeer veel gelezen
politiek blaadje Matkieu Laensberg werd geplaatst. Hij beweerde
daarin, dat de vrees voor de Jezuieten in Belgie tot de hersenschimmen moest gerekend worden; dat godsdienstige politieke
twisten altijd nadeelig hadden gewerkt, dat men veeleer waarbor•gen diende te zoeken voor de rechten en vrijheden der Natie.
Wat door allen, die eenig begrip van den juisten stand van
zaken in Belgie hadden, wenschelijk werd geacht, kwam op die
wijze tot stand. De' Liberalen betoonden zich niet meer vijandig
tegen de vrijheid van onderwijs en zagen niet meer het heil van den
.Staat in maatregelen tegen „de aanmatiging der Geestelijkheid;" de
^Clericalen toonden zich bereid om de quaestiën van ministerieele
verantwoordelijkheid, onafhankelijkheid der Rechterlijke macht en
de vrijheid der Drukpers te verdedigen. Helderziende mannen
begrepen zeer wel, dat een dergelijke Unie nooit op den duur zou
kunnen blijven bestaan, omdat er te veel principieel verschil tus.schen Katholieken en Liberalen bestaat. Zij beschouwden de
Unie dan ook alleen als een tijdelijk bondgenootschap tegen de
overheersching, welke heiden niet meer wilden gedoogen; als een
strijd, door alle Belgen gestreden tegen het overwicht der Hol
Toen de Unie reeds een feit geworden was en reeds-landers.
grooten invloed op den gang der zaken liet gevoelen, zeide de
Prins van Oranje tot den Graaf de Merode-Westerloot „Pas op,
dat uwe verbintenis met de Liberalen u niet verder voere dan
gij zelf wel denkt." Hierop antwoordde de Graaf: ,,U. H., de
Katholieken hebben vaste beginselen : deze zullen beletten, dat
zij verder zullen gaan dan zij denken. Naar mijn inzien kan de
Regeering onze Unie met de Liberalen niet laken, wijl zij zelve
veertien jaren lang op hen heeft gesteund."
In den loop der maand Juli 1823 werd het algemeen bekend,
,dat Katholieken en Liberalen, de oude veten ter zijde stellende,
-eene gemeenschappelijke oppositie tegen de Regeering zouden voeren. Aanvankelijk waren er nog wel velen, bij wie het wantrouwen tegen de Geestelijkheid zulke diepe wortelen had geschoten,
,
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dat zij van geen bondgenootschap wilden weten; maar de open.
bare meaning in Belgie was zódzeer ingenomen met de Unie, dat
de tegenstrevers moesten medegaan. Ettelijke der vinnigste anticlericalen, gelijk de Potter, werden op eens bekeerd tot verdedi.
gers der vrijheden en der rechten van älle Belgen. De invloed.
rijke Courrier des Pays-Bas, die hot langst de Unie had tegen
bekeerde zich insgelijks. Katholieken en Liberalen, Claes,-gewrkt,
Nothomb, Ducpétiaux, Jottrand, van Meenen en nog een paar
anderen, de drie eersten Katholieken, de anderen Liberalen, schreven
gemeenschappelijk dat blad, hetwelk zulk een grooten invloed
op de latere gebeurtenissen heeft uitgeoefend. De kracht der
dagbladpers was omstreeks 1830 zoo machtig als zij nog ooit
was geweest : eigenlijk machtiger .dan zij het in onze dagen is.
Het was alsof zij omstreeks dien tijd de volle kracht van den
mannelijken leeftijd had bereikt. De grootti menigte, die nog
niet de uitspattingen en de bandeloosheid dier Pers had leeren
kennen, volgde haar. De Regeeringen wilden haar muilbanden,
zoowel in Frankrijk als in de Nederlanden; maar het was
alsof zij uit de pogingen om haar te onderdrukken des te meer,
gelijk zekere gazzen, kracht tot ontploffing verkregen.
De vrijheid der Drukpers was in den loop van 1828 het gewichtigste vraagstuk der binnenlandsche Politiek geworden, nu
de liberale partij, sterk door de ondersteuning der Katholieken,
den strijd voor die vrijheid kon aanvaarden. Een der redacteurs van
den Courrier des Pays•Bas, Duepotiaux, was vervolgd geworden, omdat hij, — gelijk hij tot aan het eind zijns levens aan die opinie
is getrouw gebleven, — een scherpe critiek had geleverd over
de doodstraf, welke in het ontwerp van het nieuwe strafwetboek
was behouden; hetgeen hij voornamelijk aan den Referendaris Asser
toeschreef, en door dezen in een vlugschrift werd verdedigd. Duepétiaux was, reeds in 1828, tegen de doodstraf, en had, in dien
zin een vlugschrift geschreven. Hij werd vervolgd en gevangen ge.
no men; maar door de Rechtbank vrijgesproken. Hij had de zaak tot
eene politieke quaestie weten te maken, door zijn vlugschrift aan de
Tweede Kamer op te zenden tegelijkertijd met eerre Petitie, dat het
Besluit van 1815 op Drukpersdelicten mocht worden afgeschaft, Een
,
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der jongste leden der Tweede Kamer, die later een belangrijke rol in
de staatkundige gebeurtenissen van Belgie zou spelen, Charles de
Brouckère, afgevaardigd door Limburg, verdedigde de Petitie
van _Ducpetiaux. Ook hij vroeg de opheffing van het koninklijk
Besluit van 20 April 1815 en van de Wet van 6 Maart 1818.
Dit geschiedde den 4 Maart. Omdat de zittingen ten einde
spoedden, zou hij bij de volgende zitting een voorstel in dien
geest indienen. Hij uitte echter de hoop, dat de Koning zelf
tot het intrekken daarvan zou overgaan. Van de Belgische leden
verklaarde zich Le Hon, van de Hollandsche, Donker Curtius
ook voor meer vrijheid van Drukpers: maar zestien leden der
Noordelijke provinciën stemden, dat men omtrent de Petitie, welke
de meerderheid ter Griffie wilde nederleggen, eenvoudig tot de
orde van den dag zou overgaan. Het waren vooral de afgevaardigdeu voor Friesland en Groningen, welke zulk een mináchtende bejegening begeerden. Uitvallen als die van het lid Fockema, welke op een hoogen toon tegen de opinie der Zuid- Nederlandsche leden uitvoer, werkten alléén om de gemoederen nog
meer te verbitteren.
Maar de Regeering was niet voornemens om het wapen, dat
de nog bestaande wetten haar in de hand gaven, neder te leggen.
De vraag is of haar dit wel zeer veel zou gebaat hebben. De
gebeurtenissen in Frankrijk omstreeks denzelfden tijd bewezen het
tegendeel. Toen liet ministerie Martignac aan de regeering kwam,
gaf dit aan de Pers veel giootere vrijheid, dan zij eerst bezat. Wel
verre van hiermede tevreden te zijn, diende deze inschikkelijkheid
slechts om den vrijen teugel te geven aan lieden, die op de hatelijk
te en lasterlijkste wijze de Bourbons aanvielen. In Belgie zou-s
wellicht ook de vrijheid aan de Drukpers verleend weinig gebaat
hebben. Alleen wanneer de Regeering had getoond, dat het haar
inderdaad ernst was om de Zuid-Nederlanders niet achter de NoordNederlanders te stellen; wanneer zij de vrees der Geestelijkheid,
en bijgevolg van de groote meerderheid des volks, voor plannen
tegen de Katholieke Kerk en tegen het Katholiek Onderwijs had
weten te doen ophouden; alleen dan zou de steeds dreigende oppositie tot bedaren zijn geraakt.
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Maar Willem i was niet geneigd tot toegeven. Hoewel niet
zoo onverzettelijk als men over het algemeen hem heeft voorgegesteld, en niet zoozeer ,,de koppige" als de Belgen hem — niet
zeer hoffelijk — noemden, was hij toch zeer vasthoudend aan
hetgeen hij zich eenmaal had voorgesteld. Hij bleef altijd de
oppositie beschouwen als het werk van slechts eenige heethoofden
en onruststokers, die, hoe meer men hun toegaf, des te meer
zouden eischen. Hij bleef de zaken van uit een eenzijdig oog
beschouwen. De vraag kan gesteld worden, of ingevalle-punt
zijn zoon, de Prins van Oranje, reeds in 1820 den koninklijken troon hadde beklommen, de zaken wel zoover zouden zijn
gekomen. Willem i was te veel Hollander, om een helder oog te
hebben voor hetgeen in Belgie geschiedde. De fouten dan ook,
die tot de scheuring aanleiding hebben gegeven, waren grooten-deels de fouten van den Hollander. Men moet de redevoeringen,
de vlugschriften, zelfs de met ernst en nadenken geschreven boeken
van dien tijd lezen, om te kunnen begrijpen, met welk -een soort van
„voorname minachting" onze Oud-Nederlanders nederzagen op
de Belgen; met welke eenzijdigheid zij, van uit hun stijf- calvinistisch of rationalistisch Protestantsch standpunt, alles wat de
Belgen, als Katholieken ergerde, beschouwden. Hoezeer gewoon
alles wat van ,Vader Willem" uitging te verheerlijken, was het
waarschijnlijk hunne kleingeestige bekrompen oppositie tegen de
Bisschoppen, welke den Koning deed besluiten om het Con.
cordaat niet naar behooren uit te voeren. 1 ) Terwijl zij zelven niet
schroomden om de Roomschgezinden te krenken, spoorden zij
tegelijk aan tot vervolging van iederen •Pastoor, die ,,de wetten
overtrad". En hoe hij dit reeds kon doen, wanneer hij een boek,
door schoolopzieners goedgekeurd, liet wegnemen en verscheuren,
hebben wij zooeven verhaald. Hoezeer Willem i zich ook met alle
regeeringszaken, tot op kleinigheden toe, bemoeide, kon hij - toch
niet alles zien en alles weten. De administratie nu was geheel
en al doortrokken van een Hollandach-Protestantschen geest : de
1) Wij, C. B., zouden, thans in 1883, niet wenschen, dat het Concordaat
in 1828 werkelijk ware ingevoerd.
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Justitie, in handen van een despotiek karakter als Van Maanen,
nog te zeer ondergeschikt aan de macht des Konings, omdat te
veel provisioneele wetsbepalingen van kracht waren, meende in
den geest der Regeering te handelen, door gestreng te zijn. Dit
was het geval voor zooverre het de mindere beambten betreft.
Bij den Minister van Justitie evenwel was, gestrengheid een aan genomen stelsel: niet ééne vervolging, welke eenigermate een politiek
karakter had, geschiedde, tenzij op bevel of met goedvinden van den
Minister. Administratie en justitie waren doortrokken van dien een
bekrompen geest, welke in den Belg een soort van minder-zijdgen,
bedeeld geslacht zag, dat moest beteugeld worden, zou het niet
uitspatten. Hoe meer de Autocratie des Konings derhalve de Katholieke Belgen onder bedwang zocht te houden, zoo veel te meer werd
dit toegejuicht door de Protestantsche Hollanders. Nu de Liberalen
van het Zuiden niet meer met hen gemeene zaak maakten
teen „de aanmatigingen van de Roomsche Curie", waren ook
die Liberalen in hun oog een onrustig, woelig soort van pamfletschrijvers en politieke weerhanen geworden.
Dat dergelijke moreele atmosfeer, als waarin Willem i voort
leefde, op hem invloed moest uitoefenen, laat zich zeer-duren
gemakkelijk begrijpen. Hoe vasthoudend ook iemand moge wezen,
nooit kan hij geheel en al vrijblijven van den invloed, dien
anderen op hem doen werken. Van de hoogstgeplaatsten in den
Staat tot aan den eenvoudigsten ambtenaar, was alles doortrokken,
hetzij van den geest, die van uit het nog altijd anti- papistisch
Noorden voortkwam, hetzij van den geest der Bureaucratie, die
alles zonder uitzondering zelf wilde bestieren.
Gelijk de meening van het Protestantsche Noorden haar invloed op den Koning uitoefende, zoo ook was dit het geval met
de openbare meening der Katholieke Belgen op de leden der
Generale en der Provinciale Staten in het Zuiden. Wanneer men
bedenkt, hoezeer de Regeering pressie uitoefende op de verkiezingen
van de leden der Staten- Generaal; hoezeer zij in de Provinciale
Staten allengskens bijna overal eene volgzame meerderheid had weten
te verkrijgen, en welke middelen haar daarbij ten dienste stonden,
dan moet men zich- verwonderen over de krachtige oppositie, welke
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zich overal in de Provinciale Staten der Zuidelijke provinciën
openbaarde. In de Staten van Zuid-Brabant deed de baron d'Hoogvorst, in de zomervergadering van 1828, een voorstel, om den
Koning een adres aan te bieden, waarin de afschaffing van de
belasting op het Gemaal zou worden gevraagd: de Gouverneur dier
provincie wist echter eene meerderheid tegen dat voorstel te ver
Hetzelfde gelukte den Gouverneur van Henegouwen,-krijgen.
waar de Staten niet alleen op de afschaffing van de belasting
op . het Gemaal aandrongen, maar ook op verbetering der misbrui
uitvoering der wetten op de Personeele Belasting en-kenid
In de Staten van Limburg werd het voorstel aan
Patenten.
de
om den Koning de afschaffing van de wet op het Ge--genom,
maal te vragen: insgelijks in die van Luik, waar de groote meerderheid der leden van de Provinciale Staten ook het voorstel aannam,
van den Koning het herstel der Jury te verzoeken. De Regeering
was hierover zóó verstoord, dat de Brouckère, Gouverneur van
Limburg en de Liedekerke Beaufort, Gouverneur van Luik, hun
ontslag kregen. In plaats van Liedekerke werd een Protestant
uit Overijssel benoemd.
'De tegenkanting, welke de Regeering van de zijde der dag
ondervond, was nog veel lastiger dan die van eenige-bladpers
Provinciale Staten. Immers al veroordeelde zij de schrijvers, de
openbare meening verhief dezen terstond tot martelaars. Al
meer en meer won de overtuiging bij de Zuid - Nederlanders veld,
dat „de ketters" en „de Hollanders" de wetten verwrongen, ten
einde alle vrijheid, zoowel op godsdienstig als op burgerlijk gebied,
te onderdrukken. Twee zeer middelmatige pamfletschrijvers, Fransehen, die in dienst stonden van een liberaal blad, waren veroordeeld geworden tot één jaar gevangenis; zij hadden gratie verzocht en deze verkregen, maar met bevel van het land te ruimen.
Hierop vatte Ducpétiaux vuur: hij beweerde, dat de Regeering
het recht daartoe niet had. De toon van het artikel, hierover
door hem geschreven in den Courtier des Pays -Bas, zou ons thans
al zeer onschuldig toeschijnen, maar niet aldus was het in het oog van
den minister van Maanen, in het jaar 1828. Duepetiaux en de uitgever Coche'Mommier werden in hechtenis genomen. Hetzelfde
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lot wedervoer ook Claes en Jottrand, twee andere schrijvers van
artikelen in den Courrier dea Pays-Bae.
Maar de dagbladschrijvers, die zich sterk gevoelden door het.
bewustzijn, dat bijna geheel de Natie hunne partij trok, stoorden
zich niet aan dergelijke vervolgingen. Terwijl de Brouckère in
November 1828 de quaestie van de vrijheid der drukpers in de,
Staten-Generaal ter tafel bracht, verwekte de Potter eene beweging, die hem al zeer spoedig tot den populairsten man van
België maakte. Den 8" November 1828 verscheen in den Courrier
des Pays-Bas een naamloos artikel. Van ministerieele zijde en
nog meer van de zijde der antipapisten van Noord-Nederland
werd herhaaldelijk het spook „der Jezuieten" opgeroepen, om
daarmede de vrijheidlievenden en verlichten in België een schrik
op het lijf te jagen. „Vervloekte Jezuieten," werd er geschreven
in den Courrier des Pays-Bas, # wat hebt gij ons al niet voorkwaad gedaan! Immers om ons tegen hen te beschermen, heeft
men ons, gelijk aan het paard van de fabel, den zadel opgelegd, de
teugels aangedaan en is men op ons gaan zitten. Het is zoo,
gemakkelijk, om aan de Franschen, die na veertien dagen in
BeIgie te zijn geweest, tot ons zeggen: hoe, geen Jury ? •te
antwoorden: -- Neen, maar ook geen Jezuieten. -- Hoe! geen vrijheid der Pers ? — Neen! maar ook geen Jezuieten! — Hoe!
geen ministerieele verantwoordelijkheid? geen onafhankelijkheid
van de rechterlijke macht? een drukkend en anti-nationaal belas=
tingstelsel ! een hinkende administratie! enz. enz. — Dat is waar!
maar ook geen Jezuieten ! — Hoe, zou ik wel aan onze buren willen vragen, moeten wij ons daaruit redden? Zoodra wij ons maar
met onze eigene zaken bemoeien, schreeuwt men: ,,de Jezuieten t
en ziet, daar zijn wij buiten het Gemeene Recht! — Zegt mij,
Mijneheeren ! moet men iemand, omdat men hem Jezuiet noemt,
gevangen zetten, voor de rechtbank roepen, pijnigen en veroordeelen ? Is van dat oogenblik af alles wat hij doet misdaad, alles
wat hij spreekt onzin geworden? Daar komt eene gedachte bij mij
op. Laten wij woorden tegenover woorden stellen! Tot nog toe,
heeft men jacht gemaakt op de Jezuieten; laten wij de ministekieelen bespotten, honen en vervolgen! Dat al wie niet duidelijk
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door zijne daden zal bewezen hebben, dat hij niet aan Benen minister
verbonden is, gesteld werde in den ban der Natie, en dat de vloek
van de anti-populariteit met alle gevolgen op hem kome. "
Onmiddellijk nadat dit artikel verschenen was, werd de uit
voor de rechtbank gedaagd; met vergunning van den schrij--gevr
ver gaf hij diens naam, De Potter, op. Deze werd daarop naar
de gevangenis, les Petites Carmel, gevoerd. Den 9n December
werden Claes en Jottrand, de eerste tot zes, de andere tot vier
maanden gevangenis veroordeeld; den 13° daaropvolgend, Duopétiaux tot één jaar gevangenis en 500 gulden boete. Den 20°
December kwam de zaak van de Potter voor de rechtbank: hij
werd verdedigd door Van Meenen en Van de Weyer, twee
mannen, die een belangrijke rol bij de omwenteling van 1830
hebben gespeeld. De Potter werd veroordeeld tot achttien maan
gevangenis en 1000 gulden boete. Zoodra was de zitting-den
van het Hof niet geëindigd, of de menigte geraakte in de grootste opgewondenheid. De veroordeelde werd door duizende stemmen met een Vivat begroet. De menigte, -- niet slechts wat men
liet gemeen noemt, maar mannen uit den gegoeden burgerstand, —
vergezelde het rijtuig, waarin de veroordeelde was gezeten. Onder een voortdurend geschreeuw van „Leve de Potter! Weg met
van Maanen !" werd hij naar zijne gevangenis begeleid. Des avonds
wierp het volk alle glazen van de woning van Van Maanen in;
doch het ging, toen de gendarmerie aankwam, uit elkander. Dergelijke buitensporigheden, een bewijs van de opgewonden stemming
des volks, ontsproten uit een zeer algemeen gevoel van ontevredenheid en verontwaardiging; doch werden in regeeringskringen en in
Holland beschouwd als het werk van eenige weinige warhoofden.
Terwijl de rechtsvervolgingen tegen de dagbladschrijvers de
gemoederen der Belgen in beweging brachten, werd de quaestie
der vrijheid van Drukpers in de Staten- Generaal behandeld.
Charles de Brouckère had een voorstel gedaan om het Koninklijk Besluit van 20 April 1815 en de Wet van 6 Maart 1818
af te schaffen. Dit voorstel werd den 2?4° November 1828 in de
Tweede Kamer der Staten- Generaal onderzocht. De beraadslagingen, welke over het voorstel van de Brouckère gevoerd werden,
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bepaalden zich niet enkel bij hetgeen de Drukpersvrijheid betrof;
ook andere grieven, welke de Belgen en de Katholieken hadden,
werden door verschillende leden uit het Zuiden uiteengezet; de
ministerieele verantwoordelijkheid werd zoowel van den kant der
oppositie, als door van Maanen besproken. Na verschillende beraad
zes dagen duurden, werd het voorstel van Ch. de-slagine,d
Brouckere verworpen met 63 tegen 44 stemmen. Ettelijke leden
van de Belgische provinciën stemden bij deze aangelegenheid
nog met die van het Noorden. Do leden, die het woord voerden,,
lieten in zeer duidelijke termen hooren, hoe zij over de zaken
dachten: aan de eene zijde besprak men de steeds stijgende
ontevredenheid over de despotieke gedragslijn der Regeering, die
alle klachten, welke door Geestelijken en door huisvaders geuit
werden over inmenging in kerkelijke zaken en over onderwijs, minachtte; die zelfs veile pennen van Franschen kocht, om de maat
te verdedigen, welke de Belgen verwierpen; (dit laatste-regln
neide van Sasse van Ysselt uit Noord-Brabant;) Aan de andere zijde
verdedigde men alle maatregelen tegen de Drukpers Men ontkende
de willekeurige maatregelen door de Regeering genomenof wel men
keurde die goed, zooals het lid uit Holland: Fontein Verschuur.
De ministerieele verantwoordelijkheid, die door de Belgische Liberalen op hun programma was geschreven en door de Clericalen,
aangenomen, werd door den minister van Maanen bestreden in
bewoordingen, welke thans de meest vasthoudende Conservatief niet
meer tot de zijne zou durven maken: „Het is aan den Koning,`
zeide hij, „en aan den Koning alleen, dat mijne ambtgenooten
en ik verantwoordelijk zijn voor alles wat de uitoefening van ons
ambt betreft. De Koning alleen heeft het recht en is alléén bekwaam om te oordeelen, of wij onze plichten volbrengen gelijk
het behoort aan getrouwe dienaren." Hierop antwoordde hem den
volgenden dag de Gerlache, het welsprekendst lid en het hel
hoofd der Belgische Clericalen in de Staten. Generaal : ,, Wan.-derst
neer de ministers niet verantwoordelijk zijn dan aan den Koning
alleen, dan wordt de Koning verantwoordelijk aan het Volk. En
dat is een groot ongeluk" i).
,
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Men moet de redevoering van de Gerlache (3 Dec. 1828) in haar geheel.
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Wel is waar was het voorstel van Ch. de Brouckere verworpen ;
maar Willem i achtte het daarom niet minder noodzakelijk om de
wetgeving, waaronder de Pers gedrukt ging, eenigermate te ver
Ettelijke leden der Tweede Kamer van de Staten- Generaal-ander.
hadden ook daarom alleen tegen de Brouckeres voorstel gestemd,
omdat zij het beter vonden, dat zoo iets van de Kroon zelve uit
werd dan ook den 22n December 1828 een voorstel inge -gin.Er
diend, waarbij het Koninklijk Besluit van 20 April 1815 en de
Wet van 6 Maart 1818 werden opgeheven, en eene andere Wet
op de Drukpers werd aangeboden. Ofschoon het wetsontwerp vrij
dan de wetgeving op de Pers, die voor Nederland-gevirwas
tot nog toe geldig was geweest, bevatte het toch nog ettelijke
bepalingen, die streng genoemd konden worden. Evenwel behoort
men niet uit het oog te verliezen, dat het bij wetten, en vooral
bij wetten zooals deze, er zeer veel op aan komt, hoe zij worden
uitgelegd en toegepast. De heftigsten der Belgen, en vooral de
Belgische Liberalen, veroordeelden het wetsontwerp, alsof het eene
daad van huichelachtig despotisme was. Het voornaamste wat men
in onze dagen ter veroordeeling daarvan zou kunnen zeggen, is,
dat er zeer veel ruimte werd gelaten om een schrijver te kunnen
vervolgen ter oorzake van beleediging van regeeringspersonen en
ambtenaren. De bekende Politiek der Regeering vooral echter
het niet ongegrond wantrouwen tegen hetgeen in Belgie n de
Hollandsche heerschappij" werd genoemd, waren in elk geval redenen
genoeg om inderdaad bevreesd te zijn, dat de voorgestelde wet op de
Drukpers zeer spoedig weder als een middel zou worden gebruikt
om de oppositie der Belgen te muilbanden. De dagbladen, die
hier rechters in hunne eigene zaak waren, riepen dan ook luide
genoeg, dat de minister van Maanen een nieuw dwangmiddel in
gereedheid had om de dwingelandij der Regeering te versterken.
Het jaar 1828 was ten einde. Het wetsontwerp op de Drukpers
zou in 1829 behandeld worden. Middelerwijl had de Oppositie
in Belgie een algemeen petitionnement op touw gezet.
-

lezen om overtuigd te worden, dat in die dagen de liberale beginselen een
overtuigd voorvechter vonden in dien Clericaal, zooals het Absolutisme dien.
vond in van Maan-en.

HOOFDSTUK X.
Be Petitien. — De Boodschap van 11 December.

Het had den afgevaardigden der Zuidelijke provinciën in de
Staten-Generaal niet mogen gelukken, om de meerderheid de
voorstellen te doen aannemen, welke moesten dienen tot # herstel
hunner grieven." Binnen de vergaderzaal der Staten-Generaal
sterk, -daarbuiten nog sterker door de aaneensluiting van Katholieken en Liberalen, kon de Oppositie thans aan het werk gaan,
om de Regeering zedelijker wijze te noodzaken hunne klachten in
aanmerking te nemen. De macht der Staten-Generaal, in vele
opzichten toen minder dan thans, was niet gtoot genoeg om de
Regeering daartoe wettelijk te noodzaken; de geest, welke in de
Noordelijke provinciën heerschte, was bovendien bekend genoeg,
dan dat men eenigen goeden dunk kon hebben van die leden, welke
de Natie moesten vertegenwoordigen. Een algemeen petitionnement,
zoo krachtig, zoo algemeen mogelijk; verkiezingen van leden voor
de Provinciale Staten en voor de Staten- Generaal in den geest
der Oppositie; afstemming der begrooting, ziedaar de middelen,
waardoor de Zuidelijke provinciën het herstel harer grieven meenden te moeten verkrijgen. Het is thans, uit alles wat bekend geworden is, genoegzaam uitgemaakt, dat de groote meerderheid
der leiders van de nationale beweging in Belgie van 1829, zelfs
nog den 24a Augustus 1830, er niet aan heeft gedacht om de.
regeering over hun land aan het Huis van Oranje-Nassau te
onttrekken. Het ligt in den aard der zaak, dat alle hoofden derOppositie, zoowel binnen als buiten de Staten- Generaal, volstrekt
niet dezelfde plannen koesterden; maar de gedachte aan eene
Revolutie kwam bij misschien maar zeer weinigen op en dezen
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wachtten zich er wel voor om zoo iets openlijk als hun doel voor
te stellen. De leiders der Oppositie in de Tweede Kamer, de leiders der Openbare Meening daarbuiten, de massa des volks, allen
bedoelden niets anders dan om door het gebruik van constitution ee le middelen het herstel hunner gekrenkte rechten te verkrijgen.
De hoofden der Liberale partij, in de Politiek, grootendeels leerlingen der Franschen en vooral van de mannen der constitutioneele oppositie, als Guizot, hadden in het arsenaal dier partij
de wapenen gevonden, welke zij meenden te moeten gebruiken.
Wel is waar beweerde de regeeringspartij in Nederland, dat het
petitionnement om politieke redenen, afstemming der Begrooting
en ministerieele verantwoordelijkheid tegen de Grondwet en tegen
de rechten des Konings streden ; maar de Belgen ontkenden dit
en begrepen, dat zij van dergelijke constitutioneele middelen
gebruik konden en moesten maken.
De Oppositie, wilde zij de Regeering eerbied inboezemen, moest
dus algemeen zijn en moest zich zoo algemeen mogelijk uiten.
Men moet erkennen, dat de leiders met zeer veel beleid te werk
gingen. De Liberalen van het ,,jonge Belgie" stelden zich overal
aan het hoofd: zij zijn de eigenlijke raddraaiers geweest. Jonge
advocaten en dagbladschrijvers, onder welken er vele waren met
uitstekende talenten begaafd, zooals Jottrand, Rogier, Leberau,
Van de Weijer, terwijl anderen door hunne werkzaamheid en stout.
moedigheid het gemis van veelzijdig ontwikkelde kennis vergoedden, meerendeels doortrokken van de constitutioneele begrippen,
welke toen in Frankrijk door mannen van groot talent werden
ontwikkeld, waren de kern dier partij. Mochten zij evenwel ook
al invloed hebben op een gedeelte der bevolking, op die der
groote steden namelijk, zeer gering was deze op de massa der be.
volking; op den kleinen burgerstand; op de kleinere steden en
op de bewoners der dorpen; dezen toch hoorden slechts naar de
geestelijken en naar de groote grondbezitters. De, aanzienlijke
Adel, die meestal Katholiekgezind was, was een krachtige steun,
ja onmisbaar om de beweging te doen slagen. De naam van een
Merode• Westerloo a1166n was eene macht; de Robiano's, de Hoog
xiv, om alleen de voornaamsten te noemen,-vorsten,dVila
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beteekenden zeer veel; duizenden hoorden nog naar den klack
dier namen. In ieder der Zuidelijke provinciën word een comité
opgericht; iedere stad van eenige beteekenis had haar onder
iedere gemeente, hoe onaanzienlijk ook, hare agenten.-comité;
Op de dorpen waren dit meestal de geestelijken. Men heeft beweerd, dat de dagbladen slechts eene kunstmatige beweging hebben opgewekt: deze voorstelling echter is overdreven, want de
meest gelezen bladen, als de Courrier de Bruxelles en de Courrier
de la Heuse, hadden niet meer dan omstreeks 1000 abonn6e, en
de andere naar evenredigheid; maar het was het algemeene volks.
begrip, dat vijandig aan ,,de ketters" was en verstoord, omdat
„de Hollanders hen wilden overheerschen," dat de grootste steun
werd der beweging 1). Het is de vraag of de leiders der beweging wel zulk een steun overal hadden kunnen vinden, wanneer
de nieuwe bisschoppen eerder waren benoemd geweest. Den 13n
Februari 1829 was de benoeming der bisschoppen van Namen
(Mgr. Oudenard), van Gend (van de Velde), van Doornik (Delplane) geschied, terwijl de zetel van Luik voor Mgr. van Bommel,
geboortig uit Leiden, was bestemd. Het lag grootendeels aan de
Regeering, dat de benoeming zoo lang was achterwege gebleven;
de Geestelijkheid, een oogenblik tevredengesteld door het sluiten
van het Concordaat, was des te ontevredener geworden, toen de
rondgaande brief aan de Gouverneurs het wantrouwen omtrent de
plannen van den Koning wettigde. Willem r had, ter kwader ure
voor de rust van zijn land, te zeer gehoor gegeven aan het afkeurend geschreeuw van Protestanten en van Liberalen tegen het
Concordaat. Hoe hetzij, de bisschoppen teekenden niet op de Petitie;
maar de beweging was reeds in vollen gang en niet meer te beletten,
toen zij bezit namen van hunne zetels. Het eerst, in het volle bewustzijn van hetgeen hij deed en van het gewicht zijner handeling,.
teekende de oude graaf de Merode-Westerloo op eene Petitie, hem
door de Robiano en Vilain xiv aangeboden. Het duurde niet lang
of deze eerste petitie telde 80.000 onderteokenaars. Het aantal
1) De Bosch Kemper verhaalt, dat toen hij te Turnhout in garnizoen lag,
zijne zeer beleefde gastvrouw als reden, waarom zij „tegen de Hollanders" was,
opgaf, dat dezen de Belgen „Calvinist" wilden maken.
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onderteekenaars voor de Zuidelijke provinciën wordt verschillend
opgegeven. Zeker is het, dat latere petitiën, die geteekend werden,
over de 300.000 onderteekenaars hebben gehad. Volgens de
opgaven van het departement van Justitie zijn er 307 verschil
verzoekschriften ingediend, waarvan 243 uitsluitend van do-lénde
geestelijkheid en die met haar onderteekend hadden. Het was er
echter verre af, dat Clericalen en Liberalen eensgezind waren
omtrent hetgeen zij verlangden. Er waren er onder eerstgenoemden, die alleen wilden teekenen op petitiën om vrijheid van
drukpers, om een Jury, om ministerieele verantwoordelijkheid
de plattelands bevolking wilde gaarne teekenen om vrijheid van
Onderwijs, om afschaffing van de belasting op het Gemaal te
verkrijgen, maar was vrij koel voor door hetgeen andere petitionarissen werd gevraagd; de Walen alle'e'n stelden belang in het
opheffen van het verplichtend invoeren der Nederlandsche taal.
De leiders wisten echter het zoo verre te brengen, dat de groote
meerderheid zoowel voor vrijheid van Onderwijs, als voor vrijheid
van drukpers, voor eene Jury enz. petitionneerde.
De beweging was volstrekt niet aangenaam aan de Regeerings,partij, en wel allerminst aan den Koning. De Prins van Oranje,
wiens persoonlijk karakter hem veel meer gezien maakte bij de aan
Belgen dan zijn vader dit was; die een helderder blik op-zieuljk
de gevoelens, de behoeften en het karakter der Zuid- Nederlanders
schijnt geworpen te hebben, dan de andere leden van het Koninklijk Huis, en zeker veel beter den toestand inzag dan de Oligargisch-Protestantsche partij in Holland, — de Prins van Oranje beproefde eenige zwakke pogingen, onder anderen bij den graaf de Merode-Westerloo, om te beproeven of dezen en andéren met hem van het
petitionnement zouden willen afzien, maar vruchteloos. Men heeft
het voorgesteld alsof de Nuntius Mgr. Capaccini zou zijn verzocht
geworden, dat deze zijn invloed op de zooveel vermogende Gees.
telijkheid zou gebruiken, om de beweging te stillen. Aanvankelijk
was de Nuntius niet zeer ingenomen met de Belgische oppositie.
Men vreesde van de zijde der Katholieken voor het overwicht
-der Liberalen en voor geheime berekeningen van de Revolutionnairen in Frankrijk, die luid riepen om de grenzen van den Rijn
;
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en om aanhechting van Belgie. Men vertrouwde zeker allerminst
-eene beweging, waarbij de Potter, de schrijver van La Vie de Scipion
,Ricci, zulk een groote rol speelde. Men was ongetwijfeld aller.
minst ingenomen met ettelijke uitspattingen van de Pers. Van
daar dat de Nuntius in het eerst zelfs mannen als de Gerlache
scheen te wantrouwen; maar de hoofden der Katholieken
in Belgie onder de lecken, verklaarden zich duidelijk aan den
gezant des H. Steels. De circulaire, door den minister van Gobbelschroy, omtrent de uitvoering van het Concordaat, aan de gouver.
neurs der provincien toegezonden; de weifelachtige houding der
H-ooge Regeering, die na eerst de overeenkomst met Leo xii te
hebben gesloten, nu weder scheen terug te trekken, uit toege.
vendheid aan de oppositie der Protestanten van het Noorden,
oefenden groeten invloed uit op den Nuntius. Daarbij kwam dat
de petitionarissen, wat de meerderheid betreft, vroegen om vrijheid van Onderwijs en dit vooral omdat, naar hun inzien, de Regee.
ring door haar onderwijs het Catholicisme op indirecte wijze zocht
tegen te werken. De gezant van den H. Stoel kon dit natuurlijker.
wijze niet misbillijken, al was hij ook niet geroepen om zich te
mengen in zaken van zuiver politieken aard, zooals de Jury en de
ninisterieele verantwoordelijkheid. Mgr. Capaccini wilde derhalve
zijn invloed niet uitoefenen, noch om het petitionnement te bevorderen, noch om het tegen te werken. In de Noordelijke pro.
vinciën teekende een groot aantal Katholieken te Breda en 's Her.
togenbosch, ook te Schiedam, Leiden, Amsterdam en nog andere
steden, om vrijheid van onderwijs te vragen; hetgeen inderdaad
-door den Nuntius niet kon worden afgekeurd 1 ).
De petitiën waren voor verreweg het grootste gedeelte gericht
aan de Tweede Kamer der Staten- Generaal. Zooals wij gezegd
hebben, waren er verzoekschriften om vrijheid van Onderwijs, ministerieele verantwoordelijkheid, vrijheid van drukpers, instelling
-eener Jury, gebruik der Fransche Taal, afschaffing van de belas1) De Bosch Kemi er beweert, dat het belangrijk zou zijn te weten, welken
invloed Mgr. Capaccini ondershands zou hebben aangewend om het petitionnement te bevorderen (?) of te beperken. (?) Het antwoord hierop is gegeven
op deze bladzijde.
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ting op het Gemaal: over deze alle moest rapport worden uitgebracht aan de Staten- Generaal. De beraadslagingen over de ver
begonnen den 25 Februari en duurden een groot-zoekschriftn
gedeelte der zittingen van Maart 1829. Terwijl de leden der
Zuidelijke provinciën, op eenige uitzonderingen na, allen de verzoekschriften ondersteunden, deden dit slechts zeer weinige leden
van het Noorden. Hun toeleg schijnt het ook hier in deze aan
als bij nagenoeg elke andere, geweest te zijn,-gelnhid,zow
om de Belgen onredelijk te dwarsboomen en het Gouvernement
in alles te believen. Geen wonder dan ook dat L. C. Luzac van
hen zeide, dat het alleen te doen was ,l om de Zuidelijken te
brugyen : ellendige malle geest !" Hetzelfde lid, dat deze woorden
in een soort van verontwaardiging nederschreef, hield zich echter
ook overtuigd, ,,dat de petitiën oneindig minder opzien en tegen.
stand zouden gebaard hebben, indien men ze had doen voorkomen
als eerbiedige wenseken en niet altoos het harde, onwelluidende,
zoo dikwijls onjuiste woord van # grieven had in de plaats gezet" 1).
Van den beginne af heerschte er dus een soort van wantrouwen,
om geen scherper woord te gebruiken, tusschen de Hollandsche
en de Belgische -leden der Tweede Kamer. Het lid voor Hene.
gouwen, Le Hon, stelde voor om den Koning te verzoeken, dat hij
don onrustbarenden staat der gemoederen in een deel des Rijks
in overweging zou gelieven te nemen. Na heftige beraadslagingen
werd dit voorstel aangenomen met 55 tegen 44 stemmen. Alle
Zuidelijke leden stemden vóbr, uitgezonderd Geelhand, Desprez
en de Moor uit Antwerpen. Alle Noordelijke leden stemden tegen,
uitgezonderd Corver Hooft en Luzac uit Holland, Van Tuyl uit
Utrecht, Sasse van Ysselt en Ingenhousz uit Noord -Brabant. De
Regeering slaagde er echter in om te weeg te brengen, dat de
Eerste Kamer met dertig tegen veertien stemmen het voorstel
der Tweede Kamer afstemde.
De instelling van de Jury, waarvoor de Liberalen met alle
,kracht streden, — vooral ook met het oog op de vervolgingen,
waaraan de dagbladschrijvers blootgesteld stonden en waarbij
1) G, W. Vreede, levensbericht van L. C. Luzac, Etat alarmant des esprits.
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eene Jury hun meerdere waarborgen voor vrijspraak gaf, — werd
den 13° April in de Tweede Kamer aan de orde gesteld. De
meeste leden der Zuidelijke provinciën, niet allen, waren veer de
Jury; alle afgevaardigden van het Noorden, Luzac uitgezonderd,
stemden tegen. Een voorstel der Regeering om het Koninklijk
Besluit van 20 April 1815 en de Wet van 6 Maart 1816,
waarin zoovele vervolgingen van schrijvers van dagbladen of
-andere geschriften waren verordend, op te heffen, werd den 28n
April 1829 met algemeene stemmen aangenomen. Ook een nieuw
wetsontwerp op de Drukpers vond een gunstig onthaal. Bij dat
wetsontwerp werden wel is waar nog strafbepalingen tegen hoon
en laster, en tegen opruiing gehandhaafd, maar de vroegere wetgeving werd zeer verzacht. Het werd aangenomen met slechts
vier stemmen tegen. De Wet werd den 16n Mei 1829 uitgevaar
Terwijl daarover nog in de Tweede Kamer der Staten.-dig.
Generaal beraadslaagd werd, had het lid voor Henegouwen, Le Hon,
gezegd: „Ik hoop dat zij, die uit kracht der Wet (van 6 Maart
1816) veroordeeld zijn, eene Wet die thans zal komen te ver
niet langer de slachtoffers daarvan zullen blijven." In--valen,
vloedrijke Belgische leden, als de Brouckere, en de Gerlache,
uitten denzelfden wensch. De Staatsraad onderhield daarover den
minister van Justitie en gaf dezen als zijne meening te kennen,
dat er thans eene Amnestie moest worden verleend aan allen, die
om drukpers-delicten gevangen zaten. Van Maanen had daartegen
vele bedenkingen, vooral omdat de Amnestie als eene zwakheid
der Regeering zou worden beschouwd en de Potter tot lid der
Tweede Kamer zou worden gekozen: evenwel zou hij er niet
tegen zijn, indien de Koning het goedvond. Roë1l begaf zich nu
naar Willem i; maar deze meende, dat de veroordeelden zelven
gratie moesten komen vragen.
In de zitting der Staten-Generaal van 1829 moest, behalve
de jaarlijksche Begrooting, ook de tienjarige worden behandeld.
Deze Begrooting vond zeer veel tegenkanting, en niet minder
de wet op de Middelen, ook van de zijde der leden afgevaar-digd door de Noordelijke provinciën. „De Belgen wenschten
verwerping daarvan en de onafhankelijke Noord -Nederlandsche leden
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konden nog niet over hunne bezwaren heenstappen" 1). De tien
voor de uitgaven werd den 14° Mei 1829 ver--jarigeBotn
worpen met 79 tegen 26 stemmen; de Wet op de middelen
werd insgelijks verworpen met 86 tegen 19 stemmen. De Regeering sloot daarop den 20° Mei de zitting der Staten-Generaal
met eene korte rede van den minister van financiën, waarin
haar ongenoegen duidelijk genoeg doorstraalde.
Willem i was een vorst, die niet den Troon beklommen had,
om het land even als een constitutioneel Koning, slechts te regeeren
door zijne ministers: hij was overtuigd, dat hij zelf de verantwoor.
delijkheid voor al zijne regeeringsdaden dragen moest; maar dat
daarom ook de plicht op hem rustte om zelf alles te onderzoeken. Uiteraard vasthoudend aan eenmaal aangenomen zienswijzen
als hij was, werd hij daarin nog versterkt door zijne grootendeels Hollandsche omgeving, wier vooroordeelen tegen ,,Jezuie.
ten" en ,,Jacobijnen", gelijk men de Katholieken en Liberalen
van Belgie gewoon was te noemen, hem blind maakten voor de,
in de meeste opzichten, gegronde grieven der Zuid-Nederlanders.
De Koning wilde dus met eigen oogen zien, of de ontevredenheid van de bewoners der Belgische provinciën inderdaad zoo
groot was, als zij werd afgeschilderd, of dat zij wellicht niets anders
was dan het werk eener „factie", gelijk men zich in NoordNederland reeds begon uit te drukken. Hij besloot daarom een
rondreis te doen door de voornaamste steden van Belgie. Hij
vertrok den 26° Mei over Mechelen naar Antwerpen; vandaar
begaf hij zich naar Gend, , vervolgens naar Brugge, Ostende,
Yperen en Kortrijk, en was den 5° Juni te Brussel terugge.
keerd. Overal werd hij ontvangen met de gewone eerbetuigingen
en met de opgewondenheid aan het beweegbare Belgische volk
eigen. Niets toonde hem, dat het volk inderdaad ontevreden
was. Eerie tweede reis, in Juni, door Henegouwen en Namen
sterkte hem in dat gevoelen. Zoowel in deze provinciën als in
Vlaanderen zag hij de nijverheid bloeien, de bevolking over het
algemeen welvarend, veel vooruitgegaan en tevreden.
1) De Bosch Pemper, 685.
ie D.
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Den - 22n Juni vertrok hij voor den derden maal uit Brussel:
thans naar Luik. Al hetgeen hij zag, — en hij had het ongeluk
van alleen het oppervlakkige te zien, van onder eerbiedige ver
grieven niet te herkennen, van het oog slechts geves--zoeknd
tigd te houden op de stoffelijke belangen, -- versterkte hem in
zijne meening, dat de geheele agitatie slechts eene opgeschroefde
was en het werk caner „factie". Hij hield deze gevoelens dan
ook niet onder zich. Op ben verzoek, dat hem door den stedelijken Raad van Luik werd aangeboden, antwoordde hij : Ik kan
u niets zeggen op de vragen, begrepen in uw adres. Ik moet
den tijd hebben, die na te zien. Wat aangaat de stedelijke belastingen, ik kan daaraan voor het tegenwoordige niets doen. Gij
weet dat het tienjarig Budget is verworpen. Ik kan niet zeggen
wat er van komen zal; gij moet wachten. Ik moet u echter
onderhouden over iets van meer belang. Ik ben doordrongen
van dankbaarheid over het goede onthaal, dat ik in de provinciën ontvang. Ik ben er zeer door getroffen. Ontvangt mijnen
dank. Dit bewijst de innige eensgezindheid tusschen de Natie
en haren Koning. Het moet niet anders wezen; want de Koning
en de Natie hebben maar één belang; de Koning en de Natie
moeten één zijn. Ik zie nu wat men gelooven moet van die
zoogenaamde grieven, daar men zooveel gerucht van heeft ge
alles de schuld der inzichten van eenige bij -makt.Heis
personen, die andere belangen hebben. Het is een eerloos-zonder
(infame) gedrag."
Deze woorden gingen niet verloren: zij werden opgenomen
door de verbitterde oppositie-mannen, die, veel meer nog dan de
Belgische leden der Staten-Generaal, streden tegen de n EIollandsche overheersching. '" Op het voorstel van Alexander van Rodenbach, een Vlaming, werd een soort van orde ingesteld: eene
navolging van hetgeen. in 1566 de misnoegde edelen hadden
gedaan, die zich met het ,geuzen-napje" tooiden; zij werd genoemd: L'ordre des Infames. De leden daarvan tooiden zich
met een medaille, die tot opschrift had fiddle yusqu'iz ?infamie :
waardoor zij op eene tamelijk kleingeestige manier naäapten,
wat de vroegere ,,Geuzen", bij gelegenheid van den opstand
:
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tegen Spanje hadden gedaan, en wat in sommige opgesmukte
geschiedkundige boeken als een zeer heldhaftig feit werd opgehemeld. Het was, hoe men ook over de zaak denke, evenwel eene
manifestatie, die zeer spoedig in den smaak viel van alle ontevredenen onder zekere klasse van # ontwikkelden" en „be-schaafden".
De zomervergadering der Provinciale Staten was ophanden.
De afgevaardigden ter Staten- Generaal moesten gekozen worden.
De Regeering wendde alle pogingen aan om eene volgzame meer
te verkrijgen. Geen middel om op de verkiezing van de-derhi
leden der Staten invloed uit te oefenen schrikte haar af. Alle
Gouverneurs hadden bevelen in dien geest ontvangen. In Noord Brabant wilde de Regeering Sasse van Ysselt weren: hierin slaagde zij
evenwel niet. Ondanks alle pogingen, door den Gouverneur in het
we'rkgesteld, word hij herkozen, terwijl bovendien Luyben in plaats
van Verheijen uit Boxmeer werd benoemd. In Luik werden twee
aanhangers der Regeering geweerd en leden, die zich aan de
zijde der Oppositie schaarden, daarvoor in de plaats gekozen. in
West- Vlaanderen werd, door cone kunstgreep, de Meulenaere ge
een vriend der Itegeering, daarvoor in de plaats-werdnSali,
gekozen. De Gouverneur had namelijk de leden der Provinciale
Staten verzocht, dat eenigen niet op do Meulenaere zouden stemmen, opdat hij niet met algemeene stemmen zou gekozen worden,
wat aan den Koning niet aangenaa c zou wezen: do Meulenaere
zou toch gekozen worden. Velen lieten zich aldus misleiden: de
stemming geschiedde met gesloten briefjes: om den Gouverneur
te believen, plaatsten sommigen Sandelin op hun stembriefje, in
de meening dat de Meulenaere toch wel zou gekozen worden;
maar juist hierdoor bleef hij in de minderheid. In Oost- Vlaanderen wist de Gouverneur te bewerken, dat Vilain xiv, een det
hoof den van de Oppositie, moest aftreden. Het niet herkiezen
dier beide bekwame Belgen wekte eene nieuwe beweging op. Er
werd aan de Heulenaere en aan Vilain xiv een gouden medaille
bij inteekening aangeboden, met het opschrift: Le Pouvoir les
,proscrit, le Peuple les couronne.
Do 13eiai.che Oppositie in de Staten- Generaal was dus, wat
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het getal der stemmen betreft, dezelfde gebleven; wat innerlijke
kracht aanbelangt, had zij gewonnen. Vijftien jaren later getuigde
L. C. Luzac in het Haagsche Binnenhof: „De Belgen hadden in
het algemeen goed toegezien, wie zij naar deze Kamer zonden,
en velen hunner afgevaardigden hadden de groote gebreken en
leemten onzer staatsinstellingen voorlang beseft en aangetoond.
Onder hen waren zeer verlichte, zeer schrandere en knappe man•
nen; mannen, die de behoeften van onzen constitutioneelen Staat
helder inzagen, met kordaatheid en moed hun best deden, om
langs den parlementairen weg datgene te verkrijgen, waarnaar wij
(Noord-Nederlanders in 1845) zoovele jaren vruchteloos hebben
gehaakt; mannen eindelijk, voor wie, naar mijne (Luzacs) overtuiging, de omwenteling, welke later uitbrak, eene zeer ongewenschte gebeurtenis was."
De beweging nam in de Zuidelijke provinciën inmiddels al
meer en meer toe. Er had zich eene Constitutioneele Associatie
gevormd, die overal hare onderafdeelingen had, van welke, gelijk
wij reeds hebben medegedeeld, de stoot was uitgegaan, om het
volk te doen petitionneeren. Deze bleef niet werkeloos, maar liet
overal haren invloed gevoelen: niet het minst op de Provinciale
Staten van sommige provinciën, zooals Zuid-Brabant en Luik,
Namen on Henegouwen. Ook de Provinciale Staten van NoordBrabant zonden een verzoekschrift in om vrijheid van onderwijs.
De Regeering beweerde, dat het niet tot de bevoegdheid der
Provinciale Staten behoorde, om zich met dergelijke petitiën in
te laten. De Courrier• de la Meuec ging voort met zijne statistieke tabellen uit te geven, welke moesten aantoonen hoezeer de
Hollanders bevoorrecht, de Belgen achtergesteld werden. Deze
tabellen maakten op het volk zeer grooten indruk. Al meer en
meer werd de ,,Politiek" niet slechts bij de geletterde en beschaafde klassen, maar ook bij den burgerstand en de platte
een voorwerp van algemeene aandacht. Deze be--landsbewor
paalde zich echter bij verreweg de groote meerderheid slechts bij de
vrees, van door de Calvinisten van het Katholiek geloof te worden afgerukt en door de Hollanders te worden „overheerscht".
Na de wetsbepalingen opzichtens het Onderwijs was er misschien
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niet 4éne wet, welke de Regeering van Koning Willem i bij de
Belgen meer impopulair maakte dan die op het Gemaal. Ieder
plattelandsbewoner verwenschte die. Wat Jurk*, Fransche Taal enz.
de Liberalen in beweging bracht, waren zaken, waarom het volk
zich minder bekommerde; hoewel de aanhoudende, soms ge
vaak ook overdreven klachten der dagbladpers haren in--gronde,
vloed niet misten. Pat door den Courrier des Pays-Bas en anderen
geschreven werd, vond algemeen geloof. Ieder dagbladschrijver,
wien een proces werd aangedaan, werd beschouwd, als een martelaar voor het goed recht der Belgen, dat aldus aan de Hollanders
werd prijsgegeven. De Potter slingerde van uit zijne gevangenis,
(waarin hij inderdaad niet streng behandeld werd), zijne pamfletten
onder het volk, die schier algemeen werden gelezen en de gemoederen niet weinig ophitsten. Demophile (volksvriend), gelijk
de Potter zich noemde, werd in het oog def Zuid-Nederlanders
de groote leider.
De Regeering zocht in Belgie pennen in haren dienst te krijgen, om de tegenstanders met gelijke wapenen te bestrijden. Na
den 16 Mei werd met hare medehulp een dagblad opgericht,
Le National genaamd. Te Gend was het Journal de Gand het
orgaan der regeeringspartij. ,,Libry en andere ellendelingen" telijk
Thorbecke in 1830 in een brief aan Groen van Prinsterer zich
omtrent hen uitdrukte, waren de redacteurs dier Hollandschgezinde bladen, welke' in het Fransch door vreemdelingen werden
geschreven. Zij strekten niet tot eer van de zaak, waarvoor zij
opkwamen. Libry-Bagnano, een Florentijner, die Franschman was
geworden onder. de heerschappij van Napoleon, was in Frankrijk
.om valschheid in geschrifte crimineel veroordeeld. De Courrier
des Pays -Bas wist den tekst van het vonnis in handen te krijgen en maakte dit openbaar. Ook maakte dat blad koninklijke
besluiten openbaar, waarbij aan Libry in drie termijnen /85.000
uit de geheime staatsfondsen was toegewezen om zijn blad te steunen. De toon van le National vooral was heftig en beleedigend 1).
1) Libry vroeg later in zijn schotschrift La Ville Rebelle, niets anders
dan guillotine, galg en fusillades voor de „muiters" van 1830. De Merodes,
Hoogvorsten enz. enz. moesten maar door een krijgsraad gevonnist, binnen
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Toen bekend werd wie Libry was, wekte de ondersteuning van
zulk een personage veel verontwaardiging op. Een der eerstehuizen, die den 25° Augustus 1830 te Brussel geplunderd werden, was liet zijne. In de Noordelijke provinciën begonnen mannen, die later naam verworven hebben, zich in periodieke geschriften,met de Politiek bezig te houden - de meest bekende ia
Groen van Prinsterer, door wien de Nederlandsche Gedachten
grootendeels zijn geschreven. Dit weekblad, dat van 2 October
1829 tot 16 Mei 18-'32 is verschenen, is vooral merkwaardig,
omdat de zienswijze van het later zoo beroemd en geacht geworden hoofd der ánti-revolutiónnaire partij in ons vaderland zich
daarin reeds doet kennen, eu omdat de schrijver, als Secretaris
in het Kabinet des Konings, toen reeds niet zonder invloed was.
Het is eerst later bekend geworden, dat Groen van Prinsterer
de voornaamste schrijver was van de ATederlandsche Gedachten.
De Belgen, die het blad niet uit het oog verloren en de waarde
er van begrepen, schreven liet toe aan van Maanen zelven: vele
Noord-Nederlanders daarentegen aan den Staatsraad van Rooijen.
Een ander blad, dat in 1829 verscheen, was de Noordstar, waarin
F. A. van Hall, C. A. den Tex en eenige anderen schreven;
verder de Standaard, waarvan de meeste artikelen van de hand van
Boudewijn en van Dirk Donker Curtius waren. 1-Jet eerstgenoemde
dezer twee weekbladen was in behoudenden liberalen zin, gelijk
men het thans zou noemen; het andere meer liberaal: beide,echter zeer gekant.tégen de Belgen én vóór het overwicht der
Protestanten. De Arnhemsche Courant, een blad, dat later zeer
,,geprononceerd" liberaal is geworden, was zeer heftig tegen. de
Belgen en de Roomschgezinden. In Zuid -Nederland bleef die
heftige toon niet onopgemerkt; men schreef dit toe aan ,,dominé"
Donker Curtius, broeder van het Kamerlid. Het Handelsblad, dat
in 1829 nog maar twee of driemaal 's weeks verscheen, liet zich
slechts een enkelen keer over Politiek uit, maar was, hoewel
Hollandschgezind, vrij gematigd. Te 's Hertogenbosch liet zich de
24
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Noord-Brabander hooren in een zin, welke meer nabij kwam aan
de Belgische bladen: dit blad koesterde dezelfde wenschen als le
Courrier de la Meuse. In de Noordelijke provinciën werd de openbare meening, hoewel trager dan in de Zuidelijke, eindelijk ook
in beweging gebracht. Algemeen won bij het Protestantsche gedeelte der bevolking het gevoelen veld, dat de Koning aan de
Belgen geen concessiën meer moest doen, en dat, zoo de Regeering het Openbaar Onderwijs vrij liet, zulks den Roomschen, en
den Jezuieten vrij spel zou laten. De vrijheid van Onderwijs aan
de Katholieken gegund werd den Protestanten voorgesteld als een
groot gevaar voor den ,,gezuiverden Godsdienst en de burger.
lijke vrijheid, waarvoor tachtig jaren bloedig was gestreden."
Van beide kanten begon men den politieken strijd al meer en
meer voor een godsdienstzaak aan te zien, en als een strijd van
twee verschillende volken. Het eene gedeelte echter bleef het
andere beschouwen als een soort van minderen; de oppositie der
Belgen was eene „factie," de tegenstanders werden al zeer
spoedig „kwaadwilligen" en eindelijk, na den opstand, „muiters."
De toon der Belgen was niet minder hartstochtelijk. Het was alsof
de Natie gekromd ging onder een juk; alsof men met geweld den
Godsdienst wilde uitroeien; alsof men de Belgen baatte en verfoeide, omdat zij Belgen waren. Men ontzag zich in de Zuidelijke
provinciën volstrekt niet om de hatelijkste en ongerijmdste geruchten te verspreiden over het Huis van Oranje- Nassau en
de Hollanders. Toen den 26n September 1829, aan de Prinses
van Oranje, door een dief voor ongeveer een millioen aan diarnanten ontstolen was, waarvan de dader in Amerika is opgespoord
geworden, werd vrij algemeen het gerucht verspreid en geloofd,
dat de Prins zelf den diefstal had gepleegd! Nabootsers van de
Pers der Franschen ontzagen zich niet om de slechtste middelen
der Fransche oppositiemannen, — laster tegen de gekroonde hoof.
den, — in praktijk te brengen!
De omstandigheden waren voor Willem i moeielijk. Hij meende
dat liet zijn plicht was de Grondwet van 1815 getrouw uit te
voeren, maar hij legde die Grondwet geheel en al naar eigen
opvatting uit: ,,Ik ben in mijn recht," neide hij meer dan een-
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maal, wanneer de houding der Belgische oppositie ter sprake
kwam. Zijne reis door de Zuidelijke provinciën had hem in de
meening gebracht, dat de beweging niets anders was dan het
werk eener „factie," dan „het geschreeuw van eenige Journalisten", gelijk de Noordstar iets later zich omtrent de Belgische oppositie uitdrukte. De Koning schonk weinig vertrouwen
aan de hoofden der Zuid-Nederlandsche Staatslieden: althans
wanneer zij niet geheel en al Orangistisch waren. Keverberg,
Dotrenge en dergelijken, schenen hem meer geloofwaardig toe
dan mannen als Le Hon of de Gerlache. Evenwel meende hij,
uit eigen beweging, vrij het een en ander aan de Oppositie te
mogen toegeven, vooral nu het Concordaat met den Paus gesloten was. Den 20n Juni 1829 werd bij Koninklijk Besluit het
bezoeken van het Collegium Philosopkicum facultatief verklaard,
De Clericalen vonden dit evenwel niet voldoende; zij waren van
gedachte, dat de Regeering het moest opheffen. Den 2n October,
dus toen de Staten-Generaal weder bijeenkwamen, verscheen een
Besluit, waarbij het oprichten van kleine seminariën weder werd
veroorloofd; maar niettemin bleef de gelegenheid voor hen, die
zich op andere wetenschappelijke vakken, dan Theologie, wilden
toeleggen, zeer bemoeilijkt. Ook werd in Juni eene Commissie
benoemd om eene andere Wet op het Lager Onderwijs voor te
bereiden. De leden daarvan waren voor de eene helft Noord- Nederlanders, voor de andere helft Belgen van het gehalte van baron
de Keverberg en Dotrenge : derhalve aan de Katholieken, minst
genomen, verdacht. Jhr. A. G. A. van Rappard, die als minister
de Wet op het Lager Onderwijs in 1857 verdedigde, nam met
van Ewijek, (later Gouverneur van Noord-Holland), een werkzaam
deel aan die conceptwet van 1829. Later, den 4n December 1829,
werd het ministerie (of eigenlijk het Directeur-Generaalschap) van
R. K. Eeredienst weder ingesteld en de minister van Gobbelschroydaarvan ontheven: deze werd minister van Koloniën (1 Jan. 1830)
en La Coste, een Belg, zijn opvolger. Pelichy van Lichtevelde
werd belast met de zaken van R. K. Eeredienst. Deze verandering van ministers moest ongetwijfeld dienen om eenige genoeg
aan de Katholieken te geven, welke van Gobbelschroy-doenig

GESCHONKEN.

249

zeer ongaarne zagen. Er waren er evenwel, die ook de benoeming
van Pelichy niet begeerden, omdat zij een ministerie van R. K.
Eeredienst beschouwden als ongunstig voor de kerkelijke vrijheden : onder anderen Le Catkolique. Ongeveer vijftig jaren later zagen
zeer vele Katholieken van ons land, de opheffing der ministeriën
van Eeredienst met leede oogen aan.
De zittingen der Staten- Generaal van 1829-30 werden den
19^ October 1829 gopend. Aan de troonrede zou men niet gemerkt
hebben, dat er zulke spanning tusschen den Koningen een groot
gedeelte zijner onderdanen bestond. De Belgische oppositie was
vast besloten om Willem i te brengen binnen de grenzen eener
constitutioneele regeering, die niet eens zoo beperkend was voor
den Koning als onze Grondwet van 1848 het is; maar die toch
in schier alles op dezelfde staatsrechtelijke begrippen was gegrond.
De Katholieken van Belgie daarenboven waren vast besloten vol
vrijheid van onderwijs te vragen, zoolang totdat zij die-ledig
zouden verkrijgen, daar zij deze beschouwden als het eenige
middel om eene Protestantsche of liberalistische Propaganda te
weren. Het petitionnement hield dus niet op: integendeel het
geschiedde in nog grootere verhoudingen dan vroeger. De petitiën
werden door ongeveer 300,000 personen, het meest in de Vlaamsche provinciën en Henegouwen, geteekend: hoewel de andere
provinciën niet ten achter bleven. Le National, het blad van
'den zéer geloofwaardigen (P) Libry-Bagnano, deed het voorkomen
alsof de Jezuieten van Frankrijk het petitionnement geldelijk
steunden: graaf de Robiano zou b.v. van deze 80,000 francs ontvangen hebben om de upriesterpartij in Belgïe" al meer en meer
tegen het Gouvernement op te zetten. Het ongerijmde van zulk
een .verhaal valt dadelijk in het oog, wanneer men slechts bedenkt,
dat de schatrijke familien der Merodes, der Robianós, der de Theux,
der d'Oultremonts, der d'Arembergs (om alleen de rijkste adellijke
geslachten te noemen), de beweging steunden, en tevens, dat
80,000 francs eene som is, veel te gering, dan dat deze door
vreemde hulp behoefde gezocht te worden.
Den 26n November werd het nieuwe wetsontwerp op het LagerOnderwijs bij de Tweede Kamer ingediend. Het voldeed niet aan
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de leden der Noordelijke provinciën, omdat het te veel vrijheid gaf
aan de Belgen: het voldeed evenmin aan de leden der Zuidelijke
provinciën, omdat het te weinig schonk. De hoofden der Belgische Katholieken in de Tweede Kamer hadden den Koning
verzocht, dat hij zonder opspraak al die Besluiten zou intrekken,
welke als even zoovele voetangels waren, waarin hij beklemd
geraakte; maar hij kon hiertoe niet besluiten. Hij gaf wel is waar
aan de Bisschoppen het recht terug om kleine seminariën te
openen, maar hij handhaafde zijn monopolie wat het leeken-onderwijs betrof 1 ). Wellicht had een rondborstig on oprecht vrijstellen van het Onderwijs toen nog de gemoederen der Katholieke
Belgen, dat is de kracht der Oppositie, zonder wie de Liberalen
machteloos waren, kunnen bevredigen; want de Geestelijkheid vooral
begeerde geene omwenteling en was tamelijk koel voor hetgeen de
Liberalen als sumemum bonum in het politieke beschouwden.
Den 29n October 1830 schreef Thorbecke aan Groen van
Prinsterer: „Tien jaren lang heeft het Gouvernement zich beijverd, om, door dagbladen en andere middelen, eene liberale publieke meening op zijne hand te vormen. Deze moest als een
bolwerk worden -opgeworpen tegen de Geestelijkheid, welke de
Regeering van den beginne af met een hoogst onstaatkundig
wantrouwen heeft bejegend. Geestelijke aanmatigingen bestreed
de Regeering, het hoofd vol schrikbeelden over het rondwaren
eener Jezuietische macht, met pijlen uit den koker der liberale
beginselen. Gelooft gij, dat het Katholieke Belgie, zoo de Regeering zich niet inliet in een tartenden worstelkamp met onderstelde of wezenlijk bedoelde usurpatiën, welker afwijzing aan
den geheelen voortgang der maatschappij moest en veilig kan
worden toevertrouwd, gevaarlijker voor haar zou zijn geworden
dan Silesie hèt voor Frederik zi is geweest? De Geestelijkheid
kou niet beter verlangen, dan om tegen een Protestantsch Be.
stuur een proces te hervatten, dat zij bij - de beschaafde leeken
der eigen Kerk reeds verloren had. Zich te moeten verdedigen
tegen zulken aanval, gaf haar nieuwe kracht. Al was de invloed
1) Woorden van de G erlacl e.
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der Geestelijkheid nog schrikbarender geweest, dan bij het Gouvernement werd gevreesd, dezelve kon zoo hachelijk niet zijn,
als de onberadene taktiek van tegenwerking door het gouvernement te baat genomen. Dien éénen vijand in het oog, haalde
de Regeering hare afhankelijkheid van den liberalen tijdgeest al
naauwer en naauwer toe, en zag het veel grooter gevaar, dat haar
van den kant harer hulpbenden dreigde over het hoofd. Waarom
zou de liberale opinie, onder de vleugelen des gouvernements
geformeerd, zich niet tegen het gouvernement doen gelden, zoodra het achterlijk was in het betalen harer eischen?"
Zoo beschouwde Thorbecke den staat van zaken omstreeks
het midden van het jaar 1829, toen de botsing tusschen do
Regeering van Willem i en de Belgen reeds een feit geworden
was, dat de geheele Politiek, des lands beheerschte.
De Tweede Kamer der Staten- Generaal was dan met eene
vrij onbeduidende Troonrede geopend. Al dadelijk bleek het,
dat de Belgische Oppositie voornemens was zich te verzetten
tegen hetgeen zij beschouwde als inbreuken op de constitutioneele instellingen, en oen zoo weinig mogelijk toe te geven aan
hetgeen zij gewoon was geworden La domination Hollandaise
te noemen. De Provinciale Staten van Holland hadden ter Sta
Generaal afgevaardigd Brugmans, een vriend van den bij de-ten
Zuid-Nederlanders zoo gehaten minister van Maanen. Hij was
bestuurder van het Amortisatie•Syndicaat. Van daar dat de
vraag oprees, of hij als ambtenaar niet verantwoordelijk was en
derhalve niet-benoembaar. De Zuidelijke leden stemden bijna
allen tegen het toelaten van Brugmans; de meeste Noordelijke
voor. De uitslag der stemming was, dat Brugmans niet•benoembaar werd verklaard. De Koning moest hierin wel berusten, maar
deed dit op eene wijze, die door de Oppositie beschouwd werd als
krenkend voor de rechten der Kamer. Willem i ontsloeg Brugmans,
die reeds bij hem den eed had afgelegd; maar, zoo, alsof de
Kamer hare bevoegdheid had overschreden en de Koning recht
had een niet toegelaten lid der Staten-Generaal te beschouwen als
vrij van zijne verplichtingen ten gevolge van het koninklijk macht.
woord: eene quaestie derhalve van staatsrechtelijke beginselen.
-
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Eene andere zaak, die al zeer spoedig, na de opening der zitting van 1829, voorviel, verwekte nog meer spanning tusschen
de Regeering en de Belgische oppositie. Zekere Fontan, een
Franschman, had zich over Karel x in een publiek geschrift op
zulk een heftigen toon uitgelaten, dat hij de wijk moest nemen :
hij vestigde zich te Brussel; maar door de Regeering werd hem
een verblijf ten noorden van de Maas aangewezen. Fontan wei
te gehoorzamen: hierop werd hij het land uitgezet. Onge--gerd
twijfeld was de Regeering in haar recht, maar de Belgische oppositie
begreep, dat de Minister de Constitutie had geschonden. Vandaar
een allerheftigste beraadslaging naar aanleiding van eene petitie,
welke Fontan bij de Tweede Kamer der Staten- Generaal had ingediend, om zich over schending van de Grondwet, ten opzichte
van zijn persoon, te beklagen. De Belgische leden, Surlet, de
Gerlache en de Stassart ondersteunden het verzoekschrift. De beraadslagingen, die van 28 November tot 2 December duurden,
kenmerkten zich door eene groote heftigheid van beide kanten.
De Petitie werd ter zijde geschoven, maar de spanning was tus•
schen de Noord- en Zuid - Nederlanders zeer vermeerderd. Niet
het minst was de reden hiervan, dat het lid voor Luik, de Ger.
lache, opnieuw herinnerd had aan de achterstelling van de Katholieken der Zeven Vereenigde provinciën. Zoo als gewoonlijk
hadden' de leden uit het Noorden weder de gemeenplaatsen ge
dat Noord- Nederland altijd was geweest een schuilplaats-bezigd,
voor godsdienstige en burgerlijke vrijheid. Gerlache, zelf een uit
beoefenaar der historische studien, antwoordde hierop-steknd
met eene aanhaling uit het werk van den in Holland hoogge.
achten Israelitischen rechtsgeleerde Jonas Daniel Meijer: des
Institutions judiciaires. Hij wees op het recht tot uitzetting niet
slechts van vreemdelingen, maar zelfs van medeburgers, dat de
Hollandsche regenten altijd in praktijk hadden gebracht: „ongeveer op dezelfde wijze," vervolgde hij, „was het gesteld met de
godsdienstige verdraagzaamheid, welke tot beweegreden of liever
`tot voorwendsel voor den opstand, tegen Spanje had gediend.
Die verdraagzaamheid was meer negatief dan positief. Zij had
haren oorsprong niet te danken aan liberale ideën of aan hoogere
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beschouwingen. Zij was niets anders dan een maatregel ten nutte
van den handel en gunstig aan de vergrooting van de Republiek.
Alle politieke en burgerlijke voordeelen waren voor de Protestanten bewaard; overal waren de Katholieken buiten openbare
betrekkingen gesloten."
Dergelijke woorden, waarin ieder eene zinspeling op de voor
grieven der Belgen erkende, — eene zinspeling, die nog-namste
versterkt werd door andere, waarin over den dwang aan de Pers
in de Zeven Vereenigde provinciën opgelegd, gesproken werd, —
konden niet anders dan verontwaardiging opwekken bij de Hol
welke zoo fier waren op de godsdienstige en burgerlijke-landers,
vrijheid in de dagen hunner grootheid; maar die volstrekt niet
konden gedoogen, dat men hunnen waan bestreed: vooral wanneer men terzelfder tijd volledige gelijkheid der Roomschgezinden eiachte.
# Tot omstreeks het eind van 1828," verhaalt dan ook de Gerlache, r stonden wij altijd met onze Hollandsche collega's op een
-goeden, hoewel eenigszins koelen voet. Het Hollandsch karakter
is van nature loyaal en goedhartig, hoewel weinig aantrekkelijk.
Behalve dat onze politieke belangen dikwerf met de hunne streden, affecteerden zij een air van meerderheid, dat er niet toe
kon bijdragen om ons tot hen te doen naderen. Er bestond
tusschen ons geen weerzin, maar ook geene hartelijkheid. Sinds
de geschillen van 1828 werd de scheidslijn tusschen ons echter
meer en meer afgebakend. Er werd in de Kamer een actieve
oorlog verklaard. Wat als gedachte in den grond der harten gistte,
liet zich met een scherpte van taal hooren, die vele lieden,
gewoon zich zelven voor de oogen van Belgie en van Europa
voor te doen als het meest liberale en het verdraagzaamste aller
volken, zeer hinderde."
De verwijdering tusschen Noord en Zuid,werd dus met iederen
dag grooter. De verwerping van het tienjarig Budget in de voor
Zitting was eerie belangrijke politieke gebeurtenis. Het-gande
was bekend dat het wachtwoord der Belgische oppositie was:
point de redremement des griefs, point de subsides. Wat moest
er geschieden, indien inderdaad de Tweede Kamer de Begrooting
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weder zou verwerpen ? Eene transitoire wet om in de dadelijke
behoeften te voorzien? Dit wilde de Koning niet: even An wilde
dit de politieke partij der Noord-Nederlanders, naar wie Willem i
nog het meest hoorde. — Concessiën, gelijk de Belgen die verlangden? — Hierin, meende de Koning, kon hij niet bewilligen: im
hij had alles toegestaan, wat behoudens de Grondwet en-mers,
de praerogatieven van de Kroon, gelijk hij die begreep, kon toegestaan worden. En dan ook verklaarde eene machtige partij
in Holland, waarvan de Nederlandseke Gedackten het orgaan
waren, zich tegen die concessiën.
Het was omstreeks dezen tijd, kort voor 11 December, dat
Willem i een onderhoud had met Roëll, dat uit diens nagelaten
papieren aan de Bosch Kemper is bekend geworden en door dezen
medegedeeld. „De Koning ontveinsde zich het gevaai niet van
eene verwerping der opnieuw ingediende tienjarige Begrooting,
ten einde eischen door te drijven. En in deze omstandigheid
oordeelde hij zwarigheid te moeten maken in een transitoire wet.
Hij zeide daarbij „dat het hem bitter,. grieven zou, tot het uiterst
,•te moeten komen; maar dat hem, als handhaver van de Grond,,wet, niets anders zou overblijven en dat de verantwoording ge,,heel zou nederkomen op hen, die hem daartoe als het ware
„gedwongen hadden. Hij meende alles gedaan te hebben wat
„noodig was om het heil des lands te bevorderen en het viel
„hem dus hard dergelijken tegenstand te ondervinden. Hij was
„bereid, — hier vielen hem de tranen uit de oogen — het Rijk
„met zijne geheele familie te verlaten, indien het geluk der in„gezetenen daardoor bevorderd kon worden." Roëll zocht den
Koning te doen bedaren en wees hem op de trouw der Noordelijke gewesten, die hem uit eigen beweging hadden teruggeroepen
en hem voortdurend trouw waren. Hij drong zeer op de indiening
eener transitoire wet aan, wanneer de tienjarige Begrooting mocht
worden verworpen, en waarschuwde, dat men toch niet tot een coup
d'Etat zou overgaan, dan in de uiterste noodzakelijkheid. Bij de
verwerping van de tienjarige Begrooting zou in aanmerking kunnen
komen eene opheffing der acht bekende artikelen van het Londen
eene inroeping van de Mogendheden."-schetravn185
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Omstreeks denzelfden tijd legde Willem i zijne zienswijze nog
veel duidelijker bloot aan de Gerlache, die gehoor bij hem had
verzocht en hem den raad gaf, om eenige meerdere inwilligingen
aan de Belgen te doen, ten einde het naderende onweder te bezweren. De Koning hoorde hem aan, en viel toen uit in een
alleenspraak, welke de Gerlache heeft medegedeeld, waarvan wij
slechts eenige uittrekselen kunnen geven, maar die de beste ver
i is: ,, Wat wil men-klaringde svanWilem
van mij," zeide hij. Men wil van regeering veranderen of men
wil veranderen van vorst. Men spreekt van eerbied voor de wet
en men miskent de Grondwet! Wat wil men ? Jury, ministerieele verantwoordelijkheid, onbeperkte vrijheid der Pers; regeering door de massas ? Wat is de Jury P cone instelling van oude
-tijden, die men aan het oude Engeland moet laten .... Ministe.
rieele verantwoordelijkheid! om de Monarchie over te brengen
naar de Kamers! Het is de Republiek, die men vraagt.... Men
wil eene regeering der parlementaire meerderheid! Maar hebben
die woorden eenigen zin voor het gezond verstand? Eene meerderheid, zal zij kunnen regeeren, moet althans een wil hebben en
een systeem. En de meerderheden hebben die niet: zij vlotten
maar heen en weder. Zie de Historie! Alles wat goed gedaan is
is het werk geweest van eenige goede vorsten, geholpen door
goede ministers. En wat schenken ons wetgevende lichamen? Duisend redevoeringen, duizend tegenstrijdige wetten, duizend syste.
men ! ... In eene Vergadering leidt de kleine hoop den grooten;
de massas zijn blind en ordeloos! ... Men spreekt van het alvermogen der openbare meening! Eu wie maken die? Eenige jonge
rechtsgeleerden, die, zonder eenige overtuiging, soms alleen do
historie aanhalen om die naar hunne belachelijke utopiën te ver
verder eenige vreemdelingen : ziedaar dan de scheids--wringe.E
rechters van de Koningen en van de Volken! Do Katholieken, zegt
men, hebben zich thans bij de Liberalen aangesloten! maar zoo iets
is monsterachtig. Ik ken die Liberalen: het zijn teruggekeerde eer
posten begeeren al dreigende, en nadat zij het hoofd-zuchtigen,d
gestooten hebben, al kruipende: die sterk zijn wanneer het Gouvernement zwak, zwak wanneer het sterk is!... En de priesters ! wat
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vragen die? Heb ik hun niet geheel en al recht doen wedervaren P
hebben zij het Concordaat niet. Voorzeker zou ik een land beklagen, waar zij zich al te veel met de publieke zaak bemoeien.
Zij brengen te veel bekrompen hartstochten en te veel onkunde
van de wereld mede. Uwe Unionisten of petitionarissen, wie zij
ook mogen wezen, vragen, dat ik een nieuwe uitbreiding geve aan
alle populaire vrijheden! Maar zoo iets zou onzin wezen. Te veel
vrijheid doodt de vrijheid .... Ziet gij dan niet, dat de oppositie.
-geest u zoo verblindt, dat gij u zelven zoudt gaan ontwapenen,
door overal kleine naijverige Kamers te gaan scheppen? # Men
schijnt niets goeds in mijn gouvernement te vinden l" En nu
somde Willem i alle stoffelijke voordeelen op, welke Belgie onder
zijne regeering had genoten en welke concessiën hij gedaan had
en nog zon doen. Hij eindigde: „In een woord, ik heb getoond
dat ik naar alle redelijke wenschen wil hooren; maar ik ben
niet voornemens de rollen te laten omkeeren. Wanneer het Volk
Souverein is, dan is de Koning het niet; want er kunnen in
éénen Staat niet twee onverantwoordelijke machten bestaan. Mijn
gouvernement nu is cane monarchie, getemperd door acne constitutie, en niet eene Republiek met een Koning, gelastigde van
de gelastigden des Volks. Er is geen spraak noch van Jury,
noch van ministerieele verantwoordelijkheid, noch van Volks
noch van andere nieuwigheden, waarvan ik niet-souverint,
ten mijnen koste de proef begeer te nemen. Ik ben Koning der
Nederlanden: ik ken mijn recht, ik ken mijn plicht en zal met
mijne middelen de Constitutie, welke ik bezworen heb, hand.
haven"!!
Zoo sprak Willem i tot de Gerlache. Inderdaad hij toonde
dat hij de gebreken eener Regeeringsvorm, welke door de Li.
beralen, geheel Europa door werd begeerd, zeer goed zag; maar
zelf te' zeer van sommige begrippen van Staatsalmacht, welke
het Liberalisme voedt, doortrokken, heeft hij te veel toegegeven
aan hen, die hem de Katholieke Geestelijkheid voorstelden als
gevaarlijk voor den Staat, en het verspreiden van een liberaal
Protestantisme prezen als het beste middel om zijne Natie aan
Fransche invloeden te onttrekken.
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Het is bekend genoeg, dat Willem z geen vorst is geweest,
welke zich door zijne staatsdienaren den weg liet wijzen, dien
hij moest bewandelen; maar hoezeer ook gewoon uit eigen
oogen te zien en zich naar eigen inzichten te gedragen, kon
hij toch, evenmin als ieder ander mensch, geheel en al vrij
blijven van de invloeden, die in zijne onmiddellijke omgeving
werkzaam waren. Onder de mannen , die zich, als dienaren van
de Regeering, in zijne onmiddellijke nabijheid bevonden, behoorde een zijner kabinetssecretarissen : een jougman, in
1829 nog niet ouder dan 28 jaren; maar iemand van buiten
talenten, vasthoudend aan eigen begrippen en die ernstig-gewon
nadacht over het wezen van den Staat en van de Kerk; anti-revolutionnair, gelijk hij zich noemde, wat voor hem hetzelfde wa.s als
anti-liberaal; op historisch terrein een Orangist van vroegere
dagen, thans, als een gevolgtrekking daaruit, voorstander eener
Monarchie, getemperd door eene Constitutie; die den Nederlandsehen Staat beschouwde als eene voortzetting van de voormalige
Republiek, en de bevolking van dien Nederlandschen Staat, althans
voor het eigenlijke deel, voor de kern, als: iasu de Calvin! 1) Die
jongman was Guillaume Groen van Prinsterer.
In November 1829 diende hij, als kabinets-secretaris, een nota
in aan Willem i. ,, Deze", zegt hij „heeft hem daarover nooit zijn
ongenoegen betoond."
In die nota wordt den Koning een overzicht van den poli
toestand des Rijks gegeven. Als stelsel wordt aangeraden:-tiekn
Volharding, behoudens eenige kleine inwilligingen. In eene andere
nota, getiteld: Vastkeid van Beginsel onmisbaar, neide Groen: „Naar
mijn oordeel zou er geen noodlottiger maatregel kunnen worden
genomen, dan volkomen vrijheid van Onderwijs ten gevalle der
Roomsch-Katholieken te verleenen. 10 Uwe Majesteit zal daardoor
de goedkeuring der tienjarige begrooting of van eene transitoire
wet geenszins verkrijgen.
(a) Al wilden de Roomsch-Katholieken sich tot dien prijs
vereenigen met het Gouvernement, toch zou de verwerping door
1) Uitdrukking van Groen van Prinsterer in een zijner vlugschriften.
1B D. 17
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de Liberalen en de leden van het Noorden zeer mogelijk zijn.
Bij zeer velen in de Noordelijke gewesten, onder andere te Amsterdam, wordt ernstig aan zoodanige verwerping gedacht.
(b) De Katholieken zelven zullen verder gaan. De ondervinding
en de aard van de zaak brengen dit mede. In dit land, waar
een groot deel der bevolking en de regeerende Dynastie Protestantsch is, moeten zij het monarchaal gezag, zooveel maar eenigzins doenlijk is, aan zich onderwerpen. Eene zoo uitmuntende
gelegenheid daartoe zal niet worden voorbijgegaan.
2e Al mocht de Bogrooting op die wijze worden aangenomen,
de gevolgen zonden evenzeer noodlottig zijn.
(a) De invloed der Katholieken zal niet meer tegengegaan kun
worden. Zij bedoelen den Roomsch- Katholieken godsdienst in-ne
België uitsluitend te maken; het Catholicisme ook in de Neder.
landsche Gewesten uit te breiden; in het kort alles wat onverdraagzaamheid en macht teweeg kunnen brengen. Zij zullen alles
eischen wat daartoe kan leiden. Verwezenlijking van ultra-liberale
beginselen, omdat zij heerschen over het volk : dus ook ministerieele verantwoordelijkheid enz.; alles wat den invloed van België,
waar zij heerschen, vermeerderen kan; dus gelijke Representatie,
gelijkstelling der talen enz.
(b) U. M. scheurt zich af van het Noorden, dat is van die
gewesten, waarin de wezenlijke kracht van den Nedèrlandschen
Staat is gelegen en de eenige zekere steun van U. Ms. Dynastie.
De stemming in de Noordelijke Gewesten is en wordt van zoodanigen aard, dat de gevolgen derzelve, zoo ten kwade als ten
goede, niet berekenbaar zijn.... Het behoort, zoo zeide Groen
van Prinsterer in dezelfde nota wat later: ,,tot het wezen eener
Regeering zorg to dragen, dat geene verderfelijke leerstellingen
worden verspreid: dus kan zij nooit volkomen vrijheid, hetzij van
drukpers, hetzij van Onderwijs, verleenen. Het gezag des Konings
is in eene Monarchie het hoogste gezag; dus kan nooit ministerieele verantwoordelijkheid worden toegestaan, welke 's Konings
gezag aan dat der Staten- Generaal of aan dat der Natie zou
onderwerpen. Ieder Gouvernement moet, bij de toepassing der
beginselen, een plan hebben, hetwelk op den duur kan volge-
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houden worden: niets noodlottiger dus, dan zich uit eene oogen.
blikkelijke verlegenheid te redden door middelen, die op den
duur verderfelijk zijn."
Groen van Priusterer leidde derhalve alle concessiën, die Wil.
lem i zou genoodzaakt zijn te doen, van ééne cardinale concessie
af: die van volledige vrijheid van Onderwijs voor de Katholieken
in Belgie! Was de Koning bereid die te geven, hij zou waar
dan de tegenwerking ondervinden van het Protestantsche-schijnlk
Noorden, of de Geestelijkheid zou hem het monarchaal gezag uit
de handen wringen ! Geen toegeven dus, maar volharden !
De Nederlandsche gedachten stemmen op merkwaardige wijze
overeen met hetgeen in de nota's van November 1829 den Koning was onder de oogen gebracht: en evenzoo die nota's met de
Boodschap van 11 December. De overeenkomst tusschen den gedachtengang in die Boodschap en in de Nederlandsche Gedachten is zelfs
z66 groot, dat de Belgen nog in 1834 de redactie van laatstgenoemd
tijdschrift toeschreven aan Van Maanen. De meening heeft echter
in ons land veld gewonnen, dat die vermaarde Boodschap het
werk zou geweest zijn van den kabinets-secretaris Groen van
Prinsterer. Deze heeft nochtans later zelf verklaard, dat hij wel
betrekking heeft gehad op die Boodschap, maar er niet de s eller
van is geweest.
Het was een belangrijk staatsstuk, die Boodschap van 11 December 1829. Willem i verklaarde daardoor aan de Belgische
oppositie, dat hij niet bereid was toe te geven aan hare eischen;
dat hij zijne zelf-regeering zou handhaven; dat hij slechts in
eenige zaken, volstrekt niet in de kern der zaak zelve, concessiën zou doen. Het stuk is te uitgebreid: wij kunnen derhalve,
hoe belangrijk het ook zij voor de geschiedenis der scheuring
tusschen Holland en Belgie, het slechts in hoofdzaak mededeelen.
De Boodschap diende ter begeleiding van een wetsontwerp op hoon
en laster van geconstitueerde autoriteiten. # Deze wet, welke wij
UEdelmogenden aanbieden," zoo was de aanhef der koninklijke
boodschap, „is een droevig maar noodzakelijk gevolg van hetgeen
in eenige provinciën van het Rijk geschiedt." Eenige onderdanen,
niet velen in getal, misleid door de overdrijving van kwalijkge-
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zinden, miskennen de weldaden der Regeering en stellen zich op
de gevaarlijkste en ergerlijkste wijze in oppositie tegen het Gouvernement, de wetten en des Konings vaderlijke bedoelingen. —
De. Pers verspreidt leeringen, geheel en al in strijd met de Grondwet en met de rechten van het Koninklijk Huis, „welke wij
(de Koning) nooit begeerd hebben op eene onbegrensde wijze
uit te oefenen , maar welke wij uit eigen beweging hebben
beperkt, zooveel als wij dit geoordeeld hebben vereenigbaar te
zijn met de duurzame welvaart, de zeden en het karakter der
Natie. De buitensporigheden dier Pers maken het ons tot een
plicht om door krachtige maatregelen en heilzame wetten te zorgen, dat de liefde onzer onderdanen en hunne gehechtheid aan
eene monarchale regeering, getemperd door eene Constitutie, niet
geschokt worden. — Wij achten het noodig bij het indienen
eerier wet daarop onze persoonlijke meaning omtrent den gang
der regeering van ons Rijk te doen kennen."
Wat betreft den Godsdienst, zoo verklaart de Koning, dat de
vrijheid daarvan altijd het voorwerp van de bijzondere zorg zijner
Regeering is geweest. Hij had voor zijne Katholieke onderdanen
niets voegelijker bevonden dan dat gevolgd werd, wat onder de
Regeering van Maria Theresia was opgevolgd geworden. Sinds
het sluiten van het Concordaat, genoot de Katholieke Kerk in
de Zuidelijke provinciën, meer vrijheid dan ooit te voren en, hij
was voornemens die ook uit te strekken tot de Katholieken der
Noordelijke gewesten. Het Besluit van 20 October, waarbij de
kleine seminariën vrijgesteld worden, was door den Paus met veel
genoegen ontvangen. — # Dit alles heeft niet belet, dat een overdreven ijver voor den Godsdienst, door een verderfelijken invloed onderhouden, toch nog op eene noodlottige wijze kiemen van verdeeldheid
en tegenstand kan doen ontspruiten, maar wij zijn vast besloten om
met alle ons ten dienste staande middelen daartegen te waken."
Pat het Onderwijs betreft, zoo durft de Koning zich vleien,
dat hij, door uit eigen beweging daaromtrent wetgevende bepa.
lingen uit te lokken, zich de dankbaarheid van het verlichte en
onbevooroordeelde deel der Natie heeft verworven. Hij heeft, eenerzijde, bestaande bepalingen, door een groot gedeelte zijner onder-
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danen goedgekeurd, gewijzigd; maar heeft niet die onbeperkte
vrijheid aangenomen, welke leidt tot verwarring en tot ondergang
der intellectueele beschaving.
„Maar de Natie heeft," zegt de Boodschap, l ook recht om
van ons te verwachten, dat wij evenveel standvastigheid betoonen
om ondoordachte aanmatigingen van ons te stooten, als dat wij
verstandige wenschen met graagte ontvangen. Deze standvastigheid, welke de grondslag is van het maatschappelijk geluk, is
ook het constitutieve beginsel onzer Regeering." Vervolgens
gaat de Koning in zijne Boodschap voort met te wijzen op hetgeen hij heeft toegegeven en op hetgeen hij niet zal toegeven.
Ten opzichte van het gebruik der Fransche taal zullen begeerde
wijzigingen worden ingevoerd. Het beginsel van de onafzetbaarheid
der Rechters is reeds vastgesteld. Wat de ministerieele verantwoordelijkheid betreft, deze zal de Koning niet toestaan. De bevoegdheid der Provinciale Staten moet zich blijven bepalen bij
hetgeen slechts de bijzondere belangen hunner provinciën betreft.
Omtrent andere vraagstukken, als conflicten, reglementen, demissiën, geeft de Boodschap geruststellende verklaringen: zoo ook
omtrent de Financiën en het Amartisatie•Syndicaat; allen zaken,
waarover in ettelijke petitiën, of in adviezen van leden der StatenGeneraal was geklaagd.
De Boodschap van 11 December werd in de Noordelijke provinciën geprezen als een mannelijke en vorstelijke daad des Konings,
geschikt om aan de ,,factie" en de kwalijkgezinden te toonen, dat een
Oranje niet zou wijken, noch voor Jezuieten, noch voor Jacobijnen.
De Belgen, om de zachtste uitdrukkingen, die gebezigd werden,
slechts aan te halen, beschouwden haar met de Gerlache, als eene
formeele ontkenning der meest elementaire grondslagen van hun
constitutioneel Recht en de jongst verledene feiten hunner historie.
Do ontevredenheid daarover was algemeen en de uitdrukkingen
der Pers zeer scherp.
Daags nadat de Boodschap van 11 December was uitgesproken,
zond do minister van Maanen aan alle rechterlijke ambtenaren
en aan allen, die bij de ministerieele departementen posten bekleedden, een rondgaand schrijven, waarvan de slotsom was: dat
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Z. M. aan het publiek belang gelooft verplicht te zijn, zijn ver
te ontzeggen aan alle openbare ambtenaren, die zouden-trouwen
denken, 'dat zij de grondregelen niet mogen volgen en aannemen,.
welke de Koning verklaard heeft het richtsnoer te zijn van zijne
regeering.
De ambtenaren moesten binnen tweemaal vier- en- twintig uren
antwoorden, of zij geneigd waren om te gehoorzamen. Zoo niet :
ontzetting uit hunne posten voor allen, welke niet blindelings.
wilden instemmen met hetgeen het Gouvernement wilde.
Aan de uitvoering van deze circulaire werd in de verschillende
provinciën met meer of minder gestrengdheid de hand gehouden.
Er zijn geen noemenswaardige voorbeelden bekend van ambtenaren, welke weigerden te beloven wat van hen gevorderd werd.
De National geschreven door Libry Bagnano, die den Belgen
bijzonder gehaat was, en de Nederlandsche Gedachten spoorden de
Regeering aan, om aldus te handelen tegen hen, welke zij in dienst
had. „Wat de ambtenaren betreft, zij iedere uitvlucht buitengesloten. Dezen moeten den aangewezen weg volgen met gehoorzaam.
heid en ijver. Geen beperking, wijziging of verzachting kan hier
worden geduld; geen der menigvuldige vormen, waarin zich
eerie mentale reservatie verbergt." De Belgische bladen vestigden
de aandacht hunner lezers op de Nederlandsche Gedachten, waarin.
deze en soortgelijke uitdrukkingen voorkwamen. Zij beschouwden die als uitingen van den Calvynschen en heerschzuchtigen
geest, waarmede de Hollanders jegens de Belgen bezield waren.
Den 1411 December werden de beraadslagingen in de Tweede
Kamer geopend over de tienjarige en de eenjarige Begrooting. De
meeste leden, welken waren afgevaardigd door de Zuidelijke provin.
ciën, hadden besloten die af te stemmen, wanneer de Regeering geen.
herstel van grieven wilde toestaan. De leden uit het Noorden daar
beschouwden en behandelden hunne ambtgenooten van het-eutgn
Zuiden, als ,,factieuse liedeh." Vooral Surlet de Choquier, Le Hon,
de Gerlache en het nieuw gekozen lid voor Noord-Brabant, Luyben,
met de noordelijke afgevaardigden Clifford, Luzac en anderen, in
het geheel veertig leden, voerden het woord. Het ontbrak niet
aan heftige beschuldigingen en aanvallen. Het werd van een man.

AMBTENAREN.

263

als Luyben, zoowel binnen de Vergaderzaal als door de Hollandsche Pers, zeer euvel opgenomen, dat hij durfde gewagen van den
druk, waaronder zijne Katholieke landgenooten in de dagen der
Republiek hadden moeten zuchten. Dergelijke adviezen van een
lid van de Tweede Kamer der Staten- Generaal werden, zoowel door
vele ambtgenooten als door de invloedrijkste woordvoerders in de
Noord-Nederlandsche Pers, als ,,factieus" beschouwd. De schrijver
van de Nederlandsche Gedachten maakte op Luybens woorden:
# En nu ley ik clan ook, vervuld van liefde voor min Vaderland
en van trouw aan min Koning, de hand op het hart," de volgende
aanmerking: ,,Aan niemand betwisten wij vaderlandsliefde en trouw
jegens zijnen vorst; maar indien de Koning personen, die deze
liefde en trouw op zoodanige wijze aan den dag hebben gelegd,
in belangrijke betrekkingen plaatst of behoudt, dan werkt hij, naar
ons inzien, mede tot krachteloosmaking van het gouvernement, tot
ongeluk van het land en tot val van de Dynastie". .Luyben bekleedde het ambt van districts- commissaris van Boxtel en werd
den 8° Januari 1830 van dat ambt ontzet!
Den 19° December werd gestemd over de Begrooting en over
de Middelen. Het Budget der tienjarige Begrooting werd aangenomen met 61 tegen 48 stemmen: het tienjarig Budget der
Middelen werd verworpen met 55 tegen 52 stemmen: het Budget
der eenjarige Begrooting werd aangenomen met 54 tegen 53 stemmen: het eenjarig Budget der Middelen werd door de Regeering
teruggetrokken. Onmiddellijk na de verwerping stelde de minister
van Financiën een credietwet voor, om de uitgaven voorloopigte
kunnen dekken. Die credietwet werd met algemeene stemmen
aangenomen De wet op de middelen voor het tienjarig Budget
was gevallen, omdat twee Amsterdamsche leden Clifford en Warfin
niet over hunne financieele bezwaren konden heenstappen en omdat vier Noord-Brabanders, Luyben, Sasse van Ysselt, Cuypers
en Ingenhousz, geheel de Begrooting verwierpen. De zittingen
werden nu verdaagd tot 18 Januari.
Zoo eindigde het jaar 1829.
De politieke gebeurtenissen van 1830 werden - door de Regeering ingewijd met iets wat men niet anders kan noemen , dan
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het in praktijk brengen van hetgeen de heethoofdigste Noord-Nedrlansicht.
Algemeen was het gerucht verspreid, dat die leden der StatenGeneraal, welke ambten bekleedden, van het Gouvernement eenedier uitnoodigingen hadden ontvangen, welke aan bevelen gelijk.
staan. Desniettemin hadden de meeste Belgen en vier NoordBrabanders tegen de Begrooting gestemd. Er moest een voorbeeld•
gegeven worden: Veilleuse uit Zuid-Brabant, Luyben en Ingen
uit Noord-Braband werden als districts-corn missarissen, de-housz
la Faille d'Huize, als kamerheer, de Bonneval, als majoor der
gendarmerie ontslagen; aan de Stassart werd een pensioen van
f 1800, dat hij genoot, ontnomen.
Do National en de Nederlandsche Gedacleíen, die (ik wijs op
deze omstandigheid) in België als organen van Van Maanen werd;
beschouwd, jubelden. Laatstgenoemd blad meende, dat de Oppositiedoor de Boodschap van 11 December geheel was geslagen. Daarom
meende het eene vingerwijzing te moeten doen en neide : „De
evenredigheid der ambten, aan ingezetenen van het Zuiden of van
het Noorden verleend, is sedert eenigen tijd het voorwerp van.
zeer veel overdrevene, onjuiste en grootendeels leugenachtige ba- richten. Zij is bovendien, met voorbijzage van de wijze en van
het oogmerk der samenstelling van het Rijk, zoo geheel in een
valseh daglicht geplaatst, dat menig welgezinde den invloed vreest
dezer voorstellingen ook op het Gouvernement. Wij gelooven en.
vertrouwen dat, na de Boodschap van 11 December, bij het benoemen tot belangrijke betrekkingen, niet op uitgestrektheid of
bevolking, niet op Noorden of Zuiden zal worden gelet, maar
op geschiktheid tot verdediging van die Beginselen, op welke het
Staatsgebouw rust. Onder die beginselen behoort de, zelfstandigheid, de eigenaardigheid van den Nederlandschen Staat.
Daarom, zoo er opofferingen ten voordeele der reeds, naar het.
schijnt, zeer bevoorrechte Belgen worden vereischt, laten zij ten
minste van zoodanigen aard zijn, dat het Nederlandsche levens
niet verzwakt, de Fransche geest niet worde versterkt " ' -beginsl
,
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1) Men zou Groen van Piinsterer uit deze zinsneden kunnen raden.
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Vindt men hier niet op een treffende wijze de gevoelens uit
merg en been orthodox- Calvinisten en papen -gedruktvani
Noord-Nederlander, die zich-zelven en zijne geestverwan--hatend
ten noemt: Isau ds Calvin? Die geest van Calvijn heeft eens in
1578, later in 1831 Zuid- van Noord-Nederland afgescheurd.
Het ontslag, dat aan zulke ambtenaren, als genoemde leden
der Staten-Generaal, gegeven was, lokte bij eenige leiders der
Oppositie buiten de Kamers het plan uit eener algemeene inteekening, uit wier opbrengst al degenen, welke om hunne staatkundige gevoelens door de Regeering uit hunne ambten zouden
worden ontzet, eene geheele of gedeeltelijke schadevergoeding
voor hun geleden verlies zouden ontvangen. Het plan werd den
31° Januarij 1831, in zeventien dagbladen tegelijk, openbaar ge
daarop volgenden dag kondigde de Potter in den-makt.Den
Courrier des Pays-Bas het plan aan van eene Confédération
Patriotigue en van een Souscription Nationale.
In dat plan stelde hij voor, dat ieder ambtenaar, die lid was
van het Bond, wanneer hij om zekere redenen zou ontzet worden,
de helft of twee derden van zijn tractement uit de nationale kas
zou trekken: dat ieder lid van het Bond, die aan de Regeering een
wettigen tegenstand zal bieden, en in zijn tegenstand zal moeten
onderdoen, zou worden schadeloos gesteld: dat de nationale kas
eerebelooningen zou toekennen aan burgers, die zich jegens het
Vaderland verdienstelijk zullen gemaakt hebben; dat ieder stemgerechtigde zich verbindt om, wanneer hij lid wordt van het Bond,
slechts aan leden van het Bond zijne stem te zullen geven. Het
Gouvernement zag in het plan van dergelijke Confederatie eene
reden om de voorstellers daarvan gerechtelijk te vervolgen. De
Potter, Tielemans, — zijn vriend en voormalige medewerker, die door
zijnen invloed was geplaatst als Referendaris bij het ministerie van
Buitenlandsche Zaken — Bartels, redacteur van den Catlolique, werden beschuldigd van door gedrukte geschriften directelijk te hebben
opgestookt tot eene samenspanning, waarvan het doel was de
regeering van het land te veranderen of omver te werpen. De
drukkers van vier oppositiebladen werden beschuldigd van daaraan
medeplichtig te zijn. De Potter had door zijne heftige pamfletten,
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vooral door die, welke als antwoord op de Boodschap van
11 December dienden, de ontevredenheid der regeeringspartij in
hooge mate opgewekt. Het Gouvernement legde beslag op de
correspondentie van de Potter met Tielemans, waartoe zij recht had,
maar zij wekte de verontwaardiging van alle mannen van eer in
België op, door die correspondentie, gelijk zij was en zonder geheel
en al persoonlijke aangelegenheden achterwege te houden, door
Librij Bagnano te laten uitgeven. Het proces bracht de geheele publieke Opinie in beweging. Dat de minister van Maanen
invloed heeft zoeken uit te oefenen op de Rechtbank, is
zeer waarschijnlijk. Den 30" April veroordeelde zij de Potter
tot acht jaren, Tielemans en Bartels tot zeven en de Neve
tot vijf jaren verbanning. Het vonnis trof derhalve slechts één
der uitgevers; de andere drie werden van rechtsvervolging ontslagen. De naam van de Potter werd door dit vonnis nog meer
populair door geheel België; in Noord-Nederland werd zijn naam
genoemd, als die van den grootsten oproermaker. Hoezeer het
Brusselsche volk ook partij trok voor de Potter en de anderen,
het bleef toch rustig. Slechts eenige personen, die geroepen
hadden: vivent lee banns werden in hechtenis genomen.
De Tweede Kamer der Staten- Generaal, die den 18n Januari
1830 weder zou bijeenkomen, was echter eerst den In Februari
voltallig genoeg om tot hare werkzaamheden te kunnen overgaan.
Er bleef nog altijd een groot aantal petitiën toestroomen : de
Kamers moesten zich daarmede wel bezig houden. De hevigste der
Noord- Nederlandsche leden wilden, dat de petitiën zouden behandeldl
worden op eene minachtende wijze, door pover te gaan tot de
orde van den dag" . de heftigsten onder de Belgen, dat zij aan
de ministers zouden worden verzonden, met-het verzoek om do
aandacht daarop te vestigen. De meerderheid eindigde met te besluiten, dat zij „ter griffie zouden worden gedeponeerd." Bij de
beraadslagingen over de verzoekschriften gevoerd, geraakten meer
dan eenmaal de leden in de Kamers in hartstochtelijke opgewondenheid. Het ontbrak niet aan uitvallen van de zijde der Noordelijke
leden, op „priesterdwang en fanatisme", en de Belgen werden voor
als geheel en al beheerscht te worden door eene „factie'.-gestld
!
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Donker Curtius van Tienhoven behoorde tot de heftigsten: anderen, meest Friezen en Groningers, deden voor hem niet onder
in hevigheid, maar konden in talent niet met hem vergeleken
worden. Luzac, een der gematigdsten, beproefde woorden van verzoening te spreken, maar ook doortrokken als hij was van het.
valsche begrip, dat de Hollanders zich omtrent de Belgen als
Katholieken hadden gevormd, ontving hij (11 Maart) van de
Gerlache een antwoord, dat zeer juist de toestanden, gelijk ieder
Zuid- Nederlander die moest beschouwen, teekende: ,,Het maakt
al zeer weinig uit, of wij elkander over en weer verdoemen in
de andere wereld; maar u is het ontzegd, om, onder voorwendsel
van opiniën, u zelven alle politieke voordeelen toe te kennen in
deze wereld. Gij moogt de geloofsstellingen der Katholieken
onderzoeken en bestrijden: maar het is u verboden ze te bestrijden door legislatieve en preventieve maatregelen tegen hen in
te roepen. In allen gevalle wij zijn hier (in de Kamer) niet om
Theologie te debiteeren. Uwe predikanten mogen, wanneer zij
zulks goedvinden, onze theologanten aantasten. Gij vreest, dat
de Geestelijkheid zich zal meester maken van het Onderwijs en
hare verderfelijke leerstellingen zal verspreiden. Gij gaat echter
veel verder, dan gij ongetwijfeld zult willen. Die leerstellingen
worden ook onderwezen op den kansel en in den biechtstoel.
Out in uw systeem u zelven gelijk te blijven, --- een systeem,
dat mij eene wezenlijke onverdraagzaamheid schijnt, te zijn, —
moet gij beproeven om de Hydra geheel en al te verpletten.
Daarvoor moet gij de Grondwet, die vier en een half millioen
Katholieken bij een en een half millioen Protestanten gevoegd
heeft, in het front aantasten. Gij moest dit ook de tractaten
doen. Minstens moest gij bewijzen, dat de Katholieken van heden
anders zijn dan tijdens de Vereeniging: of dat wij ons door
eeuige vreeslijke misdaad onwaardig hebben gemaakt. Want nog
eens gezegd, gij hebt ons aangenomen in 1815, gelijk wij waren,
met onze leerstellingen, gelijk zij zijn, gelijk zij altijd zijn geweest. Gijlieden vervolgt opiniën; gij bant geene individuen,
maar geheele klassen. Ik ben genoodzaakt het u te zeggen :
r uwe leerstellingen zijn vernielend voor iedere vrijheid. En gelijk
-
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een geacht ambtgenoot heeft gezegd: onder ons zijn geene
Ultramontanen, geene priesters: er zijn niets ander dan burgers,
die dezelfde rechten bezitten als gij lieden"!
De oppositie der Tweede ]Kamer was bij den aanvang van
1830, behalve wat de petitiën betreft, niet zoo scherp afgeteekend als in de voorgaande: of liever gezegd, de Regeering leed
niet ::ulk eene belangrijke nederlaag, als de afstemming der Begrooting; maar desniettemin bleven de hartstochten woelen en
koken. De Koning beproefde zooveel mogelijk, door eenige concessiën, de steeds toenemende ontevredenheid tot bedaren te brengen. Iedere belangrijke inwilliging aan de Belgen werd echter
door de heftige anti-papisten van het Noorden beschouwd als
eene zwakheid tegenover de „factie." Dat de Hollandsche handelstand evenmin zijne belangen wilde achteruitgesteld zien, maar
tevens niet schroomde om het zeer rechtmatig te vinden, wanneer
de Zuidelijke provinciën gedrukt werden door de belasting op
het Gemaal, is zeer begrijpelijk voor hen, die weten hoezeer
stoffelijke belangen invloed uitoefenen op politieke zienswijzen.
De Regeering ondervond vooral van de zijde der afgevaardigden
van Holland zeer veel tegenstand, toen zij eene belasting op de
koffie had voorgeslagen: eene belasting, welke het deficit moest
dekken, ontstaan door het opheffen van de belasting op het
Gemaal, waartoe het Gouvernement eindelijk was overgegaan
wegens de ontevredenheid der plattelandsbevolking in het grootste
gedeelte des Rijks: welke ontevredenheid werd veroorzaakt nog
meer door de fiscaliteit dan door den geldelijken last.
Het Wetboek van Strafvordering, waarmede, op het Wetboek
van Strafrecht na, de nieuwe Wetboeken waren voltooid, was
aangenomen. Het wetsontwerp op het Lager Onderwijs werd door
de Regeering ingetrokken. " De Koning meende echter op eenige
wijze te moeten voldoen aan de klachten van hen, die over de
slavernij van het Onderwijs klaagden. Bij een Koninklijk Besluit
(27 Mei) werd er vergunning gegeven tot het oprichten van
bijzondere en lagere scholen, mits dit geschiedde met toestemming der Gemeentebesturen, en na de goedkeuring verkregen te
hebben van de Provinciale Staten. Die bijzondere scholen bleven
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onder het toezicht van de Gouverneurs der provinciën, en de
onderwijzers moesten eene acte van toelating hebben. Voor de
Katholieken der Noordelijke provinciën beteekende deze vergunning
niet veel: en Gemeentebesturen en Provinciale Staten toch waren
dáár zeer weinig geneigd, om aan de Roomsehen een eigen onder
te staan. In de Zuidelijke provinciën daarentegen had-wijstoe
daardoor werkelijk ten goede kunnen gekomen worden aan de
wenschen der ,,Clericalen"; maar de Belgen mistrouwden de
Regeering. Zij vreesden, dat deze haren invloed op de Gouverneurs
zou blijven gebruiken om het Katholiek onderwijs tegen te
werken: zij vorderden daarom volledige vrijheid voor het Bijzonder Onderwijs.
De Wet op hoon en laster door middel van de Drukpers of
anderszins tegen de geconstitueerde machten lokte eene sterke
oppositie in de Staten-Generaal uit. Zij werd den 24 n Mei ver
tegen 52 stemmen. Vier Noord-Brabanters en-worpenmt52
Van Dam van Isselt, afgevaardigde uit Gelderland stemden tegen;
vijf Belgen, door den invloed der Regeering in de Kamer gebleven
of gekozen stemden v66r.
De Minister lichtte nu uit de Wet de woorden: „stoken van
onrust en oneenigheid tusschen de burgers", dat bij artikel 3
strafbaar werd gesteld met zes maanden tot drie jaren gevange.
nisstraf. De Belgen meenden, niet ten onrechte, dat de uitdrukking
der Wet aanleiding zou kunnen geven, om vele in hun oog zeer
geoorloofde zaken strafrechtelijk te vervolgen. Nu werd dit
Wetsontwerp (24 Mei) aangenomen met 93 tegen 12 stemmen.
De Kamers werden den in Juni gesloten.
Den 4n Juni verscheen een Koninklijk Besluit, waarbij het
gebruik der Fransche Taal facultatief werd verklaard voor hen, die
deze in burgerlijken acten wilden gebruiken: hetgeen algemeen
tevredenheid opwekte bij hen, voor wie het gebruik dier taal
eene behoefte was.
Ongelukkig werd de goede indruk hiervan geheel en al weggenomen door het Koninklijk Besluit, waarbij 's-Gravenhage tot
zetel van den Hoogen Raad werd aangewezen. Brussel, Mechelen, Breda, Den Haag, Amsterdam waren genoemd: de voorkeur
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werd aan den Haag gegeven. De Belgen vonden dit zeer stuitend.
Zij zagen daarin een bewijs te meer, dat de Hollanders alle voor.
deelen, met uitsluiting der Belgen, hadden, die de Regeering
kon bezorgen. Er werd in de * bladen een overzicht gegeven van
alle belangrijke publieke instellingen, die van het Gouvernement
uitgingen, en aangetoond, dat die alle in de Provinciën Holland
en Utrecht gevestigd waren : dat wel degelijk Den Haag de zetel
werd der Hooge Regeering. Het werd op alle wijzen uitgemeten,
welk eene stuitende onrechtvaardigheid er bestond en bleef bestaan
in het aandeel, dat aan Hollanders en aan Belgen, aan Katholieken
en aan Protestanten, in alle rijksbetrèkkingen, van ministers en
ambassadeurs en hoofdofficieren af tot aan de eenvoudigste ambtenaars, ja tot aan de schoolmeesters toe, werd gegund; welk eene
in het oog loopende achterstelling der Belgen en der Katholieken
tegenover de Hollanders en de Protestanten plaats greep; dat
Holland België wel in alle lasten wilde laten deelen, maar er
daarentegen alle voordeelen aan wilde onttrekken. Inderdaad de
onvenredigheid moest in het oog vallen. De geest van exclusivisme
en de Calvijusche zuurdeesem bleef der regeerende partij in Holland eigen. Deze was doorgedrongen in alle takken van algemeen, gewestelijk en gemeentelijk bestuur. Deze wilde België
aan zich onderhoorig maken, gelijl- de voormalige Oligarchische
Republiek het de Generalitoitslanden had gedaan; natuurlijk gewijzigd naar tijds en omstandigheden. De toestanden waren niet
meer dezelfde, maar de geest was dezelfde : issu de Calvin.
Ziedaar de voorname oorzaak der scheuring van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden : eene scheuring, waarvoor Koning
Willem i minder aansprakelijk is dan de Hollandsche zucht tot
overheersching, waardoor men de Katholieke Belgen verbitterde
en tot verzet opwekte, of althans tot medewerking met hen, die
om geheel en al politieke inzichten, naar Regeering•verandering
haakten.
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HOOFDSTUK I.
Opstand in België. — De Septemberdagen.

Men verkeerde alzoo in de hoogste kringen van het Hof van
Willem i in volle gerustheid. Men meende dat de Belgische op.
positie reeds overwonnen was, of althans zeer spoedig. zou overwonnen worden door de maatregelen, die in de Boodschap van
11 December, zoo vastberaden, door den Koning waren aangekondigd,
en door eenige inwilligingen, die reeds gegeven waren of nog
zouden gegeven worden.- Paar brak op eens in de drie beruchte
dagen van 27, 28 en 29 Juli 1830 de Revolutie uit to Parijs.
Karel x werd van den troon geworpen en moest zijn Rijk, als
balling, verlaten; de hertog van Orleans aanvaardde, eerst als
luitenant - generaal des koninkrijks, doch spoedig daarop, als Koning
Lodewijk Philips, de regeering over Frankrijk.
De geest der Omwenteling was weder losgebroken; hij bedreigde
niet slechts liet land, dat hij als zijn geliefde woning had uitgekozen, maar weldra geheel het Westen van Europa; en dit geschiedde,
terwijl in de zuidelijke provinciën van liet Rijk van Koning Willem i
zulk eene gisting heerschte in de gemoederen; terwijl de lichtbeweegbare Belgen zoózeer geneigd waren liet voorbeeld van den
Fransehen nabuur te volgen : terwijl eindelijk in dit machtig
en, gelijk de gebeurtenissen liet al weder bewezen, zoo revolutionnair Rijk, een opgewonden, hartstochtelijke en thans meester geworden partij Belgie bleef beschouwen als tot Frankrijk te
moeten terugkeeren.
Welke was de houding van Willem i en van diens meest
vertrouwde raadslieden, toen de vlam der Revolutie weder bij den
zuidelijken nabuur was uitgebarsten? Men moet, helaas! erken.
ne n. 1
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OORDEEL OVER DE

nen, dat het was alsof de Koning en diens meest vertrouwde dienaren met blindheid geslagen waren. Het was alsof de ooren van de
machthebbenden waren gesloten voor alle waarschuwingen, welke de
gebeurtenissen en ook voor die, welke verstandige mannen hun gaven.
Wie op het oorlogsveld, te midden van het kanongebulder, te
midden van den kruitdamp, medestrijdt, ziet gemeenlijk niet, wat
later door den bedachtzamen verslaggever wordt vermeld en door
dezen is gezien geworden, omdat hij gestaan heeft buiten den strijd.
Ware dit niet haast altijd liet geval, men zou thans geneigd zijn
een pijnlijken lach om de lippen te laten spelen, wegens de verblind.
heil onzer vaderen in 1830, toen, behalve,eenige helderzienden,
niemand begreep, welke de invloed der revolutionnaire lessen
uit Parijs op de bevolking van Brussel en van Luik moest
wezen; van welken aard de toepassing der revolutionnaire
ideen, in het algemeen genomen, zou zijn. Wat schier ongeloofelijk moet schijnen, — wist men niet hoe gering het begrip van
verreweg de meerderheid, ook van de meer ontwikkelden, is, wanneer verkeerde stellingen of opgewonden hartstochten het brein
beneveld hebben, — is, dat velen, de meerderheid zelfs,
der Noord - Nederlanders, juichten om de Omwenteling in Frankrijk, die de Bourbons van den troon gestooten had. Voor de
meesten hunner, die toen geschreven hebben en de openbare
meening hebben geleid en wier gedachten wij thans nog kunnen
nagaan, gold altijd hetzelfde wat De Potter aan Libri-Bagnano
schreef: „De onzen (dat is de Belgische liberale dagbladschrij vers)
kunnen hunne tanden wetten op de Franschen, welke de Regeering verfoeit, op het Catholicisme, dat zij niet bemint, en
op den een of anderen burger, voor wien deze of gene minister vrees koestert". Zoo was het in Januari 1828; zoo was
het nog in Augustus 1830. Maar welke Hollander begreep,
hoe groot het gevaar was, dat ook Nederland bedreigde?
Verreweg de groote meerderheid (zelfs de voornaamste poli.
tieke personen en geleerden) dacht evenals in de Regee.
ringskringen werd gedacht.. En deze, gelijk een der man.
nen, die in het kabinet van Willem i werkzaam was, Groen
van Prinsterer, later heeft geschreven, # scheen de mogelijkheid
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van hetgeen .ontwijfelbaar was niette beseffen. Zij dacht met de
gerustheid van Bene vrije conscientie, het vergramd en triumfeerend
Liberalisme onder de oogen te kunnen zien. Immers Karel x had
met de Jezuieten geheuld, de eischen van den tijdgeest miskend,
door overtreding van het Charter meineed gepleegd, het tegen.
deel gedaan van hetgeen Willem i had verricht. Oiittroning van
een dweepziek mensch was het natuurlijk gevolg en de billijke
straf van de kleingeestige overhelling naar misbruiken en verouderde begrippen, waartegen de onbekrompenheid van het Nederlandsche Gouvernement zoo luisterrijk had geschitterd. Men begreep niet dat, met verschil in benamingen en bijzaken, in den
grond, onder dezelfde leus van liefde, tegelijk voor Grondwet en
Koning, hetzelfde tooneelspel opgevoerd werd en dezelfde poging
om den Vorst aan den band der revolutionnaire overmacht te leggen, met nog meer kans van welgelukken, in Nederland beproefd
werd. Voorzorgen werden dus overbodig gekeurd. Iiet was alsof
men met opzet onvoorbereid verkoos te zijn". Zoo schreef later
dezelfde, die in de 11'ederlandsc4e Gedachten reeds in 1830 bezorgd
te kennen gegeven; maar zelfs mannen als F. A. van-heida
Hall en C. A. den Tex, die in de JVoorclsdar schreven, betuigden
,volstrekt geen vrees, dat de Omwenteling van Parijs te Brussel
gevolgen zou hebben. De Fransche oppositie immers was gericht
tegen Karel x, den voorstander van liet Clericalisme: hoe zou dan
Willem i bevreesd moeten zijn?
Bestonden er echter geen redenen voor den Koning der Noor
als der Zuidelijke Nederlanden, om de Franschen-delijkzow
te mistrouwen ? Voorzeker ! En de Politiek van Willem i was
v0jral in één punt getrouw aan liet eenmaal aangenomen stelsel,
dat zijn Rijk, gelijk het door het Congres van Weeroen was gedecreteerd, een voormuur moest zijn tegen de woelige natie,
die Europa had zoeken te overheerschen; die, zelfs na den val
van Napoleon, nog niet van hare heersch- en eerzucht was genezen. Maar Willem i meende, dat het gevaar voor Belgie was
te verwachten van de Clericalen. Het is niet te loochenen, dat
Karel x meer dan eenmaal door zijne ministers in verzoeking
is gebracht geworden, om de nog altijd strijdzuchtige Fran.
-
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sehen de handen te doen uitsteken naar Belgie. Toen de Kroonprins in 1827 den Koning van Frankrijk een bezoek ging
brengen te St Omer, waar deze het leger inspecteerde, had Karel
s den Prins van Oranje in een vertrouwelijk gesprek mede
zijn ministerie, met Villèle aan het hoofd, in de-gedl,ho
verbittering der Katholieken van België tegen den nieuwen Joseph Ii,
eene gelegenheid zag om zich in de zaken van die provinciën
te mengen en eene omwenteling te bewerken, waarvan de a^uhechting dier landen aan het Fransche Rijk het gevolg zou wezen.
Karel x meende dus den troonopvolger der Nederlanden te moeten
waarschuwen. Dit verhaal van den levensbeschrijver van Willem ii, die het naar de hem medegedeelde bronnen verhaalt,
is evenwel niet positief genoeg om als een onwederlegbaar feit
te 1 worden aangenomen; maar er zijn gronden genoeg om te
veronderstellen, dat er plannen van vereeniging der Belgische
provinciën met Frankrijk in het hoofd van invloedrijke mannen zijn
gesmeed geworden. Dat de uitbreiding van Frankrijk tot aan de
,,natuurlijke grenzen van den Rijn" bij alle partijen sinds 1815
zeer populair was, en het verwezenlijken van dien wensch de Bourbons op hunnen troon zonde versterkt hebben, is algemeen bekend. Toen het ministerie Villèle voor dat van Martignac (dus
een meer liberaal gezind) had moeten ruimen, bleven de oogen
te Parijs nog altijd gewend naar het begeerde van België. Het blijkt
uit de nagelaten brieven van Lord Palmerston, dat in 1829 deernstige
verzekering is gegeven door den Russischen gezant te Parijs, Graaf
Pozzo de Borgo, aan den minister Martignac, dat, ingevalle
Frankrijk den Czaar wilde steunen in diens plannen omtrent liet
Turksche Rijk, deze zich niet zou verzetten tegen het hernemen van den Rijn. Pruisen zou 'dan op andere wijze door Saksen
worden schadeloos gesteld, en Hollands grondgebied worden Vermeerderd aan de kusten der Noordzee. Ook deze plannen stuitten af op
verschillende omstandigheden: niet het minst daarop dat Karel x
zich niet wilde binden en een algemeenen Europeeschen oorlog
uitlokken. De liberale oppositie in zijn Rijk bleef echter altijd
)

1) Bosscha zegt zelf omtre n t. de mededeelina van Karel x aan den Prins
van Oranje: „das luidde, naar men meent."
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„de Rijngrens" terug vragen. Een lid van de Kaiher der Gedepu.
teerden , die zitting genomen had aan de Linkerzijde, generaal de
Richemont, schreef in 1829 een vlugschrift in dien geest en vond
veel toejuiching bij zijne partijgenooten in zijn eigen land.
Het was er evenwel ver van af, dat dergelijke plannen in België
algemeene toestemming vonden. De Potter vatte, op het oogenblik dat hij in de gevangenis zat, de pen op en plaatste in den
Cortrrier Iles Pays Bas twee artikelen (23 en 26 Sept. 1829) om
Richemonts vlugschrift te wederleggen. De schrijver heeft later
verhaald, dat hij in die artikelen, voor het geval van aanranding,
alle burgers tot de verdediging des vaderlands en der nationale onaf
opriep; allen, zonder onderscheid van gevoelens;-hankelijd
allen, zonder te letten op de binnenlandsche geschillen of, om
zoo te spreken, op hunne huiselijke omstandigheden.
De Potter droomde van eene Belgische Republiek; maar koes
een echt Belgischen haat tegen Fransche overheersching.-terd
Een ander Belgisch liberaal, Jottrand, verhief insgelijks zijne stem
tegen Riehemonts annexatie-plannen. Gendebien, een ander
liberaal, die een belangrijke rol in 1830 heeft gespeeld, ver
dat de Belgen niets anders behoefden te wenschen, dan het-klarde,
herstel hunner grieven en hunner vrijzinnige instellingen, welke zij
met dos te meer genoegen zouden ontvangen, omdat zij kwamen van
een afstammeling van Willem den Zwijger. De Zuid- Nederlandsehe Liberalen dweepten nog altijd met den held der xvie eeuw.
Gendebien zag echter volstrekt geen bezwaar in Fransche tusschenkomst: alsof de gevolgen daarvan waren te voorzien, nadat de Juli-omwenteling was uitgebarsten.
Mochten vele hoofden der liberale partij in België ook niet geneigd zijn om hun land tot Fransche departementen te laten
herscheppen, daarom was toch de invloed van den zuidelijken
nabuur volstrekt niet gering te schatten; vooral nu de Revolutiegeest te Parijs zich weder de propaganda van revolutionnaire
begrippen tot taak gesteld had. Het blijkt uit talrijke mede
onthullingen, dat wel degelijk verspreiders der-deling
republikeinsche ideën zich uit Frankrijk naar Brussel en elders
hadden begeven; dat zij in verbintenis stonden met de heet-

6

GERUSTHEID

hoofdigste leiders hunner partij te Parijs; dat de hoofden der om-wenteling, als La Fayette, de ,,nationaliteitsbeweging" aanmoedigden : al hebben zij dan ook niet for meel deel genomen aan
den opstand van den 26 Augustus. Dat de geheime genootschappen,
die zulk een grooto rol hebben gespeeld in 1830 en 1831, zoowel
in Frankrijk als in andere landen, hunne vertakkingen hadden in.
België, zoowel als bv. in Italië of in Duitschland, kan bezwaarlijk ontkend worden; doch het zal misschien wel altijd, voor een
goed deel althans, verborgen blijven, hoe en door welke mannen
zij in Belgie hebben gewerkt.
Maar voor een opstand, voor cone omwenteling, die het werk zou
zijn der liberale partij in Frankrijk, maakte men zich in Holland
minder ongerust. Mocht al een Groen van Prinsterer het innig,
verband tusschen de Liberalen en do Revolutionairen doorgronden, de mannen van de Noordstar (Floris Adriaan Van Hall, diens
broeder, den Tex, Op den Hooff, Uitwerf Sterling) inderdaad geene
vrienden der Belgische bewegingspartij, zagen een groot onderscheid tusschen de omverwerping van den troon der Bourbons,
die vrienden der Jezuieten, die Clericalen, en een opstand tegen
de anti-clericale Regeering van Willem i. Frederik von Gagern,
een Puitsch hoofd-officier, welke in 1830 aan het Hof te 's Gravenbage verkeerde, verhaalt, dat men in de naaste omgeving des.
Konings over het algemeen vrij gerust was voor de gevolgen der
Julidagen: want nu zou de Katholiek- gezinde Belgische Aristocratie door den val van Karel s wel alle hoop verloren hebben.
Men bleef, onder den invloed van antipapistische begrippen, in
Noord-Nederland de oogen sluiten voor het gevaar. Men meende
na de Boodschap van 11 December, na des Konings rondreize
in Belgie, dat het gezag aldaar voor goed gegrondvest was. Von
Gagern verhaalt, dat toen men dit aan Prins Metternich zeide,
deze met een ironischen lach zijn ongeloof aan dergelijke betuigingen verried.
Willem i evenwel scheen tamelijk gerust te wezen omtrent den
toestand der gemoederen te Brussel, of althans niet bevreesd te zijn
voor de gevaarlijke gevolgen daarvan..Het Hof was dat jaar in den
Haag: de Koning evenwel keerde den 8" Augustus, vergezeld
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van Prins Frederik, naar Brussel terug; hij bezocht den 10° de
tentoonstelling van Nijverheid, welke dat jaar in die stad werd
gehouden; hij vertoefde er een geruimen tijd: geen enkel
teeken van de ontevredenheid, die in de Belgische gemoederen
huisde, gaf den Koning grond om te veronderstellen, dat een
storm tegen zijne Regeering in het verschiet was. Hij ver
dan ook reeds den 12n Augustus weder naar het Loo.-trok
Op den morgen voor zijn vertrek kwam de hofmaarschalk, graaf
de Mercy•Argenteau, een Belg van zeer aanzienlijken huize, den
Vorst den gevaarlijken staat van zaken onder het oog brengen en
schetste hem alles in korte, maar duidelijke bewoordingen. De
Koning gunde zich nauwelijks den tijd om naar den graaf te
hooren: hij stond met het horloge in de hand te wachten naar
zijn rijtuig. Prins Frederik, toen minister van Oorlog, beant.
woordde een generaal, die hem, met het oog op de omstandigheden, opmerkzaam maakte op de geringe militaire macht, slechts
met een schouderophalen. Willem i vertrok, met zijn zoon, naar
het Loo: dit heeft hem waarschijnlijk België gekost: immers de
opstand had, zoo de Koning te Brussel gebleven ware, zeer gemakkelijk onderdrukt kunnen worden. Het is thans toch
algemeen erkend, dat de gebeurtenissen van den 25 Augustus en
van de volgende dagen niet, gelijk de Hollanders in 1830 beweerden,
het werk zijn geweest der hoofden van de katholiek-liberale Unie,
maar dat het oproer is uitgegaan van een opgewonden volksmenigte, en dat het oproer opstand, de opstand omwenteling is
geworden door een aaneenschakeling van onvoorziene feiten en
onverwachte gebeurtenissen. Het is algemeen erkend, dat de
Unie geen ander plan koesterde dan om constitutionele middelen te
bezigen, ten einde hoogstens tegen October, wanneer de Regeering weder te Brussel zou gevestigd zijn, eene beweging uit
te lokken, tenzij Van Maanen werd teruggezonden, en het stelsel,
dat, te recht of ten onrechte, hem werd toegeschreven, werd
verlaten 1 ). Wel hadden Van do Weyer en G}endobien, in
1) Dit is het gevoelen van Charles White, een Engelsch diplomaat., die in
1830 en 1831 te Brussel was en in nauwe betrekking stond met de hoofden der
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de bureaux van de Courrier des Pays-Bas, waarin de dngbladschrijvers, die de hoofden der oppositie waren, bijeenkwamen, omstreeks den
15n Augustus, als hun gevoelen te kennen gegeven, dat de omstandigheden rijp waren voor den opstand, maar de meesten waren
van andere gedachten. Men besloot dus nog oenigen tijd te wach
een van de weinige voorstanders eener vereeni--ten.Gdbi,
Frankrijk,
polste zijne geestverwanten te Parijs : doch
ging met
vernam dat men char den tijd nog niet gekomen achtte, om de
grenzen van den Rijn te veroveren; dat men nog één jaar lang
iedere uitbarsting moest zien te voorkomen. Lodewijk Philips, die
een voorstander van den vrede met Europa was die pas op den troon
gezeten was en de revolutionnairen beoogden beiden geheel iets anders. Gendebien stond in verstandhouding met de hoofden der bewegingspartij te Parijs. Later heeft de Noordstar (24 Sept. 1830) aan
de Hollanders verhaald, dat ettelijke Belgische leden der StatenGeneraal, zooals Le lion en anderen, niet zonder doel, in Augustus Frankrijks hoofdstad zonden bezocht hebben; maar het blijkt
volstrekt niet, dat dezen aldaar den opstand zouden besproken
hebben met Fransche bewindslieden of omwentelingsgezinden.
Na des Konings vertrek uit Brussel (12 Augustus) vertoonden
zich velerlei voorboden van hetgeen spoedig zou geschieden. Eenige
Franschen, die, gelijk zij beweerden, aan de Juli - omwenteling hadden
deel genomen, hielden opgewonden toespraken in bierhuizen; jongelieden, mannen uit den werkenden stand, schreeuwden voortdurend,
,,Leve de vrijheid" of ,,weg met Van Maanen"; het volk werd woelig en onrustig; de ambtenaren, de officieren van het garnizoen
begonnen voor opschuddingen te vreezen; de policie meende
eenige voorzorgsmaatregelen te moeten nemen. De minister van
Binnenlandsche Zaken, de la Coste, een Belg, zond een circulaire
aan de gouverneurs der provinciën, om een waakzaam oog te
houden: aan alle autoriteiten werd last gegeven om het midden te
houden tusschen al te grooten ijver en te flauwe onverschilligheid.
Inderdaad de gemoederen begonnen te gisten. Het scheen alsof het
Belgische beweging. White was, over het algemeen genomen, geer goed ingelicht,
en werd niet, bij het beoordeelen van personen en zaken, door voorliefde of
tekeningenomenheid beheerecht.
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sommigen te doen was om die gisting te bevorderen; althans.
de taal van 'den bezoldigden dagbladschrijver van de Wational,
Libri Bagnano, werd heftiger tegen de Belgische oppositie dan
ooit te voren. Ook bladen boven den Moerdijk, zooals de Arnkemsche Courant, de Nederlandsche 'eclackten, sloegen een toon
aan, die slechts kon verbitteren, niet bedaren. Al werden die organen
der Publieke Opinie boven den Moerdijk ook weinig in de Zuidelijke
provinciën gelezen, de journalisten aldaar lieten niet na er op
te wijzen.
Er zouden bij gelegenheid van 's Konings verjaring (24 Augustus) illuminatiën in het Park van Brussel en het afsteken van vuur
plaats hebben. Den 22° vond men hier en daar aangeplakt -werk:
„deu 23^ vuurwerk, den 24° illuminatie, den 25° revolutie."
De directeur van Policie meende, dat het zijn plicht was vuurwerk en
illuminatie te moeten uitstellen. Op den morgen van den 25
Augustus vond men hier en daar aangeplakt: „Weg met den
Koning ! Leve de Potter !" en de volksmenigte begon nog woeliger
te worden. Des avonds zou in de opera opgevoerd worden La
Muetíe cle Portici. Ieder, die dat zangspel kent, zal moeten erkennen, dat het in staat is om zelfs betrekkelijk kalme gemoederen in beweging te brengen; dat het in staat is om door zijn
muziek, zijn refereinen en zijn wijze van voorstelling, een opgewonden
volkshoop tot oproer aan te zetten. De schouwburgzalen waren
overvol en Bone nog veel grootere menigte wachtte daarbuiten.
Eer nog de voorstelling geheelenal was geëindigd, ijlde de eene
volkshoop na den anderen uit de zaal, onder gezang en geschreeuw
en onder het gegil van het air: Amour Sacré cle la Patrie, naar
buiten. Eenigen begonnen te roepen : „naar Libri !" hetgeen terstond
weerklank vond bij de zeer groote menigte. Deze stormde naar de drukkerij en de woning van den gehaten dagblad
deuren van zijn huis werden opengerammeid; alles-schrijve.D
werd geplunderd en vernield; hij zelf was echter niet te vinden :
anders zou zijn leven gevaar geloopen hebben. Middelerwijl, was de
volksmenigte al grooter en grooter geworden en daarmede de
overmoed. Het huis van den directeur van Policie, de Knijff, werd
nu aangevallen , geplunderd, en wat vernield kon worden vernield,
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Het was nu middernacht geworden, maar de onrust en woede steegmeer en meer; de borden met de koninklijke wapenschilden werden
overal afgeworpen of door de bevreesde winkeliers ingehaald. De lust.
tot vernieling steeg met iedere minuut. Op de kreet van eenigen :
,, naar Van Maanen"! holden de woedende benden naar het hotel
van den gehaten Minister. Zij braken de deuren open, wierpen
alles wat geworpen kon worden op straat en staken toen het
huis in brand.
Dit geschiedde, terwijl de Marechaussee op niet meer dan tien
schreden afstand was. De brandweer, die kwam opdagen, werd door
de menigte gedwongen, om het hotel van Val Maanen aan de
vlammen over te laten; terwijl het haar vergund werd, belendende perceelen te beveiligen. Des morgens ten vijf ure had het
garnizoen nog geen order ontvangen om tegen de woedende plunderaars en brandstichters op te rukken. Dezen vielen zelfs een mili tairen post aan; hierop werd vuur gegeven, waardoor vijf der
menigte gedood en ettelijken gekwetst werden. Overigens bleven
en burgerlijke en militaire overheden weifelend en besluiteloos.
Men schrijft dit toe aan de omstandigheid, dat Willem ivroeger
de Politie en den Kommandant bestraft had, ter oorzake van liet
bezigen van een in zijn oog ontijdig geweld tot herstel der orde. 1)
Hoe dit zij, èn de Gouverneur van Zuid•Brabant, van de Fosse,
en de militaire Kommandant, graaf van Bylandt, en de directeur
van Policie, de Knijff, waren wel, met eenige andere autoriteiten, — de burgemeester van Brussel, Wellens, was naar buiten, —
op het Stadhuis bijeen, maar namen volstrekt geene afdoende
maatregelen, hoewel het oproer toen nog zeer gemakkelijk had
kunnen bedwongen worden. De volkshoop begon middelerwijl
het magazijn der Schutterij van wapens te berooven, plunderde
het gouverncmeritsgebouw van Zuid-Brabant, de woningen van
den generaal Wauthier en van kolonel Eversen, die bevolen had
op de menigte, te vuren.
Toen de morgen van den 26n was aangebroken, was de woeste
volksmenigte meester van Brussel. Wat eerst niets anders
1) Van Lennep.
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scheen dan de uitbarsting der volksverontwaardiging tegen
gehate politieke personen, nam al zeer spoedig het karakter aan
van teugelloozen haat: niet alleen tegen officieren en ambtenaren,
maar ook tegen ettelijke particulieren. De fabrieken van eenige
aanzienlijke industrieelen, zoowel binnen de stad, als daar buiten,_
werden geplunderd, sommige zelfs in brand gestoken. Er bestaan
gegronde vermoedens, dat eenige zendelingen der Fransche revolutionnairen de gelegenheid gunstig voor zich hebben geacht.
Althans op eens werd op het midden van dien dag, den 26n,
een Fransche vlag uitgestoken van de tinnen van het stadhuis;
de menigte was evenwel hiermede niet gediend. Zij haalde die
af en stak de Brabantsche vlag, rood, zwart en goud, uit. Dat
het aannemen der kleuren van het voormalig hertogdom
Brabant, door de bezadigde mannen, welke zich aan het
hoofd der burgerij stelden, geschiedde om de propaganda der
Franschen te keeren en aan de volksmenigte een symbool te geven, blijkt uit enkele omstandigheden. Het volk wilde noch de
Hollandsche, noch de Oranjekleur; het wilde evenmin de Fransche
driekleur; niets lag derhalve meer voor de hand dan het weder
aanvaarden der kleuren van het oude Brabant.
Brussel was alaoo overgeleverd aan de razernij eener ontbreidelde menigte. Zij, die door hunne burgerlijke of militaire betrekkingen het eerst van allen geroepen waren om do orde, zoodru die werd aangetast, te herstellen, waren besluiteloos en
handelden in het geheel niet: volstrekt niet omdat de moed hun
ontbrak, maar omdat zij voor de verantwoordelijkheid terugdeins- den. Ware do Koning te Brussel gebleven, dan had hij onmiddellijk kunnen bevelen, hoe er gehandeld had moeten worden;
maar de hoogst geplaatste ambtenaren vreesden nu iets te doen
wat tegen zijn wil streed. Ware de Prins van Oranje slechts te
Brussel geweest, — hij was nog bemind genoeg om terstond gehoor te vinden, — en had zijn vader hem volkomen vertrouwd
en hem niet in zijn vrijheid van handelen reeds voor den opstand
beperkt, ook deze zou, gesteld zelfs, dat de volksdriften ook
alsdan waren Iosgebroken, onmiddellijk die hebben kunnen brei
Maar geen van beiden was aanwezig; het gemeen had vrij spel;-deln.
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het Volk 1 zag voor het oogenblik niets anders dan het beeld van
een gehaten minister, de verpersoonlijking van een gehaat stelsel.
Gedrongen door de noodzakelijkheid, bewust van te werken voor het
waarachtig nationaal belang, met de hoop bezield om de orde te
kunnen herstellen en eene verzoening tot stand te brengen tusschen
den Vorst en de oproerige volksmenigte, kwamen eenige aanzienlijke
en invloedrijke mannen, reeds den 26° Augustus, in het Gouvernementshuis bijeen, om zoo mogelijk maatregelen te nemen tot
het herstel der orde. Zij stelden den Gouverneur, den heer van de
Fosse voor, hoe noodzakelijk het was om eene burgerwacht te
formeeren, daar de gewone Schutterij beweegloos bleef. Haar
Kommandant, Germain — welke de Regeering in 1827 boven
E. d'Hooghvorst had verkozen — verroerde zich niet.
De Gouverneur gaf toe, en den 27" werd Baron Emmanuel
d' Hooghvorst tot bevelhebber der vrijwillig georganiseerde Burgerwacht benoemd. Deze aanvaardde de gevaarlijke taak, =waarom hem Hollandsche heethoofden voor een verrader hebben
uitgekreten; -- hij vaardigde eene proclamatie uit, waarin de
burgerij tot rust werd aangemaand en de belofte geheven, dat
eenige mannen naar den Den Haag zouden vertrekken om den
Koning te spreken. Generaal van Bylandt, opperbevelhebber van
de militaire macht in de stad, vaardigde de belofte uit, dat de
troepen Brussel niet zouden binnenrukken, zoolang de aangestelde burgerlijke autoriteiten zouden worden gehoorzaamd en de
orde, welke de gewapende burgers beloofd hadden te zullen
handhaven, werd bewaard. De militaire macht moest, ofschoon
met verbeten woede, werkeloos blijven, terwijl er geplunderd en
gebrand werd.
De houding der voorname burgerij had echter zooveel invloed,
dat de opgewonden menigte tot bedaren kwam. Vijftig der aanzienlijkste en invloedrijkste mannen waren op het Stadhuis bij
zij kozen tot voorzitter het lid der Staten-Generaal -engkom:,
baron de Secus, met Sylvain van de Weijer als secretaris. Zij
besloten eene deputatie met een adres aan den Koning te zenden.
)

1; Ik bedoel niet wat men thans, „Volk" noemt; dat is de minder bedeelden in kennis en fortuin, maar allen die te zamen een „Volk" uitmaken.
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Het adres werd opgesteld door graaf Felix de Merode, van de
Weijer, Joseph d'Hooghvorst, Rouppe, voormalig burgemeester
van Brussel, en Gendebien, die een belangrijke rol bij den opstand
heeft gespeeld: zoon van Gendebien, die in 1815 bij de commissie tot het opstellen eener Grondwet had behoord. — Felix de
Merode, Frederik de Secus, (zoon van het lid der Staten- Generaal),
Alexander Gendebien, Joseph d'Hooghvorst en Palmaert (de vader)
werden naar den Koning afgevaardigd. Zij moesten het adres aan
waarin gezegd werd, dat de ontevredenheid bij de Belgen-biedn,
diepe wortelen had geschoten, --- een noodlottig gevolg van het
stelsel, dat door de ministers was aangenomen, -- terwijl zij niet
konden beloven, dat de welgezinde burgers van Brussel, die thans
de beweging meester waren geworden, zich zouden onderwerpen, zoo
de Natie niet bevredigd werd.
Terwijl dit alles te Brussel geschiedde, genoot Willem i
het buitenleven op het Loo. Hij, zoo onvermoeid in den
arbeid, had zich geen denkbeeld gemaakt van liet gevaar, dat
de rust van zijn koninkrijk bedreigde. Men maakte aan het Hof
de toebereidselen voor het huwelijk van Prinses Marianne met
.Prins Albert vin Pruissen. Dit werd toch, maar thans zonder
vele feestelijkheden, eenige dagen later in den Haag gesloten.
Den 27° Augustus kwam de tijding van het oproer te Brussel
op het Loo. Willem i begaf zich den volgenden dag naar den
Haag en riep zijne ministers bijeen. Van Maanen was, naar
men verhaalt, voor een krachtig optreden en keurde alle toegeef
af. Naar zijn inzien moest Groot-Brittannië, zelfs in-lijkhed
gevalle het Tory- ministerie aftrad, de zaak der Hollanders als zijne
eigene zaak beschouwen. ].)e Koning kon de hulp eener Britsehe
vloot en van een Britsch leger inroepen. De opstandelingen moesten
zich eerst onderwerpen, v6ordat zij op goedertierenheid mochten rekenen. De Prins van Oranje was van een geheel andere meening.
Volgens hem moest men den weg der verzoening inslaan en moest
Van Maanen zijn ontslag nemen. De Prins was van oordeel, dat
men niet moest bouwen op de hulp van Engeland, dat nog onlangs
de Juli-revolutie en hare gevolgen had erkend en dat voorzeker geen
algemeenen oorlog zou wagen om de Augustus-omwenteling te onder -

44

ZENDING VAN DE PRINSEN

drukken. De Prins, die vertrouwen stelde in het Belgische volk
•en in zijne populariteit in de Zuidelijke provinciën, bood aan
om zich naar Brussel te begeven. Hij vroeg volmacht om te
onderhandelen en om inwilligingen te doen; wat veel meer
dan machtsvertoon de harten weder voor de kroon kon winnen.
Ongelukkigerwijze werd naar dezen verstandigen raad niet geluisterd.
Men besloot tot spoedige maatregelen om te doen zien, dat vier
millioen Belgen niets anders waren dan de Iloten van twee millioen Hollanders; dat zij niets anders waren dan een klein volk
in staat van oproer, en niet eene geheele Natie, die gekomen was
tot den hoogsten graad van revolutionnaire koortshitte, nadat zij
langen tijd een drukkend juk gedragen had. Men verzekert, dat
de krachtige taal van den Prins van Oranje, welke wij hebben
medegedeeld, niet slechts gevoerd werd tot den Minister, wolken
-de Koning hardnekkig in zijn ambt handhaven wilde, maar ook
tot den Koning zelven. Genoodzaakt zich eindelijk gewonnen
te geven voor den wil der meerderheid, ontving de Prins instructiën om zich, zonder verwijl, naar Brussel te begeven, vergezeld
van zijnen broeder, die belast werd met het bevel over de troepen,
terwijl de Koning aan hem (den Prins van Oranje) eene tijdelijke
en negatieve zending opdroeg, welke, zonder den minsten twijfel,
geen gunstig resultaat kon hebben. Want hoewel het den
schijn had, dat de Prins geheele volmacht bezat, is het later
genoeg bewezen geworden, dat zijne volmacht slechts diende
om de klaarblijkelijkheid der feiten te consiateérena, maar
niet om recht te doen aan hetgeen het volk van België ver
i). In den Raad, die door den Koning bijeengeroepen-laugde"
was, werd besloten dat de beide Prinsen onmiddellijk naar België
zouden vertrekken; dat troepen, met geforceerden marsch, op Brussel
zouden aanrukken; dat de Staten-Generaal tegen den 13n September in Den Haag zouden worden bijeengeroepen.
De Prins van Oranje en Prins Frederik kwamen reeds des
avonds, den 29° Augustus, met zes stoomschepen beladen met
militairen, te Antwerpen aan. Zij bleven hier ruim acht uren,
I; Aldus White

,

die over het algemeen zeer goed ingelicht is.
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om onderzoek te doen naar den staat van zaken. Zes duizend sol
twintig kanonnen, trokken op naar Vilvoorde, dat niet-daten,m
ver verwijderd ligt van Brussel. Vrij algemeen is het gevoelen dat,
indien de beide Prinsen onmiddellijk met hunne militaire macht
naar Brussel waren opgerukt, zij toen nog geen tegenstand
zouden ontmoet hebben en dat aldus de opstand in zijne geboorte ware gesmoord geworden.
Den 30° Augustus kwam de Deputatie, die door de Notabelen
uit Brussel naar den Koning was gezonden, te 's-Gravenhage. Zij
werd den volgenden dag ten gehoore toegelaten. Willem i ontving haar beleefd: hij verklaarde zich bereid over de informaliteit, (dat de bezending niet was uitgegaan van cone geconstitueerde macht), heen te stappen, en ontving het adres met de
lijst der onderteekenaars, die schier allen tot de notabelste en
invloedrijkste inwoners van Brussel behoorden.
De Deputatie gaf vervolgens als wenschen der Belgische Natie aan;
het verzoek om oprechte uitlegging der Grondwet, zonder Koninklijke Besluiten; het ontslag van Van Maanen; een nieuw kiesstelsel
verantwoordelijkheid der Ministers; herstel der Jury; eene nieuwe
wet op de rechterlijke organisatie; staking der vervolging van de
dagbladschrijvers; vernietiging der vonnissen wegens• misdaden
tegen den Staat; voorloopige afschaffing van de belasting op het
-Gemaal; uitdeeling van brood aan noodlijdende werklieden.
De Koning beloofde een buitengewone bijeenkomst der Staten.
Generaal, tegen den 19 September; hij gaf geen beslissend antwoord op het verzoek, dat de Minister Van Maanen zou worden
ontslagen, maar zeide, dat de Grondwet hem vrijheid in de keuze
zijner Ministers liet; dat hij overigens geen besluit zou kunnen
nemen, dat hem ,,met het mes op de keel" scheen afgedwongen.
Hij zou, wat het punt van de ongelijke verdeeling van ambten
tusschen Hollanders en Belgen betrof, zich met deze zaak bezig
houden, zoodra de orde was hersteld, maar zeide dat het moeielijk
was de administratie gelijkelijk te verdeelen en een ieder tevre.len te stellen. Voor alles, wilde hij dat de Prins, aan het hoofd
zijner troepen, Brussel . zou binnentrekken en een einde zou maken
aan een staat van zaken, die als een verderfelijk voorbeeld op
;

-
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andere steden zou kunnen werken. De Koning verwees nu de
Deputatie naar den Minister van Binnenlandsche Zaken, de la Coste,
een Belg, met wien zij een langdurig gesprek had. De Minister
-kon echter niets anders doen, dan zijnen meester een verslag van
dat onderhoud overbrengen.
De Prinsen kwamen den 3On Augustus te Vilvoorde, waar de
troepen reeds aangekomen waren. Den volgenden dag zond de Prins
van Oranje een adjudant naar Brussel, om den hertog van Arensterg, den hertog van Ursel (een der ministers) en den baron
d'Hooghvorst, kommandant der Burgerwacht, uit te noodigen,
aan het hoofdkwartier te verschijnen. Denzelfden dag verscheen
d'Hooghvorst, vergezeld van de troepen en nog van anderen door
de Notabelen van Brussel hiertoe aangewezen. Eerst werd d'Hoog.
vorst, later de geheele Deputatie toegelaten. Zij verschenen voor
de Prinsen, met de Brabantsche kleuren getooid, wat de ontevre.
üenheid van dezen opwekte. De Prinsen lieten zich echter deze kleuren
welgevallen, toen hun de opmerking werd gemaakt, dat die kleur
het eenig middel was geweest om te voorkomen, dat de Fran.
sehe kleur door het volk werd aangenomen. De Deputatie
keerde terug met een schriftelijk antwoord, geteelrend door den
Prins van' Oranje en Prins Frederik, waarbij aan de „brave burgerij van Brussel" werd bericht, „dat de Prinsen zich aan de poort
der Residentie bevinden, en de armen - openen voor allen, die tot
hen willen komen, dat zij geneigd zijn binnen de stad te komen
en omringd van dezelfde burgerij en door de militaire macht,
die bestemd is om den moeielijken dienst van waakzaamheid van
de Burgerij over te nemen; zoodry de onwettige kleuren en vaan
zullen zijn afgelegd, en de Koninklijke wapenborden, welke-dels
een verdoolde menigte heeft doen verdwijnen, zullen hebben
kunnen hersteld worden."
Toen de Deputatie te Brussel met dit antwoord was terugge.
keerd, geraakte de bevolking in heftige opgewondenheid : vooral
omdat de Prinsen met krijgsvolk zouden binnenrukken. Bij de
ernstige mannen wekte het groote bezorgdheid op, dat de Prins
van Oranje verklaard had, slechts gezonden te zijn om wenschen
Waan te hooren, maar geene volmacht te hebben tot het doen van
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inwilligingen. De gedachte aan eene administratieve scheiding
kreeg toen vastheid en uitbreiding 1 ). De menigte, wel verre
van bevreesd te worden voor de naderende militaire macht, toonde
zich bereid tot verzet. De Notabelen besloten nu denzelfden avond
tot eene tweede bezending naar het hoofdkwartier: de Prins de
Ligne en den Baron de Secus stonden aan het hoofd. Dezen moesten
de Prinsen verzoeken om zonder gewapende macht binnen Brussel te komen. De opgewonden toestand der bevolking was voor
hen eene reden om dit verzoek te doen, hoewel het door de Prinsen
euvel werd opgenomen. De Oostenrijksche en de Spaansche gezanten waren middelerwijl aan het hoofdkwartier gekomen, en dit gaf
een nieuwe kleur aan het verzoek der Deputatie. Eindelijk werd besloten, dat de Prins van Oranje den volgenden dag, zonder troepen, naar Brussel zou komen. Prins Frederik zou te Vilvoorde
blijven.
Den volgenden dag, den lm September, ongeveer des middags,
verscheen de Prins van Oranje, alleen vergezeld van eenige adjudanten te Brussel. De Burgerwacht stond overal in de wapenen, maar het volk had reeds hier en daar barricaden opgeworpen. Ondanks de voorwaarde door den Prins gesteld, dat de Brabantsche kleuren zouden worden weggenomen, was ieder daarmede
getooid. De houding der opgehoopte menigte was tegenover den
Prins beleefd; maar overigens dreigend. Men riep: Leve de Prins,
Leve de vrijheid. Toen de Prins daarop riep: Ja, Leve de vr ij
maar ook: Leve de Koning, bewaarden Burgerwacht en-heid,
Volk een veel beteekenend stilzwijgen. De Prins wilde zich
dadelijk naar zijn paleis begeven, maar een waarschijnlijk opzette
gedrang belette hem dit. Er lieten zich reeds dreigende-lijk
stemmen hoorent ij naar het Stadshuis," Hierop bad hem Plaisant,
een der voorname Brusselaars, om dit toch maar te doen. De Prins
gaf hieraan gehoor.
De volksmenigte drong al meer en meer naar het markt
voor het Stadshuis. Dat het in het plan van eenige leiders-plein
1) Althans volgens Bosscha Leven van Willem II. Evenwel was die gedachte reeds vroeger bij sommigen opgekomen.
1Ie D. 2.
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dor opstandelingen lag, om den Troonopvolger naar den zetel van den
opstand te dringen en hem daar of Gene akte van Scheiding te
laten teekenen, of wel hem in bewaring te houden, is vrij waar
marktplein gekomen en werd-schijnlk.DePrwazopht
meer
door
de
en
menigte
ingesloten
gehouden. De kreal meer
ten : Leve de vrilkeid, en weg met van Mannen, deden
zich al dreigender hoeren. Een toeval bracht eene geheele wending te weeg. Het paard des Prinsen sloeg en verwondde een man
uit de menigte. Nu begon het Volk nog dreigender te worden; het
scheen uit alles alsof het tot razernij zou overslaan. De
Prins, die middelerwijl een ander paard bestegen had, zette dit
op eens aan; hij werd spoedig door eenigen zijner adjudanten gevolgd; de menigte stoof voor een oogenblik uiteen; een hooge
barricade zou hem den weg versperd hebben, ware hij niet een
uitmuntend ruiter geweest en hadde hij niet een voortreffelijk paaid
bereden: zijn ros sprong over de barricade en zoo bereikte de Prins
van Oranje, ongeveer ten half drie ure, zijn paleis, waar hij veilig was.
Zijn moed en zijne koelbloedigheid hebben misschien zijne vrijheid gered en den Brusselaars een euveldaad gespaard.
Toen de Prins van Oranje zijn paleis bereikt had, gevoelde hij
zich veilig en vrij. Hij toonde zich bereid om toe te geven aan gematigde wenschen, ten einde de rust te herstellen. Hij beloofde dat,
indien de orde in Brussel bewaard bleef, geene troepen de
stad zouden binnenrukken; hij benoeide eene commissie, die
hem de noodige maatregelen tot het bewaren der rust in
België moest voorstellen. De Deputatie, welke uit Brussel naar
den Koning was gezonden, kwam in den avond van den 1 September
terug en deelde den volgenden dag den Prins van Oranje de resultaten
daarvan mede. Deze werden spoedig in de stad bekend, en dit vermeerderde de gisting der gemoederen. Den 3 September kwamen de
leden der door den Prins benoemde commissie, de leden der StatenGeneraal, die te Brussel waren, en verscheidene leden der rech
macht, die door den Prins waren bijeengeroepen, tot hem, en-telijk
brachten hem onder het oog, dat de administratieve scheiding van
Holland en België, met geen anderen band dan dezelfde dynastie, thans
een noodzakelijkheid was geworden. Denzelfden dag kwamen de bevel-
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'hebbers der Burgerwacht den Prins verklaren, dat zij den dag te
voren nog wel, maar thans niet meer, voor zijne veiligheid konden
instaan, waarom zij hem aanrieden te vertrekken. Denzelfden dag
werden er bij den Prins nog pogingen aangewend, dat hij zelf zich
aan het hoofd der Belgen zou plaatsen; maar zelfs voor de kroon van
het schoonste gedeelte deel des Rijks, wilde hij zich niet als opstan.
deling tegen zijnen vader gedragen. Hij vertrok dan ook en beloofde
de wenschen der Zuidelijke provinciën aan den Koning kenbaar te ma.
ken. Ware de Prins van Oranje te Brussel gebleven en hadde hij zich
aan het hoofd der beweging gesteld, of hadde hij onmiddellijk het
bevel van de troepen, die te Vilvoorde verzameld waren, op zich
genomen, hij zou misschien meester van de Omwenteling zijn gebleven: in het eene geval als haar hoofd, in het andere geval als haar
bedwinger; maar hij ging naar Den Haag. Hij hoopte dáár misschien
eene verzoening te kunnen bewerken; doch hij moest ondervinden,
dat al zijne pogingen zouden afstuiten op den nationalen haat en het
wantrouwen, dat tusschen de bevolking van het Noorden en van het
Zuiden bestond, en niet het minst op den eigenwaan der Hollanders.
Zoodra de tijding van den opstand te Brussel in de Noordelijke
provinciën was bekend geworden, werkte zij ale een electrische schok.
Het scheen alsof de anders zoo kalme Hollander op eens een ander
mensch geworden was. Trouwens wat tot nog toe bij de meesten gesluimerd had ontwaakte thans met volle kracht: haat en minachting tegen den Belg, „die een speelbal was geworden van Jezuieten
en Jacobijnen". Nationale trots, godsdiensthaat, handelsbelangen,
werkten samen om de hartstochten op te zweepen. De Belg was opgestaan en wel tegen den vaderlijken, verlichten, verdraagzamen Vorst;
de Belg was opgestaan tegen Oranje! Welk verschil van meeningen
en van belangen er overigens mocht heerschen, hierin was men
boven den Moerdijk — de Katholieken zwegen -- eenstemmig,
dat de opstand moest gedempt worden. De hartstochtelijkste uit.
drukkingen van woede en razernij tegen de ,,rebellen", tegen # de
muiters", werden niet gespaard. ,,In rebellen moet de soldaat zijn
broeder niet zien" zeide de Noordstar, het orgaan der bezadigste
en deftigste Amsterdammers; „Rebellenbloed is geen burgerbloed"
herhaalde 'hetzelfde blad den 30n Augustus. .De Nederlandsche
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Gedachten gaven te kennen, toen de Deputatie van Brussel en Luik
bij Willem z was toegelaten, dat deze kwam om den Koning in zijn
eigen paleis te beschimpen; dat zij moest bedenken dat men niet
met rebellen in vergelijk treedt. Zoo liet zich de stem der deftigste
Noord -Nederlanders hooren. Die der minder hoog geplaatsten en
minder beschaafden, was nog heftiger. Gehuurde pennen als die
van Libri Bagnano spraken later van aplatschíeten", van , l fusilleeren", alsof men in Frankrijk en in 1793 was. De grishemscke Courant vroeg ,de hoofden der rebellen" voor het
schavot. Zulk eerie taal was volstrekt niet geschikt om de verzoening te bevorderen tusschen de Belgen en de Hollanders. Zij maakte
bij voorbaat alle pogingen, welke door de Regeering aangewend
mochten worden, om zoo mogelijk de rust te herstellen, geheel
en al vruchteloos. De Koning had thans slechts te kiezen tusschen de Noordelijke provinciën en- de Zuidelijke. Hij werd gevierd en aangebeden, mits hij zich niet met de a muiters"
verzoende.
Het was trouwens ook niet van dezen te vèrwachten, dat zij zich
gedwee zouden onderwerpen. De haat der Belgen tegen de # Hol.
landscha overheersching" , het wantrouwen, hetwelk men hen met geweld ,,kettersch" zoude willen maken, dat v66r 1830 reeds zoo
diep was ingedrongen bij het Volk, — niet bij hen, die alléén op
stoffelijke belangen zagen — was te groot dan dat er van een terugkeer tot den vroegeren staat van zaken spraak wezen kon.
Willem i had, om althans eenigermate te voldoen aan de
wenschen der Zuidelijke provinciën, den 31 September het ontslag
van den minister Van Maanen aangenomen, maar toen dit te Brussel
bekend werd, riep men: let is te Laat! Het wachtwoord, dat door de
bezadigdste marinen reeds was aangenomen, luidde: administratieve
scheiding tusschen Noord en Zuid. De Prins van Oranje had dezen
wensch naar Den Haag overgebracht en Willem i was bereid daar
te geven. Den 5n September verscheen een Proclamatie-antoe
uit naam des Konings, waarbij het bijeenroepen der StatenGeneraal in buitengewone zitting werd aangekondigd, en medegedeeld hoe de beide Prinsen waren belast geweest, om zich
naar de gewesten, waarin de opschudding heerachte, te begeven, ten
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einde personen en eigendommen te beschermen, zich van de ware
toedracht der zaken te verzekeren en den Koning de meest ge.
schikte maatregelen voor te dragen. Verder werd de Natie aangemaand om het wettig gezag te steunen en zich af te scheiden
van de onruststokers. De Regeering verklaarde, dat zij de wettig
verkregen rechten van alle gedeelten van het koninkrijk, zonder
onderscheid, zou handhaven en tot geen maatregelen zou overgaan dan langs den rechtmatigen weg.
Deze proclamatie werd onmiddellijk naar Brussel gezonden om
aldaar afgekondigd te worden; maar de menigte was al meer en meer
meester geworden en de hartstochtelijkste opgewondenheid heerschte
er. De koninklijke proclamatie werd openlijk verbrand. Om althans
eenige orde te bewaren werd er een commissie voor algemeene
veiligheid ingesteld. De autoriteiten, die nog altijd in naam dc$
Konings de provincie en de stad bestierden, zelfs de Gouverneur, hadden niet het minste gezag meer. De burgerwacht, of eigenlijk de
leiders der beweging waren meester, hoewel bijna niemand meer
gehoorzaamde.
De leden der Staten- Generaal van de in opstand gekomen
provinciën hadden de oproeping ontvangen, om den 13° September ter vergadering te verschijnen. Zij verkeerden in zeer moeielijke omstandigheden. Het was hun bekend hoezeer het volk in Holland opgewonden was; dat velen hunner als vijanden ,,van het Huis
van Oranje," als ,verraders" werden afgeschilderd. De Stassart
was den 2- September te Rotterdam slechts door tijdige hulp
aan het gemeen ontrukt geworden. Van den anderen kant gebood hun
plicht, waarop de Gerlache hun wees, om de Vergadering in den
Haag te gaan bijwonen. Zoo werd op eene bijeenkomst, welke zestien
hunner, den 6n September, ten huize van den baron de Secus belegd hadden, besloten. Hiermede was evenwel de moeielijkheid, waarin
zij verkeerden, nog niet ten einde. De bewegingspartij te Brussel
beschouwde hun vertrek naar den Haag met een ongunstig oog.
V66rdat zij zich op hunnen post gingen begeven, besloten zij,
op aandrang der Notabelen, nog eene poging bij Prins Frederik,
in het hoofdkwartier te Vilvoorde, aan te wenden, opdat deze
toch geen aanval op Brussel zou ondernemen. Eene deputatie
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uit hun midden werd den 7n ontvangen; zij drong sterk aan op.
de scheiding tusschen Belgie en Holland. Prins Frederik antwoordde beleefd, maar ontwijkend. Hij verzocht, dat het besprokene
door de deputatie op schrift zou worden gegeven, opdat hij het denKoning zou kunnen voorleggen. Hieraan werd voldaan. De bewegingspartij had reeds dien dag een Voorloopig Bewind willen oprichten, waarin de voornaamste Belgische leden der Staten- Generaal:
plaats zouden nemen. Vooral op aandrang van de Gerlache werd
hieraan geen gevolg gegeven, omdat het de breuk tusschen Willem
i en Belgie geheel en al zou voltooien, omdat het den oorlog
zou na zich slepen.
De leden der Staten-Generaal voor de Zuidelijke provincien ver
allen naar den Haag, opdat zij in de vergadering van-trokenalz
den 13n September zouden tegenwoordig wezen. De ontvangst van
wege de bevolking was dreigend.Sommigen werden beleedigd. Niemand,
wilde een Belg, zelfs niet in de logementen, waarin zij vroeger hun verblijf gehouden hadden, huisvesten, zoodat de Politie zelve er voor
moest zorgen, dat een vertegenwoordiger der Natie (dit waren zij nog
altijd volgens de bestaande Constitutie) onder dak konde komen.
Ofschoon de Gerlache den naam van dat lid der Staten- Generaal
niet noemt, is het toch bekend, dat hem zelven dit wedervaren
is. En de Gerlache was een der edelste en talentvolste mannen uit
het Zuiden; iemand wiens karakter door Willem i en den Prins
van Oranje hoog op prijs werd gesteld. Maar hij stond bij
de heethoofden gebrandmerkt als „de drijver der Ultramontaansche
partij."
De gemoederen waren alzoo in de Hooge Vergadering, die
bijeengeroepen was om over het groote vraagstuk van vereeniging of van scheiding uitspraak te doen, zeer opgewonden. Den
13n September, werd de Zitting van de Tweede Kamer der
Staten- Generaal geopend. In een blad, geschreven door en voor
ernstige mannen, in de Nederlandeelie Gedachten, werd de
vraag geopperd, of de leden uit provinciën, waarin het gezag
des Konings werd miskend, nog wel recht tot zitting hadden;
of sommige leden niet verdacht waren van rebellie aangestookt
te hebben; of de proclamatie, welke zij geteekend hadden,
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(waarbij de leden der Zuidelijke provinciën te Brussel werden
bijeengeroepen,) niet naar Hoog Verraad zweemde; of een
Nederlandsch lid, dat zijn eed getrouw blijft, wel naast hen
zitting zou willen nemen. Zulk eene taal van een der ernstigste
organen, dat in Noord•Nederland verscheen, moet inderdaad
niet den humanen toon aangemoedigd hebben bij sommige leden,
op wie gezinspeeld werd door den schrijver van het leven van
Luzac 1 ), toen hij schreef: # diezelfde onbevangenheid maakte
hem (Luzac) wars van den hoogmoedigen dunk en wrevel,
waarmede eenige Noord-Nederlandsche afgevaardigden, die wellicht
nooit hun gewest of de plaats hunner inwoning verlaten hadden,
op hun Belgische ambtgenooten nederzagen, en (wie zij) ieder
oogenhlik op ongepaste en stuitende wijze hunne meerderheid,
om niet te zeggen hun meesterschap, poogden op te leggen."
Thans was die stuitende dunk erger dan vroeger ooit te voren.
Bylevelt, uit Zeeland, wilde de Fransche taal, die door sommigen
gebezigd werd, niet verstaan. Sypkens, uit Friesland, om geen anderen
te noemen, sprak over de Belgen, als over ,,rebellen" en
roermakers."
Den 13° September werden de Staten-Generaal, in eene vereenigde zitting der beide Kamers, door den Koning geopend. In
zijne Troonrede zette hij den staat van zaken uiteen en verklaarde,
dat hij met gemeen overleg wilde bepalen, wat in deze treurige
omstandigheden moest gedaan worden. Vervolgens deelde de voor
mede, dat door de Staten-Generaal in overweging zouden-ziter
genomen worden:
1 0 of de ondervinding reeds de noodzakelijkheid heeft aangetoond, om de nationale instellingen te wijzigen;
2 0 of in dat geval de betrekkingen, door de tractaten en door
de Grondwet tusschen de twee groote afdeelingen van het Koninkrijk gevestigd, tot bevordering van het gemeenschappelijk
belang in vorm of aard behooren te worden veranderd;
dus met andere woorden: of Noord- en Zuid-Nederland van

1) Levensbericht van Luzac (M. v. L. 1862) door G. W. Vreede.
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>elkander zouden worden gescheiden: en zoo ja, hoe de scheiding
zou worden geregeld.
De Tweede Kamer besteedde de eerstvolgende zittingen aan
het verkiezen van een president, waarvoor een der gematigde
Hollandsche leden werd gekozen en tot het opstellen van
een adres van antwoord op de Troonrede. Hoewel daarin het
oproer van Brussel genoemd werd, iets „wat zeker een diep gevoel
van smart en verontwaardiging bij alle Zuid-Nederlanders moest
opwekken" en de Brouckere tegen het adres deed stemmen, ver
toch de stemmen van alle Zuid-Nederlandsehe leden,-enigdht
(behalve die van de Brouckere), zoodat het met 86 tegen 19
stemmen werd aangenomen. Van deze negentien waren er achttien
van leden uit de Noordelijke provinciën, wie het adres te flauw
voorkwam en die het veel scherper tegen de Belgen hadden willen
gesteld zien.
Nu werden de beraadslagingen voortgezet over de twee vragen,
die door de Regeering waren gesteld. Zij duurden de geheele maand
September. Twee voorstellen werden onderzocht en verworpen : het
eene van Sytzama (lid voor Friesland), het ander van W. Donker Curtius (afgevaardigd door Holland). Beiden wilden een rapport, van wege
den Koning, over de gebeurtenissen in Belgie, met aanwijzing van de
redenen en den voortgang van het oproer; met aanwijzing zoowel van
zaken als van personen. De eerste wilde niet beschouwd worden, als
ware hij, door het vragen van dat rapport, er tegen dat krachtige
maatregelen werden genomen om de muiters tenonder te brengen.
Hij betreurde het zelfs, dat men zoo lang gewacht had met het
nemen van dwangmaatregelen. Donker Curtius was gematigder in
den vorm, maar in hoofdzaak wenschte hij hetzelfde en wilde hij
insgelijks het nemen van maatregelen om. het gezag te herstellen,
daar waar het geschonden was geworden. Donker Curtius trok
echter zijn voorstel in, en dat van Sytzama werd naar eene commissie verzonden. De Kamer bepaalde zich bij de twee vragen ,.
die haar door de Regeering- waren gesteld. Op beide antwoordde zij
toestemmend: op de eerste, — de wenschelijkheid der scheiding, —
met 50 tegen 44 stemmen; op de tweede, —, de wenschelijkheid
van verandering der Grondwet, — met 55 tegen 43 stemmen. De
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leden van Noord-Brabant waren meest allen tegen de scheiding,
omdat zij vreesden dan alléén te zullen staan tegenover de onverdraagzaamheid van den Calvinistischen geest; de Antwerpsche, omdat zij vreesden voor het sluiten van de Schelde. Amsterdam en
Rotterdam waren vooral vóór de scheiding, wijl zij daardoor verlost
zouden worden van de mededinging van Antwerpen. De heftigste
Protestanten zagen daarin een middel om verlost te worden van
de ,,Jezuieten van Brabant," de Katholieken van het Zuiden om
verlost te worden van „de ketters van Holland." Zoo werd er gesproken en gedacht in 's lands vergaderzaal, in geschriften en gesprekken,
in meer of minder gekuischten vorm. De al te vurige begeerte naar
scheiding veroorzaakte, dat de voorstanders daarvan de moeielijkheden en bezwaren, welke noodzakelijk daaruit moesten voortspruiten,
geheel en al over het hoofd zagen. Den In October werd het
voorstel in de Tweede Kamer der Staten.Generaal aangenomen;
de Eerste Kamer volgde dit voorbeeld. Den volgenden dag werd
de Vergadering gesloten met eene boodschap van wege den Koning,
dat er spoedig eene Staatscommissie zou worden benoemd om de
betrekkingen tusschen de twee deelen des Rijks te regelen. Hiervan
is echter niets gekomen, want de gebeurtenissen maakten zulks
overbodig. Den 5 October vaardigde Willem i eene Proclamatie
uit, dat het thans noodzakelijk was uitsluitend bedacht te zijn op
de belangen van het getrouw gebleven volk des Rijks; tevens werd
het woord „te wapen" uitgesproken. Te Brussel was het leger
onder bevel van Prins Frederik tot den aftocht gedwongen, en het
was duidelijk, dat alleen de macht der wapenen de opgestane
provinciën kon beteugelen.
De opstand had zich niet bij de stad Brussel bepaald.
Luik, Leuven, Brugge, Ath, Verviers waren mede tegen het
koninklijk gezag opgestaan; of althans het tooneel van plundering, brandstichting en oproer geweest. De garnizoenen, welke
in Namen, Bergen en Doornik lagen, konden deze steden nog maar
met moeite onder de gehoorzaamheid van het koninklijk gezag houden. Zij konden niet beletten, dat uit deze steden, evenals uit
Luik, Leuven en andere, vrijwilligers naar Brussel snelden om
# voor de vrijheid te strijden." Vele dorpen van het platteland,
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der provincien Zuid-Brabant, Luik en Henegouwen volgden het
voorbeeld der steden. Mochten ook velen der vrijwilligers niets,
meer zijn dan eene ongeordende bende, die voor geregelde troepen terstond uiteen moest stuiven, er waren toch ook zeer vele
Belgen onder, die als soldaten van Napoleon diens krijgstochten
hadden medegemaakt en voor wie de kruitdamp en het gebulder
der kanonnen nog eene opwekkende herinnering aan vroegere
dagen was. De toestand der gemoederen was van dien aard,,
dat alles eene uitbarsting voorspelde. Honderde # vrijwilligers"
waren naar Brussel gekomen, en met hen verscheidene Fran
sehe propagandisten der Omwenteling. Zij steunden het gem eene
volk, dat onrustiger dan ooit, bovendien bij gemis aan werk
geneigd was om in plundering en in oproer heil te zoeken en
genot te vinden. De Commissie van Algemeene Veiligheid had
nagenoeg geen gezag meer: een centraal bestuur ,, der patriotten"
had hen reeds zoo goed als verdrongen: het volk hoorde alleen naar
de heethoofdigsten: voor een groot deel waren dezen jonge mannen,
advocaten en dagbladschrijvers. Meer dan een hunner heeft later
in zijn vaderland gewichtige betrekkingen bekleed. De burgerij
was neerslachtig, gedrukt, en gevoelde, dat de macht om het oproer te beteugelen haar ontbrak. In Brussel waren nog zeer vele mannen, die door hull geld of hunne betrekking onder de invloedrijksten,
konden gerekend worden, wier belang het herstel der gevestigde orde
van zaken medebracht. Dezen vormden, niet alleen in de hoofdstad van Belgie, maar in de meeste aanzienlijke steden, eene
partij, die machtig genoeg kon geweest zijn, hadden zij niet
alleen op stoffelijke belangen gesteund, maar op edeler gewaarwordingen en beweegredenen. Van daar dan ook dat de Orangisten — zoo werd deze partij genoemd — wel hier en daar
hebben geintrigeerd, maar zich geene opofferingen van eigen geld,
noch minder van hun eigen persoon hebben getroost. Zoodra hunne
stoffelijke belangen niet meer leden door den opstand van 1830,
hield de partij op te bestaan. Zij loste zich op in die der Belgische
Liberalen.
Eenige Brusselaars van dit gehalte, die na het Augustus• oproer in
de stad waren gebleven, hoopten en verwachtten, dat de komst der-
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troepen, die, onder bevel van Prins Frederik, nog te Vilvoorde lagen,
de opstandelingen wel dadelijk en gemakkelijk tot onderwerping
zoude brengen. De ontevredenheid van den nijveren burgerstand
versterkte hen in dezen waan. Zij onderhielden in stilte gemeenschap
met het Hollandsche kamp. De berichten, welke zij naarPrinsFrederik
zonden, deden dezen gelooven, dat hij gemakkelijk Brussel zou
kunnen bezetten, en dat de burgers zelven, thans onder het juk
van vreemdelingen en van het gemeen, hem en zijne soldaten met
blijdschap zouden ontvangen. De Prins wilde echter zelf geen besluit nemen dan nadat hij bevelen van den Koning, zijnen vader,
had ontvangen. Hij ontving, den 2011 September, order uit den
Haag om Brussel te bezetten.
De berichten, welke de Prins zijnen vadet had gezonden,
hadden bij dezen een goed onthaal gevonden. Willem i had hetzelfde vernomen van Benige leden der Staten-Generaal, Belgen,
grootendeels leden der Eerste Kamer. Maar ook uit den mond
van de Hollanders, zoowel van de hoogst aanzienlijken als van de
burgerij en het `volk, van leden der Staten- Generaal, van invloedrijke organen der Pers, ging een vrij algemeen geroep uit,.
dat de „rebellen" door militaire macht moesten onderdrukt
worden. De vraag is, of Willem i, die ongaarne van België
afstand deed, terwijl men in het Zuiden en in het Noorden om
eerie scheiding riep, niet verlangd heeft Brussel, en met die
stad, den opstand te onderwerpen, v66rdat nog de Staten-Generaal hunne beslissende stem op de beide gestelde vragen hadden uitgebracht. Wat daarvan ook zij, Prins Frederik kreeg
bevel om voort te rukken, met onbeperkte volmacht om naar eigen
inzichten te handelen: of liever, gelijk White zegt, zooals de
chef van zijnen staf, Generaal Constant Rebecque, het zou noodig
oordeelen. Het leger, waarover hij bevel voerde, telde ongeveer
18000 soldaten.
Den 21" September vaardigde Prins Frederik een Proclamatie
uit, waarin gezegd werd, dat de Koning zich bezig hield met.
het zorgvuldig overwegen van de wenschen van Brussels ingezetenen; dat middelerwijl de rust onophoudelijk binnen de muren.
dier stad gestoord werd door een kleinen hoop oproerigen; dat daarom,
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de nationale krijgsbenden, in naam der Wet en op aanzoek.
der meest welgezinde burgers, de stad zouden bezetten; dat de of=
ficieren en soldaten hunnen vrienden en broeders geen wraak,
maar orde en rust kwamen brengen; dat alleen de hoofdaanleggers,.
die te misdadig zijn om de gestrengheid der wetten te ontgaan,
zouden gestraft en de vreemdelingen, die wanorde zijn komen stoken, zouden vervolgd worden. Nu werden de bepalingen kenbaar gemaakt, waarop de bezetting van Brussel zou.
geschieden.
In de stad verkeerde men in een toestand van onbeschrijfelijke
spanning. De gezeten burgers vreesden voor haven en goed,
voor hun leven zelfs. Zij, die eenigermate deel genomen hadden
aan hetgeen door de Regeering als misdadig kon beschouwd
worden, vreesden voor de wraak der overwinnaars. Het was bekend, dat cone deputatie, door de Commissie van algemeene veilig
en door de Centrale Sectie, den 16n September, naar den-keid
Haag gezonden tot de Belgische leden der Staten- Generaal, om
dezen uit te noodigen naar hunne provinciën terug te keeren, —
de gemoederen in den Haag zoo opgewonden had gevonden,
dat zij zich niet eens meer veilig rekende en ijlings de terugreis
aanvaardde. De kreet naar wraak tegen de „rebellen en muiters,"
welke in Holland weerklonk, werd herhaaldelijk teruggekaatst
door de Belgische Pers. Onzinnige geruchten gingen bovendien
rond, zooals, dat Prins Frederik Brussel aan plundering zou prijs
geven enz. De groote meerderheid der burgerij vreesde en sidderde
en zou gaarne de rust gekocht hebben door zich te onderwerpen;
maar het volk dacht er anders over. Het was, met ongeveer 1200
vrijwilligers uit alle oorden van Belgie, besloten om den vijand
weerstand te bieden of zich onder de puinhoopen van Brussel te
laten begraven. Op alle punten, waar dit noodig geacht werd, werden
barricaden opgeworpen; de alarmklok werd geluid. Zeer velen van
hen, die konden vluchten, verlieten de stad. Driehonderd Luikenaars, onder een jong advocaat, Rogier, — later minister, — twee
honderd Leuvenaars onder een student, Rousbel, eenige honderden
mijnwerkers uit Henegouwen kwamen Brussel verdedigen;krijgskundige Franschen, avonturiers die door de wapenen fortuin zoch--
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ten te maken, leidden de werkzaamheden tot het opwerpen der bar.
ricaden, en tot het leveren van een gevecht binnen de nauwe
straten eener bevolkte stad.
Den 23' September kwamen de troepen van Prins Frederik
voor drie pooiten van Brussel. Wij kunnen de gebeurtenissen, waarmede die aanval en de verdediging vergezeld ging, niet uitvoerig
mededeelon: genoeg zij het te verhalen, dat de Hollandache troepen de bovenstad, — Brussel ligt gedeeltelijk aan den voet eens
heuvels, gedeeltelijk op den heuvel zelven, — bezetteden en post vatten in het met paleizen omringde Park. Van hier uit hadden
zij de stad kunnen plat schieten, maar het lag niet in het plan
van Prins Frederik, om tot zulke uiterste maatregelen over te
gaan. Drie dagen lang woedde een allerhevigst en moorddadig
gevecht in de straten en tusschen de huizen van Brussel. be Hol
soldaten werden van boven uit de huizen, met alles-landsche
wat men bij de hand had, met stéenen, met meubelen, met
kokende olie aangevallen: van uit de vensters troffen hen de
kogels van boven af; van uit de kelders troffen hen de kogels van beneden af. De omwentelingspartij werd geheel en , al meester van
den toestand: den 24n September werd de , Commissie tot alge
vervangen door een Voorloopiq Bestuur: de ver--menvilg1d
dediging der stad tegen de Hollanders werd opgedragen aan een
Spanjaard van Belgischen oorsprong, die een rol bij de burgeroorlogen in het Schiereiland had gespeeld: Don Juan van Halen:
twee andere militairen, — een Belg en een Franschman, — NielIon en Mellinet, voerden met hem de strijders aan. Opmerkelijk is:
het dat des nachts, en Hollanders, die gebivouakeerd waren in het
Park, en Belgen, die meester waren van het grootste deel der stad,
het gevecht, als ware het een afspraak, staakten en zich gingen
verademen of een weinig rust zoeken. Meer dan 700 soldaten van
het Hollandsch leger, ongeveer vijf honderd Belgen, vonden den
dood in het driedaagsche straatgevecht.
Eindelijk besloot de krijgsraad van het Hollandsche leger tot
den aftocht. Des morgens van den 27n September vonden de
Brusselaars het Park ontruimd; het leger was weder naar Vilvoorde afgetrokken. Ontegenzeggelijk hadden de troepen onder
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het bevel van den zoon des Konings, de nederlaag geleden. De
.geregelde militairen hadden moeten wijken voor een opgewonden
volk en voor een handvol bijeengeraapte vrijwilligers. Dat de
nederlaag niet te wijten was aan gebrek aan moed bij onze sol
hebben latere gebeurtenissen getoond: dat weifelachtigheid-daten
-en verkeerd beleid van de Begeering en van de hoofdofficieren
des legers de oorzaak der nederlaag zijn geweest, is later algemeen
erkend geworden.
,

HOOFDSTUK II.
De Prins van Oranje te Antwerpen.

De aftocht der troepen van Prins Frederik veroorzaakte een
onbeschrijfelijk gejubel door geheel Belgie. Tienduizend militairen,
aangevoerd door bekwame officieren , door een zoon de`s Konings,
hadden moeten wijken voor vrijwilligers, uit alle oorden des lands
bijeengekomen, voor het volk van Brussel. Overal waak de tijding
van de Septemberdagen in een Belgische stad of dorp met blik
werd verspreid, geraakte men voor „de zaak der-semnlhid
vrijheid" in de grootste opgewondenheid. Men rekende thans de
Belgen onoverwinbaar: men zag met minachting neder op de Hol.
landers, als of dezen niets anders waren dan eene laf hartige bende.
De blauwe kiel van den Brabantschen werkman was veel
meer waard dan de militaire rok van ,,Willem 9 trawanten"!
De duizenden, die tot nog toe hadden geaarzeld tusschen hunne
liefde voor de nationale zaak en de vrees voor de macht, welke
aan de Regeering nog ten dienste stond, wierpen thans alle besluiteloosheid ter zijde! Wat vd6r de Septemberdagen niets andere
was geweest dan een oproer te Brussel en in eenige andere steden,
werd nu op eens eene algemeene Omwenteling. De Belgen waren
overwinnaars. Zij wilden dus geen vergelijk meer met de Hollanders,
dan nadat eerst de volledige scheiding en onafhankelijkheid van
hun land zou zijn erkend.
Terwijl er nog binnen de muren van Brussel werd gevochten,
was er een voorloopig Bestuur op echt revolutionnaire wijze samen
geworden. De drang der omstandigheded noodzaakte daartoe-gestld
de strijders. d'Hooghvorst, Ch. Rogier uit Luik, Jolly, een
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officier, met de Coppin en van der Linden als secretarissen namen,
nog v66rdat de uitkomst van den strijd binnen. Brussel was beslist,
deze gevaarvolle taak op zich. Toen de overwinning was bevochten, en
de leiders een blik konden werpen op den toestand des lands, toen de
omwentelingsgezinden het terrein gunstig zagen om zich formeel van
Holland af te scheiden, werd het Voorloopig Bestuur versterkt
door nog eenige andere mannen. Te zamen vormden zij eene
Voorloopige Regeering, die aan geheel Belgie, voor zoover het nog
niet in de macht der regeeringstroepen was, bevelen zond en door
.geheel Belgie werd erkend en gehoorzaamd. Den 24° September
waren de eerste leden benoemd: twee dagen later werden hun
toegevoegd A. Gendebien en S. van de Weyer, beide erkende
liberalen, met graaf Felix de Merode: wiens familie zulk een grooten
invloed op de Katholieken van Belgie uitoefende. Het Voorloopig
Bestuur werd nog vermeereerd met L. de Potter, toen deze te
.Brussel was aangekomen.
Zoodra hij en zijne medeballingen in Frankrijk, — waar zij, na
de Julidagen, verblijf gehouden hadden, — de gebeurtenissen in
hun vaderland vernamen, besloten zij terug te keeren. De Potter's
reis door de Belgische steden was een ware triomftocht, als ware
hij de man van het volk, de redder van zijn vaderland. Onmiddellijk
tot lid van het Voorloopig Bestuur gekozen, oefende hij eenige
weken lang een overwegenden invloed daarop uit. Toen hij echter zich
verklaarde tegen den maatregel om het Congres te laten beslissen
over het aannemen van een monarchalen regeeringsvorm, — hij wilde
namelijk aan Belgie de Republiek opdringen, — verloor hij terstond
zijne populariteit. Het ontslag, dat hij aanbood, werd aangenomen
en liet het Volk koel. Het politieke leven van den eens zoo hoog
verheven tribuun, in wien het volk van Noord -Nederland de ver_
persoonlijkte # muiterij" zag en verwenschte, eindigde zonder
dat dit bij het Belgische volk eenigen spijt opwekte.
Nu Brussel de troepen van Prins Frederik had verjaagd,
— Luik was reeds geheelenal voor den opstand gewonnen, —
volgden alle andere steden het voorbeeld hun gegeven. Achtereen.
volgens. vielen Ath, met de militaire magazijnen dier stad,
Bergen, Doornik, Charleroy, Namen, Ostende, ook Gent, hoe
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Orangistisch de rijke fabrikanten dier stad ook waren, de Regeering af: de citadellen van Namen, van Gent, van Luik, hoewel
door geregelde troepen bezet, gaven zich, zonder slag of stoot,
over. Het ontbrak inderdaad den bevelhebbers niet aan moed;
maar de aftocht van Prins Frederik had hen gedemoraliseerd en
het Belgische volk stout gemaakt. Ook konden zij hunne troepen
niet vertrouwen. Wel is waar had de Regeering, op voor de Zuid Nederlanders stuitende wijze, verreweg de meeste officiersplaatsen aan
de Noord -Nederlanders weten te geven; maar meer dan de helft der
soldaten waren geboren Belgen en steunden de zaak hunner landgenooten. Hierbij kwam nog, dat het Voorloopig Bestuur al zeer spoedig eene Proclamatie uitvaardigde, waarbij het alle Belgische
officieren ontsloeg van hunnen eed aan Willem i en hun een eereplaats aanbood in het nationale leger, met belofte van bevordering.
Ettelijke generaals, waaronder Daine, die door de Hollanders als
een „verrader" werd uitgekreten, verlieten 's Konings dienst en
stelden zich beschikbaar voor de Belgische Regeering; de soldaten
deserteerden, en niet lang duurde het of Willem i ontsloeg hen
uit den dienst.
De maand October was pas half ten einde toen reeds geheel
Belgie van den Koning der Nederlanden was afgevallen: uitgezonderd
Maastricht en Antwerpen. De eerste dezer steden werd door generaal
Dibbits, de andere door generaal Chassel in bedwang gehouden.
De getrouw gebleven troepen waren teruggetrokken naar Noord Brabant en hielden stand in deze provincie. Hoewel door de geaard..
beid der bevolking en door aardrijkskundige ligging behoorend tot
het Zuiden, werd deze provincie toch ten allen tijde door de Regee.
ring gerekend te behooren tot het Noorden, waarmede zij zoolang, hoe.
wel niet als gelijk-gerechtigde, was vereenigd geweest. De Belgen waren
door de Septemberdagen meer dan overmoedig geworden: zij meenden, dat de Hollandsche troepen overal voor de blauwkielen moesten
wijken. Inderdaad was hun de fortuin aanvankelijk gunstig. Zij
noodzaakten de troepen om de provincie Antwerpen te verlaten; hunne
vrijwilligers behaalden zelfs op dezen eenige overwinningen. Bij een
dier gevechten in October, geleverd te Berchem, niet ver van Antwerpen, werd Frederik de Merode doodelijk gewond. Hij was een
,
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der broeders van Felix de Merode: zeer rijk, gelukkig gehuwd,
woonachtig in Frankrijk, — in welk land de Merodes zeer vele
bezittingen hadden, — verliet hij alles, om als gewoon vrijwilliger
zijn vaderland te gaan dienen en er voor te sterven. De geest.
drift was even groot bij de Hollanders als bij de Belgen, hoezeer
zij elkander ook voor ,,gespuis" uitkreten.
Het terugtrekken der troepen van Prins Frederik uit Brussel
was in Den Haag bekend geworden, terzelfder tijd dat in de
Tweede Kamer het Besluit tot administratieve scheiding was aan
Algemeen had men in Holland in den waan ver--genom.
keerd, dat de geregelde troepen zeer gemakkelijk de „muitende
Belgen" weder tot hun plicht zouden kunnen brengen: de
teleurstelling was dus zeer groot, nu het bleek dat geweld niet
had gebaat. Men was derhalve wel genoodzaakt acht te slaan op
den raad, reeds vroeger door den Prins van Oranje gegeven.
Deze had zich tegen maatregelen van geweld verklaard en had
gewild, dat men door liet verleenen van de begeerde inwilligingen
de bewoners der Zuidelijke provinciën hadde tevreden gesteld. Hij
zelf, die steunde op zijne populariteit bij'het volk te Brussel, had
zich bereid verklaard om als vredestichter op te treden. Maar
men had zijne raadgevingen in den wind geslagen. Zij strookten
niet met liet stelsel van vasthouden, dat de Koning was toegedaan;
nog minder met den anti- Belgischen en anti-papistischen geest, waar
invloedrijkste regeeringsmannen werden beheerscht. Des--dore
niettemin scheen die zending, welke ten rechten tijde was versmaad
geworden, thans nu het te laat was, het eenig redmiddel, zelfs in de
meeping van zeer vele Belgen. Den In October ontving de Regeering
een adres, geteekend door vele Notabelen uit de Zuidelijke Nederlanden, grootendeels leden der Eerste en der Tweede Kamer,
met den hertog van Ursel aan het hoofd, waarin verzocht werd,
dat de Prins van Oranje, als Gouverneur- Generaal en met uitgestrekte volmacht voorzien, naar Antwerpen zou gezonden worden.
Er werd meer dan ééne Kabinetsvergadering gehouden, gezanten
van vreemde mogendheden werden gehoord, en eindelijk werd den
4n October het Besluit tot die zending . genomen. De Prins van
Oranje moest tijdelijk in 's Konings naam het bestuur waarne-
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men over alle gedeelten der Zuidelijke gewesten, waar het
-grondwettig gezag nog erkend werd; verder moest hij „de pogingen, die door welgezinde ingezetenen mochten worden aangewend
om die gedeelten, waar de orde gestoord was-, onder het Wettig
Gezag terug te brengen, door middelen van bevrediging, zooveel
mogelijk bevorderen en steunen." Antwerpen werd den Prins
als zijne residentie aangewezen: de ministers, Belgen van geboorte,
benevens zeven leden van den Raad van State uit de Zuidelijke
provinciën, meest liberaal•gezinden, zouden hem vergezellen. Maar
ook Chassé, die door de citadel meester was van Antwerpen,
had zijne instructiën, en Prins Frederik was nog altijd opper.
bevelhebber des legers.
Wij zullen niet stilstaan bij een paar aanmerkingen, die hier
zouden kunnen gemaakt worden; dat namelijk Willem z en zij, in
wier raad hij het meest vertrouwen stelde , slechts schoorvoetende
zijn overgegaan tot het opdragen van genoemde zending aan den
Prins van Oranje; en dat wellicht eCne partij in Holland niet
zonder welbehagen het mislukken zijner pogingen aanzag, om den
Prins, als erfopvolger, ,, onmogelijk" te maken. De geheime plannen
en inzichten van eenige hartstochtelijke en opgewonden partijmannen,
die in het geheim hun doel zochten te bereiken, zullen misschien
altijd wel verborgen blijven: en ook het historisch vraagstuk,
of inderdaad eene Protestantsch- Oligarchische partij in den lande
geintrigeerd heeft tegen den Prins van Oranje. Er bestaan omtrent dat punt overleveringen, waaraan wij wel niet het recht
van historisch-geconstateerde feiten kunnen toekennen, maar
die men toch volstrekt niet geheel en al met minachting kan
terzijdestellen. 1 ) Wat hiervan ook zij, een ander punt wordt
vrij algemeen erkend, dat namelijk de zending des Prinsen
ontijdig en te laat is geweest. N Eeu maand vroeger", merkt
een vrij onpartijdig toeschouwer der gebeurtenissen te Brussel in

1) Dat eenige omstandigheden, mij bekend geworden, grond voor dergelijke
meening hebben gegeven, is zeker. De historische juistheid daarvan is voor
mij nog niet genoeg geconstateerd.
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1830 aan, ') ,,had deze zending haar doel kunnen bereiken,
maar op dit tijdstip werd zij met minachting aangezien door de
Zuidelijke provinciën, en diende zij alleen om de overwinning door
deze behaald te verhoogen. De Belgische natie was te ver gegaan
om terug te keeren en zich met de Kroon te verzoenen:'
De Prins van Oranje vertrok nog denzelfden nacht, nadat het
Besluit van den 4.October was geteekend, van den Haag naar Antwerpen, waar hij den 5n October aankwam en Prins Frederik
vond. Hij werd vergezeld door den hertog van Ursel, van Gobbelsehroy en door La Coste, en ook ,, wat minder algemeen bekend
is," merkt van der Duyn van Maasdam aan, door den Internuntius
Capaccini. Dat deze Prelaat den Prins vergezelde, -- wat door alle
schrijvers van de geschiedenis der Belgische Revolutie in ons land
is verzwegen, 2) had zijne reden. Maar het heeft óók zijn reden,
waarom men aan dit feit geene ruchtbaarheid gaf. De gemoederen
waren in Noord- Nederland z66 opgewonden, dat men van Regee.
ringswege de meest mogelijke omzichtigheid diende in acht te
nemen. Hoewel de Koning niet geneigd was zich naar die richting
te laten stuwen, welke de Ultra-protestantsche partij in Holland
zou gewenscht hebben, ontzag hij deze toch: hare kracht was
niet gering te schatten, en niet minder hare opgewondenheid.
Maar kon de Prins van Oranje de Katholieken van de Zuidelijke provincien winnen, dan was hij een beslissen den stap
genaderd tot het werk der bevrediging. Er bestond toch in Belgie eene partij, machtiger door het aanzien en den rijkdom harer
leden, dan wel door hare getalsterkte, die met leede oogen de
Omwenteling aanschouwde; die met den Prins de handhaving van het
Huis der Oranje-Nassaus wenschte en slechts eene administratieve
scheiding .begeerde. Op deze kon de Prins rekenen: maar het
Volk, dat zeker 9 /lo der Natie uitmaakte, was afkeerig van de
1) White. Wij herinneren er aan, dat deze in 1831 secretaris was van
den Engelsehen gezant te Brussel, Lord Ponsonby.
2) De Bosch Kemper uitgezonderd. Ook Van der Duyn en Sirtema van Grovestins
hebben de omstandigheid, dat Capaccini den Prins van Oranje vergezeld heeft,
verhaald. Het is mij gebleken dat de Roomsche Prelaat wel degelijk een werk
van verzoening heeft beproefd; maar zijne positie was zeer kiesch, Bovendien....
het verdere vindt men op deze en de volgenie bladzijde.
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„Hollandsche overheersching 7 D en van den „Calvinistischen geest".
Op dat Volk had de Geestelijkheid een zeer grooten invloed. '
De hoop om deze te winnen was niet geheel en al vervlogen.
Het was algemeen bekend, dat zij volstrekt niet begeerig was
naar eene aanhechting van Belgie aan Frankrijk, sinds de Juli.
Revolutie met haar „anti-clericaal karakter" had gezegevierd. Het
is waar, dat de leerstellingen van Lamennais omtrent de weder
verhouding van Kerk en Staat zeer veel ingang in Belgie-zijdsche
hadden gevonden; doch het was er zeer verre af, dat deze
theoriën zich onder de Belgische Geestelijkheid zoo 'ver hadden
verspreid, dat zij alle begrip omtrent „de gehoorzaamheid aan
de gestelde machten" hadden verdrongen. Trouwens Lamennais
was in het laatst van 1830 nog niet wat hij later is geworden.
De begrippen, welke in Frankrijk en ook in Belgie hadden
wortel geschoten omtrent het antagonisme tusschen Catholicisme
en Revolutie, waren ongetwijfeld eene der voorname oorzaken,
waarom verreweg de groote meerderheid der Katholieke Geestelijkheid met het veldwinnend revolutionnair element volstrekt geen
vrede kon hebben. Daarbij waren de hoogst geplaatsten onder
de Katholieke Geestelijken genoeg bekend met den staatkundigen
toestand van Europa, om niet te begrijpen, dat het gevaar voor
een algemeenen oorlog dreigend was; dat de Belgische gebeurte.
nissen daartoe wellicht aanleiding zouden geven; dat of verovering door Frankrijk, — en nog wel door een revolutionnair Frankrijk, — of onderwerping aan de „heerschappij der Hollanders"
daarvan het gevolg zouden kunnen worden; dat niets beter in
staat was den oorlog om Belgie te voorkomen, dan een vergelijk
met het Huis van Oranje. Er bestonden derhalve redenen om
vertrouwen te stellen op de gezindheid der Belgische Geestelijkheid.
Aan het Pauselijk Hof was men volstrekt niet ingenomen met
den gang der zaken in Belgie. Nationale hartstochten oefenden
geen invloed uit op dat Hof. Het zag van uit de hoogte, waarop
het geplaatst is, veel vooruit wat door andere blikken niet kon
worden waargenomen. Men was dáár bevreesd voor ieder vergelijk
tusschen Katholieken en Revolutionnairen. Dit blijkt uit een brief
van kardinaal Albani, gedagteekend van 8 Juni 1830. Hij be.
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sPhouwde de Unie tusschen de Katholieken en Liberalen als een
leeuweubond, waarbij de laatsten het aandeel van den leeuw zouden
nemen, de Katholieken misleid worden: ,de Paus zelf" schreef
de kardinaal is niet gerust omtrent den gang der zaken in Belgie. De
Revolutie is een absorbeerend iets: de constitutioneele Unie tusschen
de beide partijen kan zeer wel aanleiding tot volksopstanden geven. En zal zij de vrijheid voor de Kerk bevestigen ? Wij weten
hier (te Rome) uit zekere bron dat en Katholieken en Liberalen
zich met dat droombeeld vleijen. Zij zou ternauwernood uitvoerbaar wezen in een maatschappij van Engelen, laatstaan van men.schen. De Katholieken zijn al te goed geloovig, dat de anderen
niet in verzoeking zoude geraken om wat dubbelzinnigheid te
mengen in hun verbond". Men voorzag reeds in Juni 1830 te
Rome, welke worsteling den Katholieken in Belgie tegen de Liberalen te wachten stond.
Maar de lagere Geestelijkheid der Zuid-Nederlandsche provinciën
was, misschien niemand uitgezonderd, volstrekt niet Orangistisch gezind. Zij beschouwde, (en de meesten hielden zich aan het legitimiteitsbegrip,) Willem i en zijne Dynastie, niet als een ,, legitiem" vorst, maar
slechts als een aan België „opgedrongen Koning van Holland." Bo.
vendien verdacht zij hem als geheel en al doordrongen van het plan
,, om de Belgen Geus te maken." Die Geestelijkheid was geheel en
al vervuld met den nationalen tegenzin, die eene Restauratie
van het Huis van Oranje schier onmogelijk maakte. Bovendien
werd nagenoeg geheel de Natie medegesleept in een koortsach.
tige drift, die geen vergelijk meer toeliet.
Er zijn pogingen aangewend, om door tusschenkomst van
den Aartsbisschop van Mechelen, Mgr. de Mean, de gemoederen
in de Zuidelijke provinciën te winnen voor het stelsel van administratieve scheiding, waarbij de Prins van Oranje aan het hoofd
dier provinciën zou . gesteld worden. Er hebben onderhandelingen
plaats gehad, waaromtrent zeer weinig of niets nog is medegedeeld
geworden in geschiedverhalen, welke de gebeurtenissen dier dagen
betreffen. Mgr. de Méan, persoonlijk volstrekt geen verbitterd tegen
Dynastie, knoest zeggen: ,, Prine ! het is te laat!" En het-stander
was te laat. Niet door de schuld van den edelen Prins, aan Wien het
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inderdaad niet te wijten is, dat het schoone Rijk der zeventien
Nederlandsche Gewesten weder in tweeën werd gescheiden! Op
denzelfden tijd dat hij, later dan de omstandigheden het geboden
hadden, later dan hij zelf had gewild, het werk der bevrediging
ging ondernemen; op dienzelfden tijd, in de eerste dagen van
October, was reeds het Provisioneel Bewind van België geconsti•
tueerd; had de scheiding haar beslag gekregen en was het Besluit
genomen om een Nationaal Congres bijeen te roepen.
's Konings zoon en troonopvolger kwam alzoo, door zijn Koning
en vader gezonden, den 5° October te Antwerpen aan. Denzelfden
dag nog werd door hem eene Proclamatie aan ,,de ingezetenen
der Zuidelijke provinciën van het Koninkrijk" uitgevaardigd.
Daarin werd gezegd ; „toen wij u verlieten (3 Sept.) hebben wij
den wensch door velen uwer geuit, naar eerie afscheiding der
beide deelen des Rijks, die echter onder denzelfden schepter
zouden blijven, aan de voeten des troons gebracht. Die wensch
is verhoord geworden."
» Maar alvorens de wijze en de voorwaarden, waarop deze
gewichtige maatregel moet worden uitgevoerd, volgens de grond.
wettige vormen, kunnen vastgesteld zijn, staat Z. M. ,aan de
Zuidelijke Gewesten reeds voorloopig een afzonderlijk Bestuur
toe, aan welks hoofd ik sta, en hetwelk geheel uit Belgen is
samengesteld. Alle zaken zullen bij hetzelve met de verschillende
besturen en bijzondere personen verhandeld worden in de taal,
welke zij zullen verkiezen. Alle bedieningen, die van dit Bestuur
afhangen, zullen gegeven worden aan die ingezetenen der Gewesten, die tot hetzelve behooren. Ten opzichte van het onderwijs der jeugd zal de grootste vrijheid gelaten worden. Nog andere
verbeteringen zullen worden ingevoerd, om aan den wensch des
volks en aan de behoeften van onzen tijd te voldoen."
,,Landgenooten! om deze verwachtingen te vervullen, verlangen
wij niets anders van u, dan dat gij uwe pogingen met de onzen
vereenigt; en zoodra dit plaats heeft, waarborgen wij dan ook
eene geheele vergetelheid voor de staatkundige misslagen, die
vóór het uitvaardigen dezer proclamatie begaan zullen zijn."
De Prins toonde terstond, dat hij voornemens was zijne beloften
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ten uitvoer te brengen. Hij benoemde reeds den volgenden dag
elf leden van de Staten-Generaal, uit de Zuidelijke provinciën ,.
tot zijne raadgevers; onder dezen wt ren : de Secus en Charles de
Brouckére: verder Surlkt de Choquier, de Gerlache en de Celles.
Dit Besluit was mede onderteekend door den hertog van Ursel,
en daardoor werd bij voorbaat het beginsel gehuldigd eenerministerieele verantwoordelijkheid, waarvan de miskenning eene
der voornaamste grieven was tegen de Regoering van Willem i 1 ).
Drie dagen later bepaalde de Prins, dat ieder zijner Besluiten, om
kracht te hebben, mede moest onderteekend wezen door het hoofd
van het Departement, waartoe de zaak behoorde. Den 11' October
werd een Besluit uitgevaardigd, waarbij het Onderwijs vrij ver
werd. Drie dagen later werd het beginsel van Rechtspraak door-klard
eene aury aangenomen. Het gebruik van de Fransche taal voor
hen die zulks begeerden in ambtelijke zaken, en ook de benoeming van Belgen tot posten en bedieningen , waren reeds in de
Proclamatie van 5 October beloofd.
De Prins had dus alles, wat door de Belgen als reden tot ontevredenheid tegen de Regeering van Willem i was ingebracht,
weggenomen. Hij had getoond dat het hem althans ernst was, om
door herstel der grieven tot bevrediging te komen. Maar hij was in.
een toestand geplaatst, waardoor al zijne pogingen, hoe wel
ook, vruchteloos moesten worden en het ook werden.-gemnd
Willem i had zijnen zoon slechts een beperkte macht verleend
het was blijkbaar, dat die hem bij de . eerste gelegenheid weder
zou kunnen ontnomen worden; hij had niet eens het bevel over
het garnizoen in de stad, waarin hij zijn verblijf moest houden;
Chassé bleef kommandant en beheerschte, door de citadel, Antwerpen; hij stond niet onder den Prins van Oranje; Prins
Frederik, die den 26° September voor de # vrijwilligers" van
Brussel had moeten wijken, bleef bevelhebber over het leger, niet
de ,held van Quatre.Bras," die althans nog door de Belgische
militairen werd bemind. Den 6n October had Willem i voor zijne
getrouwe onderdanen in het Noorden den kreet: „te wapen" doen
.-

,
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weerklinken, en het Hollandsch nationaal gevoel had hierop
dadelijk en geestdriftvol het antwoord gegeven. Tegelijk met den
kreet: # te wapen", weergalmde in het Noorden een kreet van
woede tegen de u muiters" en liet zich reeds tamelijk luid een
gemompel hooren, dat wantrouwen verried omtrent de bedoe
Prinsen van Oranje. Zelfs de militaire bevelhebbers-lingeds
in Antwerpen, die 's Konings zoon en vertegenwoordiger althans
eerbied verschuldigd waren, begonnen ontevreden te morren,
omdat hij te zeer de Belgen trachtte te believen.
Niet minder moeielijk werd 's Prinsen stelling door de houding
der Belgen. Hij was geheel on al omringd door dezen: zij, die hem
waren bijgebleven te Antwerpen, behoorden tot de voorstanders
eener administratieve scheiding met behoud der Dynastie. Van de elf
leden der Staten-Generaal, die den Prins tot raadgevers zouden dienen,
waren de meesten niet verschenen, maar die den Prins omringden
waren Belgen; zij waren grands Seigneurs, weinig ingenomen met eene
,,volksheerschappij "; zij beschouwden de zaken van uithun standpunt
en oefenden hunnen invloed uit op 's Prinsen geest. En de omstandigheden waren voor dezen laatste van dien aard, dat van
beide zijden hem gevaren dreigden: hetzij hij te zeer naar de
Hollandsche, hetzij hij te zeer naar de Belgische zijde overhelde.
Wel verre toch van het herstel hunner grieven van den Prins
van Oranje aan te nemen, wilden de Belgen niet meer met hem
in een vergelijk treden, of hij moest nog verder gaan. Zij lieten
hem geen anderen weg open, dan dat hij zich aan het hoofd
des opstands zou plaatsen, en geheel en al met den Koning, zijn
vader, zou breken, of wel van alle verwachtingen op eenig vergelijk
zou afzien. Zij wantrouwden alle voorslagen, die van den zoon
van Willem i uitgingen. Velen gingen zelfs zoo ver van te beweren, dat geheel de zending van den Prins van Oranje geen ander
doel had dan om hen in slaap te wiegen, ten einde later de beloofde
inwilligingen weder in te trekken. De scherpzinnigsten zagen wel
in, dat alleen het aannemen van den Prins, als beheerder der
Zuidelijke provinciën in naam van Koning Willem i, of wel
zijne verheffing tot Koning van Belgie, het gevaar van een
Europeeschen oorlog kon voorkomen; maar zij vreesden den oorlog
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niet, wijl zij zeker waren in dat geval den steun van Frankrijk te zullen hebben. Zij waren zich zelven ook zeer wel bewust,
dat de Mogendheden allen evenzeer het uitbreken van den oorlog
vreesden, en niet e' ne dien wenschte; zij waren zeer goed overtuigd,
dat zij de toorts in handen hadden, die den brand in Europa
kon aansteken. Moesten zij dus van de cone zijde vreezen, dat
het verwerpen van des Prinsen voorstellen het gevaar van - eene
vreemde tusschenkomst des te dreigender maakte, van den anderen
kant wisten zij ook zeer wel, dat de Mogendheden alles zouden
in het werk stellen om dat gevaar te keeren. Maar de voornaamste
reden van den kant der Belgen was, dat nagenoeg geheel de
Natie in opstand was gekomen, of althans dien toejuichte; dat, al
ware het Voorloopig Bestuur geind geweest om met den Prins
in vergelijk te treden, het dit toch niet zou kunnen doen. De
eigenlijke leiders .van den opstand, die thans de macht in
handen hadden, en boven allen de Potter; de dagbladschrijvers, die
op dat oogenblik het onbepaald vertrouwen des volks genoten,
zouden zich onmiddellijk tegen dergelijke overeenkomst verklaard
hebben; de revolutionnaire elementen, — reeds genoeg aan het
gisten, — hadden geheel en al het overwicht gekregen: en wat
zouden de gevolgen daarvan kunnen worden?
De pogingen des Prinsen waren dan ook geheel vruchteloos.
Hij had, den 11n October, zekeren Rus, Koslowsky, welke bij
zijn Hof in ongenade gevallen was en te Gent woonde, naar Brussel tot het Voorloopig Bestuur gezonden. Deze had eerst een onder
Belgischen zaakgelastigde, Cartwright, vervolgens met-houdmetn
den kommandant der Burgerwacht, d'Hooghvorst, met den bevelhebber van den 24 September, don Juan van Halen, en eindelijk met
eenige leden van het Voorloopig Bewind. 's Prinsen afgevaardigde
kon het op niet één punt met dezen eens worden. De Belgen
wilden, dat de Prins zich geheel en al in hunne armen zou werpen;
maar konden hem niet eens waarborgen geven, dat de volkstem
hem gunstig wezen zou. Hoezeer ook sommige leden van het Bestuur
persoonlijk niet ongenegen waren om over verdere schikkingen
met den Prins te onderhandelen, waren zij volstrekt niet zeker,
dat hun invloed iets zou kunnen te weeg brengen. Had zelfs het
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gemeen nog niet eenige dagen te voren 's Prinsen Proclamatie
van den 5 October openlijk verbrand?
De Diplomatie wenschte echter vurig, dat de Prins van Oranje
er in mocht slagen om de rust in Belgie te herstellen, opdat de
vrede van Europa althans niet zou verbroken worden; de secretaris der Engelsche en die der Russische ambassade hadden
vóór den beslissenden stap te Antwerpen een onderhoud met den
Prins gehad; vele notabele ingezetenen wenschten insgelijks, dat
hun vaderland niet bij Frankrijk zou worden ingelijfd, en evenmin dat het verdeeld, of weder onder de Hollandsche heerschappij
zou gebracht worden, wat zij veronderstelden dat een der gevolgen
van een Europeeschen oorlog zoude wezen, en wat door het aannemen
van den Prins van Oranje kon voorkomen worden. De Prins zelf.
zal, — gelijk zeer natuurlijk is, -- zeer ongaarne voor zijn Geslacht
afstand gedaan hebben van de schoone en rijke Zuidelijke Nederlanden. De Proclamatie van den 16 October was van deze wenschen,
door den een uitgesproken, door den ander misschien gedacht, het
gevolg. Naar hetgeen de Bosch Kemper, op het gezag van eenige autoriteiten, zoo niet formeel bevestigt, dan toch zeer waarschijnlijk acht,
zou de Internuntius Capaccini een zeer werkzaam aandeel gehad heb
overreden van den Prins 1 ). Dat de Pauselijke Stoel een-beniht
Europeeschen oorlog wenschte te voorkomen; dat de staat van
zaken in Belgie, --- wat betreft de Katholieke aangelegenheden, —
eene administratieve scheiding wenschelijk maakte; dat den Prins van
Oranje meer vertrouwen werd geschonken dan zijnen vader, en dat
van hem een ruimer en rechtvaardiger gedragslijn tegenover de Katholieken werd verwacht, kan niet geloochend worden : dat de Zaak
Stoel van Rome dus een vergelijk tusschen den-gelastidvn
Prins van Oranje en de Belgen wenschte, is zeer natuurlijk. Dé Zuidelijke provinciën nu werden door het Voorloopig Bestuur uitgenoodigd, om een Nationaal Congres te verkiezen, dat over het lot van
Belgie zou beslissen. Bestond er geen hoop, dat het den Prins van
Oranje tot Koning zou kunnen kiezen? Wenschte Bene volstrekt nog
t ; De Internuntius is volstrekt niet officieel met eenige zending tot de EeIgisclie geestelijkheid belast geweest, maar heeft wel zijn persoonlijken invloed
tot beviediging der gemoederen zoeken aan te wenden.
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niet machtelooze partij in Belgie dit niet ? Was het niet de wensch
van alle Mogendheden, dat de Dynastie van Oranje-Nassau ook
over de Zuidelijke Nederlanden zou blijven regeren? Bestond
er geene gegronde verwachting, dat, -- wanneer eenmaal do scheiding,
door Holland en Belgie gewenscht, tot stand was gekomen, -- men
in het Noorden, aan het Hof van den Haag, zou berusten
in het feit, dat de verzoening tot stand zou komen? Inderdaad,
zij, die vreesden voor een nieuwen algemeenen oorlog, waarbij . de
revolutionnaire vonken zich van uit Frankrijk over geheel Europa
zouden kunnen verspreiden, moesten naar eene schikking verlangen. Nu bleef er geen andere over, dan dat de Prins van Oranje
zich aan het hoofd stelde der opgestane gewesten; maar dit verbood hem zijn plicht als zoon tegenover zijnen vader, zijn verhouding
als lid van het huis Oranje-Nassau tegenover de Noordelijke provinciën. Hij waagde den stouten stap niet, de Belgische militairen,
die voorzeker zich om hem zouden geschaard hebben, om zich te ver
zich aan het hoofd van een formeelen opstand tegen Wil--enig
lem i te plaatsen. Hij besloot tot een maatregel, die niet ver genoeg
of te ver ging. Misschien zou hij stouter in zijne handelingen zijn
geweest, wanneer hij een minder edel karakter had gehad; de staats
immers , die het best slagen, zijn juist niet de eer-liedn
-lijkste.
De Proclamatie des Prinsen van Oranje van den 16 October is te
belangrijk, dan dat wij die niet in haar geheel zouden mededeelen :
„Belgen!" sprak hij, „sedert ik bij mijne Proclamatie van den
5 den ' dezer tot U gesproken heb, heb ik uwen toestand zorg
overwogen: ik besef dien en erken u voor een onaf han -vuldig
volk."
-kelij
eene
groote
gewesten,
alwaar
ik
in
die
dus,
zelfs
u
„Ik zal
macht uitoefen, niet in het minst belemmeren in het gebruik
maken van uwe rechten als staatsburgers."
„Verkiest vrijelijk en op dezelfde wijze als uwe landgenooten
in de andere provinciën, afgevaardigden tot het Nationaal Congres, hetwelk eerlang zal plaats hebben, en gaat daar over de
belangen van het Vaderland raadplegen."
# Ik stel mij in de provinciën, die ik -bestuur, aan het hoofd
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der beweging, welke u tot een nieuwen en vasten staat van zaken
leidt, waarvan de Nationaliteit de kracht zal uitmaken."
,,Ziedaar de taal van hem, die zijn bloed gestort heeft voor
de onafhankelijkheid van uwe gewesten, en die zich thans met
u vereenigt in de pogingen , om uwe staatkundige onaf hankelijkheid te vestigen."
De Prins vaardigde twee dagen later eene dagorde uit, waarbij
hij, met toestemming des Konings, de Belgische militairen van
de Hollandsche scheidde en bepaalde, dat eerstgenoemde onder
zijn bevel in Belgie zouden blijven. Ook beval hij, dat de krijgsgevangenen, die in Antwerpen waren en drie invloedrijke Belgen,
die naar Prins Frederik waren afgevaardigd geweest, onder welke
Ducpetiaux, in vrijheid zouden worden gesteld. Deze loyale daad
werd door de Belgen niet met wederkeerige hoffelijkheid beantwoord : zij ontsloegen niet één der Hollanders, welke hier en
daar, bij gelegenheid van den opstand, in verschillende steden ge.
vangen waren gezet.
Des Prinsen Proclamatie was eene daad, waardoor hij een gewichtiger stap vooruitzette, om tot de Belgen te nadoren, dan
waartoe, in den geest der Regeering in den Haag, zich zijne
zending uitstrekte. Immers deze bepaalde zich tot de taak
-- en dan nog bijna met gebonden handen — om in 's Konings naam, de administratief gescheiden Zuidelijke provinciën
te bestieren, terwijl de Proclamatie van den 16 October een
weerklank was op het Besluit van het Voorloopig Bestuur te Brussel. Dit toch had, den 4n October, een dekreet uitgevaardigd,
waarin gezegd werd: ,, 1 0 De Belgische provinciën, gewelddadig
van Holland gescheurd, zullen een onafhankelijken staat vormelt 2 0 Het centraal comité zal zich zoo spoedig mogelijk bezig
houden met een ontwerp van constitutie. 30 Een Nationaal Congres, waarin alle belangen der provinciën vertegenwoordigd zijn,
zal bijeengeroepen worden."
De Belgen rekenden Antwerpen en Maastricht, die nog, met
eenige andere plaatsen van minder gewicht, bezet waren door
troepen, welke aan Willem i gehoorzaamden, tot de Zuidelijke
provinciën. De Prins van Oranje gaf bij zijne Proclamatie vrij,

,
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heid aan de Antwerpenaars en Limburgers om leden voos het
Congres te kiezen; maar wat nog veel meer beteekende, hij erkende de Belgen. als „een onafkankeljk volk ". Hij verklaarde
zelfs, dat hij zich aan het hoofd der beweging wilde stellen.
Dat dit alleen in dien zin bedoeld was, dat de Prins eene ordelijke, met den Koning overlegde wijziging in de verhouding van
Belgie tot Holland begeerde, blijkt uit al zijne volgende daden
en woorden.
De klove was echter onherstelbaar geworden. De onaf hankelijkheidsverklaring te Brussel op den 3" October, de oproeping tot algemeene wapening, den 5^ October in den Haag uit
getuigden dat genoeg. Het Voorloopig Bestuur vaar--gevardi,
digde dan ook den 18° reeds eene Proclamatie aan zijne Belgische medeburgers uit, welke een antwoord was op die des Prinsen, en dat tamelijk minachtend en op hoogen toon werd gegeven.
Daarin werd in hoofdzaak gezegd: ,1 eene Proclamatie, geteekend
Willem, Prins van Oranje, en te Antwerpen publiek gemaakt,
is aan het Voorloopig Bestuur toegezonden. De onaf handelijkheid
van Belgie, die reeds door de overwinning des Volks metterdaad erkend is, en dus geene ratificatie noodig heeft, wordt
plechtig daarbij erkend.
„Maar daarin wordt ook gesproken van provinciën, waarin de Prins
een groot gezag uitoefent; het Voorloopig Bestuur protesteert evenwel tegen deze aanmatiging. Antwerpen, Maastricht, de citadel van
Dendermonde, welke voorloopig nog door den vijand bezet zijn, zullen
uitsluitend en alleen aan het Voorloopig Bestuur gehoorzamen, zoodra
de macht der omstandigheden haar aan haar zelven zal hebben terug
heeft de omwenteling gemaakt; het Volk heeft de-gevn.HtVolk
Hollanders van den grond van Belgie gejaagd; dat Volk alleen, en
niet de Prins van Oranje, is aan het hoofd der beweging !" Zulk
een toon getuigde inderdaad niet van de begeerte van hen die te
Brussel aan het hoofd der beweging stonden, om met den Prins
gemeene zaak te maken. De dagbladpers, die in October 1830
meer dan het Voorloopig Bestuur, Brussel en Belgie regeerde,
liet zich nog minachtender uit; de Proclamatie werd zelfs in
verschillende steden ep de marktpleinen verbrand. De grondtoon
-
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van de argumenten, welke in Belgie tegen den Prins van Oranje
werden gebezigd, was deze: „dat hij, indien hij oprecht handelt,
tonne, dat hij geheel en al Belg is, , en dat hij als dusdanig
zich onderwerpe aan het Voorloopig Bestuur; dat hij zich onderwerpe aan hetgeen het Nationaal Congres zal beslissen."
De Prins liet aan de Regeering te Brussel een voorstel doen tot
wapenschorsing. - Dit was des te noodzakelijker, daar de Belgische
troepen, die meestal vrijwilligers waren en een nog tamelijk ongere.
gelde bende uitmaakten, een kleinen oorlog voerden in de provincie
Antwerpen, waar de Hollanders, gedemoraliseerd en zonder een
krachtige militaire leiding, voor hen terug weken: hetgeen der Bel.
gen overmoed niet weinig opwekte: zoodat zij eerlang een aanslag op
Antwerpen zelf waagden, en dit niettegenstaande Chassé meester was
der citadel. Des Prinsen voorstel tot wapenschorsing van den 20° October werd door het Voorloopig Bestuur afgeslagen, tenzij eerst de
geheele provincie Antwerpen, de stad Maastricht en het kasteel van
Dendermonde door de Hollandsche troepen zouden zijn ontruimd.
Ook weigerde het de Hollandsche gevangenen in vrijheid te stellen,
tenzij onder deze voorwaarde: I zoodra er geen Belg meer uit dwang
in Holland zal verblijven." Dit was inderdaad niets anders dan een
uitvlucht: de Prins had alle Belgen, die in zijnen dienst waren, van
hunnen eed en trouw ontslagen; liet den militairen vrije keus en
stelde de officieren, die in arrest waren, omdat zij niet tegen hunne
landgenooten de wapenen wilden voeren, in vrijheid.
Geene toegeeflijkheid jegens de opgestane Gewesten kon meer
baten. De omstandigheden in . Noord-Nederland — waarover
straks -- waren van dien aard, dat 's Prinsen beste bedoelingen
daardoor geheel en al verlamd werden; de omstandigheden in
Zuid-Nederland werkten niet minder verlammend op des Prinsen
streven. Geheel en al van alle macht beroofd over de bezettingen,
die nog in naam des Konings in de Zuidelijke provinciën lagen, werd
hij gewantrouwd, ja bijna als een overlooper aangezien door de Hol
officieren; het Congres te Brussel was bijeengeroepen en het-landsche
Voorloopig Bestuur had besloten om niets toe te geven; de Belgische vrijwilligers stonden voor Antwerpen; het volk dier stad was
onrustig en geheel en al gereed om met den opstand gemeene zaak
,
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te maken: dus bleef er den Prins van Oranje niets anders over dan
Belgie te verlaten en naar den Haag terug te keeren. ' Hij nam
den 25n October afscheid met eene Proclamatie aan de Belgen,
waarin hij zeide: „Ik heb getracht u al het goede te doen, waartoe ik in staat was , zonder dat het mij gelukt is het edel doel
te bereiken, waartoe al mijne pogingen strekken: de bevrediging
uwer schoone Gewesten. Gij zult nu over de belangen van het
Vaderland gaan beraadslagen in het Nationaal Congres, hetwelk
wordt voorbereid. Ik reken dus mijne plichten jegens u volbracht
te hebben voor zooveel in dit oogenblik van mij afhing, en ik
ga een nog moeielijker plicht vervullen , door mij van uwen grond
te verwijderen, om elders den uitslag af te wachten der politieke
beweging van België."
De Prins vertrok den volgenden dag uit Antwerpen en ging
te Willemsdorp afwachten wat de Koning over hem beslis.
sen zou. De Prinses van Oranje kwam aldaar, met zijne kinde•
rer., bij hem. Den 31n October werd hij naar Den Haag
ontboden. Omtrent de ontmoeting tusschen vader en zoon
is alléén bekend geworden, dat de Koning den Prins eene nieuwe
zending opdroeg tot bevordering der belangen van zijn Huis. 1
Die zending was naar Londen. Was het een soort van ballingschap, wélke den Prins werd opgelegd, of was het een maatregel,
door den Koning noodig geacht, om de opgewondenheid van een
groot deel der Hollanders tegen den Prins van Oranje tijd tot
bedaren te geven P Dit laatste zal het geval geweest zijn; want
men was begonnen hem met een sectarische felheid aan te
tasten.
Pie opgewondenheid, -- laten wij het bij den juisten naam
noemen, — die verbittering was groot. Ziehier wat in NoordNederland was geschied. Den 18° October moest de zitting der
Staten-Generaal door den Koning geopend worden; 's Prinsen
Proclamatie van den 16° was reeds bekend. De Regeering richtte
nu den 18n een adres aan de Staten-Generaal, waarin gezegd
Werd:
)

1) Bosscha.
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Uit de Proclamatie door onzen beminden zoon, den Prins
van Oranje, den 1611 dezer te Antwerpen uitgegeven, en waarvan de aanleidende oorzaken ons even weinig bekend zijn. als
de gevolgen daarvan door ons kunnen berekend worden, blijkt
intusschen ontwijfelbaar, dat de erkenning van het grondwettig
gezag in de Zuidelijke provinciën thans geheel en al heeft opgehouden. In die gesteldheid van zaken, moeten onze zorgen zich
van nu af voortaan geheel uitsluitend tot de getrouwe Noordelijke
provinciën bepalen."
Bij Koninklijk Besluit van 20 October werd de opdracht, den
Prins van Oranje gedaan, verklaard op te houden; aan Chasse
werd het opperbevel over de Provincie Antwerpen, aan Dibbits
dat over Limburg opgedragen, hetwelk de Prins zich, bij zijn
Besluit van 16 October, had voorbehouden.
Dat Willem i ongaarne heeft afstand gedaan van de helft zijns
Rijks kan niet ontkend worden; dat hij ook ongaarne, hoewel
met minder tegenzin, België aan den Prins van Oranje zou hebben overgelaten, is zeer waarschijnlijk. Er moet, naar men beweerd
heeft, zelfs een voorwaardelijke akte van afstand bestaan hebben,
gedagteekend van den 4 October of iets later, welke de Prins van
Oranje in handen heeft gehad, maar die de Koning later heeft
teruggenomen." 2 ) Dit is althans veel waarschijnlijker dan- hetgeen
in 1831 algemeen als gerucht in omloop was, dat Willem i
zou gezegd hebben: „liever nog de Potter dan den Prins van
Oranje." Maar de opgewondenheid in Noord-Nederland maakte
het den Koning ondoenlijk om anders te handelen, dan dat hij
de verantwoordelijkheid over de Proclamatie van 16 October
geheel en al van zich af wierp.
Er ging toch een vrij algemeene kreet van verontwaardiging op
in onze groote handelsteden, in de Hofstad, in grootere en kleinere
kringen, waarin wel niet het handelsbelang alles beheerschte, maar
waarin de Calvinistische geest en het nationaliteitsgevoel niet minder
sterk waren. De scheiding van Holland en België was nu eenmaal het
#

2) De Bosch Kemper op gezag van Van Assen, Zeer vertrouwbare mede.
deelingen van iemand „die veel kan weten," welke mij vroeger zijn gegeven,
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idée fixe der groote meerderheid in Noord-Nederland geworden.
Groen van Prinsterer schreef in de Nederlandsc/e Gedackten van
den 11 October, — dus nog v66r de Proclamatie: — ,,Noodlottig is
het gedrag waartoe men den Prins overhalen wil, noodlottig in
velerlei opzichten voor den Staat en voor het Volk. Vorst
van België, zou de Prins niet tegelijkertijd Koning der Vereenigde
Nederlanden kunnen zijn. Maar gesteld dat hij, zonder afstand
van zijn wettig erfrecht in het Noorden te hebben gedaan, en
verdreven uit het nieuwe Rijk, naderhand hier tot de opvolging
geroepen werd, hoe grievend zou dan de herinnering wezen aan
hetgeen vroeger voorgevallen was." Onbewimpelder zeiden anderen
hetzelfde met de .e woorden: „dat de Prins, zoo hij Belg werd,
vervallen moest verklaard worden van den Nederlandsclhen troon."
,Des Konings zoon kan niet geacht worden bedrijven te wettigen
en schikkingen te willen aangaan, die juist het tegenovergestelde
van des Konings wil ten uitkomst moeten hebben ," had reeds
het Handelsblad, den 9n October, geschreven. De taal der Hollanders
werd na den 16° veel vinniger. Thorbecke schreef, nog den 30a
Januari 1831, aan Groen van Prinsterer: „de ongelukkige Proclamatie van den Prins van Oranje; hoe minder kennis van zulke
stukken genomen wordt, des te beter. " Dit oordeel post Jaclum is zeer gematigd; maar laat begrijpen wat in October 1830
zal gedacht en gezegd zijn. De Noordstar, het orgaan der voor
handelaars van Amsterdam, schreef reeds den 11° October:-name
„het is mogelijk dat de Prins van Oranje bij Adel en Geestelijk.
heid, en bij allen op welke deze Standen invloed hebben, onder
vindt; doch dan wordt de toestand van België van dien-steunig
aard, dat het Holland onmogelijk is, een deel van hetzelfde
Koninkrijk • met' hetzelve uit te maken. De prijs waarvoor die
terugkeer tot de orde gekocht zou zijn, zou door onsen onze nakomelingen met de volstrekte afhankelijkheid van Belgie betaald
worden." In een vlugschrift, dat in November 1830 verscheen,
schreef mr. S. P. Lipman, wat in October, algemeen in Amsterdam
werd beweerd: België is voor ons een vijandelijk land geworden;
onder den Prins van Oranje zoude het voor ons Bene gevaarlijke
Mogendheid zijn. Gevaarlijk, indien de Regeering tusschen den
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Prins en de Belgen eene werkelijke verbroedering werd, en indien
de schepter van België in zijne handen bleef; gevaarlijk ook, in.
dien de Belgen hem vroeger of later dien schepter weder ontwrongen en naar Holland terugzonden om daar zijne rechten te
doen gelden." Dergelijke uitdrukkingen, door bedachtzame mannen in het stille studeervertrek gebezigd, geven een flauw denk-

beeld

van

hetgeen

in het

openbaar werd gesproken.

De toestand der gemoederen in Holland blijkt niet minder duidelijk
dan uit het zooeven medegedeelde, uit hetgeen de Gouverneur van
Zuid-Holland, van der Duyn van Maasdam, den 20n September
aan baron van de Capellen schreef: „de toenemende ontevreden.
heid is van dien aard, dat men hier in koffiehuizen en in ver.
eenigingen der lagere klassen 1 ), luide denkt en zegt dat, dewijl
de Koning het gedrag zijns zoons niet af keurt, zij het daarin te
zamen eens zijn, om de Noordelijke provinciën om den tuin te
leiden en van derzelver middelen gebruik te maken, om de Zuidelijke voor zich te winnen, waartegen men zich hier bepaald verzet. Indien de Tweede Kamer niet een krachtig en beslissend
initiatief neemt om het Gouvernement tot eene verklaring over
zijnen toestand en van zijne plannen te nopen, dan verwacht ik
stappen, die van een anderen kant beginnen zullen met petitiën:
eerst van bijzondere personen en vervolgens, van erkende lichamen.
Men spreekt er reeds van."
Van der Duyn overdreef niets, toen hij dit, den 20° October,
schreef : de opgewondenheid der gemoederen in de Noordelijke
provinciën was inderdaad zeer groot. Het werd gevaarlijk voor
-een vriend der Belgen te worden beschouwd: en als vriend der
r muiters" gold bijna iedereen, wanneer hij niet in de algemeene
opgewondenheid deelde; wanneer hij er niet voor uitkwam, dat
men óf wel Holland en Belgie moest scheiden, óf wel de Zuidelijke provinciën door geweld van wapenen moest ten onder bran.
gen. Als een bewijs dier opgewondenheid diene het volgende:
Het Handelsblad, in die dagen reeds een der meest gelezen bladen en volstrekt geen vriend der vereeniging met België, was
1) Blijkbaar zijn voor den graaf van der Duyn van Maasdam d^e lagere
klassen de burgerstand, de neringdoenden enz.
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in staat gesteld talrijke en meestal zeer juiste mededeelingen uit
het legerkamp aan de grenzen zijnen lezers onder de oogen
te brengen. Eenige mededeelingen, die, -- gelijk aan de familie des hoofdredacteurs en misschien ook aan anderen bekend is, -uit zeer vertrouwbare bronnen en van aanzienlijke personen, dieinderdaad geen vijanden van Oranje waren, waren voortgekomen, schenen aan enkele hartstochtelijke personen van dien aard, dat zij ,, onrust
zouden stoken". Zij behelsden echter niets anders dan berichten om.
trent eenige voorwaartsche bewegingen der Belgische troepen aan de
grenzen. Dit was genoeg om als een ,,muiter", als een „verspreider van
leugenachtige berichten om het volk te misleiden" te worden beschouwd. De hoofdredacteur van het Handelsblad, J. W. van den
Biesen, werd (29 October) in het openbaar beleedigd, van de Beurs
gedrongen, door een volstrekt niet in lompen gekleed Publiek
achtervolgd, zoodat hij moest vluchten, en had zijn leven misschien
alle n aan de omstandigheid te danken, dat hij zich in het huis
van een vriend kon verschuilen. Het is later gebleken, dat de
berichten door het Handelsblad medegedeeld, geheelenal waarheid behelsden en zijn gekomen uit het Hollandsch hoofd
1 ).
-kwartie
Die opgewondenheid der Nederlandsche bevolking was het resultaat van verschillende factoren: in de eerste plaats van het gevoel van gekrenkten nationalen trots. Het eigenlijke volk boven
den Moerdijk was de Belgen steeds blijven beschouwen als vreemde
indringers, als stief broeders, die een door hen alles behalve ge.
wenscht huwelijk aan hen had verbroederd. Het was een volkswaan
geworden, dat de Belgen voor de Hollanders moesten onderdoen
in godsdienst, zedelijkheid en beschaving. De gebeurtenissen
sinds den 25 Augustus hadden hen tot ,,oproerlingen", tot
,,muiters" gemaakt in de schatting der Noord-Nederlanders. De
geleden nederlaag der terugtrekkende troepen naar Noord -Brabant had de Hollanders niet ontmoedigd, maar verbitterd. Men
I) De kinderen van J. W. van den Biesen hebben, na den dood hunner ouders
en toen zij meerdeijarig waren geworden, de kieschheid gehad eene belangrijke
correspondentie van een hooggeplaatst persoon aan diens erfgeneméu terug te
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wenschte van die „muiters" ontslagen te worden; maar wenschte
tocli, dat zij eerst een duchtige les van den Hollandsehen moed
en de Hollandsche trouw zouden ontvangen. Bovendien kwam
de handelsnaijver van Amsterdam en Rotterdam in het spel.
Eigenlijk hadden de landbouwende provinciën van het Noorden
in vele opzichten dezelfde belangen als de landbouwende provin.
ciën van het Zuiden, maar geheel Noord-Nederland maakte go.
meene zaak met de belangen van den handelsstand onzer groote
koopsteden. Ook was er, vooral in Holland en allermeest in Amsterdam, nog iets overgebleven van den geest van het Noordá
Nederlandsch Patriciaat, wel is waar verbasterd en machteloos
tegenover de xixe eeuw, maar dat zich toch als een hardnekkig
overblijfsel van vroegere tijden deed gelden. Die geest was
van dien aard, dat hij niet eens wilde buigen voor het erkende
overwicht van het Huis van Oranje: hij zou zelfs geneigd zijn
geweest zich tegen dat Huis te keeren, zoo de omstandigheden
er toe leidden. De Belgische begrippen van constitutioneele vrij
verantwoordelijkheid, uitbreiding van-hedn:zoalsmitre
het kiesrecht, opheffing van den stand der Ridderschap , onder
stedelijke Oligarchie werden door die Epigonen-drukingvae
Patriciaat
beschouwd als ,r Jacobijnsche woelingen". Convan het
cessiën aan de Belgen, vooral de gebeurlijkheid dat eenmaal
Holland en Belgie weder onder één Koning zouden kunnen
komen, waren dus een gruwel in hun oog. En die partij, hoewel
niet zeer sterk, had overal, -- en niet het minst in Amsterdam, —
een grooten invloed behouden.
Eindelijk en misschien even krachtig als de nationale vete,
werkte de Protestantsche geest. Hoezeer de Regeering volstrek
niet wenschte, dat de godsdienstquaestie in Noord-Nederland zou
op den voorgrond gesteld worden, kon zij echter dezen geest niet
geheel en al beteugelen. Katholieke Hollanders, die de gebeurtenissen van dien tijd beleefd hebben en, nu er een halve eeuw sinds
de Belgische Revolutie is verloopen, nog in leven zijn ,
herinneren het zich zeer wel; de zonen dier mannen weten
het uit den mond hunner ouders, hoe in 1830 op de kansels
der Protestantsche kerken, hoe in vlugschriften, in liedjes zelfs,
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en nog veel meer onder het Volk gesproken werd over den strijdvan het y Licht der Hervorming" tegen het # werk der Duister
Ieder ijverig Protestant achtte het Bene gewetenszaak om-nis".
niet koel te blijven in den strijd tegen het Belgisch Jezuietisme.
Een dergelijke geest heerschte, begrijpelijker wijze, niet onder de
Katholieke bevolking van de Noordelijke provinciën van Neder
ook niet in de. beide Zuidelijke provinciën van ons tegen -land;
Koninkrijk.
-wordig
Limburg was in 1830 geheelenal Belgisch: uitgezonderd Maastricht, dat door generaal Dibbits bezet werd. Noord-Brabant, tot
het Noorden gerekend, verkeerde in een tweeslachtigen toestand.
Het is ontwijfelbaar, dat het grootste deel der bevolking meer tot
de Belgen dan tot de Hollanders overhelde; maar het Volk werd
door de militaire macht der Regeering in ontzag gehouden: ettplijke invloedrijke familiën, hoewel Katholiek, bleven het Huis
van Oranje aanhangen; de Prins van Oranje was in de provincie
populair; de Noord-Brabanters waren volstrekt niet met de scheiding ingenomen en zouden het liefst de vereeniging hebben zien
gehandhaafd, mits de grieven, door het overwicht der Protestanten
en der Hollanders in het leven geroepen, uit den weg werden
geruimd; zelfs de administratieve scheiding wenschten ze niet.
De Katholieke bevolking boven den Moerdijk was wel eenigermate vervuld van de algemeene verontwaardiging tegen de Belgen; maar was niet zoo hartstochtelijk als hunne Protestantsche
landgenooten.
Er waren nog eenige weinige anderen in Noord-Nederland,.
die de scheiding niet wenschelijk achtten. Hieronder behoorde
een nog jeugdig hoogleeraar, die Gent had moeten verlaten en eer
aan de Leidsche Academie werd geplaatst: J. R. Thorbecke.-lang
Deze drong aan op het behoud van den band tusschen Noorden Zuid-Nederland; ook de schrijvers van de Standaard, waar
Donker Curtius een der begaafdsten was, waren tegen-onderDik
de scheiding. Gijsbert Karel van Hogendorp liet in verschil.
lende vlugschriften zijne stem hoeren tegen hen, die den Prins
van Oranje zijne houding in de Belgische quaestie verweten.
Van Hogendorp beweerde, dat de Prins- wel gedaan had, dat.
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hij gehandeld had èn in het belang van ons land èn in dat van
België, en niet het minst in dat van den algemeenen vrede. In
het vlugschrift, door hem geschreven, om het Volk daarvan te
overtuigen, verdedigde hij den Prins met Bene enkele uitdrukking,
die genoeg te kennen gaf: „de Prins van Oranje is de eenige man,
die een algemeenen oorlog kan voorkomen." En zoo dacht men
algemeen in de diplomatieke kringen, vóórdat Leopold i tot
Koning van België werd gekozen.
Een minderheid dus in Noord-Nederland was niet ingenomen
met de scheiding; maar de Calvinistische geest, het handelsbelang
der voornaamste steden, de verbittering der menigte, die gekrenkt
was in haar nationaal gevoel, waren zoo sterk, dat de stem der
minderheid geheel en al werd verdoofd. Hoezeer ook Willem i de
scheiding, zelfs de administratieve, in zijn binnenste moge betreurd hebben in het belang zijner Dynastie, hij werd gedwongen
die als een feit aan te nemen, door de houding van het Nederland.
sehe volk, van de groothandelaars en van de predikanten boven
den Moerdijk. Hij, en ook de Prins van Oranje, bleven echter
de hoop koesteren op het herstel van hun gezag in België, als
een gevolg der toekomstige gebeurtenissen.
De scheiding werd in de Troonrede, waarmede Willem i den
18n October de Staten- Generaal opende, formeel uitgesproken in
deze woorden : „Ik heb door eene administratieve scheiding de
ontwikkeling van liet verklaard gevoelen der Staten- Generaal in
hunne jongste buitengewone zitting, voor zoo verre van mij af.
hing, voorbereid, waardoor thans mijne zorgen zich meer uitslui.
tend tot de Noordelijke gewesten bepalen, en derzelver krachten
en middelen alleén in hun belang zullen worden aangewend."
In haar antwoord op de Troonrede antwoordde de Tweede Kamer
der Staten• Generaal : „Van nu af ons Benig en alleen als vertegenwoordigers der Noordelijke provinciën aanmerkende, zullen ook
wij behoudens de schikking tot regeling der afscheiding, ons verplicht achten om uitsluitend het oog te vestigen op datgene,
wat in het belang van Oud-Nederland behoort te worden beraamd
en bestendigd."
Van Regeeringswege werd zeer spoedig eene Commissie benoemd,
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om maatregelen te beramen in verband tot de scheiding: eenige
leden der Staten- Generaal uit het Zuiden: uit Luxemburg, Antwerpen, en een uit Brugge, Sandeliu, werden verzocht niet meer
ter Vergadering te verschijnen. De scheiding was thans een feit;
de vraag was nog hoe, in hoeverre, en voor hoe lang ? Want
hieromtrent liepen de wenschen en verwachtingen nog al uiteen.
De zeer geringe hoop, dat de Belgen zich nog weder met het
Huis van Oranje zouden verzoenen, werd geheel en al vernietigd
door het bombardement van Antwerpen. In de provincie van dien
naam waren in de maand October eenige gevechten geleverd tusscheii de Hollandsche troepen, die waren terugtrokken, en de Belgische ,,vrijwilliger," welke wapenfeiten van meer belang waren door
hunne gevolgen dan door de gevechten zelven. De Belgen bleven
meester; zij kwamen den 27n October voor de stad Antwerpen; het
Volk, niet Oranjegezind, gelijk de voorname handelaars, opende
voor hunne landgenooten de poorten: de Hollanders ontruimden
de stad en trokken terug naar de citadel. Generaal Chasse sloot
met hen, die meester waren geworden van de stad, een wapen
maar den volgenden dag verbraken eenige dronken vrij -stiland,
dezen, door op de citadel te schieten. Hierop liet Chasse-wilgers
van uit de citadel en door de Hollandscho kanonneerbooten vier
uren lang de stad bombardeeren. Meer dan 600 huizen werden
vernield of beschadigd: het Entrepot werd in brand geschoten
en voor minstens vijf millioen guldens aan waarde, het eigendom
van den Antwerpschen handelsstand, vernield. Had Chasse gewild,
hij had geheel Antwerpen kunnen vernietigen. De verontwaar.
diging, de woede der Belgen kende nu geen perken meer. Van
nu af, zoo verklaarden zij, en met hen ook velen die vroeger
Oranjegezind waren, was de Dynastie voor België onmogelijk
geworden. Algemeen schreef men in België het bombardement
van Antwerpen toe aan handelsnijd der Hollanders. In deze voorstelling lag veel overdrevens: een vreemdeling in Nederlandchen dienst, de hertog van Saksen i?Veimar, had Chasse geraden: gekrenkte krijgsmanstrots is waarschijnlijk de drijfveer tot
deze noodelooze en onstaatkundige daad geweest, die uitgelokt werd
door de verwatenheid van eenige Belgische bluffers; maar die niet
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had kunnen geschied zijn, zonder bevelen uit Den Haag. De
hartstocht kan vaak, zelfs hen die het meest gewoon zijn zich
zelven te beheersehen, verblinden voor gevaren die uit hunne
daden kunnen voortspruiten. In Holland werd Chassé als een
held, als een overwinnaar op het slagveld, verheerlijkt. Dat zijne
daad die band tusschen België en Oranje voor altijd zou verbreken, werd door weinigen ingezien. Maar had de groote menigte
dit ook ingezien, zij had er misschien nog meer over gejubeld.

HOOFDSTUK III.
Conferentie van Londen.

Middelerwijl had het Volk -in de Noordelijke provinciën, op
de roepstem van Willem i, naar de wapenen gegrepen. Denzelfden
dag waarop de Regeering te 's-Gravenhage besloot tot de zending
des Prinsen van Oranje naar Antwerpen, werd door haar het
Besluit genomen, om eene Proclamatie te richten aan het Volk
der getrouw gebleven gewesten. Deze werd den 5 11 October uitgevaar
-dig.
Daarin werd gezegd:
i,Getrouw aan den eed op de Grondwet gedaan, en overeenkomstig
de verplichtingen, die wij ten aanzien onzer bondgenooten ver
moeten, hebben Wij tot hiertoe vruchteloos alle middelen-vulen
tot demping van den gewapenden opstand in de Zuidelijke gewesten beproefd. Door de zich, met verbazende snelheid, opgevolgde
gebeurtenissen buiten staat om de getrouwe ingezetenen aldaar
tegen de overmacht te beschermen, gevoelen wij dat het noodzakelijk is thans uitsluitend bedacht te wezen op het welzijn van
die deelen des Rijks, wier onwankelbare trouw aan ons Huis en
aan de instellingen eerier welgeordende maatschappij , ook nu weder
zoo ondubbelzinnig aan den dag is gelegd."
,,Gij ziet hoe spoedig de beginselen, waardoor eene beklagenswaardige menigte in beweging is gebracht, tot de vreeselijkste
jammeren hebben gevoerd. Uwe bedachtzaamheid, uw plichtgevoel,
uw opgeklaarde zin voor waarheid en recht, bovenal het geloof
aan God, die de wreker der ongerechtigheid is, behoedde u om
door den stroom te worden medegesleept. De handhaving van
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die vrijheid, welke in de Vereenigde Nederlanden eeuwen lang
gebloeid heeft, zou alsdan wellicht voor altijd onmogelijk en uw
verderf onvermijdelijk zijn."
# Uwe krachten, bewoners der getrouwe Gewesten! worden in
deze oogenblikken tot bescherming van uwen geboortegrond ver
toestand van dit Rijk vordert, dat eene algemeene-eischt.D
wapening te dien einde spoedig tot stand gebracht zij; en dat
dezelfde veerkracht, die elders tot vernieling aangewend wordt,
hier tot behoud van al wat u dierbaar en heilig is, in het werk
worde gesteld."
„De Grondwet schrijft in omstandigheden, gelijk die waarin
wij thans zijn geplaatst, het dragen der wapenen voor, als een
der eerste plichten van het Rijk. Dit voorschrift komt met
uwe wenschen overeen. Welaan, te wapen op dringende bede van
uwen Vorst. Te wapen voor de zaak van orde en recht. Te wapen
onder ootmoedig opzien tot den Almachtigen God, die Neder
Oranje zoo dikwijls uit de grootste gevaren heeft-lande
gered."
Deze roep des Konings vond weerklank bij het grootste gedeelte
des Volks. Nationaliteitsgevoel, loyaliteit, afkeer tegen de opstandelingen, woede over de nederlaag te Brussel en het aftrekken uit
België, en — laten wij het zeggen -, bij velen een Calvinistische haat tegen de „Priesterslaven van het Zuiden" (die door
de Regeering echter niet werd aangemoedigd) , dit alles werkte samen
om de Noord-Nederlanders met geestdrift gehoor te doen geven
aan den wapenkreet. De grootste dichters, als Tollens, de eerste
redenaars, als Des Amorie van der Hoeven, de invloedrijkste
leden der Staten-Generaal moedigden allen tot do volkswapening
aan. Zelfs de minst begaafde en onbeduidendste rijmelaars, de
dominees op hunne kansels, de sprekers en houders van voor
Genootschappen, de meest middel--drachteniVg
matige brochure- en pamfletschrijvers, vooral de dagbladen
en tijdschriften brachten het hunne er toe bij om de ontwaakte
geestdrift meer en meer te doen toenemen. Willem i werd op
eens, boven alle beschrijving, populair. Hij werd in het oog der
opgewonden Natie op eens een Vorst die veel te goed, te braaf, te
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vroom was voor een volk van aterlingen, dat zijne weldaden met
de zwartste ondankbaarheid beantwoordde." In het Handelsblad,
in die dagen het invloedrijkste blad en volstrekt niet het opgewondenste, las men, den 8° October: #Wij hebben een Koning,
die te goed was om over de rustelooze en ontevreden Belgen te
heerschen; te edel om al de laagheden en nietswaardigheden te
kunnen gelooven, waarmede zij ons aandenken in de geschiedenis
trachten, te bevlekken en te bezoedelen. Maar zijn oogen zijn
opengegaan, en hot is zoet uit den koninklijken mond het getuigenis te hooren, dat ,de zaak van orde en recht onze zaak is."
Deze uitdrukkingen kunnen nog als bedaard en gematigd gelden,
wanneer men den stroom van dagbladartikelen, gelegenheidsge.
dichten, toespraken en preêken, welke de Pers van die dagen opleverde, thans, na vijftig jaren , kalm en bezadigd naleest: het meest
schitterde het predikantendom door eerie sentimentalistische opvatting van des Konings persoon en des Konings daden.
De volkswapening was algemeen. Naar de wapenen grepen zelfs
bejaarde mannen, die in vroeger dagen de wapenen tegen Napoleon
gevoerd hadden; naar de wapenen grepen de studenten der academiën , die drie corpsen vormden; naar de wapenen gre
pen mannen als Van Dam van Isselt, lid der Staten- Generaal,
die evenals Rookmaker, een eigen corps van vrijwilligers formeerde;
naar de wapenen grepen tal van vrijwilligers uit alle steden
des Rijks. Wie niet zelf naar de wapenen greep, doch met geldelijke middelen rijkelijk was bedeeld , rustte vrijwilligers uit, of
werkte daartoe mede. Er werden overal inschrijvingen geopend om
de achtergeblevene betrekkingen der vrijwilligers te ondersteunen;
er werden door jonge dames vaandels geborduurd en uitgereikt
aan de jeugdige „verdedigers van Nederlands geheiligden grond
tegen verraad en muiterij" : in een woord de geestdrift was algemeen
en werkte gelijk vurige wijn op een overigens koel gestel.
Het leger was door den opstand geheel en al gedesorganiseerd
en gedemoraliseerd. De meeste officieren waren Noord- Nederlanders; stelselmatig had de Regeering do Belgen, zooveel mogelijk,
uit do hoogere rangen bij het leger geweerd: maar er waren
meer ,,gemeene soldaten" uit de Zuidelijke dan uit de Noor-
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delijke gewesten, daar de lichtingen geschiedden in evenredigheid
tot de bevolking; de Belgen deserteerden in het geheim, en verlieten
later zelfs openlijk de vaandels op de roepstem van het Voorloopig
Bestuur. Zoo bleven er van het garnizoen van Meerssen, dat 2000
man sterk was, niet meer dan 90 soldaten over: de officieren,
meest allen Noord-Nederlanders, niet medegerekend. De soldaten,
die in de Noordelijke provinciën tehuis behoorden, trokken allen
naar Noord -Brabant terug. Hier werd het leger opnieuw georganiseerd. De militairen, die reeds in dienst en uit België terug.
gekeerd waren, de lotelingen, de schutterijen, de vrijwilligers, vormden te zamen spoedig weder de elementen, waaruit eene nieuwe
legermacht werd samengesteld: aan officieren was geen gebrek.
(Geheel de militaire administratie was ijverig in de weer. Het
duurde dan ook niet lang of een Nederlandsch leger, geschikt
om ieder oogenblik ten velde te trekken, bewaakte, in Noord.
Brabant gelegerd, de bedreigde grenzen. De Belgen staakten
spoedig hunne invallen in de grensdorpen.
Trouwens zij hadden in Staats-Vlaanderen het hoofd ge.
stooten.
De gemakkelijkheid, waarmede zij de garnizoenen uit de grens.
vestingen hadden verjaagd, had hunnen moed opgewekt. De
Belgen beweerden, dat het gedeelte van het oude graafschap Vlaan•
deren, dat door de Republiek der Zeven Provinciën was veroverd en sedert als wingewest was beheerd, — voornamelijk met de
bedoeling om de Schelde voor de Zuid - Nederlanders te sluiten, -eigenlijk toch aan Vlaanderen bleef toebehooren. Volgens het
begrip van Staatsrecht . was hiertegen zeer veel in te brengen:
volgens liet revolutionnair begrip zeer weinig. Hetzelfde beweer
Belgen omtrent de beide vestingen Maastricht en Venlo met-clend
denzelfden meerderen of minderen grond. Zeker is het dat in
Staatsvlaanderen de helft der bevolking, in de beide Limburgsche steden de groote meerderheid, Belgisch gezind was. Het
wapengeluk, dat zoo vaak den doorslag geeft aan den volkswensch,
zou ook hier moeten beslissen.
Belgische ,vrijwilligers'; waarvan een groot deel uit Franschen
bestond, aangevoerd door den markies de Pontecoulant, een
,
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Franschman, waagde den 18° October een inval in Staats-Vlaanderen, dat geheel en al van militairen was ontbloot. Het Provinciaal Bestuur van Zeeland had, om eene botsing tusschen Hollanders en Belgen te vermijden, geoordeeld, dat het beter was
Staats.Vlaanderen niet te doen bezetten. Dit geschiedde, toen
men zich te 's Gravenhage nog vleide, dat de Prins van Oranje
den vrede zou kunnen herstellen. De Pontecoulant en een geneesheer uit Brugge, Gregoire, — een avonturier, die later zich in
den dienst van het Huis van Oranje begaf, — maakten zich den
22- October meester van IJzendijke, maar zij stootten het hoofd
voor Oostburg. De burgemeester dier gemeente, Callenfels, viel
in hunne handen; maar een advocaat Rissieux stelde zich aan
het hoofd der Oostburgers en het landvolk der omstreken. Zij
werden geholpen door een dertigtal militairen uit Zeeland, en de
aanvallers werden teruggeslagen. Nu kwamen ongeveer 300 man
krijgsvolk, onder bevel van kapitein Ledel, Oostburg en de
omliggende dorpen bezetten. De macht der Belgen, die meerendeels
echter uit ongeregelde troepen bestond, was twintig maal sterker.
Zij werden evenwel genoodzaakt te wijken en het beleg, dat
zij een oogenblik voor Oostburg hadden geslagen, op te breken. Eene paniek maakte zich van hen meester; zij meenden,
dat de verdedigers van Oostburg veel sterker waren dan het
geval was; zij meenden, dat de boeren de dijken doorstaken en
zij ontruimden op eenmaal geheel Staats-Vlaanderen.
Tegenover deze overwinning, die door de Hollanders werd
behaald, stond het verlies van Venlo. Paine, een generaal in
's Konings dienst, een Belg van geboorte, verliet de partij der
Hollanders en zette de Limburgers aan om zich „vrij te
maken." Hij trad in dienst bij het Voorloopig Bestuur. De Belgische soldaten, die hunne gelederen hadden verlaten, en die welke
door den Prins van Oranje van hunnen eed ontslagen waren
vormden spoedig cone legerafdeeling van 1800 man, waarover
Raine het bevel voerde. Hij waagde geen aanval op het sterk bezette Maastricht, maar Venlo viel gemakkelijk in zijne handen.
De bevolking dier stad was volstrekt niet Hollandsch• gezind,
gelijk dit trouwens schier met alle Limburgers het geval was. De be,
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velhebber der vesting, Schepern, van buiten door Daine, van
binnen door de burgerij bedreigd, verloor den moed en gaf Venlo
den lln December aan Daine over.
Maastricht, niettegenstaande zijn voor verreweg het grootste
gedeelte Belgisch-gezinde bevolking, bleef onder de gehoorzaam
i. Generaal Dibbits, een vastberaden krijgsoverste,-heidvanWlm
stond daar aan het hoofd van een garnizoen van ruim 6000 man.
De vesting werd echter door Belgische troepen onder .Daine en
door ,,vrijwilligers" onder den Franschen generaal Mellinet ingesloten : dezen waren evenwel niet bij machte om haar tot over.
g af te dwingen. De Prins van Saksen-Weimar, generaal in Hol
dienst, slaagde er in om eene versterking van troepen,-landsche
krijgs. en levensbehoeften binnen de stad te brengen. De Belgische
troepen, de geregelde zoowel als de ongeregelde, die den rechter
Maasoever van Limburg bezetteden, stoven voor hem uiteen; maar hij
kon de gezindheid der bevolking, welke volstrekt niet gunstig voor
de Hollanders was, daardoor niet veranderen. Saksen -Weimar maakte
zich gereed om Venlo te belegeren, toen de tijding kwam, dat er door
de Conferentie te Londen, den 20° December, een wapenstilstand
was voorgeschreven, wolken beide partijen, zoowel Koning Willem i als het Belgisch Congres, wel genoodzaakt waren aan te
nemen. Hiermede eindigden de krijgsbedrijven.
De Hollanders waren ontegenzeggelijk beter gewapend on hadden
betere bevelhebbers en officieren. Zij hadden het groote voorrecht
van meerder eenheid in administratief en militair bestier te bezitten.
Gekantonneerd in Noord-Brabant, terwijl de gelederen werden versterkt door de schutterijen en de vrijwilligers, werd het leger weldra
op een krachtigen voet gebracht en was het gereed om te - velde te
trekken; de nationale geestdrift, de verbolgenheid over het terugtrekken der troepen uit België, werkte uitmuntend op de NoordNederlandsche militairen. Hoewel door de Diplomaten te Londen
op het Congres vergaderd, genoodzaakt het zwaard in de schede
te laten rusten, kon Willem i echter rekenen op den moed en
de trouw zijner soldaten. Immers hij had thans niet een leger,
dat alleen bestond uit soldaten, die door de loting gedwongen
waren om dienst te nemen en te vechten, mnar een echt patio.
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hale krijgsmacht, die aangevuurd werd door den geest, welke van
de vrijwilligers was uitgegaan, en die gereed was om „den Koning
en het Vaderland" te wreken op de ,,meineedige muiters".
De Diplomatie der vijf groote Mogendheden was tusschen beiden
gekomen en had de Regeering van Holland en van België een
wapenstilstand doen teekenen.
Den 4E October had Koning Willem i zich tot Brittannië,
Rusland,, Oostenrijk en Pruisen, als onderteekenaars der acht
artikelen van Londen, waardoor het koninkrijk der Nederlanden
werd gegrondvest, alsmede tot Frankrijk, insgelijks eene der
groote Mogendheden, gewend, om dezen te vragen, dat zij
de verplichtingen, die als onderteekenaars van het Congres van
Weenen op hen rustten, zouden nakomen. Wel is waar werd
hierbij niet formeel een gewapende tusschenkomst tusschen de
Nederlandsche Regeering en de opgestane Belgen verzocht,
maar dit lag toch daarin opgesloten. Het bleek intusschen
al dadelijk, dat de groote Mogendheden niet gezind waren om de
Belgen door wapengeweld weder onder de Hollandsche heer
terug te brengen; dat zij veeleer gezind waren om de schei-schapij
als een ,, voldongen feit" aan te nemen. Het is een tijd-ding
lang gewoonte geweest bij de Hollanders, om vooral op het ,,trouwelooze Albion" te schelden, wegens de houding van het Britsche Kabinet in de Belgische quaestie. Nu een verloop van jaren ons in
staat stelt om zonder vooroordeel een blik te werpen op den
algemeenen staat van zaken in Europa in het jaar 1830, kan
men billijker oordeelen. De toestand was in dat jaar inderdaad
hachelijk. Ieder oogenblik kon een algemeene oorlog, losbarsten,
en het - geslacht, dat toen leefde, had de dagen van Napoleon nog
niet vergeten. De revolutionnaire furie der Franschen was weder
losgebroken. Ieder vreesde, dat zij Europa weder in vuur en vlam
zou zetten, gelijk in 1792. Niet het minst vreesde dit eene
partij in Frankrijk zelve, met _Koning Lodewijk Philips in
de eerste plaats. De revolutionnairen van alle landen en niet het
minst die van Parijs wilden daarentegen den oorlog. Met de
inconsequentie, die het Fransche volk, sinds het door de revolutionnaire theoriën is bedorven, eigen is, wilde de burgerij vrede
,
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en sprak zij tegelijkertijd alsof zij den oorlog wilde uitlokken. Guizot,
voorzeker een zeer bevoegd beoordeelaar en scherpzinnig waarNiemand stelde voor om de tracnemer, zegt daaromtrent 1
te
miskennen
en
te verbreken, want men begeerde
taten van 1815
den vrede; maar men wilde terzelfder tijd ze eerbiedigen en ver
wilde dreigen zonder te handelen; eene houding-achten.M
even onbekwaam als nietswaardig: want men boezemde door zijne
woorden wantrouwen in, op hetzelfde oogenblik dat men door
zijn gedrag dat wantrouwen wilde verdrijven. Terwijl men aan de
Regeering vroeg dat zij den vrede zou handhaven, drong men
haar eene houding on cane taal op, waardoor de vrede al meer
en meer moeielijk en wankelbaar werd. Europa, dat terzelfder tijd
den vrede wenschte, was vastberaden en gereed, om aan de
Fran sehen, wanneer hot behoud des vredes te bezwaarlijk werd,
den oorlog aan te doen, door een coalitie waarvoor Napoleon
was bezweken. Die coalitie bestond altijd nog tusschen do vier
groote Mogendheden, en dezen waren vastbesloten om tegenover
den revolutionnairen geest en de propaganda, of tegen cane keizerlijke
veroveringzucht, de gestelde grenzen en de orde in Europa te
bewaren. En Engelsehen, Duitschers, Spanjaarden, Russen, zou
hunne gouvernementen wederom met geestdrift gesteund heb.-den
then; want de geest der onafhankelijkheid, de nationale waar
nationale wrok waren bij hen sterker dan de geest-dighen
der omwenteling."
De vrees voor het uitbreken van een revolationnairen oorlog,
uitgelokt door de partij, die in de Juli-dagen de Bourbons had van
den troon gestooten, oefende dus een machtigen invloed uit op de
vier groote Mogendheden , die in 1814 het koninkrijk der Neder
hadden in liet leven geroepen; de vrees van cone algemeene-lande
coalitie van Europa tegen Frankrijk; niet minder de vrees voor
de overwinning der revolutionnaire partij binnen Frankrijk zelve,
oefende een even machtigen invloed uit op Lodewijk Philips en op
ben, die thans te Parijs het roer van den Staat in handen hadden.
)
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Koning Willem i rekende dan ook volstrekt niet op Fransche
hulp: integendeel; maar hij koesterde eenige hoop althans op
die van Pruisen, van Rusland en van Brittannië. Het Huis van
Nassau was met de familiën, die te Berlijn en te Petersburg regeer.
den, door nauwe banden vereenigd; maar het bleek nu weder,
dat vorstelijke huwelijken geen reden meer zijn voor het onder
oorlog. De Keizers, die te Petersburg en te-nemva
waren 'even als de Koning, die te Berlijn
regeerden,
Weenen
den schepter voerde, verklaarde tegenstanders van het revolutionnair begrip, zooals dit zich openbaarde in den opstand tegen de
wachthebbenden en in het omverwerpen van tronen. De vraag
mag dan ook hier gesteld worden, in hoeverre zij geneigd zouden
zijn geweest, om Willem i te steunen in het onderwerpen van
België, indien zij daarvoor geen Europeeschen oorlog hadden
moeten wagen. Zeker is het dat zij minstens zeer geneigd waren
om den Prins van Oranje, hetzij tot Koning over Belgie, hetzij
tot Stadhouder-Generaal zijns vaders over dat land te zien aanstellen; maar er was een groot verschil tusschen hunne wenschen
en liet plan om door wapengeweld „de orde in België te
herstellen"; want, dit was zeker, hunne legers zouden dátar die
der Franschen ontmoeten. En wanneer eenmaal het zwaard van
Frankrijk was uit de scheede getrokken, zou het dienen om overal
in Europa de Revolutie te steunen. Nu was een groot gedeelte
van Europa in 1830 en 1831 weder door de revolutionnaire
koorts aangetast. In do Rijnprovinciën brak wel geen formeele
opstand uit, maar de spanning was er groot: in Brunswijk werd
de hertog verjaagd; in Baden barstten revolutionnaire bewe.
gingen los. Nog onrustiger was het in Italië, waar Lombardije
slechts met moeite door Oostenrijksche bajonetten werd in bedwang
gehouden; waar in 1831 de revolutionnaire benden het gezag
des Pausen in Bologne en andere steden omverwierpen, zoodat
eindelijk Oostenrijksche troepen tussehen beide moesten komen
en die landstreek bezetten. Veel heviger on bloediger nog was
de Poolsche opstand, die in November 1830 uitbrak. Deze
werd wel is waar in liet bloed der Polen gedempt, maar hij
belette nochtans den Czaar om zijne legerscharen naar het Westen
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te zenden, ter ondersteuning van „de zaak der vorsten tegen die
der volken," gelijk men zich toenmaals reeds uitdrukte. Rusland
had niet minder dan de andere mogendheden van het vaderland
behoefte, dat er geen oorlog uitbrak, waardoor de Franschen in
de verzoeking zouden komen, om overal de revolutionnaire elementen nog meer te doen gisten, dan reeds nu het geval was.
Er bleef dan nog over het Britsche Rijk. Het Koninkrijk der
Nederlanden was vooral het w .rk geweest der Engelsehe Diplomatie. Be veldheer, die in 1815 aan het hoofd der gecoaliseerde
legers bij Waterloo had gestreden, Lord Wellington, en de partij
waartoe hij behoorde, de Torys, waren nog aan het bewind. De
politieke omstandigheden waren echter van dien aard, dat de
Britsche Regeering, evenmin als de andere mogendheden, geneigd
was iets te ondernemen, wat tot een algemeenen oorlog leiden
kon. Engeland verkeerde in 1830 in een politieke koortshitte.
Tot dien tijd toe was eigenlijk de klasse der groote grondbezitters
de heerschende klasse in het Vereenigd Koninkrijk geweest; dezen
toch hadden steeds, zoowel in het Lager- als in het Hoogerhuis,
de meerderheid, en bij de verkiezingen een overwegenden invloed.
In den loop der laatste honderd jaren had echter de nijverheid
en het fabriekwezen zulk een groote vlucht genomen, zoo groote
kapitalen geformeerd, zoozeer verschillende belangen gewijzigd,
zoovele vroeger onbeduidende gemeenten tot volkrijke steden
gemaakt, — die evenwel nog niet in het Parlement vertegen.
woordigd werden, — dat er een volledige omkeer in den staat van
zaken had plaats gevonden. Van daar eene indrukwekkende, door
niets meer te stuiten beweging van een allerbelangrijkst deel der
Britsche Natie, om eene volledige hervorming in de verkiezing
der leden voor het Parlement te verkrijgen. Zij staat bekend onder
den naam der Reform- beweging. Zij bracht alle hoofden en alle
gemoederen in het Britsche Rijk in een koortsachtige spanning. De
Publieke Opinie, die in Engeland de Politiek belleerscht, bekom.
merde zich uit dien hoofde zeer weinig over hetgeen op het Vasteland
-geschiedde, tenzij in zoo verre, dat zij zich verklaarde tegen iedere
inmenging, waardoor Brittannië in een oorlog zou kunnen worden
gewikkeld. Van daar dan ook dat de politieke partij, die op het
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oogenblik nog aan het bewind was, de Tory- partij, duidelijk haar
voornemen te kennen gaf om alles te vermijden, waardoor een
oorlog zou kunnen ontbranden. De sympathie, welke vele' aan.
zienlijke Engelschen voor het Huis van Oranje koesterden, de
meening, die onder dezen algemeen heerschte, dat het oproer te Brussel niets anders was dan een terugwerkiug van den opstand te Parijs,
kon geene wijziging in de openbare meening teweeg brengen. Daarbij
waren de dagen van het Tory-ministerie geteld. Den 16 November
trad het af en werd opgevolgd door een Bewind, dat grootere sym.
pathiën koesterde voor hetgeen toen in het algemeen als „de
zaak der volken" werd beschouwd. Lord Palmerston, die in het
nieuwe kabinet als minister van Buitenlandsche Zaken optrad,
was op verre na niet zoo gunstig gestemd voor het Huis van
Oranje, als zijn voorganger, Lord Aberdeen. Men begon te Londen al meer en meer tot de overtuiging te komen, dat de groots
fouten van het stelsel, waarnaar Willem i België had willen
regeeren, de voornaamste oorzaak waren van de moeilijkheden, waarin
thans de Diplomatie verkeerde 1 ). De Whigs, die sinds de tweede
helft van November 1830 aan het bewind waren, wilden dus nog
minder zich aan een oorlog om België wagen, dan de Torys.
Het eenige middel om Europa voor een vernielenden krijg te
behoeden was derhalve het beginsel van non- interventie. Hoewel
men dit stelsel niet als afgetrokken begrip of rechtsbeginsel voor alle
tijden en alle omstandigheden kan goedkeuren, zal men evenwel thans,
nu de hartstochtelijkheid van vóór vijftig jaren geheel en al is bekoeld, bezwaarlijk kunnen verlangen, dat zij, die te Londen, te Parijs,
te Berlijn, te Weenen en te Petersburg regeerden, millioenen soldaten
naar de slagvelden hadden gejaagd, om Koning Willem r als beheer.
scher over do Zuidelijke Nederlanden te handhaven. De hoofdzaak
voor de vier Mogendheden was alleen, dat Frankrijk België niet
annexeerde. En er bestond vrees genoeg, dat zulks zou kunnen geschieden, omdat eerie partij, wier minderheid in getal vergoed werd
door hare stoutmoedigheid, te Parijs de Rijngrenzen, te Brussel de
vereeniging met N dé groote Natie" wilde doordrijven. Lodewijk
,

1)

Vergelijk White en The Life of Viscount Palmerston.

FRANSCHE POLITIEK.

69

Philips, zijne ministers en de meerderheid der volksvertegenwoordigers begeerden echter even vurig de handhaving des vredes,
als dit de andere kabinetten begeerden; maar zij wilden, evenmin
als dezen een Fransche tusschenkomst gedoogden, ook niet
toelaten, dat Pruisen, Russen of Britten te Brussel, H de orde kwamen herstellen". 1) Het lid van het Voorloopig Bewind van België,
Gendebien, die in October naar Parijs was gezonden,. om daar
de meening der Regeering te polsen, en om een offensief en
defensief verbond. tusschen Frankrijk en België voor te stellen,
verkreeg aldaar zeer spoedig de zekerheid, dat de Fransche Regeering geene tusschenkomst van een Pruisisch of van eenig ander
leger, gezonden om Willem i behulpzaam te zijn in het onder
Belgischen opstand, zou gedoogen.
-drukenva
Toen het samentrekken van Pruisische troepen op de Belgische
grenzen, in de Octobermaand te Brussel, de vrees voor een gewapende tusschenkomst weder opwekte, vertrok Gendebien (16 Oct.)
nogmaals naar Parijs; hij verkreeg aldaar de zekerheid, dat de
Regeering van Lodewijk Philips het stelsel van non-interventie
zou handhaven. Intusschen kwamen te Londen de gevolmachtigden bijeen, die door de Mogendheden waren gezonden, om de
Belgische aangelegenheden door gemeenschappelijk overleg te
regelen Het vertrouwen der Diplomatie op de bezadigdheid der
Belgen begon te vermeerderen, nu allengskens het Voorloopig
Bestuur met meer klem het roer van den Staat in handen nam;
nu het Volk met kalmte en gematigdheid het Congres, dat eene
Constitutie aan België zou schenken, had gekozen.
De revolutionnaire hartstocht, welke in Belgie heerschte, in
aanmerking genomen, liepen de verkiezingen der leden van het
Congres vrij rustig af. Zij geschiedden, vooral wat het Platte.
land en de kleinere steden betreft, grootendeels onder den invloed der Geestelijkheid. Aan dien invloed is het te danken, dat
de meerderheid van het Congres monarchaal-gezind was en vooral,
dat de voorstanders eener aanhechting aan Frankrijk in zeer ge.
1) Eene uitdrukking van den Franschen minister Sebastiani, toen de Russen
den opstand te Warschau te vuur en te zwaard hadden overwonne".
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ringe minderheid bleven. De Belgische geestelijken, zooals wij
reeds hebben medegedeeld, beschouwden de Dynastie der Nas•
saus volstrekt niet als legitiem, maar als aan het land door de
Mogendheden opgedrongen: om welke reden zij zich gerechtigd
waanden zich tegen hen in opstand te verklaren. Zij was echter
zeer gezind voor de Belgische Nationaliteit en had een af keer
van de Fransche heerschappij.
Wij kunnen omtrent de handelwijze van het Congres, dat de
onafhankelijkheid van Belgie grondvestte en aan het land eerie
Constitutie gaf, in geene bijzonderheden treden; immers Zuid.
Nederland behoort sinds de scheiding niet meer tot ons vader
Alleen deelen wij het volgende mede: het Congres kwam-land.
voor den eersten maal den 10° November bijeen; het bevestigde
het Voorloopig Bestuur, waarvan de Potter zich afscheidde, omdat zijne Republikeinsche gevoelens volstrekt geen bijval vonden; het decreteerde de onafhankelijkheid van België en ver
Nassaus voor altijd vervallen van den troon; het be--klarde
sloot over te gaan tot de keuze eens Konings, wat eenigo maan
geschiedde; het schonk aan Belgie Bene Grondwet,-denlatr
waarvan alle ,,liberale" bepalingen later in de onze van 1848.
zijn opgenomen:
De vervallenverklaring van het Huis van Oranje -Nassau van
de heerschappij over Belgie staat meer onmiddellijk in verband
met de geschiedenis van ons vaderland. Het eerste voorstel daartoe
werd gedaan door een afgevaardigde van Westvlaanderen, Constantijn
Rodenbach. De openbare meening steunde die voordracht. Man.
neu, beter bekend met de diplomatieke onderhandelingen en de
wenschen der Mogendheden , wenschten dat over dit brandend
vraagstuk voorloopig werd heengegleden: want het kon een oorlog
doen ontstaan. Toen het echter eenmaal in het Congres was
voorgesteld, kon liet niet meer door stilzwijgen worden gesmoord.
De gevolmachtigden der vijf Mogendheden te Londen bijeenge.
komen bemoeiden zich met de zaak: zelfs zond het kabinet der
Tuileriën een buitengewonen gezant, graaf Langsdorf, naar
Brussel, om aan de leiders van het Congres den raad te geven,
dat het deze teedere snaar niet zoude aanroeren, maar voorshands.
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laten rusten. Wel verre dat deze tusschenkomst de leden van het
Congres tot bezinning bracht, wekte zij :slechts den hoogmoed
der nieuwe wetgevers op. Dozen begrepen zeer wel, dat zij de
toorts in handen hadden, die den brand in Europa kon aansteken;
daar de vijf Mogendheden het nooit eens zouden worden, inge.
val België door één hunner werd gedwongen iets te doen wat
tegen de nationale opinie streed; zij wisten zeer wel, dat de vrees
voor de revolutionnaire partij aan de Regeering van Lodewijk Philips
de handen bond. Het Congres stoorde zich dus niet aan hetgeen
de Mogendheden begeerden; met 161 tegen 38 stemmen besloot
het den 24" November 1830 tot de eeuwige uitsluiting van het
Huis van Oranje-Nassau van den Belgischen troon.
Pit was, gelijk wij zoo even aanmerkten, niet de wensch der
groote Mogendheden. Zelfs het Whig- ministerie van Engeland,
zelfs Lodewijk Philips en diens bewindslieden in Frankrijk zagen
nog geen ander middel tot oplossing der moeielijke Belgische
quaestie, dan dat de Prins van Oranje door de Belgen tot Koning
werd gekozen, bijaldien dezen volstrekt niet waren te bewegen, om,
met eene administratieve scheiding, hem als Luitenant- Generaal
zijns vaders aan te nemen.
Het beroep van Willem i op de tusschenkomst der vier Mogendheden, onderteekenaars van het tractaat van Londen, en op
Frankrijk als groote Mogendheid, die deel genomen had aan het
Congres van Weenen, kon niet zonder gevolgen blijven. Er werd
besloten, dat gevolmachtigden to Londen zouden bijeenkomen.
Men had gedacht aan 's Gravenhage, als do geschiktste plaats
voor de Conferentiën; maar hiervan werd afgezien. De Koning der
Nederlanden werd bij het Britsche Hof vertegenwoordigd door
A. R. Falck: later zond Willem i den baron van Zuylen van
Nyevelt. De Belgen hadden den' burggraaf Vilain xiv en Sylvain
van de Weyer naar Londen afgevaardigd om hunne belangen te
bepleiten. Dezen werden echter niet als eigenlijke leden der Conferentie toegelaten: immers zij waren de belanghebbende partijen,
tusschen wie door de Mogendheden moest beslist worden. Brittannië werd vertegenwoordigd door Lord Aberdeen; Rusland door
graaf Martuschewitz, die spoedig graaf Lieven als plaatsvervan.
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ger kreeg; Oostenrijk door graaf Wessenberg; Pruisen door
baron van Bulow; Frankrijk door Talleyrand, die toen als Diplomaat een groeten naam bezat, maar, vooral in Holland, niet
beschouwd werd als de eerlijkste staatsman. Lord Palmerston, de
Engelsehe minister van Buitenlandsche Zaken in het Whigministerie van den 19° November, die lord Aberdeen ook in de Conferen tie verving, oefende grooten invloed op deze uit. De Whigs
waren gunstiger gezind voor de Belgen dan de Torys: echter kwamen
de beide partijen daarin overeen, dat een scheiding noodzakelijk
was; dat Brittannië noch de aanhechting van België bij Frankrijk,
noch eene verdeeling van de Zuidelijke Nederlanden kon gedoogen; dat alle mogelijke middelen moesten worden aangewend om
het uitbreken van een Europeeschen oorlog te verhoeden.
De Conferentiën begonnen den 4° November 1830, liet zal
ieder, die eenigermate bekend is met de tegenstrijdige belangen
der vijf groote Mogendheden en met de persoonlijke invloeden, welke
ook op gekroonde hoofden en op diplomaten werken, zeer begrijpelijk voorkomen, dat die Conferentiën aanleiding gegeven hebben tot
tooneelen, die vooral daarom belangrijk waren, omdat uit de wrijving ,
van de verschillende meeningen der leden, eene vonk kon voortkomen,
waardoor Europa in vlam gezet werd. De begeerte naar vrede, deli
diplomaten door de noodzakelijkheid afgedwongen, beheerschte echter,
gelukkigerwijze, alle gemoederen. Den 15° Nov. werd de Nederlandsehe gezant tot de Conferentie uitgenoodigd. Er zou toon beraadslaagd
worden over een wapenschorsing tusschen Hollanders en Belgen.
Die wapenschorsing werd den 17 November gesloten; de troepen der beide strijdvoerende partijen zouden de stellingen behouden,
welkezij den 21' November innamen. Daardoor behielden de Hollanders de citadel van Antwerpen en Maastricht, maar Venlo en het overig
Limburg bleef in het bezit der Belgen. Twee dagen later trad Lord
Aberdeen af: hij had het protocol van den 17 No' mber nog onder
Conferentie van den 20 December, toen de Whigs-teknd.Op
reeds aan het Bewind waren, werd Falck niet meer uitgenoodigd
te verschijnen. Die dag van den 20° December is vooral daarom
voor de geschiedenis van ons land merkwaardig, omdat toen de
Mogendheden de verklaring aflegden, dat de vereeniging van
2
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Holland en België, gelijk die door het Weener Congres was
bepaald, bleek onmogelijk te wezen; het Koninkrijk der Neder
werd ontbonden verklaard; de Belgen werden als partij-lande
op gelijken voet met de Hollanders gesteld; de Conferentie zou
cle scheiding tusschen beide Staten, als zijnde een Europeesch
belang, regelen. Eenigermate werd dus Koning Willem i onder
voorloopige curateele der vijf groote Mogendheden gesteld, terwijl
tevens de onafhankelijkheid van België, insgelijks onder voor
geplaatst, feitelijk werd erkend. Dit besluit der-lopigecurat
Conferentie werd door den Hollandsehen gezant euvel opgeno.
men : van uit het Hollandsch standpunt, dat de Belgen nog
slechts als opstandelingen beschouwde, niet zonder reden. Hij
protesteerde dan ook tegen dat besluit, waarin geen acht was
geslagen op den wensch der Staten- Generaal van het Vereenigd
Koninkrijk naar eene administratieve scheiding, maar de knoop
werd doorgehakt. De Mogendheden -stoorden zich echter hieraan niet.
Den 9n Januari 1831 besloten de Mogendheden, dat de Belgen, die Maastricht nog eenigermate belegerd hielden, zouden
aftrekken. Deze stad bleef voorloopig in het bezit der Hollanders. Den 20° Januari werden de grondslagen voor eene schei
België vastgesteld, en den 27n daar -dingtuscheHola
schikkingen voorgesteld omtrent de verdeeling der-opvlgend
staatsschuld en de handelsbetrekkingen tusschen de beide• partijen. Het grondgebied werd aldus geregeld: het zoogenaamde
vierde en vijfde distrikt van Zeeland, vroeger Staats- Vlaanderen
genoemd, Venlo en Maastricht, benevens het deel van Limburg, dat vroeger aan de Staten- Generaal was onderworpen geweest, of door Pruisen in 1815 aan de Nederlanden was afge.
staan, Sittard, Gennep en eenige andere gemeenten, werden
aan Noord-Nederland toegewezen. Het overige deel der Zuidelijke
Nederlanden zou tot België behooren. Maar omtrent Luxemburg
werden, om de betrekking van het groothertogdom tot den Duitschen Bond, nog geene bepalingen vastgesteld. Als schikking der
quaestie van de Nationale schuld stelde de Conferentie voor, dat
15/31 ten laste van Holland en 16/31 ten laste van België zou
komen. De vaart op de rivieren en op de koloniën zou zoo--de
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veel mogelijk in dien zin geregeld worden, dat het gebruik daarvan
gemeenschappelijk zou zijn. De vijf Mogendheden koesterden nog
altijd hoop, dat de Prins van Oranje tot Koning van België zou
worden gekozen: in welk geval de Luxemburgsche quaestie, — de
Belgen wilden van dat land, als van eene hunner provinciën, gelijk zij
beweerden, niet afzien, — gemakkelijk zou kunnen geregeld worden.
Maar noch in het Noorden, noch in het Zuiden was men
met deze regeling van het grondgebied, met deze voorstellen
omtrent de staatsschuld en do vaart op de rivieren en koloniën
tevreden. De Belgen eischten Staats-Vlaanderen, Maastricht en
geheel Luxemburg, benevens de vrije vaart op de Schelde. De
Hollanders wilden noch dat grondbezit afstaan, noch in de vrije
vaart op de Schelde of op de koloniën bewilligen. Vraagt men
welke partij het recht aan hare zijde had, dan luidt ons antwoord: beide, naarmate van het standpunt waaruit men loet Ree/It
beschouwt. Holland wilde alles behouden wat de voormalige
Republiek, door kracht van wapenen, had gewonnen; Belgie
eveneens alles wat de natuurlijke grenzen, wat volksverwantschap
sinds eeuwen, tot aan den tijd van Maurits en van Frederik
Hendrik tot onderdeelen van Vlaanderen en Brabant hadden ge
veto der vijf Mogendheden de Belgen niet beteugeld,-makt.Hdhe
hadden de Hollandsche troepen Bergen-op-Zoom, Breda en 's Bosch
niet bezet, zij zouden ook Noord -Brabant geëischt hebben. Koning Willem i gaf toe in de zaak der Schelde; de Belgen moesten het insluiten van Maastricht staken.
De Openbare Meening begon zich al meer en meer te verklaren
voor eene formeele scheiding, zonder eenigen band, ook zonder die.
der Dynastie, tusschen Noord en Zuid. 't Is waar, een belangrijk
deel des Volks betreurde de scheiding, maar dit deel legde in 1830
volstrekt geen gewicht in de schaal. Was Noord-Brabant er niet
geweest, men zou soms hebben kunnen denken, dat geheel Noord Nederland Protestantsch was. Doch er was eene macht, die wel
de scheiding als feit aannam, waarin zij voor het oogenblik wel berustte, maar die niet de hoop verloren gaf, dat de omstandigheden, vooral ten gevolge van een algemeenen oorlog, zulae wending
zouden kunnen nemen, dat de heerschappij van het Huis van'
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Oranje over Belgie weder werd hersteld : en deze macht was:
Koning Willem i.
Dat ook de Prins van Oranje de hoop niet verloren gaf was van
algemeene bekendheid. Trouwens de Europeesche Diplomatie zag
ii de eerste maanden van 1831 nog geen anderen uitweg, dan
dat de Belgen hem tot Koning kozen. De partij, welke dit begeerde, was ook in de Zuidelijke Nederlanden nog volstrekt niet
dood. Adressen door omstreeks 90000 inwoners van Brussel,
Antwerpen, Gent, Luik enz. onderteekend, geven daarvan nog
getuigenis. Dit bracht er niet weinig toe bij om den Koning en
velen in de gedachten te bevestigen, dat de geheele Revolutie niets
anders was dan het werk eener factie. Het gevolg hiervan was, dat
de Regeering een stelsel aannam, hetwelk zoowel door hen, welke
in dien tijd reeds eenigermate als „Liberalen" werden beschouwd,
als door de heftigste antipapisten werd afgekeurd: een stelsel
dat inderdaad aan ons land millioenen heeft gekost en door zijne
gevolgen', den politieken toestand tot aan 'I848 heeft bedorven.
Het was het „stelsel van volharding", van afwachting van hetgeen de
omstandigheden zouden te weeg brengen, of daardoor wellicht ZuidNederland weder zou kunnen worden gewonnen. Met deze politiek
omtrent België stond ten nauwste in verband eene handhaving
van de bestaande staats-instellingen in Noord•Nederland, met slechts
eene zeer geringe wijziging, voor zooverre deze door den afval
der Zuidelijke Nederlanden gebiedend werd gevorderd ; het vasthouden aan de autocratische neigingen des Konings, aan de
oligarchische neigingen van dat gedeelte der Natie, hetwelk tot.
leuze nam: „alles voor het Volk, maar niets dóór het Volk :"
holle klanken, die dienden om zich zelven en anderen te mis
-leidn.
Willem i zelf bleef de hoogste uitdrukking van deze leus;
welke eenige zijner onderdanen, — bij wie de oligarchische neigingen als in merg en gebeente zaten, -- tot de hunne hadden ge
bleef regeeren en bestieren; zijne ministers waren, even-makt.Hijzelf
als v66r den 25 Augustus 1830, niets meer dan zijne agenten,
hoewel hij nochtans niet onbereikbaar bleef voor hunnen invloed.
op de regeeringsdaden. Van Maanen was al spoedig weder tot
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minister van Justitie aangesteld; Van Doorn, een zijner bekwaamste
ministers, vroeger Gouverneur van Oost-Vlaanderen , had het
beheer over Binnenlandsche Zaken; Verstolk van Soelen had de
portefeuille van Buitenlandsche Zaken en van Tets van Goudriaan
die van Finantiën. Zij waren allen getrouwe uitvoerders van den
wil des Konings.
Deze had zijne Staatkunde in de Belgische zaken duidelijk geformuleerd in hetgeen de minister Verstolk, den 20° Januari 1831,
aan de Staten- Generaal ter kennis had gebracht. Daarin werd,
nadat de staat der onderhandelingen met de groote Mogendheden
was medegedeeld, gezegd: ,,Intusschen kon Zijne Majesteit, hoewel omringd van een trouw en rechtschapen volk, alleen de onweders niet afleiden, die de Staten van Europa bedreigen. Z. M.
zal de gebeurtenissen met kalmte afwachten. En wat België betreft,
zoo stelt de Koning te hoogen prijs op de vaderlandsliefde der
hem getrouw gebleven Noordelijke provinciën, dan dat hij die
zoude willen dienstig maken aan eene zaak, die, hoewel ten
nauwste met de belangen van Europa verbonden, beschouwd
zoude kunnen worden als slechts zijne eigene zaak. Hij zal zich
dus van alle aanvallende maatregelen onthouden, die de strekking
konden hebben, om een verdwaald volk, welks ondankbaarheid
zoo treurig afsteekt bij de gehechtheid en onafhankelijke en wel
gesteldheid der bewoners van het Noordelijke gedeelte-beradn
des koninkrijks, onder zijn gezag terug te brengen. Desniettemin
schrijven de verplichtingen, die de Koning jegens alle vorsten,
jegens zijn Stamhuis en jegens het groot aantal dergenen bezit,
die in de opgestane gewesten, de rampen , waardoor zij overstelpt
worden, betreuren, hem gebiedend voor, om zich, zooals hij bij
dezen doet, zone redeten en die van zijn Huis op Belgié voor te
behouden, en voor het oog der geheele wereld te verklaren , dat
hij, naar het voorbeeld zijner vaderen, die hun bloed voor de
ware vrijheid gestort hebben, nimmer tot beginsel zijner Regeering eene staatkunde zal aannemen, die tot omverwerping der
maatschappelijke orde strekt, noch leerstellingen, die onder den
valschen schijn van vrijheid, ten laatste slechts op dwingelandij
uitloopen."
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Willem i stelde zich derhalve met die woorden op het contrarevolutionnair standpunt; maar die Belgen, welke bevreesd waren
voor de revolutionnaire ideën, beweerden dat hij nooit een legitiem
vorst over hunne gewesten geweest was. Ook beweerden zij, dat
de ,ware vrijheid, waarvoor zijne voorvaderen hun bloed gestort
hadden" niet minder, of liever veel meer, een, Revolutie was
geweest dan die van Augustus 1830.
In Noord-Nederland verkondigden enkelen dezelfde begrippen,
als die welke in deze woorden waren uitgedrukt. Zij wilden, dat
de Koning zijne rechten op Belgie zou voorbehouden en er geen
afstand van doen. Er waren er zelfs die wilden, dat hij naar
het zwaard zou grijpen om de „muiters" weder te onderwerpen,
die een stoute, ja. onbetamelijke taal voerden tegen de groote
Mogendheden, welke hen daarin niet steunen wilden. De woord.
voerder dier weinigen was zekere Durand, een uitgeweken Fransehman, directeur van liet Journal de la Haye. Wat deze wilde en
vorderde viel echter zeer weinig in den smaak der Publieke Opinie
in Holland. Zij, die zich meer met staatszaken bezig hielden dan
de menigte, waren bf geneigd om te behouden hetgeen reeds
bestond, on dezen vormden zeker de meerderheid onder hen ,
die eeuig gewicht in den schaal konden leggen; óf waren vor
eenige wijzigingen der staatsinstellingen en dit wel in hetgeen
meii „liberalen zin" noemde. G. K. van Hogendorp drong
reeds in November 1830 op eerre wijziging in de Grondwet aan ;
zijn schoonzoon, Warfin, lid van de Tweede Kamer der StatenGeneraal, diende, den 11° dier maand, een voorstel in, waarbij van
den Koning een verantwoordelijk ministerie werd verzocht. Dirk
Donker Curtius begon in den Standaard; F. A. van Hall, den Tex
en eenige anderen begonnen in de Noordstar aan te dringen op
vrijzinnige staatsinstellingen; vier leden der Staten-Generaal, waar
dienden een voorstel bij de Tweede Kamer in, om-onderLuzac,
den Koning den wensch van Oud-Nederland naar geheele afscheiding te kennen te geven. Deze voorstellen werden wel is waar
weder ingetrokken, nadat Willem i den 20' Januari 1831 zijne
staatkunde in de Belgische zaken had blootgelegd, maar zoowel die
voorstellen, als ettelijke dagbladartikelen, waren vooiteekenen,
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dat zich bij sommigen eene begeerte naar meerderen invloed der
Natie op de regeeringszaken begon te doen gelden.
Trouwens de omstandigheden waren niet rooskleurig. De
Natie was te wapen geroepen; een leger, op den duur te kost
te talrijk voor de Noordelijke Nederlanden, lag in Noord--baren
Brabant; duizenden waren aan hunne betrekkingen en belangen
ontrukt; de effecten daalden belangrijk; de geldleening, die in
October was uitgeschreven, was mislukt; er was den In December 1830 eene Wet uitgevaardigd, waarbij, in geval van oproerige
bewegingen, waarvoor men in Noord-Brabant vreesde, het onderzoek aan andere rechters, dan de plaatselijke werd opgedragen ;
in Gelderland en Overijsel toonde een deel der bevolking zich
zeer ontevreden over de organisatie der plattelands-schutterij.
De toestand was derhalve zorgwekkend genoeg: daargelaten nog
de vrees voor een algemeenen oorlog.
Evenwel was de opgewondenheid bij dat gedeelte der bevolking, dat zich als de „kern der natie", als u de echte Nederlan.
ders" bleef beschouwen, zeer groot. De Openbare Meening werd,
onder den indruk van het nationaliteitsgevoel, tot hartstochtelijkheid opgezweept. Koning Willem i werd als „vader des vaderlands,"
als de beste en meest verlichte vorst van Europa, schier vergood: en dat
niet uit een gevoel, gelijk men bij vorsten-lakeien en vorsten -vleiers
heeft te verwachten, maar uit een grootmoedig en edel gevoel. Men
beschouwde hem als het offer der zwartste ondankbaarheid, als
den steun en den toeverlaat des Volks, als den verdediger van ,,ware
vrijheid" en van verlichting en beschaving. Men was geneigd in
iedere daad, door een Noord-Nederlandschen soldaat verricht, een
heldenfeit te zien, een heldhaftig voorgeslacht waardig. Zoo werd
een matroos, Hobein, die in Staats•Vlaanderen een Nederlandsche
vlag stoutmoedig redde, gehuldigd en geprezen, bezongen en
vereerd, alsof hij het grootste heldenfeit had verricht, terwijl hij
zich slechts als een onversaagd matroos had gedragen.
Maar de geestdrift steeg ten top om hetgeen men noemde „den
heldendood" van J. C. J. van Speyk. Deze, een jong officier der
marine, groot gebracht in het burgerweeshuis van Amsterdam,
toonde reeds vroeg een bijzonderen aanleg voor de betrekking,
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welke hij had gekozen: hij was door eigen verdienste spoedig tot
den rang van officier geklommen, en was bevelhebber der kanonneerboot No 2, die op de Schelde bij Oosterweel was ge
werd den 5n Februari 1831, door een heftigen-staiounerd.Db
Noord-Westen wind voortgestuwd en raakte tegen de kaai van
Antwerpen aan wal. Een bandelooze troep, waaronder eenige militairen, sprong, zoodra zij dit ongeluk aanschouwde, op de
boot, en zochten die te vermeesteren. In de verhalen, die omtrent den » heldendood" van Van Speyk, in 1831, verspreid werden, is verhaald, dat der bemanning dus niets meer overbleef dan
een smadelijke gevangenschap. Dit is bezijden de waarheid. Het
overmeesteren van de kanonneerboot, die door storm aan wal gedreven werd, zou in die dagen van wapenschorsing zijn beschouwd
geworden als strijdig met alle rechtsbeginselen. Het Belgisch gouvernement had de bemanning en de boot moeten vrij laten: bovendien had Chasse, de bevelhebber der citadel, Antwerpen daartoe
dadelijk kunnen dwingen. Dit echter bedacht Van Speyk niet:
evenmin hebben dit na zijn dood de verheerlijkers zijner daad
bedacht. Then het Gemeen de Hollandsche vlag afwierp en van
Van Speyk zijne papieren eiachte, ging deze naar beneden, stak
den brand in het buskruit en de kanonneerboot vloog met vriend
en vijand in de lucht.
Verschijnt deze daad, na een tijdsverloop van vijftig jaren,
ons in een ander licht dan in 1831, zeker is het nochtans, dat de
zedelijke invloed van Van Speyks daad zeer groot was. De Hol
krijgsmacht, die Brussel had moeten ontruimen, die Bel--landsche
gië had moeten verlaten, was uitgekreten als een troep lafhartigen en onbekwamen; het zelfvertrouwen, dat voor een
oogenblik gedaald was, was nog niet genoeg hersteld; nu toonde
een jong zeeofficier, dat hij liever den dood koos dan te bukken
voor den „muiter." Uitbundig was dan ook de geestdrift over
Van Speyks heldendood. Zijn naam werd verheerlijkt en geprezen als gelijk aan dien der Trompen en De Ruyters. Hij was
<en bleef een tijd lang het voorwerp zoowel van de zangen
der dichters en van de welsprekendheid der Hollandsche rede
openbare vergaderingen, als de held der reizende-narsi
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muzikanten en der prulpoëten. Een oorlogschip en een vuurtoren
kregen zijn naam, een praalgraf werd voor hem opgericht in
dezelfde kerk, waarin het gebeente van Michiel Adriaansz. de
Ruyter rust. Het maakte een tijd lang iemand verdacht, als hij
eenigen twijfel durfde opperen wegens het gepaste of aan het
noodzakelijke van dezen heldendood 1).
Bij den aanvang van het jaar 1831 stonden België en Noord Nederland op een zeer gespannen voet; geheel Europa was in angstige
verwachting van hetgeen zou geschieden. Zou België de krater
worden, waaruit, als uit een vuurspuwenden berg, een algemeene
oorlog zou uitbarsten? Dat kleine, ' onrustige, revolutionnaire land
had op het oogenblik de schaal in handen van vrede en van oorlog; de
zwakken en de dwazen konden de Conferentie het spoor bijster
doen worden en de groote Moigendheden dwingen om het zwaard uit
de scheede te trekken. Zouden de verstandigen en gematigden,
of zouden de dwazen en de warhoofden meester blijven ? Holland
stond van top tot teen gewapend in Noord-Brabant aan de grenzen; de Regeering was zeker van het volk, dat opgewonden, maar
geduldig en vastberaden, besloten was om naar de stem van „Vader
Willem" te hooren en zich iedere inspanning, ieder offer te getroosten, maar dat steeds in gevaar verkeerde van in een oorlog te
geraken, waarin het onvermijdelijk het onderspit moest delven, zoo
althans de legerscharen van den Czaar en van den Koning van Pruisen
niet te hulp kwamen tegen den Belg, gesteund door Frankrijks
soldaten. Alles hing af van de koningskeuze, waarover het
nationaal Congres te Brussel beraadslaagde. De Diplomatie wenschte
vurig, dat het den Prins van Oranje tot Koning der Belgen zou
verkiezen. Dit scheen haar het eenig middel toe om den vrede
te bewaren. Engelands staatslieden begeerden dit ook, omdat het
Huis van Oranje nog zooveel sympathie genoot bij de invloedrijksten in het land. Lodewijk Philips was er niet tegen, Rusland
en Pruisen begeerden het nog vuriger uit politieke en uit dynas1) Hoewel zulks niet blijkt uit de vrij aanzienlijke van-Speyks- literatuur, welke
onder mijne oogen is gekomen, zon ik daarvan ettelijke voorbeelden kunnen
aanhalen: anekdoten, maar toch karakteristiek. Hoewel in 1831 nog maar een
choolknaap, staat mij die tijd toch nog zeer levendig voor den geest.
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tieke beweegredenen : Oostenrijk was meer dan eenige mogendheid
geneigd om, zooveel mogelijk, getrouw te blijven aan hetgeen in
het Congres vnn Weenen was besloten. Maar de Belgen?
Eenige weinigen in dat land wenschten eene Republiek, eenige
anderen de aanhechting aan Frankrijk, verreweg de groote meerder
Volks echter wenschte een eigene nationaliteit onder eenen-heids
Koning en met een zeer vrijzinnige staatsregeling. Onder hen
die den monarchalen regeeringsvorin begeerden waren er niet
weinigen, die den Prins van Oranje door het Congres tot den
troon van België wenschten geroepen te zien. Men noemde
hen de Orangisten. Zij waren talrijk genoeg onder de aanzienlijken
en invloedrijken : vele adellijke personen, die streefden naar hof
naar ebnen sleutel als kamerheer, — het waarlijk edel-gunsto
en adellijk geslacht der Merodes behoorde niet tot hen, —
vele rijk geworden kooplieden en industrieelen begeerden den
Prins van Oranje tot Koning. Maar hun ontbrak, wat een partij
sterk maakt: geestdrift en offervaardigheid. Het is zeker, dat er
van llollandsehe zijde veel geld besteed werd, nu in 1831 en
zelfs ook nog later, om aanhangers te winnen, partijgangers te
werven en de meening in België gunstiger voor het Huis van
Oranje te stemmen. 1 en spreekt van ettelijke millioenen, die
in een tijdverloop van weinige jaren tot dat doe] zouden zijn
besteed. Volgens bijzondere mededeelingen van eer, persoon, 1 ) die
zeer goed op de hoogte der zaken kan zijn geweest, zou die som, in
het tijdverloop van eenige jaren, ruim elf millioen bedragen
hebben 2 ). De handlangers, die door de Oranjepartij gebruikt wer
om eene tegenomwenteling tot stand te brengen, behoorden-den
niet tot de gunstigst-befaamde personen. Een zekere Gregoire —
geneesheer en geboren Franschman, doch genaturaliseerd Belg, die
in Augustus 1830 met ijver de omwenteling had gediend, maar ontevreden was, omdat hij niet genoeg beloond geworden was — wist
eenig volk, ongeveer 4000 man, bijeen te brengen en beproefde
daarmede (1 Febr. 1831) Gent te overrompelen. Hij was reeds
de stad binnengedrongen, toen de pompiers, onder hun bevelheb1) Hij is overleden: maar zijne familie leeft.
2) Vergelijk ook Thonissen, La Belgique sous Leopold i. T. I, p. 293.
II' D. 6
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ber, zijn benden aanvielen, uit elkander joegen* en hem zelven
gevangen namen. Men vond bij hem een brief van den Prins van
Oranje, waarin echter volstrekt geen bewijs te vinden is, dat deze
Gregoire tot werktuig had gebruikt. Het Voorloopig Bestuur van
België 'vond het niet raadzaam een scherp onderzoek in te stellen
en liet Gregoire spoedig vrij. Eene dergelijke poging door Generaal van der Smissen, insgelijks een der aanvoerders in de dagen
van den opstand, te Antwerpen beproefd, mislukte eveneens.
De Orangisten werden overal, wijl het hun aan moed, geestdrift en eenheid ontbrak, onderdrukt: het gemeen plunderde hier
en daar hunne woningen.
Bestonden er dan Beene redenen om op goede gronden te
kunnen verwachten, dat België den Prins van Oranje als Koning zou willen aannemen? Pogingen om dit te weeg te
brengen werden zelfs door de Diplomatie niet versmaad. Zoolang
er eenige schijn van mogelijkheid bestond achtte de Britsche
gezant, Lord Ponsonby, zich gerechtigd om de partij der Orangisten te steunen: en meer nog dan ;Engeland wenschten Pruisen
en Rusland zulk eene oplossing der zoo moeielijke Belgische
quaestie. Er was dan ook nog steeds spraak van om den Prins
van Oranje tot Koning van Belgié te verheffen. De Prins verklaarde zich in een Manifest, gedagteekend uit Londen, den 11
Januari 1831, bereid om zich ter beschikking der Belgen te
stellen, indien de keuze op hem viel. Dat de Diplomatie, die
Europa heen en weder slingerde en zelve heen en weder geslingerd werd, op deze daad des Prinsen invloed heeft uit
valt niet te betwijfelen. Dit Manifest werd in Hol-geofnd,
tamelijk koel en onverschillig opgenomen. Men begon zich-land
dáàr met het denkbeeld te verzoenen, dat de Prins van Oranje
den Belgischen troon zou kunnen beklimmen. Ene partij, die namelijk welke Hollands suprematie en het overwicht van het
Protestantisme niet wilde loslaten, was van meening, dat de Prins
in dat geval afstand zou moeten doen van ieder vooruitzicht
op den troon van Noord-Nederland. Deze partij vertegenwoordigde
echter volstrekt niet geheel de Natie.
Maar er was een onoverkoombaar, bezwaar tegen den Prins van
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Oranje: en dat bezwaar kwam van het Belgische volk. Verreweg
de groote meerderheid zou, als het moest zijn, de voorkeur hebben
gegeven, hetzij aan een algemeenen oorlog, met al de gevaren
welke daaruit voor Belgie konden voortspruiten; hetzij aan eene
tweede omwenteling; hetzij zelfs, wat in het brein van eenige
heethoofden zweefde, aan een vorstenmoord, eerder dan dat
zij vrede hadden genomen met een Oranje op den troon van België.
De welgemeende pogingen van den Prins werden verdacht of verdacht
gemaakt. Algemeen was het gevoelen, dat er een afspraak bestond
tusschen den vader en den zoon om de „opstandelingen" weder
onder gehoorzaamheid te brengen; dat, nu dit niet kon geschieden
door geweld, men aan list dacht. De „vrijwilligers" der Septemberdagen waren de helden van het Zuiden, evenals de „vrijwilligers" en
van Speyk de helden waren van het Noorden; het bombardement van
Antwerpen kon evenmin in die stad en te Brussel vergeten worden, als „de heldhaftige Chassé" te Amsterdam of in den Haag.
Zelfs de pogingen der vreemde Mogendheden werkten mede om
den afkeer tegen den Prins van Oranje te vermeerderen. De Belgische „helden", dat is de bewerkers der omwenteling, wilden
zich geen vorst laten opdringen. Zij wisten immers, dat zij de
oorlogstoorts, die Europa kon in brand steken, in handen
hadden.
Belette aldus de hartstocht des Prinsen verheffing, toch waren
de hoofdleiders te Brussel te verstandig om niet te begrijpen, van
welk een overwegend belang het voor hun vaderland was, dat zij den
steun althans van Frankrijk en van Brittannië wisten te behouden.
De eerste welberaamde poging daartoe was het verwerpen van den
Republikeinsehen en het kiezen van den Monarchalen regeeringsvorm.
De tweede, die over alles zou beslissen, was de keuze van den persoon, wien de kroon zou worden aangeboden. Hierover beraad..
slaagde het Congres. Vier - personen kwamen in aanmerking : de
Prins van Oranje; Otto van Beieren; de hertog van Leuchtenberg en de hertog van Nemours, zoon van Lodewijk
Philips.
De Prins van Oranje had eenige aanhangers in hot Congres;
maar bij de eerste zwakke poging van den _afgevaardigde voor
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Ostende, Maclaghan, werd deze terstond tot de orde geroepen.
Het Huis van Oranje was immers voor altijd van den troon van
Belgie vervallen verklaard! En men hoorde in de verbeelding
reeds weder het geloei van den orkaan, die zou losbreken,
wanneer hij werd gekozen. De Beiersche Prins was slechts
vijftien jaar oud, en hoewel Lodewijk Philips niet ongenegen
was die keus te steunen, vond zij toch weinig bijval. Er bleven dus over: de hertog van Leuchtenberg en de hertog van
Nemours. Eerstgenoemde behoorde tot de Napoleons: zijn vader
was des eersten keizers stiefzoon, Eugène de Beauharnais, en zijne
moeder een Beiersche Prinses. Maar het Huis van Orleans, dat op
den Fransehen troon was gezeten, kon geen Napoleon naast zich, op
den troon van België, gedoogen; er woelde nog te veel Bonapartistische giststof in het land, en de troon van Lodewijk Philips stond
nog wankel genoeg. Engeland daarentegen wilde geen Orleans tot
Koning van België. Nationale begrippen en vooroordeelen gedoogden dit niet: de Engelschen beschouwden zulke koningskeuze als
eene vermomde aanhechting van België aan Frankrijk. De eene
der Westersche Mogendheden sprak derhalve haar veto uit tegen
Leuchtenberg; de andere tegen Nemours. Werd een van beiden
gekozen, dan was het gedaan met de goede verstandhouding tusschen Londen en Parijs. Evenwel bepaalde zich de keuze der
meerderheid in het Congres (28 Januari 1831) op den hertog
van Nemours. Eene bezending ging Lodewijk Philips de kroon
aanbieden voor zijn zoon: maar hij weigerde (7 Februari). Nu
was alles weder te Brussel in den voorloopigen toestand: de Voor
Congres, Surlet de Choquier, afgevaardigde naar-zitervanh
het Congres voor Limburg, werd tot Regent van België benoemd. Het Congres zou tot eene andere keuze overgaan. Nu
werd te Londen de aandacht gevestigd op Leopold van Saksen
Coburg Gotha, weduwnaar van Prinses Charlotte, die in 1815
aan den Prins van Oranje was verloofd geweest, toen zij erfge.
name, was van den Britschen , troon. Hij was dus wel bestemd
om de gelukkige tegenstander van den Prins van Oranje te wezen.
De persoon van Leopold vond bij de Conferentie bijval. Al hare
leden verklaarden hem, dat zijn aannemen van de Belgische kroon
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het eenige middel was om Europa uit de grootste moeielijkhedQn
te redden en den vrede te bewaren, die onvermijdelijk door zijne
weigering in gevaar zou geraken. Het Congres, te Brussel vergaderd, koos dan ook (4 Juni 1831) Leopold van Saksen Coburg tot
Koning der Belgen, en deze nam de kroon aan. Het was bekend dat hij, ingeval hij Koning werd, in het huwelijk zou
treden met eene dochter van Lodewijk Philips. De omstandigheid,
dat hij den Lutherschen godsdienst beleed, was voor de Belgische
Liberalen in het geheel geen beletsel: ook was het dit niet voor de
Belgische Katholieken. Lord Palmerston had daaromtrent den Nuntius
Capaccini laten polsen. Deze had verklaard, dat hij de keuze van een
Katholieken Vorst volstrekt niet als een vereischte beschouwde, waarvan niet afgeweken kon worden. „Het Hof van Rome", zou Capaccini
gezegd hebben, ,l is minder bevreesd voor Prins Leopold dan voor den
hertog van Nemours; het is van oordeel, dat een Protestantsch Vorst
in zulk een Katholiek land als Belgie natuurlijkerwijze er meer belang
bij zal hebben om de rechten der Kerk en der meerderheid te eer
Dit was iets dat Willem i, onder den invloed van den-biedgn."
Protestantsch-Hollandsehen geest, niet had bedacht.
De keuze van Leopold van Saksen Coburg was eene zeer gelukkige voor België. Deze Vorst genoot in hooge mate de sympathie der mannen, die het roer van Staat van Brittannië in handen
hielden. De Whigs beschouwden hem als hun geestverwant: hij hadt
zeer vele vrienden onder de Engelsehe Aristocratie; hij was nauw
verwant met het Britsche vorstenhuis: de hertogin van Kent, de
moeder der thans regeerende Koningin Victoria, was zijne zuster; hij
zou zelfs eenmaal Prins•Gemaal zijn geworden, indien de dood
Prinses Charlotte, zijne gemalin niet had weggenomen. Wat niet het
minst woog voor de Diplomaten, die te Londen vergaderd waren,
was dat zij in de keuze van Leopold tot Belgisch Koning eene vreedzame oplossing der moeielijke quaestie zagen, die hun zooveel
zorgen baarde. Vandaar dat de Conferentie zeer gunstig gezind
was voor alles wat voor Prins Leopold den weg naar den troon
kon effen maken.
En 'de moeielijkheden waren nog groot genoeg. De Belgen
wilden geheel Luxemburg, geheel Limburg en Staats -Vlaanderen
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behouden. Het stond in hunne nieuwe Grondwet geschreven , dat
beide genoemde provinciën een intregeerend bestanddeel van
het Koninkrijk België uitmaakten. Zij beschouwden het loslaten
hunner „broeders" in die streken , als een verraad. De Limburgers
waren veel meer Belgisch- dan Hollandsch gezind: de bevolking
van het Waalsch sprekend Luxemburg niet minder.
De Belgen wilden dus geen afstand van die provinciën doen. Zij
wilden Leopold alleen als Koning erkennen, indien hij de nieuwe
Grondwet, (derhalve de handhaving van de Belgische rechten op
het betwiste grondgebied,) bezwoer. Nu was in liet Protocol der
Conferentie van Londen, gedagteekend van 20 Januari 1831, opgenomen, dat tot het Koninkrijk der Nederlanden zou behooren, alles
wat in 1790 tot de Republiek behoorde; het overige echter tot Belgie:
behoudens Luxemburg, dat „op anderen titel door het Huis van
Nassau bezeten, deel uitmaakte van den Duitschen Bond". Het
Congres te Brussel wilde dit niet aannemen. Willem i evenwel nam
het aan.
De Conferentie had nog den 17' April het Besluit genomen,
dat, ingeval de Belgische Regeering niet tot deze voorwaarde wilde
toetreden, alle betrekkingen tusschen haar en de Conferentie zou
worden afgebroken. Later nog, den 10° Mei, besloot de-den
Conferentie, dat, ingeval het Protocol van 20 Januari niet vóór
1 Juni was aangenomen, een geheele afbreking van alle betrekkingen tusschen de Conferentie en het Belgisch Gouvernement daarvan het gevolg zou wezen. De Britsche gezant te Brussel, Lord
Ponsonby, die reeds voor Leopold ijverde, wist te voorkomen dat
dit Besluit aan het Belgisch Congres werd medegedeeld, maar
stelde aan de Conferentie voor, dat men Willem i zou trachten
te bewegen om van Luxemburg, tegen billijke schadevergoeding,
afstand te doen. De heftigste partij in Belgie, die het meest populair was, dreef tot oorlog tegen Holland, indien dit Maastricht en
Luxemburg niet wilde ontruimen. In laatstgenoemde vesting voerde
Saksen-CU eimar, als stadhouder van Willem i, het bevel. De Duit
hield het oog op deze plaats gevestigd, en de tusschenkomst-scheBond
van Pruisische troepen liet zich in deze zaak, die een' Bondsquaestie was, verwachten.
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De spanning was dus groot genoeg: de Conferentie was zede
gebonden door haar Protocol van 20 Januari. Een nog-lijkerwz
jeugdig Belgisch Staatsman Nothomb 1 ), die door het Congres met
Devaux naar Londen was gezonden en omtrent den stand der
zaken in Belgie aan de Staatslieden aldaar belangrijke mededeelingen
moest doen, wist door een drogreden de Britsche Diplomaten uit deze
moeielijkheid te redden.. „In het protocol van 20 Januari was vastgesteld, dat tot het Koninkrijk der Nederlanden alles zou behooren
wat de Republiek ira 1790 bezat; het overige tot Belgie. Maar,
beweerde Nothomb, — niet geheelenal te recht en niet geheelenal
ten onrechte, — Huissen, Zevenaar, Bergen-op-Zoom, Gemert, Boxmeer enz., met het halve rechtsgebied over Maastricht, behoorden
in 1790 niet aan de Republiek! Er kon derhalve met Koning
Willem i verder onderhandeld worden over de vergoeding voor
den afstand dezer plaatsen, die volgens het protocol van 20 Januari
niet aan zijn Koninkrijk waren toegewezen.
Nothomb had Leopold op deze omstandigheid gewezen: ook
dezen scheen zij een uitvlucht. Lord Palmerston was zeer gunstig
gezind voor Saksen Coburg; het Fransche Kabinet niet minder,
sinds het gegrond vooruitzicht bestond, dat de nieuwe Koning van
België zich aan het Huis van Orleans zou verbinden; Pruisen,
Rusland en Oostenrijk zagen in de troonsbestijging van Leopold
een waarborg voor het behoud van den vrede. Het hoofdbeginsel
van liet protocol van 20 Januari werd dus wel woordelijk tot
grondslag genomen voor een nieuw protocol, maar door eenige
andere artikelen werd het geheel en al krachteloos gemaakt. Art.
I, dat al hetgeen in 1790 tot de Geünieerde Provinciën behoorde thans het Koninkrijk Holland zou uitmaken, werd behouden; zoo ook art. II, waarin al het overige aan Belgie
werd toegewezen; maar door art. III en TV van het nieuwe Pro
werd aan Belgie liet vooruitzicht gelaten op het verkrijgen-tocl
van Luxemburg en van Maastricht. In art. III werd gezegd, dat
de Mogendheden hunne goede diensten zouden aanwenden om het
Status quo in Luxemburg te handhaven, (de Belgen hadden er de
11 Hij was in 1831 pas 25 jaren oud.
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grootste helft van in bezit) gedurende den tijd der onderllandelingen over dit punt tusschen den Souverein van Belgie, den Koning der Nederlanden en den Duitschen Bond; deze quaestie zou
afgescheiden zijn van die der grondbepaling tusschen Holland en
Belgie. Art. IV bepaalde, dat, ingeval het bleek, dat in 1790 de
Geunieerde Provinciën niet uitsluitend de Souvereiniteit in Maastricht uitoefenden 1 ), omtrent dit punt tusschen beide partijen opnieuw
zou worden onderhandeld. Voorts werd Belgie neutraal verklaard.
Andere artikelen handelden overriviervaart, verkeer enz. In liet geheel
behelsde het nieuwe Protocol van 26 Juni 1831 achttien artikelen. Onder dien naam zijn zij in 's lands historie bekend. Nu
stonds niets Leopold meer in den weg om den troon van België
te aanvaarden: hij werd den 21n Juli te Brussel plechtig ingehuldigd, nadat hij de Grondwet had. bezworen.
1; Zij deelden de Souvereiniteit « el met den Prins-13iß schop van Luik, maar
hadden alleén het recht van garnizoen.
-

HOOFDSTUK IV.
De Tiendaagsche y eldtocht. Beleg der citadel van Antwerpen.

Zoodra de achttien artikelen in Noord -Nederland bekend werden, wekten zij eene algemeene ontevredenheid op: zoowel aan
het Hof als bij de Natie. Men beschouwde ze als eene inwilli.
ging, die door den invloed van Frankrijk eii Engeland aan Belgie
was gedaan, en waarbij de belangen en de rechten van Holland werden opgeofferd aan den wensch om Leopold het aannemen van de
kroon mogelijk te maken. De beraadslagingen over die artikelen
in het Congres te Brussel konden geen andere uitwerking hebben,
dan dat zij de openbare meening in Holland nog meer daar
tegen in het harnas joegen. Het was dan ook te vergeefs,
dat de Conferentie Von Weissenberg, gevolmachtigde van Oostenrijk, naar den Haag zond om Willem i te overreden, dat deze
die artikelen zou aannemen, opdat daardoor de vrede van Europa
zou bewaard blijven. Men beschouwde en bleef in Holland het
nieuwe protocol der Conferentie beschouwen als ,1eene groote
mystificatie". En Groen van Prinsterer in zijne Nerlerlanclscke
Gedachten, èn Thorbecke, gelijk later uit zijne briefwisseling is
gebleken, meenden, dat eene volkomen toestemming in de achttien
artikelen weinig minder zou zijn dan eene overgave op genade
en ongenade. Falek, schreef dat „wij, zoodra wij van- de achttien
artikelen kennis hadden genomen in het laatst van Juni, er hadden
op moeten losslaan."
Niet één Noord-Nederlandsch staatsman was geneigd om ze onveranderd aan te nemen. De dagbladpers was zonder Benige uitzon-
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dering dezelfde meening toegedaan. In het Handelsblad las men:
,Indien de Regeering overtuigd is, dat zij door de aanneming der
achttiien artikelen zich zelvenn zou vernederen en Hollands belangen
en rechten op het spel zetten, dan handelt zij plichtmatig door het afwijzen dier voorstellen." De vraag, waaromtrent de gevoelens niet
allen dezelfde luidden, was of men onmiddelijk op de Belgen moest
„losslaan", of wel bedacht moest wezen om de krachten der Natie
te sparen, totdat Holland wellicht door anderen dan door de
Belgen alleen zou worden aangevallen.
Den 12n Juli had de Regeering te 's Gravenhage eene Memorie
gereed, die eenige dagen later bij de Conferentie werd ingediend,
en waarin zij hare bedenkingen tegen de achttien artikelen uiteen
zette. Koning Willem i verklaarde, dat hij om verscheidene
in de Memorie opgegeven redenen, die artikelen niet kon aan
dat hij echter wel billijke voorwaarden van scheiding ver-nem;
eindelijk verklaarde hij, dat diegene, welke de souvereini--langde;
teit van België aannam, zonder de vroeger door hem bepaalde
grondslagen tot scheiding te hebben aangenomen, door hem niet
anders dan als vijand kon beschouwd worden. Dit laatste was
eene herhaling van hetgeen de Nederlandsche gevolmachtigde
te Londen reds den 22° Juni namens zijn Vorst aan de Conferentie had medegedeeld.
Het was van nu af aan geen geheim meer, dat het Hof van
's- Gravenhage zich tot vijandelijkheden tegen Belgie gereed
maakte. De Conferentie te Londen beproefde nog dit te voor
vrees, dat een Europeesche oorlog het gevolg zou-komen:d
worden van een strijd in en om Belgie, was algemeen. Zij
beproefde dan ook den 25° Juli nog om de Regeering te 's Gravenhage en te Brussel te overreden, dat deze haren gevolmachtigden
te London de noodige vrijheid zouden geven om nog over die
artikelen te beraadslagen en die te onderteekenen. Dit weigerde
de Belgische minister van Buitenlandsche Zaken, die de achttien
artikelen onveranderd tot een definitief tractaat wenschte ver
te zien. Ofschoon de Regeering te 's Gravenhage geen-klard
geheim maakte van hare oorlogsplannen, schenen de gevolmachtigden der vijf mogendheden, te Londen vergaderd, nog niet over-
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uigd te wezen, dat inderdaad het Hollandsche leger zou opruk
Zij verklaarden den 25D Juli nog, dat de vijf mogendhe--ken.
den, als borgen voor den wapenstilstand van 30 November 1830,
door een plechtige overeenkomst gehouden waren eene hervatting
der vijandelijkheden te voorkomen. Te 's Gravenhage stoorde men
zich aan deze verklaring niet. Men maakte er zich gereed tot den
veldtocht: de Prins van Oranje werd tot opperbevelhebber van
het leger benoemd.
Gelijk wij reeds hebben medegedeeld, was de Prins na de ge.
beurtenissen te Antwerpen, zoo het heette, met eene zending
naar Londen belast geworden. De houding, welke Bene partij in
Holland tegen den troonopvolger had aangenomen; de verdenking
waaraan hij was blootgesteld, alsof hij met de Belgen tegen de
getrouw gebleven provinciën heulde; alsof hij zelfs bereid was om
tot de Roomsch- Katholieke Kerk over te gaan; 1 ) niet onwaarschijnlijk ook de hoop, om door de vrienden van het Huis van Oranje
on der den hoogen Britschen adel op het Engelsch Ministerie en de
Conferentie te werken, waren redenen geweest voor deze tijde.
lijke verwijdering des Prinsen. Of diens verblijf te Londen inderdaad bevorderlijk geweest zij aan zijne kans om door de
Belgen tot Koning te worden gekozen, werd door velen betwijfeld. Wat hiervan ook zij, de Prins vaardigde tijdens zijn verblijf
in Engeland nog een manifest uit aan de Belgen (11 Januari
1831), waarin hij zich voor hen beschikbaar stelde, ingeval zij
hem tot Koning begeerden. Dat de pogingen zijner aanhangers, dat een adres door hen, met 90,000 handteekeningen
voorzien, den zoon van Willem i in de gedachte zullen ver
hebben, dat hij, gesteund door de wenschen der Diplo--sterk
matie den Belgischen troon zou kunnen beklimmen en daardoor Europa's vrede bewaren, kan moeielijk betwijfeld worden.
De Belgen wantrouwden hem echter, omdat hij de zoon was
van den bij hen gehaten Willem i. Het bleek dan ook al spoedig,
dat des Prinsen verwachtingen ijdel waren: de hartstochtelijkheid,
waarmede argwaan en partijzucht den troonopvolger in Holland
.

1) telen vergelijke hier wat van der
gesprek mededeelt.

Duyn van Maasdam als een afgelu ste rd.
-
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hadden behandeld, was bedaard, ofschoon niet geheelenal ge.
weken.
Er smeulde nog wel wat van het oude vooroordeel: vooral in
Amsterdam. Men vergete niet, dat men in deze stad vóóral gestemd
was tegen alles wat haar met Antwerpen weder onder éénen schepter
zou kunnen brengen. Er werd dan ook gemompeld, dat men den
Prins dáár niet zeer gunstig zou ontvangen. Hij was immers in
Maart 1831 uit Londen naar 's Gravenhage teruggekeerd, en de
Koninklijke familie zou, gelijk gewoonlijk, haar jaarlijksch bezoek
aan de hoofdstad in April gaan brengen. Alle kwade verwachtingen bleken ijdel te wezen, Hoezeer ook misschien eenigen, die
den Prins van Oranje noch zijne ,,Belgischgezindheid", noch
zijn # voorliefde voor de Roomschen" konden vergeven, zich daarin
vonden teleurgesteld. Het volk der hoofdstad ontving den Prins
even gul als de andere leden der Koninklijke familie: „de ontvangst te Amsterdam was voor velen het keerpunt der volks.
veroordeeling, die op den Prins drukte" 1 ).
Het leger was, sinds de oproeping des Konings in October
1830, onder de wapenen: de schutterijen , de vrijwilligers, de
studentencorpsen droegen sinds maanden de uniform, gelijk zij,
die tot den militairen dienst geroepen, waren door de loting. In
de eerste tijden was de geestdrift zeer algemeen. Men verwachtte,
dat eene ,,militaire promenade" genoeg zou zijn om „de muiters"
tot hun plicht te brengen, en om hen weder gehoorzaamheid aan den
besten der Koningen te leeren. Allengskens echter begon het ongeduld
veld te winnen in het leger, om later plaats te maken voor afmatting
en gedeeltelijk voor moedeloosheid. Men stond sinds maanden met
het geweer onder den arm aan de grenzen. De groote mogendheden, de
Diplomatie, het ,,trouwelooze Albion" niet minder, „het Jacobijnsche Frankrijk" verlamden den arm der dapperen en beletten hen
de Belgen te tuchtigen. Een leger waarin de keur van het jonge
Nederland diende, dat als tot een # heiligen krijg" was opgeroepen, kon moeielijker dan eenige andere militaire macht vreemd
blijven aan politieke hartstochten. De Hollander, gewoon om rond
1)

Bosscha.
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en vrij te spreken, verheelde dan ook zijn gevoel en verborg zijn
ongeduld volstrekt niet. Het leger politiseerde, en een deel daar
werd medegesleept door de vooroordeelen, die men had opgewekt-van
tegen den Prins van Oranje: maar deze ongunstige meening verdween
als een rookwolk, toen de Prins in het kamp kwam en zich aan
liet hoofd der troepen stelde.
Niet minder dan de gezindheid des legers, niet minder dan de gezindheid der Natie werkten de finantieele bezwaren , om de achttien
artikelen onaanneembaar te verklaren. Het leger te velde en op
voet van oorlog kostte schatten gelds, zonder dat men ietwat verder
kwam door alle opofferingen, welke zich de Natie getroostte. Zulk
een staat van zaken werd terecht als onhoudbaar beschouwd. Liever
dan nog een beslissing uitgelokt door het zwaard, om daardoor
te komen tot die scheiding tusschen Noord en Zuid, welke beiden
verlangden, dan uitgeput en finantieel uitgemergeld te worden
door een toestand, die schatten verslond zonder dat men tot
eenige schikking kwam. Dit waren de redenen, waarom men te
's Gravenhage besloot tot den veldtocht van Augustus 1831.
Den 30n Juli verscheen Koning Willem i met zijne beide zonen
en de zonen van den Prins van Oranje, om eene wapenschouwing
te houden over het leger, dat in het kamp van Rijen, tusschen
Breda en Tilburg, slagvaardig was. Er waren hier twee divisiën infanterie, drie regimenten cavalerie en drie en vijftig kanonnen bijeen.
De vorstelijke familie werd door de militairen met geestdrift outvangen. Allen wachtten slechts naar het bevel: voorwaarts. ' De
geheele sterkte van het Hollandsche leger, zoowel dat in het kamp
van Rijen als aan het andere eind van Noord-Brabant, op de Limburgsche grens, was 36,896 manschappen. Het was verdeeld in vier
divisiën: de eerste onder generaal Van Geen, bij Wien het Groningsche studentencorps en de jagers van Van Dam van lsselt zich hadden aangesloten: Chaam was het hoofdkwartier. De tweede divisie
werd aangevoerd door Bernard, Prins van Saksen- Weimar, wien
de Utrechtsche stüdenten volgden, en had Rijen tot hoofdkwartier.
De derde divisie werd aangevoerd door den generaal Meijer, bij Wien
het Leidsche studentencorps, de Noord -Hollandsche en de Groninger
jagers, (vrijwilligers), zich geschaard hadden; zij stonden bij Bind-
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hoven. Een vierde reservedivisie, onder bevel van Generaal Cort
Heyligers had S` Oedenrode tot hoofdkwartier. De cavalerie werd
aangevoerd door luitenant-generaal Trip en telde bijna 3000 manschappen. De generaal-majoor H. Trip voerde het bevel over de
artillerie, die twee en zeventig kanonnen telde. Verder stonden
6700 man in Staats-Vlaan deren. Er lagen bezettingen in de citadel
van Antwerpen, in Maastricht, in de Noord-Brabantsche vestingen en in de steden boven den Moerdijk. Er waren 87,725
Nederlanders onder de wapenen. Den 31° Juli werd door Willem i bevel gegeven om de Belgische grenzen over te trekken.
De Prins van Oranje, die opperbevelhebber was, vertrok dien zelfden nacht uit 's Gravenhage naar het leger.
Het Belgische leger was in in tweeën verdeeld: het leger van
de Schelde, gelijk het werd genoemd, dat in de provincie Antwerpen stond, telde ongeveer 15,000 man onder het bevel van den
generaal van Tiecken de Terhoven: het leger van de Maas, dat
in Limburg stond onder bevel van den generaal Daine, niet meer
dan 9,000 man: de burgerwachten, die onder de wapenen waren
geroepen, en vele vrijwilligers kwamen het leger wel versterken,
maar het bleef, wat getalsterkte betrof, beneden dat hetwelk door
den Prins van Oranje aangevoerd werd. Er wordt thans niet meer,
gelijk in de - jaren van hartstochtelijke opgewondenheid, die op
1830 volgden, beweerd, dat de Belgen een lafhartige bende waren,
die onmiddellijk voor den moed en de trouw der Hollandsche leger.
scharen als zand zoude uiteenstuiven; maar zelfs de meest
vaderlandslievende Zuid-Nederlander zal erkennen, dat militaire
tucht en orde, administratieve bekwaamheden, en vooral de uit
bekwaamheden van den opperbevelhebber des Hollandscheu-steknd
legers, welke verre die van Tiecken en van Daine overtroffen, een
zeer gróot, voordeel aan de Noord-Nederlanders gaven. Daarbij
voegde zich eenheid van handelen te 's Gravenhage en gehoorzaamheid aan Willem i, waarbij de volstrekt nog niet herstelde
orde van zaken, de overgangstoestanden en revolutionnaire neigingen,
die te Brussel heerschten, ongunstig afstaken.
Bovendien was er nog iets in het nadeel der Belgen. Zij geloofden
niet, dat de Hollanders het zouden durven wagen om naar de
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wapenen te grijpen, terwijl de Conferentie té Londen een wapen.,
stilstand had opgelegd: zij schatten bovendien de krachten van
den vijand te gering en de hunne te hoog. Met een zelfverblinding,
niet onverwacht bij een volk, dat al meer en meer begint te
Fransquillonneeren i), waanden zij — althans de Volksklasse —
zich zelven onverwinbaar, nu zij eenmaal de Hollanders uit Brussel
hadden verjaagd en uit al hunne steden hadden verdreven.
De verwatenheid van sommige dagbladschrijvers, als die van
den Brusselschen Courrier, werkte aanstekelijk op het brein van vele
Belgen: ,,Waarom zouden zij niet naar den Haag kunnen optrekken, en het Huis van Oranje-Nassau vervallen verklaren van
den troon en de voormalige Republiek herstellen." 2) Gelukkig
dat Belgie mannen had, die, hoe geminacht ook door de opgewondene en zich zelf verheerlijkende Hollanders, toen reeds en
later getoond hebben, dat hun niet de talenten van den staats
ontbraken, al zouden zij die, onder het beheer van Wil -man
i, nooit hebben kunnen aankweeken en vertoonen.
-lem
geworden,
zijde
is
beweerd
Belgische
dat
Willem i den
Van
wapenstilstand heeft geschonden, en onverhoeds, zonder oorlogsverklaring, gelijk het Volkenrecht dit vereischt, aanvaller is ge.
worden. Wij kunnen dit niet toegeven. De Koning heeft wel
degelijk, tot tweemaal toe openlijk verklaard, dat de vorst,
die, zonderdat de scheiding van Noord- en Zuid-Nederland
geregeld was, den troon zou aannemen, door hem als vijand
zou worden beschouwd. Willem i kon, van zijn standpunt,
Leopold i niet dadelijk na diens verkiezing als Koning der
Belgen erkennen, zoolang de scheiding nog niet was geregeld:
de onmisbare voorwaarde door het Hof te 'e Gravenhage gesteld. Ook aan de Conferentie te Londen heeft Willem i door zijnen
gezant aan het Britsche Hof terstond mededeeling laten doen van
zijn besluit, om door de wapenen billijke voorwaarden van schei
Noord- en Zuid-Nederland te verkrijgen. De omstan--dingtusche
digheden, die zich in het laatst van Juli 1831 deden gelden: de achttien
1) Gelijk de Vlamingen het noemen.
2) Thonissen, die als Belg ingenomen is met zijne natie, verheelt den waan
-zijner landgenooten niet.
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artikelen; de verkiezing van Leopold te Brussel; de uitputtende
finantieele lasten, die door de volkswapening op Holland drukten ;
het ongeduld des legers dat „voorwaarts of naar kuis" wilde,
schreven Willem i voor, dat hij naar de wapenen zou grijpen.
Eerie andere vraag echter is het, of het niet veel wenschelijker
ware geweest, dat hij onmiddellijk de scheiding oprechtelijk had
aangenomen en bevorderd, toen het was gebleken, dat Belg en
Hollander niet meer met elkander onder eene Regering wenschten
te leven; daargelaten nog, of het niet veel wenschelijker voor
Nederland, voor Belgie, voor het Huis van Oranje- Nassau ware
geweest, dat de Hollaudsch-Protestantsche heerschzucht den tegenzin der Belgen, om onder den 'sehepter van Willem i te leven,
niet hadde aangekweekt.
IIí den nacht van den 31" Juli vertrok alzoo de Prins•opperbevelhebber naar het leger, dat aan de grenzen in slagorde stond
geschaard. Het plan van den veldtocht was rijpelijk overwogen en
vasgesteld. Ons bestek veroorlooft ons niet daaromtrent in vele
bijzonderheden te treden. In zijn hoofdkwartier te Breda gekoInen, vaardigde de Prins Bene dagorde uit, die algemeen niet
welgevallen werd ontvangen. Aangaande het doel van den veldtocllt werd daarin gezegd: # Door den wil van mijnen vader en
Koning geroepen, om liet bevel over het leger te voeren, stel ik
mij aan het hoofd op den dag, waarop het woord: Voorwaarts !
door hem is uitgesproken. De bewijzen van liefde en trouw,
welke gij reeds aan den Koning en het vaderland hebt gegeven,
en die den volkeren van Europa tot het schoonste voorbeeld
strekken, waarborgen mij ook de dapperheid, welke gij ten toon
zult spreiden op het slagveld, dat ons wellicht binnen weinige
dagen ten strijde wacht, voor de ware belangen van het vaderland en tot verkrijging van voordeelige voorwaarden eener afscheiding van de gewesten, die. zich onttrokken hebben aan de
Regeering van denzelfden vorst, voor welken wij bereid zijn. ons
leven en onze dierbaarste belangen ten offer te brengen. Maar
bij het nemen van onze toevlucht tot de wapenen, sluit de Koning,
die een waar vader zijner onderdanen is, geenszins den weg tot
onderhandelingen uit; hoezeer deze tot dusverre vruchteloos zijn
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gebleven: zijne gevolmachtigden bij de Conferentie te Londen
zullen aldaar bij voortduring dc% rechten der Natie blijven voor.,
staan." Den 20 Augustus trokken de Nederlanders de Belgische
grenzen over Dé Opperbevelhebber des legers vaardigde daarop
een Manifest uit ,l aan de bewoners der gewesten, waar het leger
van Z. M. den Koning der Nederlanden zal doorgedrongen zijn.
I )aarin zeide de Prins:
,, Aan het hoofd van het nationale leger heb ik den voet gezet
op uwen grond. Ik kom de vreedzame bewoners dier gewesten
gerust stellen omtrent de bedoeling van onze vijandelijke daad.
11 Geen zucht naar overwinning of wraak bezielt het leger en
zijne aanvoerders.
,,De Koning, mijn vader, zendt mij met geen ander doel herwaarts, dan om billijke en rechtmatige voorwaarden te verkrijgen
van scheiding tusschen de gewesten, die hem getrouw zijn gebleven en die welke zich aan zijne heerschappij hebben onttrokken.
„Wij doen den oorlog aan om te spoediger eenen duurzamen
vrede te bewerken.
„Aan de rustige bewoners van den grond, waarop ik thans
sta, waarborg ik bescherming en veiligheid; zelfs ondersteuning
beloof ik aan hen, welke de goede zaak zijn toegedaan.
„Moge soms hier of daar eenige ongeregeldheid worden ge.
pleegd, dat altijd onvermijdelijk kwaad van een talrijk leger, elke
klacht, die de inwoner doet, zal door de legerhoofden worden
gehoord. Op het bewijs van de misdaad zal de strenge straf on
middellijk volgen."
T-let plan des Prinsen was om met de hoofdmacht des Neder
legers, tusschen de beide Belgische legers, dat onder-landsche
i)aine en dat ouder Tiecken de Terhoven, door te dringen; aldus
deze beidon, waarvan het eene in de provincie Limburg, het andere in de provincie Antwerpen stond, van elkander te scheiden
dat van Daine in de flank aan te grijpen; nadat dit uit elkander gejaagd was of had moeten wijken, zich om te keeren — om dat
van Tiecken aan te grijpen en het van alle gemeenschap met
Brussel af te snijden, waardoor de Belgische hoofdstad -- was het
11 2 D.
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plan des Nederlandsehen veldheers gelukt — van alle verdediging
ontbloot, zich zou moeten overgeven.
De eerste ontmoeting der beide strijdende partijen had plaats
te Baarle-Hertog en Merxplas. Vierhonderd Belgen hadden daar
post gevat; zij werden door de Hollanders, onder bevel van
Saksen-Weymar en den kolonel Begelaer, uit hunne positie gejaagd.
De Nederlandsche troepen rukten voort naar Turnhout en bezetten
deze stad. De vrijheidsboom, door de Belgen, in navolging der
Fransche Republikeinen, overal waar de omwenteling had gezegevierd, geplant, werd door onze soldaten omvergekapt: eene weerwrak, die zeer vergeeflijk is. Over het algemeen gedroegen onze
troepen zich zeer bescheiden tegenover de bevolking der bezette
plaatsen, uitgezonderd in eenige Limburgsche gemeenten. De
Hollandsche officieren handhaafden streng het bevel des Prinsen
om alle mishandeling der vreedzame bevolking te voorkomen.
De Nederlanders rukten voort, bezetten Gheel en Moll, en waren
den 5n Augustus meester van Diest. Dit stadje is gelegen in
dat gedeelte van Belgie, hetwelk zich bevondt tusschen het leger van
de Schelde en dat van de Maas het kon tot vereenigingspunt
tusschen beide dienen. Toen de Prins van Oranje er met zijn
leger was doorgedrongen, had hij Daine van Tiecken gescheiden;
maar, met meer beradenheid en met een beter gedisciplineerd leger
dan het hunne nu was, hadden de Belgische bevelhebbers hem kunnen
omsingelen en in het grootste gevaar brengen van een nederlaag
te ondergaan.
Nu tastte het Hollandsche leger dat van Daine aan. Bij
Behringen, Uextel en Houthalen, waar de Belgen 15000 man
onder de wapenen hadden, -- burgerwachten en vrijwilligers waren
liet leger van de Maas komen versterken, -- werd hardnekkig
gestreden. Des avonds moesten de Belgen in verwarring aftrek
volgenden dag greep de Prins van Oranje, aan het-ken.D
derde
divisie, de vijandelijke legerscharen weder aan
hoofd der
bij Curinghen, op weinig afstands van de hoofdstad van BelgischLimburg, Hasselt. Daine zocht zich langs dat dorp een weg te
banen om zich met het leger van Tiecken te vereenigen. Het
Hollandsche leger echter zou hem dit beletten. Den 8° Augustus
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werden de Belgen, na een hevig gevecht, waarbij zich vooral
de Friesche schutterij onderscheidde, gedwongen om Curinghen te
ontruimen en terug te trekken op Hasselt. Door het Nederlandsehe leger op den voet gevolgd, konden de Belgen geen stand
houden in Hasselt en moesten zij de wijk nemen naar Luik. Middelerwijl was Saksen- Weimar met zijne divisie, over S°-Truyen,
op het oorlogstooneel gekomen. Dit zou Daine den terugtocht
afgesneden hebben. Hierop ontstond er verwarring en schrik in
het Belgische leger, dat grootendeels verstrooid geraakte, of Luik
bereikte: tweehonderd soldaten werden krijgsgevangen gemaakt.
De overwinning bij Hasselt behaald, wekte niet weinig de
geestdrift der Hollanders op.
T)en 1011 Augustus bracht de Prins van Oranje zijn kwartier
over van Hasselt naar St•Truyen, met het plan, om nu het leger
van de Maas uiteengejaagd was, dat van de Schelde hetzelfde
lot te bereiden. Den 1011 trokken de Hollanders over Diest en
Thienen (Tirlemont, gelijk de Belgen liet noemen), langs drie ver
wegen op Leuven aan. Het Belgische leger, waarbij thans-schilend
Koning Leopold zelf zich gevoegd had, had aldaar post gevat, om
Leuven en den weg naar Brussel tegen de Hollanders te verdedigen. Bij het dorp Bautersem werd de voorhoede van het Neder.
landsche leger door de Belgen belet om verder voort te rukken.
Den volgenden dag, (12 Au-.) , kwam echter de Prins van
Oranje met zijne troepen te Bautersem aan. De beide legers stonden thans tegenover elkander: thans was het niet meer een
gevecht tegen de voorhoede. Willem van Oranje en Leopold
van Saksen Coburg, de Koning der Belgen, ontmoetten elkander
hier op het slagveld. Bautersem was het punt, waarom vooral
gestreden werd, en wel van beide kanten met moed en dapperheid. Maar het krijgsmansbeleid van den Veldheer, de geoefend.
heid en de militaire tucht waren ontegenzeggelijk grooter aan de zijde
der Nederlanders. De Prins van Oranje ontzag zich zelven niet:
zijn veldheersblik . overzag alles; een kanonkogel trof het paard
dat hij bereed; doch hij besteeg onmiddellijk een ander. De Belgische legerscharen waren ook hier niet bestand tegen de Hollanders: zij werden gedwongen om te wijken. Op dat oogenblik
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kwam een Engelsch officier, Lord Russell, die in 1815 onder
den Prins van Oranje had gediend, van wege den Engelsehen
- gezant te Brussel, om den Prins aan te zeggen, dat door
de Britsche Regeering een wapenstilstand werd begeerd. De Prins
vorderde van zijnen kant, dat Leuven in dat geval door zijne troepen
zou worden bezet, en begeerde tevens zekerheid, of de Franschen
Belgie waren binnengerukt. paar de Engelsche afgevaardigde hem
de verzekering niet kou geven, dat hij Leuven kon bezetten, rukten de Hollanders verder voort; zoodat het Belgische leger in groot
gevaar geraakte van omsingeld te worden, daar de divisie van
Saksen Weimar reeds van de andere zijde kwam opdagen. Op
dit oogenblik kwamen een Engelsche afgevaardigde Adair en de
Franeche generaal Belliard, beiden uit naam van hun Gouvernement, van den Prins vorderen, dat hij de vijandelijkheden zou staken
en een wapenstilstand sluiten. Tevens ontving hij de verzekering,
dat reeds- 50,000 Franschen te Waveren stonden. De Prins
stemde toe, mits Leuven één dag door zijne troepen zou worden
bezet. Dit werd toegestaan. Den volgenden dag trokken de Hol
als overwinnaars, Leuven binnen. Door eon misverstand,-landers,
gelijk later is gebleken, — niet door verraad, gelijk de heet
beweerden, — werd er nog van de muren-hofdigenHla
van Leuven op de Nederlandsche troepen geschoten, hetgeen een
Amsterdamsch vrijwilliger het leven kostte. Terwijl voor Leuven
nog werd gevochten, was Saksen Weimar, met zijne divisie, die
stad voorbijgetrokken, en had den weg, die naar Brussel leidde, reeds
bereikt. Hij bevond zich op slechts weinig afstand van de hoofdstad,
toen ijlings een adjudant des Prinsen van Oranje hem de tijding kwam
brengen van den wapenstilstand. - Saksen Weimar wierp woedend
zijne degen ter aarde: maar hij moest gehoorzamen en het genoegen missen om Brussel zegevierend binnen te trekken. Koning titi il
i had aan dèn Prins van Oranje het uitdrukkelijk bevel gege--lem
ven, dat deze den strijd zou staken, ingeval een Fransch leger
zich tegen de Hollandsche legerscharen kwam verzetten. Het was
immers in den Haag volstrekt niet onbekend , dat evenmin het
Fransche ministerie van Casimir Perier, als het Britsche van
Lord Grey en Palmerston, zouden gedoogen, dat de Nederlandsche
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driekleur met de Oranjevaan weder op de St Gudule zonde wapperen; dat Belgie, sinds Leopold tot Koning was gekozen, kon
rekenen op den krachtigen steun der beide Westersche Mogendheden; dat de Conferentie te Londen, nog den 25 ° Juli, het
voortduren van den wapenstilstand had gewaarborgd, zoodat de
veldtocht der Hollanders als een verbreking daarvan door hen
moest worden beschouwd.
De moeielijkheid, waarin Koning Leopold zich bevond, was
zeer groot. De Hollanders konden, nu het Belgisch leger voor
hen moest wijken, binnen korten tijd meester van Brussel zijn.
Wat ook de dagbladschrijvers en het Volk, in hunne verwatenheid en
opgewondenheid, mochten beweren, en staatslieden en militaire bevelvoerders waren zich zeer wel bewust van de minderheid der
Tielgische strijdmacht. Leopold was verzekerd, dat het Fransche
ministerie vast besloten had, om den Hollanders de overwinning
door kanon en bajonet te beletten; maar het hing van den Koning der Belgen af, of deze die hulp zou inroepen. Nu ver
een artikel der zoo even door hem bezworen Constitutie-bod
het . bezetten of doortrekken van het Belgisch grondgebied,
door vreemde troepen, tenzij dit door eene wet werd veroorloofd.
Eer de wetgevende macht zulk een Besluit had genomen,
konden de Hollanders Brussel reeds zijn binnengetrokken.
Het Belgisch ministerie, zich beroepende op de Constitutie, was
niet gezind om den intocht van Fransche troepen te verzoeken.
D e Koning, die reeds door den Belgischen gezant te Parijs, Lebon,
aanvraag had gedaan om Fransche hulp, moest nu verzoeken, dat
deze vooreerst de grenzen nog niet zou overtrekken. Leopold was
zelf den 4° Augustus naar Antwerpen vertrokken, waar men in
grooten angst verkeerde, dat Chassé den wapenstilstand zou opzeggen en misschien andermaal zijn gloeiende kogels van uit de
citadel op de stad zou werpen.
De grijze bevelhebber scheen aanvankelijk ook niet gezind om zich
bij den aangevangen strijd rustig te houden; maar toen hij tot twee
maal toe door den Franschen gezant te Brussel, Generaal Belliard, uit
werd, om zich neutraal te houden, antwoordde Chassé, dat-genodi
hij geene vijandelijkheden zou beginnen, dan ,na alvorens daarom,
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trent uit den Haag zijne orders ontvangen te hebben. Het
bleek Leopold echter zeer spoedig, dat de Belgen niet bestand
waren tegen de Hollanders, en dat zonder Fransche hulp Brussel weldrain de macht des Prinsen van Oranje zou vallen. Hij
besloot dan ook met zijn minister van Buitenlandsche Zaken ,
de Meulenaere, om zich tot het Fransche Kabinet te wenden en
dit kennis te geven van den inval der Hollanders. De Belgische
gezant ontving dit bericht in den morgen van den 4° Augustus. Er was juist te Parijs eene ministerieele crisis ontstaan; maar
de tijding der gebeurtenissen in Belgie bracht eene wending in de
politieke quaestie. Het kabinet, dat Casimr Pe'rier als voorzitter
erkende, nam Zijn ontslag niet: het besloot onmiddellijk tot het
zenden van eene legermacht, om den Prins van Oranje met zijn
leger te stuiten. Een leger van 50,000 man lag reeds den
9° Augustus aan Frankrijks noorder grens.
Na de nederlaag van Daine bij Hasselt, zond de Fransche
gezant te Brussel bericht daarvan naar het hoofdkwartier van het
Fransche leger; den 10n Augustus trok dit, onder bevel van
maarschalk Gerard, over de Belgische grenzen; twee zonen van
Koning Lodewijk Philips, de hertogen van Orleans en van Nemours,
bevonden zich bij dit leger. Den 12' Augustus stonden 50,000
man te Waveren: niet ver van Brussel. Tegen deze krijgsmacht
zouden do zegevierende Hollanders zieh thans moeten meten. Den
8n Augustus had de Fransehe gezant te 's Gravenhage, graaf de
la Rochefoucauld, aan onzen minister van Buitonlandsche Zaken van
wege de Fransche Regeering aangezegd, dat de Hollandsche troe.
pen tegen de Franschen zouden moeten strijden, wanneer zij
zich niet binnen de linie terug trokken, die door de Confe
rentie van Londen bij den wapenstilstand was aangewezen. De
Prins van Oranje had, toen hij naar liet leger vertrok, van den
Koning bevelen ontvangen, om in geen geval tegen de Fran.
schen gewapenderhand op te treden. Do- opperbevelhebber van het
Hollandsehe leger vorderde dus niets anders dan, dat hij een
dag Leuven zou bezetten : hetwelk (zoo als wij boven verhaalden) werd toegestaan. De gevolwachtigden van Frankrijk en
van Brittannië te Brussel, beide in dat punt eensgezind vor.
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derden an hunnen kant, dat reeds den 13 Augustus de zege.
vierende Hollanders achter hunne liniën zouden terugtrekken.
Hieraan werd voldaan. Ook het Fransche leger verliet België. De
vrees, dat eene machtige partij in Frankrijk Lodewijk Philips
zou noodzaken om België blijvend te bezetten, zoo niet te ver•
overen, had genoeg invloed op de gevolmachtigden van Oostenrijk,
Pruisen en Rusland, om hen iedere poging tot tusschenkomst der
Franschen met leede oogen te doen aanzien. Den 6 Augustus echter
had Talleyrand aan de Conferentie do verzekering gegeven, dat
zijne Regeering niets anders begeerde, dan de verbintenissen
door de Conferentie aangegaan en den wapenstilstand tusschen
Holland en België te handhaven. De Engelsehe gevolmachtigde.
had insgelijks dien dag de verklaring gegeven, dat eene vloot
gereed lag om de Hollanders te dwingen tot het nakomen der
bepalingen omtrent den wapenstilstand. De drie andere mogend.
heden stelden zich hiermede tevreden, mits het Fransche leger
onmiddellijk na den terugtocht der Hollanders zou terugtrekken
de Hollandsche grenzen niet zou overschrijden en in geen geval
Venlo of Maastricht belegeren. De Fransche gevolmachtigde bewilligde in deze voorwaarden.
De Tiendaagsche veldtocht was alzoo geeindigd op eene eervolle
wijze voor de Hollanders. Hij had ons niet meer gekost dan ruim 100
dooden en 700 gekwetsten: zeker een klein getal, wanneer men denkt
aan de slachting, die soms op oorlogsvelden wordt aangericht. Gedeeltelijk was dit toe te schrijven aan de omstandigheid, dat do Belgen wel ,,geweldig schoten, maar weinig raakten". Vergeleken bij de
slachtingen, waarvan Belgie vroeger bij Waterloo, Fleurus en in de
voorgaande eeuw bij Malplaquet en Oudenaarde, het tooneel was ge.
weest, waren Hasselt en Leuven 1 weinig meer dan eene militaire promenade". Maar de moed ende krijgstucht van ons leger, het beleid
van den opperbevelhebber waren helder aan het licht gekomen. Do Hollanders smaalden nu op hunne beurt, — evenzeer
teil onrechte, — op o de lafheid der Belgische muiters". Zij
hadden de eer van hunne vlag en van hunne wapenen gewroken. Men kon hen thans in Europa niet meer beschouwen als
lafhartig vluchtende voor het gewapende Volk. De openbare
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tneening in Brittannië, vooral in Duitschland en ook in Frankrijk
had achting voor den Prins van Oranje en zijn leger, en die
gunstige meening bleef niet geheel en al zonder invloed op de
Diplomatie.
De Nederlandsche Regeering had tegen 14 Augustus een alge
bededag uitgeschreven. Door alle kerkgenootschappen-men
zonder uitzondering, zoowel door Katholieken en Joden als door
de verschillende Protestantsche gezindheden, werd deze bededag
gehouden; en geen enkele ongeloovige werd er gevonden, die
zich Benige aanmerking daartegen veroorloofde. Op dien bededag
werd de zegepraal der Hollandsche wapenen algemeen bekend gemaakt.
'Onbeschrijfelijk was de vreugde in Noord-Nederland; uitbundig de
geestdrift voor „Vader Willem" en voor zijne zonen en voornamelijk
voor den Prins van Oranje. Die geestdrift openbaarde zich in de
hoogste mate te 's Gravenhage en te Amsterdam. Een ooggetuige,
wien men niet betichten zal van overdreven ingenomenheid met
Willem i en diens familie 1 ), verhaalt : „Bij den intocht des Prinsen
(23 Augustus) was er een leven en toejuichingen, welke men
moet bijgewoond hebben om er zich een denkbeeld van te kunnen
maken. Het rijtuig werd door menschen getrokken; men vloog
elkander om den hals; men weende van blijdschap. De vreugde
was zoo algemeen, dat zij een volksoploop geleek en dat alles
voor dienzelfden Prins, dien men drie maanden vroeger niet zou
gegroet hebben en die dikwerf alles behalve aangename bijnamen
tegen zich moest hooren uiten."
Dat er veel overdrijving en opgewondene verwachtingen in die
dagen heerschte, wordt getuigd door iemand die zelf in 1831, vol
geestdrift, als vrijwilliger was uitgetrokken en veertig jaren later
als historieschrijver over dat tijdvak zijn helderen blik heeft
laten gaan, Jo. de Bosch Kemper. ,•Onze krachten en onze mogelijke invloed", zegt hij, „werden na de overwinning overschat.
Was vroeger de algemeen leidende gedachte geweest: „volledige
afscheiding onder billijke voorwaarden en eene spoedige vestiging
van den oud-Nederlandschen Staat door eene grondwetsherziening ",
1) Van der Duyn van Maasdam.
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thans trad op den voorgrond de overtuiging: Wij kunnen ons
recht handhaven, wij moeten niet toegeven aan onbillijke eischen."
De houding van Nederland word geidealiseerd op onderscheidene
wijzen: door dichters en redenaars, door staatslieden en Regeering. Slechts zeer weinigen bleven koelzinnig genoeg, om de
gebeurtenissen naar hare wezenlijke beteekenis te beoordeelen.
Abraham Des Amorie van der Hoeven, wiens welsprekendheid
in 1831 zoozeer werd geprezen, sprak bij de opening van de
Algemeene Vergadering der Hollandsche Maatschappij van fraaie
Kunsten cone rede uit, waarin de volgende zinsnede niet het
minst werd toegejuicht : ,,eene kleine natie bond alle'én den strijd
tegen de Hydra der Omwenteling aan." De grijze dichter Loots,
de dichter der vrijheid tegen de Fransche overheersehing, dichtte, vol
jeugdig vuur, een Opwekking der Mogendheden ter heirvaart naar
Parijs. „De leus van Willem IIr was geweest tegen Frankrijk en
Bijgeloof 1 ); de leus tegen Frankrijk en het Ongeloof moge de
leus zijn van den Prins van Oranje, door Gods genade geschreven
in zijn hart:" zoo wenschten de anti-revolutionnaire Nederlandsche
Gedachten. De Noordstar was overtuigd dat de overwinning des
Prinsen van Oranje ons in eene stelling had gebracht, die niet
missen kon om tot een voordeeligen vrede te leiden. J. van Lennep
dichtte: de Roem van twintig Eeuwen, waarin Nederland werd
verheerlijkt en dat weken lang door eene groote menigte in den.
schouwburg werd toegejuicht. De geestdrift werd niet minder, toen
de vrijwilligers en de studenten naar hunne haardsteden terug
dienst waren, tijdens den Tien--kerdn.Aliatve
daagachen Veldtocht werden later versierd met een eereteeken:
het metalen Kruis, vervaardigd uit het metaal van het veroverd
Belgisch geschut.
De Fransche troepen verlieten, zoo als de Regeering van Lo.
dewijk Philips beloofd had, zeer spoedig het Belgisch grondgebied.
Door tusschenkomst der vijf Mogendheden, die dezen waarborgden,
werd den 29 Augustus een wapenstilstand gesloten, die tot 10
ll Phantasie van Groen van Prinsterer. Willem III trad in verbond met
het „bijgeloovig" Spanje en de „bijgeloovige" Habsburgers tegen het „bijgelorwi_" (R. C.) Frankrijk.
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October zou duren en toen weder tot 25 October werd verlengd.
In dien tijd zou de Diplomatie eene nadere schikking tusschen
Holland en België tot stand brengen. Zij kon niet meer terug
achttien artikelen. De Tiendaagsche veldtocht-komenpd
had die verscheurd. Men kon de overwinnaars bij Hasselt en bij
Leuven niet dwingen voorwaarden van scheiding aan te nemen,
die hen naar de wapenen hadden doen grijpen: en wel nadat zij
meester waren gebleven op het slagveld. Men moet niet vergeten,
dat, hoezeer ook de Belgen door de Fransche en Engelsehe
gevolmachtigden werden begunstigd, de Hoven van Petersburg,
Berlijn, en Weenen nog altijd genoeg sympathie voor Noord Nederland gvoelden. Er moesten dus andere grondslagen worden
gevonden om tot een scheiding te komen. De Conferentie kwam,
nadat zij de eischen van beide partijen gewikt on gewogen had,
den ,14 October tot een resultaat. Dit was vervat in de vier en twintig
artikelen. Zoo immers werden van nu af aan de voorwaarden, die de
Diplomatie gesteld had, genoemd. Maar zij voldeden geen der beide
strijdende partijen. Trouwens het was ook een bijna wanhopige
taak om deze beide tevreden te stellen. Een Belgisch Staatsman,
die reeds in 1830 en jaren later, een gewichtige rol in zijn
Vaderland heeft gespeeld, Nothomb, heeft dit zeer juist geschetst,
toen hij schreef: „Holland zeide: „ik wil mijne voormalige grenzen, maar ik wil het geheel mijner voormalige schulden niet".
Belgie zeide : „ik begeer voor mij een deel van het voormalig
Hollandsch grondgebied, en ik wil niets dragen van de oude
Hollandsche schuld". Holland wilde de verdeeling van het grond
voet van 1790 en de verdeeling der schulden op-gebidopn
den voet van 1830; Belgie de verdeeling van het grondgebied
op den voet van 1830 en der schuld op den voet van 1790.
Bij de verdeeling der schulden beweerde Holland dat het de
Noordelijke provinciën, en bij de verdeeling van het grondgebied dat
het de voormalige Republiek vertegenwoordigde. Bij de verdeeling der
schulden wilde Belgie van zijnen kant de voormalige Oostenrijksche
Nederlanden vertegenwoordigen, en bij de verdeeling van het grond
Zuidelijke Nederlanden: beiden zondigden tegen de Lo--gebid
gica." Vandaar dat geen der beide partijen tevrede konden wezen
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met de vier en twintig artikelen. Èn holl andsche èn belgische schrijvers 1 ) hebben, na verloop van jaren, nog beweerd, dat hun
land verongelijkt geworden is door de Diplomaten, die te Londen over Belgie en Holland beschikten.
In hoofdzaak behelsden de vier en twintig artikelen het
volgende: Er zou tusschen den Koning der Nederlanden en de
vijf groote Mogendheden een Verdrag worden gesloten, dat in
een vredesverdrag tusschen Nederland en Belgie zou worden
veranderd, onder formeelen waarborg der vijf groote Mogendheden.
Luxemburg zou voor een gedeelte aan den groothertog als lid
van den Duitschen Bond blijven, doch voor een ander gedeelte
eene Belgische provincie vormen: daarvoor zou een gedeelte van
Limburg aan den Koning der Nederlanden, als groothertog
van Luxemburg, een ander aan Belgie komen. De Koning
der Nederlanden zou zich omtrent deze ruiling van grond
hertogen van Nas--gebidmtnDuschBodemt
sau L) moeten verstaan. De afbakening der grenzen zou door
gemeenschappelijk overleg 'geschieden. De vaart op de stroomen, die tot het gemeenschappelijk grondgebied behoorden, — dus
in de eerste plaats: de Schelde -- zou geregeld worden volgens de
bepalingen van het Weener Congres, dat vrijheid van vaart, onder
zekere bepalingen, waartoe die van heffing van loodsgelden enz.
behoorde, verleende. Er zou voor Belgie een neutrale weg over
Sittard, in Limburg, naar Duitschland open zijn. Van af 1 Januari
1832 zou Belgie jaarlijks f 8,400,000 van de interestbetaling
der Nederlandsche schuld op zich nemen. De andere artikelen
waren van minder gewicht. Behalve die omtrent het Amortisatie Syndicaat dienden zij slechts om bijzondere belangen te regelen.
De Mogendheden waren besloten, — zij veranderden wel eens van
besluit, — de vier en twintig artikelen èn aan den Koning der
Nederlanden en aan dien van Belgie als eindbeslissing voor te
leggen.

1 Thonissen, (prof. te Leuven) en de Bosch Kemper
2) Die rechten hadden op Luxemburg, ingeval het Huis van Oranje- Nassau
uitstierf.

108

ONTEVREDENEIEID DAAROVER

Maar noch in Belgie, noch in Holland was men, behoudens
enkele uitzonderingen, hiermede tevreden. Men meende in NoordNederland, dat de Conferentie aan Koning Willem i, die een Souverein Vorst was, op eene oneerbiedige wijze hare uitspraken voorlegde.
Men achtte den Koning verongelijkt, omdat hij gedwongen werd om
een deel van zijn groothertogdom af te staan. Men was evenwel in
Holland over het algemeen verstandig genoeg om de Luxemburgsehe quoestie van de Nederlandsche te willen gescheiden zien.
Men rekende zich evenzeer verongelijkt door de finantieregeling.
Maar vooral werd de gevoeligheid in Holland opgewekt door de zaak
der vrije vaart op de Schelde. De naijver tegen Antwerpen behoorde
tot de ingewortelde begrippen der Amsterdammers : Rotterdam had
bijzonder veel voordeel getrokken van de moeielijkheden, waarin
de zusterstad aan de Schelde sinds Augustus 1830 verkeerde :
het behoorde tot de politieke erfenis der voormalige roemruchtige
Republiek, dat de sleutels van de Schelde aan Holland moesten
toe behooren. En zou men nu de vrije vaart gunnen, al was het
onder eenige onbeduidende beperkende voorwaarden ? Zoo iets was
zwaar te verduwen voor den oud-Hollander, die nog teerde op
,,den roem van zijne vaderen." En van dezulken vond men er
niet weinigen boven den Moerdijk, en hun invloed was gestijfd
door de gebeurtenissen der laatste jaren.
Maar hadden de Belgen dan minder redenen tot ontevredenheid?
Zij beschouwden Limburg en Luxemburg als te behooren tot de
Zuidelijke Nederlanden; tot het aloude erfdeel van BourgondieOostenrijk, dat thans Belgie was geworden. Vergaten zij, dat Luik
en het grootste deel van het groothertogdom Luxemburg niet tot
de Nederlandsche gewesten van Keizerin Maria Theresia hadden
behoord, — de Hollanders vergaten evenzeer, dat b. v. niet alles
wat in 1815 tot Luxemburg werd gerekend daartoe in 1790
had behoord. En waren de Luxemburgers en Limburgers geen
Belgen, vijandig gezind tegen de Hollandsche overheersching?
Had de Constitutie van het jonge gevormde Koninkrijk beiden
niet tot Belgische Provinciën verklaard? Moesten zij hunne landgenooten, hunne broeders weder laten beheerschen door „Willem
den Koppigen"? Pas de Schelde niet voor verreweg het grootste
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deel een Belgische stroom, alleen door Hollandschen eigenbaat
gesloten voor de bewoners van Vlaanderen en van Brabant, wier
beemden door dien stroom werden besproeid? Zij wilden dus
liever alles wagen dan de broeders te verlaten; dan Antwerpen op
te offeren aan Amsterdam. Bovendien: waarom bleven de soldaten
van Willem i meester van de citadel, waardoor Antwerpen werd
beheerscht, gelijk in de dagen van Alva P
De Diplomaten waren insgelijks ontevreden over den gang der
zaken. Leopold i had de kroon, hem door de Belgen aangeboden,
slechts aanvaard op de voorwaarden, die in de achttien artikelen
waren vastgesteld, doch welke in de vier en twintig niet ten gunste
des nieuwen koninkrijks waren gewijzigd. Ingeval grootere inschik
aan den Koning der Nederlanden werd betoond, was het te-kelijhd
vreezen, dat hij weder afstand zou doen van den aangenomen troon.
En wat dan? Revolutionnaire bewegingen waren te duchten in Belgie, die naar Frankrijk konden overwaaien, gelijk een stormwind van
de eene landstreek naar de andere, en die zelfs voor andere Rijken
gevaarlijk konden worden. Daarenboven — en men moet zelfs bij politieke quaestiën de persoonlijke genegenheid of tegenzin volstrekt
niet buiten rekening laten, — had de Britsche minister van Buiten
Zaken, Lord Palmerston, de zaak van Leopold i bijna als-landsche
eigene
zijne
opgenomen. Lodewijk Philips begon hem reeds als zijn
toekomstigen schoonzoon te beschouwen. Rusland, Oostenrijk en
Pruisen waren, wel is waar, meer geneigd ten gunste van het Huis
van Oranje -Nassau en minder gunstig gezind voor het ,,revolutionnaire" Belgie; maar sinds een behoedzaam en verstandig vorst over
het nieuwe koninkrijk regeerde, was hun tegenzin afgenomen: zij
vooral beschouwden de Belgische quaestie voornamelijk uit een Eur opeescls oogpunt. Werd dat land niet door Frankrijk geannexeerd,
werd het geen brandpunt van Revolutie, werd het tot een neutralen
Staat verklaard, dan was de quaestie der grensscheiding, der schuld
voor hen een vraagstuk, dat eigenlijk alleen Belgie-verfnigz.
en Nederland betrof. De onverzettelijkheid van Willem i, die
weigerde de vier en twintig artikelen aan te nemen en daardoor den
vrede van Europa, althans wat de hoofdzaak betreft, te verzekeren,
maakte op hen en bij gevolg op de geheele Conferentie te Londen
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een onaangenamen indruk: hoezeer ook de Czaar, wat zijne persoonlijke gevoelens aanging, sympathiek bleef voor het Huis van
Oranje.
Aanvankelijk scheen het, dat Belgie even weinig als Neder
gezind was, om de vierentwintig artikelen aan te nemen.-land
Toen de zaak in de Kamer der Volksvertegenwoordigers behandeld werd, ging het er zeer onstuimig toe. In het oog van vele
leden was het als of zij omtrent hunne Luxemburgsehe en
Limburgsche broeders verraad pleegden, door het aannemen der
artikelen. Toch behaalde do verstandige partij de overwinning.
Den In November namen de Kamers der Volksvertegenwoordigers
met 59 tegen 38, en later de Senaat met 35 tegen 8 stemmen,
het Tractaat met de Vijf Mogendheden, dat de vierentwintig
artikelen bevatte, aan. De meerderheid had getoond, dat zij meer
staatkundig beleid had dan de partij, die in Nederland, bij
de Regeering en bij de beide Kamera der Staten-Generaal, meester was gebleven onder den invloed van nationale trots en opgewondenheid.
De staatslieden in den Haag, die het stelsel van Willem i
in praktijk brachten, wisten de gevoelige snaren van de meerderheid van het Nederlandsche Volk, naar hunnen wil, te doen
trillen. Men had'nu eenmaal, door toe te geven aan het mis
gevoel van zijne meerderheid en door het achteruitstellen der-plats
Katholieke ingezetenen, vooral waar het regeering-zaken betrof,
het koninkrijk van elkander gescheurd; men bleef ook ,thans
aan hetzelfde regeering-stelsel getrouw. Met de minderheid, de
Katholieken namelijk, in Oud-Nederland behoefde men het niet
eens zoo nauw op te nemen. Men heeft beweerd, dat Willem i altijd
in stilte de hoop bleef koesteren, dat den een of anderen tijd een
Europeesche oorlog zou uitbarsten, en dat hij dan weder zijn
-gezag over Belgie zou kunnen terugwinnen; wat hiervan ook zij, —
en met alle waarschijnlijkheid kan dit gezegd worden, — het toon.
.gevend deel der Natie begeerde de scheiding. De Regeering bleef
deze op den voorgrond stellen, maar bleef, door het weigeren der
vierentwintig artikelen, den voorloopigen toestand handhaven en
•-een legermacht, verre boven onze finantieele krachten, onder de
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wapenen houden. Wie immers kon weten, of niet spoedig het kanon
weder door geheel Europa zou weelgalmen ? En al geschiedde-gebuldr
dit ook niet, het Whig- ministerie kon in Engeland over de Reformbill 1 ) vallen, en de Torijs, veel gunstiger gezind voor Holland,
konden aan het bewind komen. De Staten- Generaal waren bo.
vendien bereid om de zwaarste offers niet te ontzien : zij stemden
toe in eene leening van j 45,000,000, die spoedig volteekend
werd. Deze moest strekken om te voorzien in de kosten, welke
de staat van oorlog vorderde.
Wij zullen niet uitweiden over de diplomatieke voorstellen en
besluiten der Conferentie te Londen, om de geschilpunten tusschen Holland en Belgie te schikken: ons bestek gedoogt dit
niet. Genoeg zij het aan te merken, dat Willem i onverzettelijk
bleef in het handhaven van sommige punten. Zoo was de quaestie
van de vaart op de Schelde een dier geschilpunten, welke niet zoo
gemakkelijk kon vereffend worden, en om het belang van Belgie,
èn om den naijver van Holland. Lord Palmerston was, nadat eene
ministerieele crisis in Engeland, ten gunste van de Whigs was
geëindigd, invloedrijker dan te voren. Hij begunstigde, zooveel het
kon, Belgie; baron Stockmar, een Duitsche geneesheer en vertrouwde vriend van Leopold, was als een ijverig agent werkzaam
om vele zaken in het belang van den Koning van Belgie te regelen.
_De eischen, die door den Belgischen gezant te Londen, Van de
Weyer, werden gesteld, vorderden van de Conferentie de ontruiming van de Citadel van Antwerpen.
De onverzettelijkheid van Willem i bleef eerie moeielijkheid
voor de Conferentie: drie van de Mogendheden waren, behoudens eenige renerven, besloten de vierentwintig artikelen te
handhaven. De Keizer van Rusland beproefde nog eene laatste
poging om den Koning der Nederlanden tot inschikkelijkheid
over te halen. Hij zond in Maart 1832 graaf Orloff met dat
doel naar 's•Gravenhage. De Prins van Oranje en Prins Frederik

1) Hervorming der wetten op de veikiezingen: in 1830 en 183I was dit
Bene zaak, die in Engeland groote beweging maakte.
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begrepen, dat er moest toegegeven worden; maar Willem i bleef de
onderteekening der vierentwintig artikelen weigeren, hoewel hij bereid was Leopold als Koning der Belgen te erkennen. Het gevolg van
de weigering van graaf Orloffs voorstellen was, dat thans ook de
Hoven van Berlijn, Weenen en Petersburg het verdrag met Belgie,
dat de vierentwintig artikelen bevatte, onderteekenden: Oostenrijk en Pruisen, den 18° April, Rusland den 4° Mei, terwijl
Frankrijk en Engeland dit reeds het vorige jaar gedaan hadden.
De stand der quaestie was derhalve deze : de Vijf Mogendheden,
die zich als scheidsrechters in de Europeesche quaestie, — een
zoodanige toch was die tusschen Holland en Belgie, — beschouwden, hadden voorwaarden vastgesteld: Belgie had die aangenomen;
Holland bleef die weigeren. De vierentwintig artikelen moesten
door die Mogendheden gehandhaafd worden: de ontruiming van
het Belgisch grondgebied, — derhalve het overgeven der Citadel, —
behoorde daartoe. Frankrijk en Engeland besloten daarom tot
dwangmaatregelen tegen Holland over te gaan; de drie andere
Mogendheden lieten deze dwangmaatregelen aan hen over en
werkten daartoe niet mede: slechts bleven zij toezien, dat de
Fransche troepen, niet langer dan volstrekt noodig was, in Belgie
zouden blijven; dat zij het Hollandach grondgebied niet overtraden, en dat de krijgsoperatiën bij het beleg der citadel bepaald
bleven. Eene Engelsch-Fransche vloot blokkeerde bovendien onze
havens, legde beslag op onze schepen en belette geheel onze
zeevaart. Willem i besloot niet toe te geven en alweder volgden hem
de Staten- Generaal, hoewel eenige leden tegenstemden, in het
goedkeuren van zijne maatregelen. Wel is waar werden de maat
genomen, niet tuet-regln,doFascheEngl
represailles beantwoord; maar de schutterijen werden in de wapenen gehouden; reserve•schutterijen opgericht, en alle mannen
boven den ouderdom van vijftig jaren opgeschreven, om, zoo
noodig, in den landstorm te dienen. De Natie droeg dit alles, en
ook de verbazende onkosten, met voorbeeldeloos geduld. Trou.
wens welk middel had zij ook om hare stem te doen hooren,
in geval zij ontevreden ware geweest? — Eene Volksvertegenwoordiging als die onder de Grondwet van 1815 kon wel de

BELEG DER CITADEL. 113

opinie eener Oligarchie, niet echter van een volk, doen hooren.
En Willem i was nog altijd „vader Willem": en God ... „de God
van Nederland"
Willem i bleef dus bij zijn stelsel van vasthouden, doch in
dezen zin, dat hij zich bij de noodzakelijkste zelfverdediging bepaalde. Een lijdelijk verzet zou men het kunnen noemen, waar
laatste woord was: non possumus (wij kunnen onze rech -vanhet
niet prijs geven). Chassé, de bevelhebber van de Citadel, had-ten
last gekregen om de sterkte niet over te geven, de verdediging
tot het alleruiterste vol te houden en zich strikt te bepalen
tot de verdediging van de hem toevertrouwde citadel. Flieraan
hield hij zich, toen den 30° November 1831 de Fransche bevelhebber, generaal Gerard, aan het hoofd van een leger an ruim
40,000 man, waarbij de twee oudste zonen van Lodewijk Philips
als officieren dienden, de Citadel kwam opeischen. Tegenover deze
krijgsmacht konden de Hollanders eene bezetting van niet meer
dan ongeveer 4000 man stellen. Eene flottille van veertien kanonneerbooten, onder kapitein Koopman, beheer•chte de Schelde
de beide forten Lillo en Lief kenshoek waren in de macht der
Hollanders. Chassé stemde er in toe: -- hij volgde hierin de
bevelen uit 's Gravenhage, — dat de stad Antwerpen als onzijdig zou
worden beschouwd. Hij had Antwerpen kunnen platschieten.
Wij zullen niet treden in het verhaal van de krijgsbedrijven
van een beleg, dat zulke dippen indruk op den geest der Noord Nederlanders van v66r vijftig jaren heeft gemaakt. Genoeg zij het
te verhalen, dat de Citadel met de meeste koelbloedigheid en
manhaftigheid door de Hollanders werd verdedigd; dat de bevelhebber, do officieren en de soldaten allen hunne plicht deden en
allen vastberaden den roem der vaderlandsche vlag verdedigen wilden
tot het uiterste toe, wanneer dit noodig geweest ware. De Citadel
werd, nadat 6000 werklieden verschansingen voor de Franschen
hadden opgeworpen, met een glocienden kogelregen overstroomd.
Dit begon den 4n December en duurde tot den 24° van die
maand. Meer dan 70000 bommen en l.^ouwitsers werden uit kanonnen en mortieren op de sterkte geworpen. Den 23° December
was er cone bres gemaakt, waardoor de verdediging der Citadel
II D. 8
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onhoudbaar was geworden; de magazijnen waren door het vijandelijk
geschut vernield; de waterputten waren tot puin geworden; de sol
werden aangetast door buikloop. Nu besloot Chassé te onder -dateu
stak de witte vlag uit. De Fransche bevelhebber-handel
vorderde niet slechts de overgave der Citadel, maar ook die der
forten Lillo en Lief kenshoek: in dat geval zou de bezetting
kunnen aftrekken. Chasse voerde het bevel nj.et over die beide
forten: uit den Haag kwam order om die niet over te geven. Willem i wilde niet anders dan volstrekt gedwongen wijken. Zoo moest
dan de dappere bezettting zich krijgsgevangen geven. Den 24 De •
cember trokken de Franschen de Citadel als overwinnaars binnen;
de bezetting werd als krijgsgevangene naar St Omer gevoerd. Het
Fransche leger verliet, getrouw aan het stelsel om geen argwaan
aan de groots Mogendheden te geven en zich slechts te beschouwen als uitvoerders van de besluiten der Conferentie, reeds den
27n van diezelfde maand het Belgisch grondgebied. Ook onze
flottille op de Schelde was in de overgave begrepen ; maar de bevelhebber Koopmans vernielde de kanonneerbooten, behalve Bene
die strandde, liever dan ze over te geven. Hierom liet de Fransche
generaal de marine- officieren hunne degens, niet behouden, en
werden de krijgsgevangenen der vloot minder goed behandeld.
De verdediging der Citadel werd in ons land beschouwd als
een roemrijke bladzijde te meer in de jaarboeken van Nederland's
heldendaden te land. En inderdaad onze militairen verdienden
de geestdrift, welke zij opwekten. Moge de Politiek, waarvan
hunne krachtsinspanning, en ook hunne gevangenschap, het ge
waren, al niet meer goedgekeurd, en nog minder ver -iolg
worden, gelijk dit in 1832 geschiedde, hun moed,-herlijkt
hunne offervaardigheid voor hetgeen zij als eene heilige zaak
beschouwden, verdienen daaromtrent niet te minder den lof en
de bewondering van het geslacht, dat thans leeft en Nederland
er niet te minder om lief heeft : al knielt het niet meer neder
voor hetgeen in 1832 schier werd aanbeden.
Terwijl de staatkundige gebeurtenissen en de gevolgen daarvan:
het blokkeeren onzer havens, de stilstand des handels, het beleg van de Citadel van Antwerpen, het hart van duizenden met
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angst en zorg vervulden, was het jaar 1832 voor Nederland ook
in een ander opzicht een jaar van oiiheil. De Voorzienigheid had
in 1831 de Cholera over 'Europa losgelaten. Zij kwam uit het
Oosten naar Petersburg en Warschau, volgde daar — als een nog
verschrikkelijker geesel dan de oorlog zelf — de legers van den
Czaar; nam vervolgens haren weg over Noord-Duitschland; stak
het Kanaal over en verscheen te Londen. Van daar trok zij
weder over de wateren, die Brittannië van het vaste land schei
verscheen in April 1832 in Nederland, waar vrees en-^len
ontzetting haar volgden. De mare van deze vreeselijke ziekte
bracht overal, waar zij werd vernomen , schrik en angst te weeg.
Het volk zag in de Cholera eene straf des Hemels; de geleerden
beschouwden haar als eene ziekelijke aandoening van sommige li
waarvan zij den rechten aard niet wisten te ver --chamsdeln,

klaren. Alle klassen des volks vestigden vol schrik het oog
op die geheimzinnige ziekte, waarvan de wetenschap de oplos
zocht, zonder die te kunnen vinden. De voorzorgsmaatre--sing
gelen, die door de Regeering werden genomen, die door de ge-

neesheeren werden aangeraden, of door kwakzalvers als panaceën
aangeprezen, verhoogden eer de vrees dan dat zij die verminder.
den. Hoewel Nederland veel te lijden had van de Cholera,
woedde zij evenwel in onze groote steden niet zoo hevig als zij
dat gedaan had te Parijs, Londen en Hamburg. Te Leiden,

dat van de groote steden het meest door de ziekte heeft ge leden , bezweek drie procent der bevolking aan de ziekte, te
Amsterdam een procent. De dorpen werden, over het algemeen
genomen, minder geteisterd dan de steden. Sommige streken
des lands bleven geheel vrij; enkele gemeenten, als. Katwijk
en Scheveningen, werden heviger bezocht dan zelfs de groote
steden, die het meest door de Cholera hebben geleden.

HOOFDSTUK V.
Stelsel van volharding. — Laatste Regeeringsjaren van Willem I.

Nadat de Citadel, niet door de Belgen, maar door de over.
machtige Franschen was ingenomen, werd het zwaard niet meer
uit de scheede getrokken om het geschil tusschen Noord- en ZuidNederland te beslechten. Aan de Diplomatie werd het thans over.
gelaten om een eindschikking tot stand te brengen. De Kabinetten van Londen en van Parijs beweerden te handelen, en han
inderdaad als scheidsrechters tusschen twee partijen, wier-deln
strijd een dreigend gevaar voor den Europeeschen vrede bleef.
Toen Engeland onze havens sloot, toen Frankrijk door zijne
legerscharen de Hollanders uit de Citadel van Antwerpen ver
zeiden zij, dat zij niets anders deden dan den door Willem -joeg,i
geschonden wapenstilstand handhaven, dan Hollanders en Belgen
dwingen om binnen hunne grenzen te blijven. Maar het inruk.
ken van Fransche troepen in het zoo vaak door Frankrijk begeerde België wekte den argwaan der drie Noordsche Mogend.
heden dës te meer op, nu deze, en vooral Rusland, reeds zeer
geneigd waren om zich de belangen van het Huis van Oranje Nassau aan te trekken. Het was dus in het belang van Europa,
het was het verlangen der vijf groote Mogendheden, dat de
scheiding tusschen Nederland en Belgie voor goed zou worden
geregeld; dat Leopold door Willem i zou worden erkend; dat
die gevaarlijke en lastige Belgische quaestie zou worden opgelost. Maar de Conferentie te Londen stuitte tegen de onverzettelijkheid van Willem i.
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Den 2° Januari werd door de Diplomatie, die te Londen was ver
aan het Kabinet van den Haag eene schikking voorge--gader,
steld, welke door den Koning van Nederland werd geweigerd.
Het voorstel hield in: dat de Hollanders Lillo en Liefkenshoek
zouden overgeven; hiervoor zouden Venlo, het Nederlandsch ge
deel van Luxemburg door de-deltvanLimburghDtsce
op
de
Schelde zou worden vrijgelade
vaart
Belgen worden ontruimd;
ten, terwijl die op de Maas zou geregeld worden op dezelfde wijze,
als dit reeds voor den Rijn was vastgesteld; de handelsgemeenschap
van Belgie met Duitschland over het stadje Sittard zou eveneens
worden geregeld; er moest van beide zijden geen vervolging tegen
eenige personen wegens de politieke gebeurtenissen der laatste
jaren worden ingesteld; de legers zouden op voet van vrede worden gebracht; het embargo op de Nederlandsche schepen, het
sluiten onzer havens zou worden opgeheven. Werden 'deze voorstelïen te 's Gravenhage aangenomen, dan kon de vrede spoedig als
voor goed gesloten worden beschouwd.
Maar Willem i weigerde. Evenwel waren de omstandigheden van
dien aard, dat er van Hollandsche zijde wel toenadering noodig was;
want handel en nijverheid kwijnden en de Natie ging gedrukt onder
de al te zware lasten. De Nederlandsche gezant te Londen, Van Zuylen, was vooral bij Palmerston niet zeer gezien. Men besloot dus te
's Gravenhage om Samuel Dedel als gezant naar Londen te zen
diplomatieke onderhandelingen begonnen nu weder op-den.D
nieuw. Zij duurden, van de komst van Dedel af tot aan het sluiten
van de overeenkomst van 27 Mei, ruim twee maanden. De ge
Rusland, Oostenrijk en Pruisen ter Confe--volmachtigden
rentie steunden de Hollandsche voorstellen wel is waar niet in alle
punten, maar legden toch eenigermate ten gunste van Nederland
hun gewicht in de schaal. Het grootste gewicht bleef evenwel Lord
Palmerston in de weegschaal der diplomatieke onderhandelingen
werpen, en hij werkte zooveel mogelijk in het belang van België.
Brittannië en ook Frankrijk deden alles wat zij konden om den
troon van Leopold i te bevestigen. Bij de overeenkomst van
21 Mei stond de Nederlandsche Regeering de vrije vaart op de
Schelde, zonder eenige rechten, toe, en werden voor België gunstige
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bepalingen gemaakt omtrent de vaart op de Maas. De Koning
van Nederland verbond zich om tot 31 Augustus 1833 geene
vijandelijkheden tegen Belgie te ondernemen; maar de Hollanders
gaven Lillo en Liefkenshoek niet op; de Belgen bleven in Venlo,
Limburg en geheel Luxemburg: het embargo op onze schepen en de blokkade onzer havens werden opgeheven, en onze sol
daten, die te S` Omer in krijgsgevangenschap • waren geweest,
zouden naar hun vaderland terugkeeren.
Nu konden zestig koopvaardijvaarders, waaronder zestien, welke uit
de Oost waren gekomen, die alle door de Engelschen waren opgebracht, naar onze havens terugkeeren; maar wat de meeste blijdschap
door geheel Noord Nederland opwekte, was de terugkomst der
verdedigers van de Citadel. Zij werden in hun vaderland met
uitbundige geestdrift ontvangen. Men had hen niet vergeten,
toen zij in Fransche krijgsgevangenschap waren; rijke giften
waren toegevloeid om hun het leven te St Omer dragelijker te
maken. De soldaten hadden het inderdaad verdiend, dat de landgenoot hen niet vergat en hen jubelend, als waren zij overwinnaars
geweest, ontving. , Zij hadden door moed, geduld en trouw getoond,
dat Noord-Nederlands zonen geen verbasterd en lafhartig ras waren,
maar dat zij waardig waren om eene eigene nationaliteit te bezitten.
De onderhandelingen te Londen hadden althans bovengemeld gevolg gehad; maar overigens -vorderden de diplomaten niet veel. Het
kwam tot geene eindschikking. Eigenlijk was men zoowel te
Brussel als te 's Gravenhage weinig gezind om daartoe te komen.
Welke redenen het Belgisch Kabinet bewoog om alles bij het
status quo te laten, zullen wij straks mededeelen. Van wege
Willem i was het zijn stelsel van vasthouden, hetwelk, in alles niet
geheel en ten onrechte, is genoemd, zijne „koppigheid" : een gebrek, aan het Noord-Nederlandsch volkskarakter eigen, maar dat in
zeer vele gevallen eene deugd is, namelijk de deugd van standvastigheid. En Hollandsche en Belgische staatsdienaars waren
even weinig geneigd om toe te geven. Nu eens was er geschil
over de gemeenschap der Belgen met Duitschland over Maastricht, dan weder over de vaart op de Maas; en niet het minst
over de Luxcmburgsche quaestie. De Duitsche Bondsdag was
-
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hierbij betrokken en ook de leden van den Duitscheu tak van
het Huis van Nassau (de agnaten). Dezen konden, bij uitster
tak van Oranje Nassau, rechten op Luxemburg-vingade
laten gelden, wijl dit aan Willem i was afgestaan door het Congres van Weenen, onder uitdrukkelijke bepaling, dat deze afstand aan het Huis van Oranje Nassau geschiedde ter vergoeding van Nassausehe erflanden, die aan Pruisens Koning en aan
andere Duitsche vorsten waren toegedeeld. Met die agnaten moest
een vergelijk gesloten worden: dezen waren daarbij niet zeer
in^chikkeiijk en Oranje Nassau niet zeer bereid om zich te haasten.
De geschillen, die tusschen de Hollanders en Belgen zouden
kunnen ontstaan over het verkeer door Limburg, dat voor beiden
van zeer veel belang was, — voor de Hollanders vooral, omdat zij
eene bezetting hadden in Maastricht — werden eindelijk geregeld op
cone, samenkomst, welke de generaals Saksen-Weymar en Dibbits
hadden met den Belgischen generaal Huret. Den 18° November
1833 werd, in liet Limburgsch dorp Zonhoven, tusschen dezen
eene overeenkomst gesloten, waarbij het verkeer, vooral wat betrof
de militaire gemeenschap met Maastricht, werd geregeld. De
overeenkomst te Zonhoven is vooral daarom belangrijk, omdat
toen, voor den eersten keer, Nederland en Belgie, door eigene
gevolmachtigden, niet door tusschenkomst van andere' Mogend.
heden , onderhandelden. Van onzen kant was dit 3e eerste
erkenning der onafhankelijkheid van Belgie.
Rusland, Oostenrijk en Pruisen hadden, nog in den loop des
jaars 1,833, den Prins van Schwartzenberg tot den Koning
der Nederlanden gezonden , om dezen te bewegen, dat hij den
Bondsraad en de leden van den Duitschen tak van het Huis van
Nassau zou overhalen tot het bewilligen in den afstand van een
deel van Luxemburg aan Belgie; maar de Duitsche Bond begeerde eene vergoeding in grondgebied en het Huis van
Nassau schadeloosstelling. De pogingen hiertoe door de Hol
aangewend, leidden tot geen uitkomst. Alles-landscheRgri
bleef hangend: de Conferentie te Londen werd niet opgeheven,
maar uitgesteld.
Willem i bleef bij zijn stelsel van vasthouden : Belgie had voor-
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deel bij den voortduur van dezen onzekeren staat van zaken...
Immers zoolang de vierentwintig artikelen niet waren aangenomen,.
bleven Lillo en Liefkenshoek, twee onbeduidende forten, wel in
het bezit der Hollanders; de Belgen daarentegen bleven meester van
geheel Luxemburg en Limburg, uitgezonderd de vesting Luxemburg
en Maastricht. Zij zouden bij de eindregeling f8,400,000 interest
van de Hollandsehe schuld moeten overnemen, maar betaalden nu
niets. Het Belgische koninkrijk had wel met groote bezwaren te
kampen, vooral van buitenlandschen aard; maar Holland bleef alle
interesten van de Staatsschuld betalen en hield een, voor zijne
krachten, al te groot leger onder de wapenen. Hierin kwam eenige
verandering, toen de schutterij in 1834 naar hare haardsteden
terugkeerde; maar de last bleef nog te zwaar: zelfs voor een
volk als het Noord-Nederlandsche. Het stelsel van volharding
was en werd nog drukkender voor ons land.
Maar moet Willem i alleen hiervoor aansprakelijk worden ge
Neen! Ook de Natie, de Openbare Meening, althans-steld?—
van het toongevend deel des volks, was daarvoor even aanspra.
kelijk. Het stijfde Willem r in diens systeem van volharding. Met
moed, met standvastigheid, maar ook met een sterk ingewor-teld vooroordeel en haat tegen de Belgen, wilde dat toongevend
deel der Natie niet, dat de Koning, door het aannemen der
vierentwintig artikelen zou wijken, tenzij deze laatste belangrijk
gewijzigd werden. Van die zelfverheerlijking der Hollandsche
Natie bleven zelfs de edelsten en invloedrijksten onder haar niet
vrij. Zoo zeide L. C. Luzac, bij gelegenheid dor beraadslagingen
in de Tweede Kamer der Staten- Generaal: „Ik zag in de afscheiding tusschen Holland en Belgie de losrukking van een goed,
braaf volk, opgevoed in eenvoudigheid, rondheid en zuiver liberale grondbeginsels, zonder zijne toestemming, vijftien jaar geleden,
in het zoogenaamd belang van Europa, vastgeketend aan een muit zieke bevolking, welke, in domheid opgekweekt, blindelings.
gehoorzaamheid betoont aan vreemden invloed " En wat L. C.
Luzac bij deze gelegenheid zeide was nog zeer gematigd. Een ander
lid der Tweede Kamer, die volstrekt niet zonder invloed was en.
kan beschouwd worden als een der woordvoerders van de meest.
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opgewondenen in den lande, Sijpkens, uit Friesland, liet zich,.
insgelijks in den loop van 1832, omtrent Belgie, aldus uit: i ln
het algemeen van karakter waft, opgeblazen, domperig, onvrij,
naäpend, zonder eigen zelfstandigheid, vormden zij een zonderling
contrast met dien diepdenkenden geest, gestemd tot ernst, van
den Nederlander, die, onslaafsch geboren, de vrijheid en de
zelfstandigheid, bij erfstelling over de hand, van eeuw tot
eeuw, heeft verkregen." ') Dergelijke uitdrukkingen, door de ver
Natie in het Binnenhof gesproken, drukten-tegnwordis
omtrent
de Belgen heerschte, uit. Zij moesten
die
den geest,
de Openbare Meening steunen in den wil om niet toe te geven
aan de eischen van zulk een volk als het Belgische.
Aan wien zou men toegeven en wie zou toegeven? Een
der meest gevierde schrijvers van dien tijd, P. N. Van
Kampen, sprak het luide uit in Felix Meritis en in het Nut
van 't Algemeen te Amsterdam, en het werd luide geprezen:
,, ,locht het oude Nederland, ten minste na de heillooze onder
gestrekt hebben! Maar-vindga1789,Europteling
Demagogen zijn onverbeterlijk, even als sommige volken! En
thans (het is eene vraag, die niet ik, maar die een Fransch
dagblad onzer dagen doet) : waarom houdt het kleine Nederland
geheel Europa in beweging? Het is omdat aldaar het Volk met,
den Vorst wars is van oproer en tweedracht als de pest schuwt.
Ja! ook thans is Nederland door zijn geduld en opofferingen een
voorbeeld voor Europa, waarvan de invloed zich reeds doet,
gevoelen: Europa ziet met diepen eerbied Nederland deszelfsschatten en bloed aan het Vaderland offeren en zelfs WestminsterHall weergalmt met luide toejuichingen van zijnen lof! 2) Nederland is nog door zedelijke kracht Europa's voorbeeld en bolwerk
tegen de Revolutie te gader!" s)
De Openbare Meening was dan ook zeer geneigd om de Poli-

1) Jlassdelsblad 20 Mei 1833.
2) De Torij's hadden in het Britsch Parlement de Politiek van Palmerston
aangevallen.
31 De spreker, van Kampen namelijk, en diens geestverwanten waren niettemin
ste,•ke voorstanders der Revolutie in Frankrijktegen de Bourbons en „de J ezuieten."
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tiek. van Willem i te steunen in zijn Volhardingssyteem tegenover het aannemen der vierentwintig artikelen, mits de Regeering
zorgvuldig allen schijn slechts verborg, alsof men de hoop
bleef koesteren van de verloren macht over de Zuidelijke Neder
te veroveren. Op dat punt was alles, wat in Noord--landewr
Nederland den toon aangaf, zeer prikkelbaar. Overigens haatte men
de „muiters," en had men een onwankelbaar vertrouwen op des Konings wijsheid. Tal van geschriften, redevoeringen en dagbladartikelen uit 'het jaar 1833 en daaropvolgende jaren strekken hiervan ten
bewijze. Zoo b. v. lezen wij in het Handelsblad, (het invloedrijkste
en meest gelezen blad, waarin toen reeds S. P. Lipman, J. de
Bosch Kemper en andere talentvolle mannen schreven), van 7 Mei
1833, over het onveranderd aannemen der vierentwintig artikelen :
„Neen! dit zal onze edele, trouwhartige, vooruitziende Natie
niet gedoogen. Geen vrede, roept zij met luide en onverdeelde
stem uit, indien door ons op zulke voorwaarden, en ook in zul
vorm, die vrede moet gekocht worden. Met dankbaar-ken
vertrouwen houdt de Natie dan ook het oog geslagen op den
Vorst; die kloekmoedig en standvastig in denzelfden geest blijft
handelen. Zij weet, dat de eenige reden van zijn weigering, in uit
haar belang geputte gronden, gelegen is". Volgens dat blad
was het slechts „een in omvang geringe coterie, die de nood
vrede en van aanneming der vierentwintig arti--zakelijbdvn
kelen, zonder eenige wijziging, predikte." Met deze woorden doelde
het Handelsblad op den Standaard, waarin Dirk Donker Curtius
schreef. Daarin werd het aannemen der vierentwintig, artikelen
aangeraden. De latere minister van Justitie (in 1848) werd in
1833 haast beschouwd als een soort van Jacobijn. Zoo werd
de Openbare Meening door invloedrijke mannen en organen
geleid. De Regeering putte uit haar dan ook een groote
zedelijke macht, zoolang die volkswaan , — zoo noemen wij
het thans, -- bleef duren. De Staten-Generaal stonden alle som
welke haar werden gevraagd; zoowel de gewone Begroo--mento,
ting, als het buitengewone crediet. Mocht al eene minderheid,
hetzij om de zaak zelve, hetzij om den vorm, hare goedkeurende
stem weigeren, de meerderheid gaf die, en schonk daardoor aan
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de Regeering de gelegenheid om in het eenmaal door haar gevolgde stelsel te volharden.
Na de weigering van Willem i, om de vierentwintig artikelen
zonder wijziging aan te nemen, en het schorsen der Conferentie
te Londen, bleef de oplossing der Belgische quaestie, eene onaf
zaak, die de Vijf Mogendheden in statu quo lieten, welke-gedan
Belgie niet wenschte te vereffenen, die ook Holland niet wilde
vereffenen, hoeveel inspanning ook van 's lands krachten werd gevorderd, omdat er geen vrede was gesloten. Wij hebben gezien,
hoe de Openbare Meening den Koning stijfde in zijn volharden . Zijne ministers waren mannen, die, hoewel met zekere
zelfstandigheid in eigene administratie, toch eigenlijk niet
anders waren dan N kommiezen des Konings", die zijne bevelen
moesten tenuitvoerbrengen en aan hem alleen verantwoording
schuldig waren. De minister van Buitenlandsche Zaken was
Verstolk van Zoelen; de Binnenlandsche Zaken werden bestierd
door Van Doorn. Van Maanen, die slechts voor eenige weinige
dagen, om der Belgen wille, zijne Portefeuille had moeten nederleggen, was weder minister van Justitie; de Finantiën waren toevertrouwd .aan Van Tots van Goudriaan: allen bekwame mannen;
maar allen gewoon, en ook, ten gevolge hunner politieke begrip
gezind . om zich als uitvoerders der koninklijke bevelen, aan-pen,
niemand dan aan hem verantwoordelijk, te beschouwen.
Willem i scheen de hoop om eenmaal de Zuidelijke Neder-'
landen weder onder zijnen schepter te brengen, maar niet
te kunnen opgeven. Het is den mensch eigen, dat men meent
te zien wat men verlangt. Nu was het duidelijk genoeg,
dat het herstel van Oranje Nassau als Vorst over alle Neder
niet anders zou kunnen geschieden dan door een ale--lande
meenen oorlog; maar wezen tal van omstandigheden er niet
op, dat er wellicht eene worsteling tusschen de Legitimisten
en de Revolutie door geheel Europa ophanden was? En Willem
i rekende zich onder de „legitieme" vorsten: wat evenwel de
Belgen, van af hun standpunt, volstrekt niet wilden toegeven.
De voornaamste steun van „de Revolutie" was zoowel in het oog
van den Koning en diens ministers, als in het oog b. v. van
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Groen van Prinsterer en van de Katholieke Geestelijkheid, de
troon, waarop Lodewijk Philips was gezeten. In 1833 scheen
het alsof die troon zoo wankelbaar stond, dat hij moest omver storten. Republikeinen en Anarchisten bestookten dien van alle
kanten. De hertogin van Berry had de vaan der Legitimisten
voor haren zoon, den hertog van Bordeaux 1 ) opgestoken, en het
scheen bijna zeker, dat de burgeroorlog in Frankrijk zou uitbarsten. Werd het Huis van Orleans verjaagd en kwam dat van Bourbon
weder op den troon, dan had het jonge koninkrijk Belgie in Frankrijk
een machtigen vijand, in plaats van een machtigen bondgenoot.
In Engeland was het alsof het Whig- ministerie zou moeten wijken
voor de Tory's. Geschiedde dit, dan had Belgie, wel is waar niet
een bijzonderen vijand, maar toch slechts een zeer koelen vriend in
het Britsche Kabinet. In Duitschland braken in 1833 oproerige be.
wegingen uit, die door militaire macht moesten worden onderdrukt. Hetzelfde was het geval in Italië, waar men toen reeds
beproefde de Oostenrijkers uit het Schiereiland te verdrijven.
Maar heviger woedde reeds de burgeroorlog in Portugal en in
Spanje. In het eerste rijk betwistte Don Miguel, in Spanje Don
Carlos, beiden broeders des Konings, de erfopvolging aan eene dochter; die haren vader was opgevolgd en door één gedeelte der Natie
als dusdanig werd erkend. Don Miguel en Don Carlos vertegen.
woordigden de partij, die den ouden staat van zaken en den
autocratischen regeeringsvorm wenschten te handhaven: de ,,Liberalen" wilden een Constitutioneelen regeeringsvorm en steunden de jeugdige koninginnen Maria en Isabella. De beide preten.
denten, — zoo werden zij genoemd, — vonden steun te Weenen,
te Berlijn en vooral te Petersburg; maar de Fransche en Britache Kabinetten sloten in den loop van 1834 een Viervoudig
Verbond met de Koningin van Portugal en met de Koningin
van Spanje. Zij mengden zich in de zaken van het Pyreneesche
Schiereiland, waarin een vreeslijke burgeroorlog woedde. Zegevierde in Frankrijk en in Spanje de zaak van de hertogin
van Berry en van Don Carlos, dan konden dezen op den
1)

Thans graaf de Chambord.
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steun der drie Noordsche Mogendheden rekenen en had de
,,Reactie", gelijk de Liberalen het noemden, gewonnen spel. Het
was nu volstrekt geen gewaagde veronderstelling, dat do „partij der
Revolutie" de nederlaag zou kunnen lijden. Ook was het niet geheel
onwaarschijnlijk, dat de revolutionnaire bewegingen, do ijverzucht
en de belangen der Kabinetten aanleiding zouden kunnen geven
tot een oorlog tusschen Rusland, Pruisen en Weenen met Frankrijk; terwijl Brittannië zeer zeker na den val van het Whig.
ministerie eene andere politiek zou volgen. Dat dergelijke om
verwachtingen en de hoop van Willem i in.-standigheop
vloed zullen gehad hebben, is zeker. Het vertrouwen op de gelijk
heid van belangen van het Huis van Oranje Nassau, van den
ouderen tak der Bourbons in Frankrijk en van den mannelijken tak van dat Vorstenhuis in Spanje, was z66 sterk, dat de
aanhangers van de hertogin van Berry beproefd hebben om Willem i voor hare zaak to winnen. In hoeverre en op welke wijze
dit beoogd werd, valt moeielijk te bepalen. Hetzelfde is het geval met
Don Carlos. Ook deze heeft steun gezocht en onderhandelingen zoeken aan te knoopen met Willem i. Dat de Bourbons van Frankrijk en
de Carlisten van Spanje in het ,,rijke Holland" ondersteuning van
geld zochten, is zeker; maar de Hollanders waren een te prak
te speculeerend volk. De mannen van Volharding moch--tischen
ten den val van Lodewijk Philips wenschen, zij waren te ,,antijezuietisch" om te dweepen met den kleinzoon van Karel x of met
Don Carlos.
Daarbij gaf ook de toestand in Belgie, althans eenige verwachting,
-- wij zullen niet zeggen: een gegronde hoop, — dat, ingeval
het Nederlandsche leger eenmaal wederom naar Brussel mocht
oprukken, eene partij zicfi dadelijk voor het Huis van Oranje
zou verklaren. Er waren onder de aanzienlijke familiën nog zeer
vele Orangisten: rijke bankiers, handelaars en fabrikanten,
die volstrekt niet ingenomen waren met den nieuwen staat van
zaken en die de omwenteling van 1830 bleven betreuren. Zij had.den hun orgaan in den Messayer de (Tand, welke, evenals eenige
.andere kleinere bladen, uit Holland ondersteuning ontving. Toen
in 1834 de paarden des Prinsen van Oranje, die op het kasteel
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Ter-Vueren waren gebleven, publiek zouden verkocht worden,
openden de Orangisten eene inteekening, om den Prins zijne
beste paarden als een geschenk aan te bieden. De lijst ging in het openbaar rond. Het Brusselsch gemeen, waaronder een tal Anarchisten
van vreemden landaard scholen, wist een oploop te bewerken, waarbij
een aantal huizen der aanzienlijkste Orangisten werden geplunderd:
zooals de, hotels van den hertog van Ursel, van den Prins de
Ligne, van een graaf d'Oultremont en anderen. De plunderaars
werden wel door de Regeering gestuit en gestraft; maar het feit
zelf bewees, welke aanhangers het Huis van Oranje nog in de
voornaamste steden had. De reeds opgeschroefde verwachting,
die in den Haag gekoesterd werd op een terugkeer van Belgie
onder de vaderlijke regeering van Willem r, werd nog hooger
opgevoerd door ettelijke Zuid-Nederlanders , die naar het Noorden
waren gevlucht, en die als getrouw gebleven ambtenaren in
Holland op wachtgeld waren gesteld. In den loop van 1834
beklaagde men zich, bij gelegenheid der beraadslagingen in de
Staten Generaal, reeds over den invloed van dezen, die niet allen
zich even rustig schijnen te hebben nedergelegd bij hunne
ballingschap. Nog meer ontevredenheid werd bij ettelijke Noord Nederlanders opgewekt door andere vreemdelingen, die het Jourual de la Haye schreven: onder anderen Durand. Men ergerde
zich over den toon, welke door zulke mannen werd aangeslagen,
die de Regeering aanspoorden om een weg te betreden, welken men
in Holland niet begeerde: want zij droomden van eene restauratie
in Belgie. De omstandigheid, dat, gelijk algemeen werd geloofd en later is bevestigd, dergelijke dagbladschrijvers door den
Koning met geld werden gesteund, wekte geen geringe ergernis
op; maar eerst in later jaren rekende men zulks Willem'i als
eene grieve toe. In 1834 was nog alles wat hij deed, het werk
van Pe den besten en wijsten der Koningen."
En de geest van het toongevend deel der Natie en de geest der
Regeering zelve waren derhalve van dien aard, dat zij die ' de
gevaarlijke helling, waarlangs men afgleed, zagen, zeer weinig
daartegen vermochten. Hooren wij het verhaal van L. C. Luzac,
een der talentvolste voorstanders van hervormingen: „de
-
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Kamer," schreef hij in Mei 1845, „was volgzaam en gedwee. Van den
jare 1831 tot 1839 toe, had de Regeering de gewoonte van telkens,
wanneer zij vreesde, dat in de Tweede Kamer der Staten- generaal met
klem op eene eindschikking en de vervulling der belofte van Grond
zou aangedrongen worden, den Minister van Buiten -wethrzing
landsche Zaken tot ons 1 ) te zenden, om ons mede te deelen wat nopens do buitenlandsche aangelegenheden sedert zijne laatste versebijning had plaats gegrepen. De Minister wijdde ons echter in die onder
niet meer, noch verder in, dan hij noodzakelijk-handelig
achtte, en verliet steeds de zaal, zonder dat ons de gelegenheid
overbleef, hem aan de gedane toezeggingen pertinent, te herinneren. Zijne toespraken waren, in den regel, de voorboden
van aanvragen tot volhouding van den gespannen staat van
zaken, van bezwarende leeningen en ingewikkelde finantiëele
operatiën. Van de verbetering onzer Staathuishouding, die
inmiddels al meer en meer dringend werd, kwam intusschen
niets. "
De Finautiën waren en bleven de wel bedekte maar niet geheel
en al verborgen kanker, waaraan Nederland leed. Van tijd tot
tijd rezen er in de Tweede Kamer der Staten- Generaal, van
meer dan éé ne zijde, van Luzac, van Rappard, van Luyben ,
om geen anderen te noemen, aanmerkingen en bedenkingen op;
maar de tegenstand werd telkens, nu eens gemakkelijker dan weder
moeielijker, overwonnen. Onder de middelen, die voortdurend werden
gebezigd, behoorde, behalve het opwekken van de prikkelbaar.
heid der Natie in Buitenlandsche aangelegenheden, vooral een
zeker behendig „omspringen met cijfers" en het putten uit bronne n , waarvan der Vertegenwoordiging geen inzage werd gegeven: uit de Oost-Indische baten 2) en het Amortisatie - Syndicaat.
En dan nam men zijn toevlucht tot leeningen en nogmaals leeningen. Op de begrooting van 1835, had het den schijn, alsof de
Regeering reeds ettelijke bezuinigingen , waarop was aangedrongen, had gemaakt; maar de koloniale baten, waaromtrent aan
1) D. i. de vergadering der Tweede Kamer.
Hierover in een later hoofdstuk.
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de Staten-Generaal geene inlichtingen werden gegeven, hadden
de sommen verschaft, zoodat hetgeen scheen bezuinigd toch
was uitgegeven. De Staten- Generaal namen toen nog met algemeene
-stemmen zoowel de wet op de uitgaven als op de middelen aan;
maar in een geheim comité verklaarden reeds onderscheidene
leden-, dat zij voor het laatst in buitengewone subsidiën zouden
bewilligen, ofschoon de meerderheid meende, dat men in de ontvangen mededeelingen moest berusten en vertrouwen blijven stellen in het Regeeringsbeleid des Konings. Dit diende ten antwoord op eene mededeeling , dat de Nederlandsche Regeering in
overleg met de drie conservatieve Mogendheden (Rusland, Oostenrijk en Pruisen) den tijd nog niet geschikt achtte om op het
weder bijeenkomen der Conferentie aan te dringen 1 ).
Maar a de conservatieve Mogendheden" beheerschten de Politiek, die in de Belgische quaestie werd gevolgd, niet; Lode.
wijk Philips geraakte allengskens met hen op een beteren voet, hoc;
meer hij de Revolutie in Frankrijk wist te beteugelen. Neder
bleef de nadeelen, Belgie de voordoelen van het status-derlan
quo genieten. Bij de beraadslagingen over de Begrooting voor
1836 werden in de Tweede Kamer verscheidene aanmerkingen
gemaakt: dat niet alle uitgaven op de Begrooting voorkwamen ;
dat gewone en buitengewone uitgaven nog door elkander waren
opgegeven; dat vele uitgaven te groot waren; dat geene middelen buiten bezwaar van 's Rijks schatkist, buiten de Begrooting
o m (d. i. uit Oost-Indische baten) mochten gevonden worden.
De Begrooting werd aangenomen: maar vijftien leden van de vijf
en vijftig stemden tegen.
De oppositie tegen de Buitenlandsche Politiek van Willem i
-om niet tot een eindschikking met Belgie te komen en tegen het
finantieele beleid, dat daarvan het onmiddellijk gevolg was, begon
echter zachtkens aan toe te nemen, al zonden de Provinciale Staten nog bijna altijd dezelfde afgevaardigden ter Staten-Generaal.
.Luzac, de uitstekendste verdediger van Hervormingen, werd door
,

1) De Bosch Kemper uit de adviezen van Luzac.
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de Tweede Kamer in 1836 tot eersten kandidaat voor het Presidentschap benoemd, hoewel met geringe meerderheid. Er werden in de zittingen van 1837-1838 meer aanmerkingen dan
vroeger gemaakt op zaken, die het l3inuenlandsch Regeeringsbeleid betroffen. De Oppositie tegen de Begrooting was zeer toe,
genomen; evenwel werd die der uitgaven met 29 tegen 21, die
der middelen met 30 tegen 20 stemmen aangenomren. In Februari
1837 waren door de Regeering aangeboden en door de Kamer aan
wetsontwerpen van leeningeu ten bedrage van-genomd
2'c millioen ten laste van onze Oost- Indische bezittingen. Wan.
neer men nagaat welk een toon bij de beraadslagingen in de. Tweede
Kamer der Staten-Generaal werd aangeslagen en 'wat in de meest
gelezen dagbladen werd gezegd; wanneer men weet wat in som
kringen werd gemompeld, dan is het duidelijk, dat de-mige
stralenkrans, die nog altijd om het hoofd van „Vader Willem"
straalde, reeds belangrijk begon te tanen. Maar men merkte toen
hiervan nog zeer weinig. Toen de Koningin den 12n October 1837
kwam te overlijden, deelde geheel het Volk in het verlies, dat
den geliefden Vorst had getroffen: trouwens de Natie had altijd
aan de Gemalin van Willem i hoogachting toegedragen. Toen later
(22 Juli 1839) het huwelijk van den Erfprins met Sophia van
Wurtemberg aan do Staten- Generaal werd aangekondigd, werd
dit huwelijk insgelijks met groote vreugde door de Natie vernomen. De liefde voor het Huis. van Oranje bleek bij iedere voorkomende gelegenheid.
Maar er kwam eene wending in de Politiek van Willem i
tegenover Belgie. „Het zoogenaamde stelsel van volharding,"
heeft later een Nederlandsch Staatsman 1) geschreven, „kostte
den lande veel geld; meer dan en Vertegenwoordiging en Natie
toenmaals vermoedden, en wellicht ware nog de proef gewaagd
om bij langer volharding, of door nieuwe inspanning het verloren grondgebied terug te winnen , indien niet de drang der
Mogendheden gelijkelijk ware toegenomen met den achteruitgang

1)

Van der Heim in 1862.
ne D.9
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der binnenlandsche geldmiddelen._ Het mag ons thans verbazen,
dat slechts zeer enkelen in den lande toenmaals het nut der
onmiddellijke scheiding en beslissing hebben ingezien uit een
hooger standpunt dan dat van de financieele belangen van Oud-Nederland, en dat de eerste opvatting, die de Belgen alleen beschouwde als muiters, wier verzet moest en kon getuchtigd worden ,
zoo langen tijd hare kracht bij de Natie heeft behouden. In
negen jaren tijds had België zich met ongewone kracht ontwikkeld, en die iets verder zag dan" de algemeene Opinie, dien
kon het niet meer twijfelachtig zijn, of het jeugdige koninkrijk
had te veel levenskracht, dan dat eene diplomatieke schikking
het gedane ongedaan zou kunnen maken. De feiten hadden reeds
voor lang beslist, tcen de Diplomatie haar uitspraak liet hooren:
reeds vó6r 1839 had Belgie een niet te versmaden plaats in de rij der
Natiën ingenomen. Iiet eindtractaat kwam tot stand. Het was
meer dan tijd; want Nederland, door de langdurige spanning
afgemat, met uitgeputte schatkist, zou wellicht gedwongen
zijn geweest op veel schadelijker voorwaarden den vrede te
sluiten."

De redenen, waarom Willem i eindelijk besloot tot het aan
vier-en- twintig artikelen, waren meer dan ééne. In-nemdr
de Tweede Kamer der Staten- Generaal begon zich al meer en
meer een geest van verzet tegen de financieele voorstellen te
openbaren. De. minister Beelaerts. van Blokland, die den overleden Van Tets was opgevolg' , kon niet zoo goed, gelijk men zich
uitdrukte, # den pil vergulden". Trouwens de geschiedenis der
laatste jaren had menigeen de oogen voor den financieelen afgrond
geopend. Daarbij bleek hetajn Willem i, dat de Duitsehe Bond
niet geneigd was in de Luxemburgsche quaestie naar zijn inzichten
te blijven handelen. Het is moeielijk te zeggen of bovendien de
Hoven van Petersburg, Weenen en Berlijn, den Koning der
Nederlanden niet hebben aangeraden om tot een eindschikking te
komen. Dat de Czaar dit gedaan heeft, kan niet betwijfeld worden.
De politieke omstandigheden waren ook voor de groote Mogendheden van dien aard, dat de Belgische quaestie geeindigd moest
wezen, voordat misschien in het Oosten van Europa cene andere niet

DE

244 ARTIKELEN

AAN.

131

minder moeielijke quaestie eene oplossing vorderde. De oorlog,
welken de Pacha van Egypte, Mehemed Ali, zijn Souverein den
Sultan aandeed, zou eerlaag Europa in het allergrootst gevaar
van een Enropeeschen oorlog brengen; waarbij Engeland niet
meer, gelijk in de Belgische quaestie, Frankrijk tot bondgenoot,
maar tot vijand hebben zou en Rusland naar de wapens zou grijpen.
De Oostersche quaestie heeft in 1840 bijna tot een oorlog aan
gegeven: dat de Diplomatie reeds geruimen tijd te voren-leidng
het conflict vreesde 'en daarom een vasten vrede tusschen Neder
zeker.
-landeBgiwscht,
Then de Conferentiën te Londen in October 1833 geschorst
werden, hadden de gevolmachtigden der vijf Mogendheden ge
dat zij hunne beraadslagingen eerst dan zouden hervatten,-zegd,
als de Nederlandsche Regeering, of wel volledige toestem.
ming in de bepalingen omtrent het grondgebied, in de vier•entwintig artikelen, zou gegeven hebben, ofwel de toestemming van
den Duitschen Bond en van de Nassausche Vorsten tot de vereeniging van het hertogdom Limburg met het koninkrijk der Nederlanden
zou verkregen hebben. De Conferentie en de onderhandelingen waren
dus niet geheelenal geëindigd, maar slechts geschorst. Den 13n
Maart 1838 ontving de Tweede Kamer der Staten- Generaal, in
geheim comité, de mededeeling van den Minister van Buiten
Zaken, dat de Koning het besluit had genomen om-landsche
tot de vier-eR•twintiq artikelen onvoorwaardelijk toe te treden.
Deze mededeeling werd met vreugde door het Volk vernomen,
dewijl het daarin de hoop op verlichting der zware lasten zag. De
vier-en- twintig artikelen, die in 1833 zulk eene opgewondenheid
hadden veroorzaakt, moesten thans door de dagbladen weder aan
verreweg de groote meerderheid des volks bekend gemaakt worden,
wilde men weten wat die artikelen eigenlijk behelsden. In rede
geschriften werd de Koning uitbundig geprezen, omdat-voering
hij zulk een offer bracht aan het heil der Natie. Later echter zou
men spreken over de offers, die de Natie had moeten brengen aan
de onverzettelijkheid van Willem i.
Was men in Holland tevreden, geheel anders was het in
Belgie, toen het ruchtbaar werd, dat de Conferentie, op den grond-
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slag der vier-en- twintig artikelen, een einde aan het geschil, dat
reeds jaren hangende was , wilde maken. Een algemeene kreet ging
van het eene eind van Belgie tot het andere op. Nu wilde men onmiddellijk, zonder tusschenkomst der Conferentie, met Holland
onderhandelen. Zoolang dit niet geschiedde, moest het status quo
gehandhaafd worden. Ili 1831 had men, toen de Citadel nog in
de macht der Hollanders was, de vier• en- twintig artikelen kunnen
aannemen, maar thans in 1838 niet meer. Men mocht zijne Limburgsche en Luxemburgsche broeders niet overleveren. De houding,
die men in Belgie aannam, was zoodanig alsof men liever een tweeden
oorlog met Holland wilde wagen, dan toe geven aan de gestelde
voorwaarden. Onmiddellijk geraakte de Belgische Diplomatie,
die te Londen door van de Weyer, te Parijs door Lehon,
beiden zeer bekwame mannen, vertegenwoordigd werd, in beweging.
Zij zochten iederen invloedrijken staatsman tot verdediging van de
belangen van hun land over te halen: zij maakten aanmerking op het
bedrag der interesten, dat Belgie zou moeten betalen. Zij beweerden,
aat de rekening door Holland gemaakt zeer onjuist was; maar boven
alle andere zaken verzetteden zij zich tegen den afstand van het Limburgsch en Luxemburgsch grondgebied. Zij trachtten de zaak op de
lange baan te schuiven; vandaar dat de Conferentiën eerst weder in
het begin van Augustus aanvingen. Als laatste middel beproefden zij den afstand van grondgebied te veranderen in eene
geldelijke opoffering van zestig, des noods van honderd millioen
francs. Niet het minst beproefde men om de sympathie van En.
geland en Frankrijk voor Belgie op te wekken. Gerlache werd
naar Londen, Felix de Merode naar Parijs gezonden. Montalembert, de schoonzoon van Felix de Merode, liet zijn wel
gunste der Belgen in de Kamer der Ver -sprekndtm
Mooren. Men mocht er evenwel niet in slagen-tegnwordi
om van deze quaestie van grondgebied eene zaak te maken, die
alléen Holland en Belgie betrof. Zoowel Lord Palmerston als
Lodewijk Philips beschouwden haar wel degelijk als eene Europeesche, zoodat Belgie hierin moest berusten.
Eene andere zaak van groot belang was de regeling der som,
die ter betaling van de inteiesten der schuld van 1815-1830
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gemaakt, aan Nederland jaarlijks zou uitgekeerd worden. In
1853 was, gelijk wij reeds verhaald hebben, het cijfer bepaald op
ƒ8,400,000. Van Belgische zijde beweerde men, dat mennauwelijks meer dan drie millioen behoorde te betalen. Engeland en
Frankrijk waren op de hand van Belgie, Rusland vooral
steunde Nederland; maar de gevolmachtigden ter Conferentie, —
grootendeels niet meer dezelfden als bij den aanvang, -- wilden
een eind aan de zaak maken. Den 6n December 1838 werd de
som, die Belgie jaarlijks zou moeten uitkeeren, bepaald op vijf millioen guldens. In Belgie beproefde men nog om zieh te verzetten tegen de besluiten der Conferentie. Men nam zelfs üitgewekene Poolsche officieren in dienst, om zich tot een oorlog met
Holland voor te bereiden. Maar de Conferentie bleef onverzettelijk; hoewel in eenige andere zaken, betreffende het Loodswezen, nog veel aan der Belgen eischen werd toegegeven. In Nederland berustte men in de einduitspraak der vijf groote Mogendheden.
Den 1° Februari 1839 werden de vier•en•twintiq artikelen, zooals zij nu gewijzigd waren, door de Regeering aangenomen; den
19n April werd het Tractaat met de Mogendheden gesloten, en eindelijk den 8° Juni 1839 vond de Ratificatie plaats. Het scheen aan
alsof men in Belgie zich wilde blijven verzetten; maar-vankelij
de wijsheid van Leopold i en het gezond verstand van de meerderheid der volksvertegenwoordiging voorkwamen een hoogst onvoorzichtigen tegenstand. T-let duurde evenwel tot in 1843, eer
alle hangende zaken tusschen Nederland en Belgie voorgoed waren
geregeld.
Zoo eindigde de vereeniging en de strijd door een geweldige scheiding van Noord- en. Zuid- Nederland. Ziet men met
een kalm oog terug op die vereeniging en die scheiding, dan
komt men tot de gevolgtrekking, dat de zeventien provinciën, door
Karel v tot één Rijk vereenigd, door het autocratisch bestuur van
Philips ii en de Calvinistische Furie van 1578 weder van elkander
gescheurd, na meer dan twee eeuwen weder tot één geheel verbonden, een schoon en machtig koninkrijk hadden kunnen vormen,
dat met dubbele kracht èn in Europa en in Azië zich had kunnen
ontwikkelen; zoo niet de oud -Hollandsche eigenwaan, die de Belgen
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als de minderen beschouwde; de Neocalvinistische zucht om de Zuidelijke gewesten te ,,verlichten"; het monarchaal oligarchisch regeeringsstelsel van de Bene zijde, het Fransquilloneeren 1) van het Bene deel
der Zuidelijke Provinciën; de tegenzin om' zich aan de Hollandsche
,,overheersching" te onderwerpen; de vrees der Geestelijkheid voor
Caesaro-papistische plannen van een Protestantsch vorst; de revolutionnaire aspiratiën van een groot deel der zoogenaamd ,, ontwikkelde" klassen; de tegenstrijdige belangen op stoffelijk gebied
van de andere zijde, de scheiding hadden veroorzaakt.
Had deze kunnen voorkomen worden? Ja, maar daartoe had
meer behoord dan een bekwaam, werkzaam en ijverig vorst; daartoe
ware een geniaal staatsman noodig geweest, zooala Frankrijk er een
heeft gehad in Hendrik iv.
Bij de eindregeling in 1839 kwam dat gedeelte, hetwelk thans
.onze provincie Limburg is, aan bet koninkrijk der Nederlanden;
maar het kwam als vergoeding voor het deel van Luxemburg, dat
onder zekere verhouding aan den Duitschen Bond was afgestaan: de
beide vestingen Maastricht en Venlo uitgezonderd. Het moest een
bepaald contingent bijdragen aan het Bondsleger; maar in wetgeving en administratie, ook in de vertegenwoordiging ter Staten -Ge•
neraal, werd het met de Nederlanden vereenigd. De bevolking
bleef nog lang Belgisch gezind en zag met leede , oogen zich bij
Holland gevoegd; maar een verstandig gematigd bestuur, zooals
dat van Willem ii, verzoende het al zeer spoedig met den Vorst en
met de Regeering. Het is de vraag of, indien een geest als die onder
Willem i heerschte ware blijven duren, of, wanneer men de Limburgers hadde willen behandelen als een ,, klein Spanje", gelijk
sommige drijvers dit in onze dagen nog wel zouden wenschen,
die verzoening wel zoo spoedig zou hebben plaats gehad.
De eindregeling der verhouding van Limburg tot het Koninkrijk der Nederlanden kwam echter niet zoo dadelijk tot stand.
Bij de Grondwetherziening van 1840 waren er nog Beene leden
voor Limburg ter vergadering van de Staten-Generaal. Eerst toen
de herziene Grondwet werd ingevoerd, werd het hertogdom Lim1) Wij gebruiken deze Vlaamsclie uitdrukking: de lezers zullen begrijpen
wat het beteekent.
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burg, gelijk het werd genoemd, daarin door drie leden verte
-genwordi.
Willem i, die bij eene rondreize door zijn Rijk, in 1837, nog
met ongeveinsde geestdrift was ontvangen, had, eer het jaar
1840 was begonnen, bijna geheelenal zijne populariteit verloren.
In 1839 reeds begon de oppositie tegen zijn regeeringstelsel zich
met zeer veel kracht te vertoonen. De vroeger afgodisch
vereerde vorst werd op meer of minder bedekte wijze, somwijlen
zelfs vrij ruw, in sommige blaadjes aangevallen. Die blaadjes,
geschreven door lieden, als zekere Meeter, intriganten, die munt
beproefden te slaan uit smaad en verdachtmaking, werden door
duizenden met genoegen gelezen. Andere, deftiger bladen, waar.
ouder de Arnliemseke Courant de voornaamste plaats innam, ver.
oordeelden insgelijks het regeeringsbeleid van Willem i, wel is
waar meestal in gematigder termen, maar toch dikwijls ook vrij
oneerbiedig. De omstandigheid, dat zij zeer vele lezers vonden,
die behagen schepten in het berispen van den Koning en de
ministers, was wel een bewijs van de veranderde volksgezindheid.
De tegenstand en de blaam, welke Willem i in 1839 begon
te ondervinden, was aan meer dan één factor te wijten. Limburg
was zoo even van een Belgische een Hollandsche Provincie geworden tegen don zin der bevolking. In Noord-Brabant was de.
Koning nooit bemind geweest. De Katholieken boven den Moerdijk
eerden hem wel, gingen wel mede met de algemeene Opinie, maar
beminden hem niet. Een zeer groot deel der meer beschaafde
en ontwikkelde burgerij, die door de nog zeer oligarchische staats.
instellingen geen deel aan het staatsbestuur kon hebben, was
gewonnen voor dezelfde begrippen omtrent de constitutionéele,
liberale instellingen als welke thans in Belgie heerschten on in 1829
in Noord•Nederland zoo algemeen veroordeeld werden. De kennis,
die men had verkregen van den finaneieelen afgrond, waarvoor
men stond, had het vertrouwen van velen in teleurstelling en
wantrouwen veranderd. De oppositiebladen, de schimpschriften,
die vroeger met verontwaardiging zouden zijn bejegend, werden
thans gretig gelezen en besproken: zij vermeerderden de ongui^,.
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stige..gezindheid van de meesten, die niet op ,,de kussens zaten"
of profijt hadden van den bestaanden toestand.
Maar evenveel als de politieke zienswijze der Liberalen,
bracht tot dat oudermijnen der populariteit van Willem i bij
de houding, welke de ijverige Protestanten tegenover hem meenden te moeten aannemen. In den loop van 1839 verspreidde
zich het gerucht, dat de eenmaal zoo aangebeden Koning in het
huwelijk wilde treden met eene Belgische, met eene Roomsche ! !
Gravin Henriëtte d'Oultremont 1 ), die lange jaren hofdame van
de Koningin was geweest. Een kreet van verontwaardiging ging
op! Het scheen alsof Willem i een afvallige zou gaan worden.
De gemoederen van het Protestantsche deel der Natie werden
verhit; hoe orthodoxer, hoe meer ingenomen men was tegen het Papisme, hoe meer de verontwaardiging zich uitte in vlugschriften en
particuliere gesprekken. Er werd in predikatiën, in gebeden na de
preek gezinspeeld op den dreigenden afval, zoodat ieder kerk
begreep waarop de predikant doelde. Dit geschiedde niet-ganer
alleen in kleine steden, in dorpsgemeenten, maar zelfs tot in
Den Haag: zelfs op een tijd dat de leden der koninklijke familie
de godsdienstoefening bijwoonden. Eene deputatie van predikanten,
officieel daartoe aangewezen, met den toen beroemden Amsterd amsehen predikant W. Broes als spreker, werd afgezonden, om Z. M.
over diens voorgenomen huwelijk te onderhouden en hem te smeeken
dat hij daarvan zou afzien. Toen het in Maart 1840 bekend werd,
dat Willem i van zijne huwelijksplannen had afgezien, bedaarde
de opgewondenheid wèl, maar het onwankelbaar vertrouwen van
het meest Protestantsche gedeelte zijner onderdanen kwam niet
meer terug: het zaad van verdachtmaking, tegen hem uitgestrooid,
droeg vruchten.
De agitatie tegen het huwelijk van Willem i met eene Room.
sehe, en nog wel met eene Belgische , viel terzelfder tijd voor,
dat do Regeering hare financieele plannen moest verdedigen en
-

.

1) Het geslacht der d'Oultremonts omhelsde de zaak der Belgische omwenteling, maar Henriëtte bleef getrouw aan de Koningin. Ilare moeder was eene
protestantsche Hollandsche vrouw, van de aanzienlijke Amsterdamsehe familie,
.Kartsinek.
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zoo mogelijk door eene nieuwe leening in de behoeften van de
schatkist voorzien. Toen de zitting van de Tweede Kamer der
Staten- Generaal (1839-1840) werd geopend, kondigde de Regeering aan, dat het tijdstip gekomen was, om zich met eene herziening der Grondwet bezig te houden. 1 ) Den 21° October bood
de Minister de Begrooting aan met het voorstel van Bene leening
ten bedrage van zes -en vijftig millioen ten laste van onze Oost.
Indische bezittingen. Algemeen was de ontevredenheid in den
lande. Wel mochten zij, die zich met de ,, Politiek" bezig hiel
ingenomen zijn met het vooruitzicht van eene herziening-den,
der Grondwet, maar de zekerheid, dat er weder zoovele millioenen
te kort waren, dat er geleend moest worden, dat er betaald zou
moeten worden, maakte de bedachtzame Hollanders hoogst ontevreden. De beraadslagingen der Staten- Generaal kenmerkten
zich dan ook door eenen toon, die zeer veel afstak bij den vroegeren
toon van bereidvaardigheid en opoffering. Wat zou dan wel het geval geweest zijn, indien zij, die toen als „vertegenwoordigers der
Natie" beschouwd werden, werkelijk niets anders waren geweest
dan do vertegenwoordigers eener nog niet geheelenal ter neer
kwamen tal van omstandigheden-geslanburoich!E
aan den dag, dat de Regeering gehandeld had, gelijk iemand,
die in benarde financieele omstandigheden verkeert, en dat zij „had
geknoeid,"' b. v. dat zij haar toevertrouwde gelden, onder andere-voor
den geprojecteerden Rijnspoorweg, had gebruikt. Het gevolg der beraadslagingen was, dat(20 December 1839) het voorstel van de leening
verworpen werd met 39 tegen 12 stemmen. Ook de Begrooting
wedervoer hetzelfde lot. De minister van Koloniën, Van den
Bosch, en die van Financiën, Beelaerts van Blokland, namen hun
ontslag. Na een interim werden J. C. Baud voor de portefeuille
van Koloniën en J. J. Rochussen voor die van Financiën benoemd. Een credietwet werd voor een half jaar aangenomen.
Den 30n December 1839 werden aan de Staten- Generaal vijf
wetsontwerpen ter wijziging van zooveel artikelen van de Grond.
1) I3et lag in het systeem van volharding, eerst thans over te gaan tot de
grondwetsherziening, die een gevolg der scheiding van België moest wezen.
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wet van 1815 aangeboden. Zooals in de koninklijke boodschap
word uitgedrukt bepaalde de herziening zich tot hetgeen door den
veranderden toestand der zaken, (de afscheiding van Belgie), volstrekt
noodzakelijk geworden was. „Zoo evenwel," werd er tevens in de koninklijke Boodschap gezegd, „dat wij geneigd blijven, al datgeen
wat ons, ter bevordering van het geluk der Natie, mocht voorkomen in dit opzicht noodzakelijk te zijn, altijd als een nader
onderwerp onzer landsvaderlijke zorg in overweging te nemen."
De Koning verklaarde zich dus bereid de wijzigingen van andere artikelen der Grondwet tot een punt van beraàdslaging te
maken.
Ofschoon de publieke Opinie zich in 1840 volstrekt nog niet
zeer luide over de Grondwetherziening liet hooren (althans wanneer men daarmede vergelijkt wat in later tijden is geschied), toch
traden er eenige talentvolle mannen met voorstellen, in openlijke
geschriften geformuleerd, voor den dag. Onder dezen trokken het
meest de aandacht J. R. Thorbecke, die in liberalen zin, en
G. Groen van Prinsterer, die in hetgeen hij anti•revolutionnairen
zin noemde, wijzigingen begeerden. Vijf leden der Tweede Kamer,
waaronder Luzac, wilden dat de Staten- Generaal verdere voor
zouden doen, maar dit werd niet aangenomen. Nu diende-steln
de Regeering (18 Maart) een tweede voorstel van zeven artikelen
in. De geheele wijziging van de Grondwet zou n». bestaan:
10 in regeling van het stemrecht in de steden en het platteland
bij de wet; 2° vermindering van het inkomen van de kroon
tot op f 1,500,000; 30 mededeeling aan de Staten-Generaal van
den financieelen toestand der Koloniën, en regeling van het
overschot dier financiën bij de wet; 40 wijziging van de Begrooting, die voor twee jaren zou worden vastgesteld; 5° periodieke
aftreding der leden van de stedelijke raden; 6° benoeming der
leden van de Rekenkamer voor hun leven; 70 verandering in
het defensiestelsel. De wijzigingen bepaalden zich dus bij eenige
nevenomstandigheden : in de hoofdzaak bleef de Grondwet dezelfde
als die van 1815.. Ilet voorstel voldeed dan ook volstrekt niet
aan hen, die ingrijpender veranderingen wenschten: zooals recht
verkiezingen en ministerieele verantwoordelijkheid;-strekch
-
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maar op dit laatstgenoemde punt gaf de Regeering (16 Mei) toe.
Nu nam de Tweede Kamer (18 Mei) de Begrooting, in December
1839 verworpen, aan. Er werd verder voortgegaan met het
beraadslagen over eenige wijzigingen; hiertoe behoorde de splitsing van Holland in twee provinciën 1) en de opname van Limburg
als elfde provincie. Met nog andere voorstellen, die werden
aangenomen, betrof het getal der wijzigingen in het geheel
13 artikelen, welke den Nn Juni werden aangenomen. Zou die
wijziging echter tot Wet verheven kunnen worden, dan moest zij
goedgekeurd worden door eene Tweede Kamer der Staten-generaal
in dubbel getal, De Provinciale Staten werden opgeroepen tot
nieuwe verkiezingen. Onder de invloedrijkste en uitstekendste
leden, welke in de dubbele Kamer het eerst als vertegenwoordigers
verschenen, behoorden J. R. Thorbecke en G. Groen van Prinsterer. Den 4n Augustus 1840 werd de wijziging der Grondwet
aan de Dubbele Kamer aangeboden en vingen de beraadslagingen
aan. Zij duurden tot 2 September, toen alle artikelen, behalve
dat op het stemrecht in de steden, 2 ) waren aangenomen. Den
6n September ontving de nieuwe Grondwet, ook door de Eerste
Kamer goedgekeurd, de koninklijke bekrachtiging. Zij werd over het
algemeen genomen koel ontvangen. Elf leden stemden tegen alle
artikelen, omdat zij de wijziging der Grondwet onvoldoende achtten.
Tot die elf behoorden Thorbecke, de Kempenaer, van Dam van
Isselt, Luiben en Storm, allen mannen, die later nog meer op
den voorgrond zijn gekomen.
Willem i bekrachtigde dan de gewijzigde Grondwet: ook met
de ministerieele verantwoordelijkheid. De beraadslagingen hadden getoond, dat de Oppositie tegen zijn regeeringstelsel zeer veel in kracht
gewonnen had. Tal van omstandigheden, niet het minst de uit
pers, die reeds grooten bijval vond-spatingerbdloz
bij het Volk, bewezen, dat hij de liefde van een aanzienlijk deel
.

,

1) Er waren vóór 1840 wel twee gouverneurs en twee colleges van Gedeputeerde
Staten, maar de Provinciale Staten vormden slechts één enkel lichaam:
2) Hierdoor werd de periodieke aftreding der leden van de Stedelijke Raden
verworpen , en bleven de eenmaal gekozenen lid voor hun leven. In 1848 werd
aan deze oligarchic een einde gemaakt.

14O

AFSTAND VAN WILLEM I

der Natie had verloren; zijn staatkunde tegenover Belgie had de
nederlaag geleden; zijn stelsel van Volharding was verderfelijk
geweest; de financiën des Rijks waren in schier hopeloozen
toestand; de rentelast beliep in 1815 vijftien, in 1830, drie
twintig, in 1839 vijf-en. dertig millioen guldens; — (en-en
dat voor eene bevolking van even twee millioen!) — het volk,
vooral de predikanten, die eenmaal zijne schier afgodische
bewonderaars waren geweest, had hem gedwarsboomd in eene
teedere zaak van zijn huiselijk leven; de acht-en•zestig-jarige
grijsaard, die vijf-en- twintig jaren geleden zijne Dynastie zoo
schitterend had zien opgaan, zag, hoe de glorie daarvan taande
in den avond van zijn leven: geen wonder dat hij besloot afstand
te doen van den troon. Onverwacht, verrassend, maar volstrekt
geen reden tot droefheid, was voor het Nederlandsche Volk
de tijding, dat op den 7e October 1840, op zijn lustslot het
Loo, Willem i afstand had gedaaq ten behoeve van zijn wettigen opvolger. De Koning gaf als beweegreden hiertoe op, dat
jeugdiger krachten dan de zijne noodig waren. ,Wij gevoelen
de zorgen en moeielijkheden van de Regeering meer en meer
bij het klimmen der jaren en bij het besef der verplichting, die
op ons ligt om voortaan, in de behandeling der zaken van het
Rijk, zenige andere maatregelen te volgen dan die, welke v66r
de veranderingen en bijvoegingen, in de Grondwet gebracht, door
haar waren vastgesteld en voorgeschreven." In deze woorden,
gesproken bij den troonsafstand, ligt de voorname reden van den
stap, waartoe Willem i besloot. Hij had zich altijd tegen ministerieele verantwoordelijkheid verklaard: deze was nu opgenomen
in de gewijzigde Grondwet; hij wilde dan ook liever afstand van den
troon doen dan van zijn stelsel.
Zeer spoedig verliet de eerste Koning der Nederlanden , die
den titel van Graaf van Nassau had aangenomen, het land waarover hij had geregeerd; hij wilde zijn laatste levensdagen eindigen in
den vreemde; hij huwde (16 Februari 1841) met de gravin d'Oultre•
mont;leefde op een landgoed in Silesië pf te Berlijn en soms op het
Loo; hij stierf aan eene beroerte (12 December 1843) te Berlijn.

HOOFDSTUK VI.
Eerste jaren der Regeering van Willem II,

Willem ii besteeg den troon, in de volle kracht van den mannelijken leeftijd, -- hij was geboren den 6n December 1792, —
maar op Benen leeftijd, dat de begoochelingen reeds zijn geweken
en de vaak zoo droeve lessen der werkelijkheid op iemand hare
onuitwischbare indrukken hebben achtergelaten. Hij moest
Koning zijn over een Volk, dat met warme liefde aan zijn Vorstelijk Huis was gehecht; dat voor Oranje een schier afgodischen
eerbied had gekoesterd; dat, althans gedurende een reeks van
jaren, iedere zaak, die slechts zweemde naar tegenkanting of
afkeuring der Regeeringsdaden, beschouwd en behandeld had
als een soort van oproerige gezindheid jegens # Vorst en Vaderland." Maar het was er verre vandaan, dat de vermoedelijke
troonopvolger altijd was behandeld geworden door den Koning, zijnen vader, altijd was geëerd en geacht geworden
door de Natie, gelijk hij het, om zijne geboorte en zijne edele
hoedanigheden, verdiende. Willem i had den Prins van Oranje
niet altijd recht laten wedervaren. De zoon had andere hoedanigheden van geest en van karakter dan de vader. Van jongs
af gewoon op het oorlogsveld, in het leger van Lord Wellington,
te leven, had hij daardoor eigenaardigheden, die minder in overeenstemming waren met de # burgerlijke manieren" van Willem I.
Van zijn geboorteland verbannen, in de jaren waarin men de
diepste indrukken eener nationaliteit ontvangt, was hij, in zeden,
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manieren en denkwijze veel minder ,,Hollander" dan Willem i.
Hij scheen meer voorliefde te gevoelen voor het Belgisch karakter en de Zuid.Nederlandsche volksmanieren,
De Koning, zijn vader, scheen hem in vele opzichten minder vertrouwen te schenken, dan aan Prins Frederik. De invloed
van den Prins van Oranje op btaatszaken was dan ook niet zoo
groot, als men moest verwachten, dat hij als troonsopvolger zou
hebben genoten. Het was er verre vandaan, dat hij zijne goed
schonk aan de binnenlandsche Politiek van Willem i,-keuring
omtrent diens onderdanen der Zuidelijke provinciën.
De Prins van Oranje was door dit alles aan vele verdenkingen
blootgesteld geweest. Goedhartig en misschien te veel vertrouwende
op de menschen, was hij, vooral in de eerste jaren na 1815
meer dan eens door zijne omgeving gecomprómitteerd geworden.
De laster en waarschijnlijk ook de onedele berekeningen van ge.
wetenlooze partijmannen hadden een blaam geworpen op zijn eerlijkheid. Men was zelfs zoo verre gegaan dat men uitstrooide,
dat hij zelf de diamanten zijner gemalin had gestolen: eene
schandelijke „politieke daad" niet ongelijk aan die, welke door
eene gewetenlooze oppositie in Frankrijk tegen het Koninklijk
Huis werd gebezigd. Later beschuldigde de bovendrijvende partij
in de Noordelijke provincien hem, dat hij, in zijn hart, al te weer
Belg was. Men zocht het Volk in den waan te brengen, dat de
Prins van Oranje eenmaal Koning geworden, zijn Oud- Nederland
zou veronachtzamen om den nieuwen Nederlander, den Belg, te
believen.
Toen de staatkundige blik van den Prins van Oranje, in dit geval
scherper, dan die zijns vaders, de noodzakelijkheid van grootere inwilligingen aan de ontevredene onderdanen van het Zuiden inzag,
wekte dit de misnoegen, ja wat meer is den argwaan op der machtige
partij, wier begrippen omtrent 's lands Regeering nog geheel en al
gegrondvest waren op het overwicht van het Hollandreh en
Protestantsch element. De gebeurtenissen der Octobermaand
van 1830 in Antwerpen maakten die partij, welke toen krachtigen steun vond in het nationaliteitsgevoel, zóó verbolgen, dat
hare opgewondenheid tegen den troonsopvolger inderdaad ge.
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vaarlijk begon te worden. Het krijgsmansbeleid van den ,Overwin•
naar bij Hasselt en "Leuven" deed de openbaremeening wel weder
zwenken ten gunste van den Prins van Oranje; maar toch bleef
een aanzienlijk deel van het volk van Noord-Nederland hem
altijd eenigermate met een wantrouwend oog gadeslaan.
Zij die dit deden, waren de ijverige Protestanten, dezulken vooral,
die in de Hervorming nog altijd den steun van den Nederlandschen
Staat bleven zien; die nog altijd als zinnebeeld bleven hechten aan de
Nederlandsche Maagd, die de Vrijheidsmuts omhoog geheven houdt,
steunende op den Bijbel. DePrins van Oranje had zich altijd, in veel
grootere mate dan zijn vader, minnelijk, -- en laten wij het
zeggen, -- ook voorzichtig jegens de Katholieke Geestelijkheid
gedragen. Willem i had haar altijd beleefd, maar koel behandeld:
als eene macht in den Staat — na 1815, -- maar als eene
macht, die men moest beteugelen, die men aan het koninklijk Gezag
moest onderworpen maken; De Prins van Oranje daarentegen
had altijd haren grooten invloed, vooral als een steun der
orde, erkend en zich minnelijk en voorkomend jegens haar be.
toond. Hit was meer dan de nog volstrekt niet uitgedoofde Calvinistische felheid kon verdragen. Men verlieze toch nooit uit het
oog dat, al mocht de Calvinistisch-Dordsche Synode reeds door
het grootste deel der predikanten als „verouderd" worden beschouwd, het begrip van de meerderheid van de Protestanten
boven de Katholieken no tot de ingewortelde overleveringen behoorde, waarvan de predikanten en de „ijverige Hervormden" geen
afstand konden gedoogera. Het is een feit, door de historie van alle
eeuwen aangetoond, dat eene Caste of Corporatie zich een tijd lang
des te steviger blijft vastklampen aan hare zedelijke meerderheid,
naarmate het tijdstip meer nabij is gekomen, dat haar die zal ontglippen. De omstandigheid, dat de Prins van Oranje, in het kerkelijke, minder nauwgezet was, dan Willem I; dat hem de predikatiën niet zoozeer schenen te bevallen als aan zijn vader,
gaf aanleiding om hem van ind erentieme te beschuldigen. Van
uit de kerkelijke kringen in de Hofstad verspreidde zich deze
meening zeer spoedig over geheel het land. Men kan dan ook
zeggen, dat Willem ii nooit bij de predikanten „hoog is aange..
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schreven geweest" 1 ). Men ging in latere jaren wel niet zoo ver
als in 1830, toen men beweerde, dat de - Prins van Oranje
Roomseh 2 geworden was; maar men bleef hem toch ten kwade
duiden, dat hij te veel met de Roomschén ophad.
Die verdenkingen, waaraan Willem ii, bij een zeer belangrijk
deel der Natie heeft blootgestaan, hebben den geschiedschrijver 3
van zijn leven, die uit zeer vertrouwbare bronnen zijne inlichtingen heeft geput, in zekere mate genoodzaakt om den Koning
tegen beschuldigingen van dien aar.l te verdedigen. Tot verklaring der
godsdienstbegrippen van Willem ii, deelt hij onder andere het
volgende mede, dat voor ons van te veel belang is om het onvermeld te laten: „Er was iets in de Protestantsche kerkleer,
waarmede hij (Willem ii) niet instemde, en iets in den kerkvorm,
dat hij niet goedkeurde. De regel: „iedereen is wettig uitlegger
van den- Bijbel" door de kerkhervormers der xvie eeuw tegenover het gezag van Rome's credo gesteld, — deze grondregel
scheen hem toe een gevaarlijk beginsel van vrijdenkerij te
bevatten en tot allerlei loszinnigheid van meeningen te leiden. —
Voorts beschouwde hij de Hierarchische inrichting van de Roomsche,
zoowel als van de Anglicaansche en van de Grieksche Kerk,
als een krachtiger steun voor de maatschappelijke orde in het
Staatsleven der Volken, dan den Republikeinschen vorm der Schotsehe en Nederlandsche kerken. Reeds als Prins van Oranje heeft hij
zijn vader gewaarschuwd tegen de pogingen van den Revolutiegeest der Eeuw, tot ondermijning van den grond der Roomsche
Kerk. Sommige dezer denkbeelden hebben eene geheele wijziging
)

)

1) Deze woorden zijn niet geschreven dan na veel onderzoek.
2) Op dievertellingen, mij gewaarborgd d or een zeer geloofwaardig persoon
i an zeer aanzienlijke familie, die veel kon weten, doch sinds jaren overleden is,
zinspeelt, wat men in de Gedenkschriften van Van der Duyn van Maaldam, bl. 240
,

leest: Herinnering van een gesprek over den Prins van Oranje en zijn onderneming te Antwerpen. A. „Gij zult zien, men zal hem dwingen Katholiek te
worden, en hij zal het zich laten welgevallen. — Ik geloof het niet, maar wat
zou dat dan nog? — A. Welk eene schande! — B. Laat ons staatkundig
spreken, als mannen, die de zaken uit een verheven oogpunt beschouwen, of
zijn wij kwezels, die wereldsche en hemelsche zaken met elkander ver•

warren?"
3) Bosscha.
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ondergaan door al hetgeen hij in de vijf eerste maanden zijner Regeering gelezen en gehoord heeft 1 ), en bepaaldelijk heeft hij van toen
af de Protestantsche bevolking van zijn Rijk meer qls de kern van zijn
Volk leeren beschouwen. Maar hij sprak over deze onderwerpen,
gelijk over andere met meer openhartigheid dan voorzichtigheid, en
daaruit ontstonden eenzijdige opvattingen en valsche voorstellingen
zijner denkwijze, die niet altijd wederlegging vonden. Wanneer men
in dit hoofdstuk, zegt Bosscha, het waarachtig verhaal geleverd
heeft van de wijze, waarop Willem il voor de godsdienstige belangen
van zijn volk geijverd heeft, en men verneemt hoe men het Volk
heeft doen gelooven, dat hij een man was zonder godsdienst, door
elkander in de ooren te fluisteren, dat hij zelfs nooit eene geloofsbelijdenis had afgelegd; dan zal men een maatstaf hebben ter
beoordeeling, wanneer de overlevering van zijnen tijd ook andere
lasteringen aan een volgend geslacht mocht overbrengen." En
die lasteringen, die door zoogenaamde „volksmannen ", door
velen, die zich „Liberalen" noemden, sinds des Konings komst
tot den troon gewetenloos verspreid, gedachteloos aangehoord en
geloofd zijn geworden, zijn van dien aard, dat wij ze liever
onvermeld laten. De geschiedschrijver doet genoeg, wanneer hij
verhaalt dat zij zijn verspreid en wanneer hij ze schandvlekken
voor de eer eener Natie noemt.
Willem ii aanvaardde de Regeering met de beste bedoelingen
om de rampen te lenigen, die door de gebeurtenissen sedert
1830 waren veroorzaakt. Hij wilde de eenheid tusschen de
twee ongelijke gedeelten van zijn Rijk, tusschen dat beneden en
dat boven den Moerdijk, tot waarheid maken. Hij zocht dit
niet zoo zeer in eene verandering van de staatsvormen, ofschoon
latere gebeurtenissen getoond hebben, dat bij, zoo noodig,
bereid was deze aan te nemen, dan wel door het heelen der
wonden, die den Staat waren geslagen, en door bevrediging
der gemoederen. De wond, die kankerachtig voortwoedde en
de welvaart van den Staat dreigde te vernietigen, was de ontredderde toestand der financiën, -- waarover later: -- de
1) Bij gelegenheid van den strijd over de onderwijswetten en het Concordaat.
2

D.
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bevrediging der gemoederen moest bereikt worden door het weg
grieven, welke een aanzienlijk deel der Natie beweerde te-nemdr
hebben en waarvan zij herstel verzocht. Dat deel der Natie
waren de Katholieken en de Afgescheidenen. De godsdienstquaestie
was ook hier weder het belangrijke vraagstuk, dat ter oplossing
aan de Politiek werd voorgelegd.
Door de grieven, waarvan het katholieke deel der bevolking van
den Staat herstel verlangde weg te nemen, kon altéén die volledige
eenheid, waardoor allen, zoowel aan de Maas als aan den Amstel, zich
burgers van één Staat zouden gevoelen, hersteld worden. Men heeft,
— de geschiedenis van ons land sedert 1830, is nog niet geschre•
ven, of altéén van uit een Hollandsch en een Protestantsch
standpunt, — tot nog toe niet genoeg gewezen op dat groote
werk van Pacificatie (men veroorlove ons het aldus te noemen),
waardoor Willem ii de beide provinciën, Noord -Brabant en Limburg met Nederland en met de Dynastie van Oranje heeft
verzoend. Had Willem i diezelfde Politiek gevolgd omtrent alle
Zuidelijke Nederlanden, die Willem ii gevolgd heeft ten opzichte onze
twee. Zuidelijke provinciën, wellicht had het Huis van Oranje
dan nog zoowel te Brussel als te 's•Gravenhage, zoowel te Antwerpen als te Rotterdam geregeerd. De godsdienstquaestie en die van
het Onderwijs, die daarmede was verbonden, dreigde ook thans weder
den steen des aanstoots tusschen Noord en Zuid te worden. De
Protestantsche vooroordeelen, — laten wij het liever noemen de
Calvinistische felheid, — dreigden de klove weder te verwijden.
Willem ii heeft. wol is waar, niet geschonken wat hij wenschte,
maar hij heeft een grooten uitslag verkregen: hij is bemind en zijne
Dynastie is geëerd geworden in Noord-Brabant en Limburg.
De bevolking dier twee provinciën heeft haren Vorst begrepen
en is horn dankbaar gebleven voor zijne goede bedoelingen. Wij
hebben er reeds op gewezen, hoe hij daarom van ltoomschgezindheid is beschuldigd geworden. Men heeft zijne houding
tegenover de Katholieken niet toegeschreven aan zijn edel hart
en aan zijn helder politiek inzicht, maar aan zijne onverschillig
zaken van godsdienst en aan zijne begeerte om Belgie te-heidn
herwinnen. Het blijft Bene quaestie, waaromtrent liet geslacht
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dat thans leeft, nog niet volledig genoeg is ingelicht, in hoeverre
en hoelang Willem ii nog hoop gekoesterd heeft, dat Belgie weder
onder de Dynastie van Oranje zou terugkeeren. Er ligt nog veel
duisters over ettelijke zaken , waarover wij niet verder zullen
uitweiden, omdat zij minder tot de geschiedenis van ons volk
behooren; maar het is zeker, dat de houding van Willem ii
jegens zijne onderdanen in de twee Zuidelijke provinciën het gevolg
was van eene gezonde staatkunde, en welke eene geheel andere
was dan die waardoor Belgie voor Oranje is verloren gegaan. Zoo
is het ook genoegzaam zeker, dat eene machtige partij in de Noor
provinciën altijd geijverd heeft, 1 ) vóór eene zoodanige hou-delijk
tegenover Noord-Brabant en Limburg, dat de bevolking van-ding
die geheel en al katholieke gewesten er steeds aan herinnerd zou
blijven, dat zij een veroverd landschap waren of door tractaten
slechts, als eene vergoeding voor ander grondgebied, aan Nederland waren toegevoegd. Maar Willem ii begeerde een dusdanige
houding niet. Veeleer was hij van gevoelen, dat men hen, die
evenals de anderen tot zijn Rijk behoorden, met Regeering en
Dynastie moest verzoenen, en hen niet daarvan vervreemden.
Den 28n November 1840 had de plechtige inhuldiging van
Koning Willem ii te Amsterdam plaats. De Vorst had niet tot
zoolang gewacht, om, behalve eenige bepalingen van minder gewicht, een besluit te nemen, dat zeer belangrijk kon genoemd worden, maar dat dan ook des te meer den wrevel van eene machtige
partij in den lande opwekte, naarmate het meer geëigend was om
de rechtmatige grieven weg te nemen van sommigen zijner onder
als burgers van den Staat gelijke rechten bezaten als-dane,i
de andere; naarmate het meer tegen de begrippen streed van
niet weinigen, die nog altijd schenen te denken, dat hun
de suprematie in Nederlcnd toebehoorde. Wij hebben bier het oog
op de Commissie tot herziening van de Wet op het Lager Onderwijs, welke den 12° November werd aangesteld en die onmiddellijk, alleen door het feit harer benoeming zelve, een storm
1) 't Is deze zelfde partij, die later over onze Zuidelijke provinciën zal spreó
ken als van ,klein Spaanje" of beweren (zie Handelsblad 1874), dat^,ITltramontanen" buiten belangrijke staatsambten moeten gehouden worden.
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van verontwaardiging opwekte bij de predikanten en de ijverige
leden van het Hervormd Kerkgenootschap. Niet weinig werd die
verontwaardiging gevoed toen het bekend werd, dat Willem ii,
onder dagteekening van zijne inhuldiging, een Besluit had genomen, waarbij ,,eene geheele verandering werd gebracht in het
regeeringsstelsel tegenover do Roomsch Katholieken, dat onder
Willem i was gehandhaafd." Aldus drukt zich een man uit, 1 ) die
gezegd wordt, behoorde tot de gematigden in den lande; maar
wiens getuigenis, wanneer het waar is dat hij tot de gematigden
behoorde, ons kan doen begrijpen, hoe in 1840 do n ijverige"
voorstanders van het Protestantisme in Nederland dachten omtrent de rechten hunner katholieke medeburgers. Het besluit van
Willem ii, waarvan hier sprake is, was dat omtrent de kloosters,
waarop wij straks zullen terugkomen.
Wij hebben in de voorgaande hoofdstukken gezien hoe de Politiek van Willem i ten opzichte van het Onderwijs eene algemeene
ontevredenheid bij de bevolking der Zuidelijke provinciën had
opgewekt, die eene der voornaamste oorzaken van het algemeen
verzet der Belgen is geworden. Maar de katholieke Noord-Nederlanders hadden dezelfde grieven als hunne broeders in het
Zuiden: ja, zelfs veel meer. Terwijl de Regeering de gevoeligheid der Belgen nog in vele opzichten behoorde te ontzien, maakte
zij geen bezwaar om hare katholieke onderdanen in het Noorden,
die te midden eener grootendeels Protestantsche bevolking leefden,
in een gevoelig punt te krenken. Zelfs Noord -Brabant werd vol
niet ontzien. Toen de bewoners dier provinciën zich in-strek
1829 bij hunne Zuidelijke landgenooten voegden, om te petitionneeren voor de vrijheid van onderwijs; nog meer toen dit de Katholieken van Amsterdam; Rotterdam, Haarlem en vele andere steden,
navolgden, werd dit door de partij, die het roer van den Staat in
handen had, béschouwd als iets wat men in voorgaande eeuwen
met den naam van ,,paepsche stoutigheden" zou bestempeld hebben.
De toon door Protestanten in de vergadering der Staten- Generaal,
door ernstige schrijvers, wier naam en ambt hun gezag schonken ,
aangeslagen, getuigt dit.
1) J. de Bosch Kemper,

TEGEN HET ONDERWIJS.

149

Zoolang ons volk in de koortshitte verkeerde, onstaan door
de nationale verbittering tegen de ,,Belgische muiters," hielden
zich de Katholieken in Noord-Nederland geheelenal stil; of er
ging althans slechts nu en dan een stem op tegen de wijze,
waarop aan hunne kinderen onderwijs gegeven werd. De weder.
opwekking van het begrip, alsof Noord -Nederland, nu het losgemaakt was van Belgie, eigenlijk een Staat was vrijgevochten
en gegrondvest door het Protestantisme, bleef volstrekt niet zonder
invloed op de scholen. Menigeen onder ons, wiens haren thans
grijs geworden zijn, herinnert zich nog den geheelenal Protestantschen geest, waarin hem, op de schoolbanken, onderwijs werd gegeven. Dat onderwijs was Protestantsch ; maar in den geest van die
Protestansch-rationalistische richting, welke in de Hervormde
Kerk had gezegevierd over hen, die zich bleven vastklampen aan
de leerstellingen hunner Kerk, zooals die door de Dortsche
Synode waren geformuleerd; welke had gezegevierd zelfs over
hen, die nog aan de voornaamste punten van de Belijdenis der
Hervormde kerken getrouw waren gebleven. De meerderheid der
Hervormden, Remonstranten , Mennonieten en Lutheranen kon
zeer wel vrede hebben met dien geest, waardoor het Lager Onderwijs werd beheerscht; maar de Confessioneelen onder de Hervormden en ook de Katholieken konden dit niet.
De talentvolste der orthodoxe Protestanten 1 ), Groen van Prinsterer, die Willem i gesterkt had in diens maatregelen tegen de
vrijheid van Onderwijs, toen die vrijheid aan de Katholieke
Belgen ten goede kon komen, was, in den loop van 1830-1840,
een sterk tegenstander geworden van de wet van 1806 op het
Lager Onderwijs, # in don zin van algemeen Protestantisme en
gouvernementaal beheer." Hij en zijne geestverwanten, die al
talrijker werden, noemden het onderwijs door die wet in het
leven geroepen ,peen Christelijk en niet leerstellig onderricht, his•
torisch en zedelijk zonder dogma; dat is, eene zedekunde zonder wortel en zonder vrucht; cone geschiedenis waarbij, door
1) Zoo zullen wij hen voortaan noemen; conjessioneelen beteekent hetzelfde
Anti•revolutionnairen is de naam, die aan de geestverwanten van Groen van
Prinsterer op politiek gebied gewoonlijk gegeven wordt: hoewel zij vaak revolutionair handelden.
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wering van hooger licht, de aard en toedracht der feiten in een valsch
licht gesteld wordt. Vereeniging der gezindheden; dus terzijdestell i ug van hetgeen, naar de kerkleer, aanstootelijk maar ook van hetgeen onmisbaar geacht wordt; verwringing of verzwijging der
waarheid."
Zoo luidde het oordeel der orthodoxe Protestanten over de beginselen en de uitvoering der wet op het Lager Onderwijs. De
Christelijk•Gereformeerden, die buiten het Hervormde Kerkgenootschap waren getreden, lieten zich nog scherper uit over het
onderwijs, dat op de openbare scholen aan hunne kinderen werd opgedrongen. Zij weigerden hen daarop onderwijs te laten ontvangen.
De Katholieken veroordeelden niet minder streng het onderwijs en de toepassing der wet van 1806. Hunne geestelijkheid
was van oordeel, dat het, in beginsel en ook in toepassing,
streed tegen hetgeen een getrouw zoon der Kerk aan zijne kinderen moest laten leeren.
De hooge Geestelijkheid, — dat is, de aartspriesters en de bis
belast waren met de zielzorg over de Katholie--schopen,di
ken in Nederland, al voerden zij ook nog de titels van bisschoppen in paribus infadelium, — hadden zich reeds in 1839 tot den
Koning gewend, om bij de Grondwetherziening vrijheid van onderwijs te verkrijgen. Later zonden zij nog eene Memorie in, om
hunne bezwaren onder zijne oogen te brengen, en om aan te
dringen op herstel hunner grieven tegen een onderwijs, dat zij niet
konden goedkeuren. Zij zonden deze Memorie ook aan den Prins
van Oranje. Later hebben de tegenstanders van iedere verandering
in de Wet van 1806 beweerd, dat de katholieke leeken wel zouden gepetitionneerd hebben, indien zij inderdaad redenen tot ontevredenheid hadden gevoeld ; maar dat, nu het protest alleen
van de hooge Geestelijkheid was uitgegaan, dit een bewijs was,
dat slechts „de Priesters cone beweging tegen het Onderwijs
dat zij in hunne macht begeerden te hebben, hadden uitgelokt."
Zij miskenden de ware reden, waarom er geen algemeen peti.
onnement der Katholieken was georganiseerd. De katholieke
Geestelijkheid namelijk wenschte alles te vermijden wat agitatie
kon teweeg brengen: ook alles wat eenigermate de voor Neder-
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land in hare gevolgen zoo droevige gebeurtenissen van 1830 in
herinnering bracht.
De grieven der Katholieken tegen het heerschend stelsel van
Lager Onderwijs betroffen het schoolbeheer, de schoolonder.
wijzers, de schoolboeken en het mondeling onderwijs der meesters. De geest van ,,algemeen Christendom", zooals dit door
het rationalistische Protestantisme werd begrepen, rechtvaardigde
deze vrees. Aan kinderen van katholieke ouders werd een onderricht gegeven, waarbij men niet schroomde dingen te leeren, die
ieder Katholiek moesten krenken 1 ). Het schoolbeheer was, op eenige
zeer onbeduidende uitzonderingen na, in geheel Nederland boven
den Moerdijk opgedragen aan Protestanten. Als schoolopzieners,
als leden der stedelijke commissiën waren een onevenredig groot
getal predikanten werkzaam. Zelfs in Noord-Brabant was de
verhouding van L Protestantsche tot Katholieke leden in het schoolbeheer zeer in het nadeel dezer laatsten En men vergete niet,
dat het schoolbeheer onder de wet van 1806, veel meer nog dan
in onze dagen, eene bepaalde richting aan het onderwijs kon geven.
De hooge Geestelijkheid der Katholieken had zich tot den
Koning gewend: in tijdschriftartikelen en vlugschriften waren de
redenen tot klachten geformuleerd. Willem ii besloot daaraan
gehoor te geven. Hij benoemde (12 Nov. 1840) eene Commissie
om onderzoek te doen naar de bezwaren en naar middelen om
daarin te gemoet te komen. De commissie bestond uit Baron
van de Capelle; Mgr. van Wijkerslooth, bisschop van Curium;
G. Groen van Prinsterer; Baron Hugenpoth van Aert, Lid der
le Kamer; den Remonstrantschen Hoogleeraar A. des Alnorie van
der Hoeven; den Leidschen líoogleeraar in de Theologie, N. C.
Kist; secretaris was mr J. W. Piepers, secretaris van den Raad
van State. De Commissie hield verscheidene zittingen. De wijze
waarop zij was samengesteld, deed reeds vooruitzien, dat men het
moeilijk eens zou kunnen worden. Do voorzitter van de Capelle
en Professor Kist vooral waren sterke voorstanders van den be1 • Ik herinner ij zeer wel nit mijne jeugd, hoe ik in een schoolboek moest
voorlezen dat er slechts twee sacramenten waren. Ik zwijg van; afgoderij
in de Roomsche Kerk, van Inquisitie, enz. enz.
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staanden toestand. De openbare meening werd door tal van
vlugschriften opmerkzaam gemaakt op de gevaren, welke het
„nationaal onderwijs" van ,,Pauselijke zijde ", -- gelijk men zich
toen uitdrukte, — te wachten stond. De Leidsche hoogleeraar Sie
schoolopziener en predikant Tesseidre-genbk,dAmstrache
l'Ange en vele anderen traden in het strijdperk. Van katholieke zijde
werd de pen opgevat door F. J. van Vree (later eerste bisschop van
Haarlem), om de redeneeringen van den Leidschen hoogleeraar te
ontzenuwen. Wij noemen slechts de krachtigste strijders. Men
kon in den boezem der Commissie evenmin eensgezind worden, als
men dit onder het Publiek kon worden. Het rapport der resultaten van de werkzaamheden der Commissie werd den 19 Januari
1841 uitgebracht. De Koning had met ijver en aandacht nage
wat de Natie verlangde. Maar ook deze kon het niet-gan,
eens worden omtrent de onderwijsgaaestie. Willem ii las,
gelijk de geschiedschrijver van zijn leven het uitdrukt, g aan de
Bene zijde de verzekering, dat bijna alle zijne Roomsch- Katholieke
onderdanen, en onder de Protestanten de gemoedelijke belijders van
de geloofswaarheden, die ook hij beleed, de vrijheid om scholen
op té richten ter opvoeding der jeugd naar den eisch van ieders
geloof, als een hun toekomend recht eischten; en hij las van de
andere zijde, dat de toekenning dier vrijheid het schoolstelsel
zou te gronde doen gaan, hetwelk door de Nederlandsche Natie 1
als een hoog te schatten kleinood werd beschouwd. Willem ii
zag dat er niets van cone nieuwe schoolwetgeving kon komen ;
en dat hij slechts eenigszins kon tegemoet komen aan de bezwaren,
die men had tegen de Wet van 1806.
Het èenige wat Willem u dus kon doen, deed hij. Den
2n Januari 1842 verscheen een Koninklijk Besluit, waarbij
de uitvoering der Wet van 1806 werd geregeld. De voor
bepalingen van dit Besluit waren: dat voortaan,-namste
wanneer de oprichting eener Bijzondere Lagere School door
de plaatselijke besturen zou worden geweigerd, de belangheb.
benden zich zouden kunnen beroepen op Gedeputeerde Staten.
)

1) Dit beweerden baron van de Capellen en Professor Kist: zij lieten hunne
opinie en •die hunner richting gelden als die der - Nederlandsche Natie."
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Bij de benoeming van de provinciale schoolcommissie moest
gelet worden, dat de verschillende gezindten daarin werden vertegenwoordigd: zooveel mogeij k althans. Er zoü bij de benoeming
van onderwijzers in gemeenten, waarin meer dan c' ne school
was, gelet worden op de godsdienstige gezindheden der bevolking. De vereeniging van onderwijzersbetrekkingen met
kerkelijke betrekkingen zoude, zooveel mogelijk, moeten ophouden. De boeken, die aan de scholen werden gebruikt, zouden
(art. 10) kunnen onderworpen worden aan het toezicht der Geestelijkheid : onderwijzers, die krenkende boeken bleven gebruiken,
zouden geschorst worden. De schoollokalen zouden beschikbaar
gesteld worden voor het geven van godsdienstonderwijs buiten
de schooluren.
Willem ii had dus, zooveel hij kon, willen te gemoet komen
aan de bezwaren van een groot gedeelte zijner onderdanen; maar,
ondanks des Konings beste bedoelingen, waren slechts weinigen
tevreden. Zelfs bij zijne ministers had hij tegenstand gevonden.
Hij had om het bijzonder (kerkelijk) onderwijs van een der banden,
waarin het, — hoewel de Wet vrijheid omtrent dat punt liet, -- gekluisterd werd, te bevrijden, gewild dat, ingevalle een gemeentebestuur de oprichting eener Bijzondere School bleef weigeren, belang.
hebbenden zich op den Koning zouden kunnen beroepen. De
tegenstand van den minister van Binnenlandsche Zaken, Schim
belette den Koning hierin. Het beroep-melpnikvadrOy,
op Gedeputeerde Staten kwam in plaats van het beroep op den
Koning. De denkwijze van Willem ii was te duidelijk gebleken, dan
dat niet de opdracht dier eindbeslissing aan de kroon zou gelijk
gestaan hebben met een onbeperkte vrijheid tot het oprichten
van scholen." 1
Van katholieke zijde werd het Koninklijk Besluit van 2 Januari 1842 volstrekt niet met algemeene instemming ontvangen.
Het pas verschenen Tijdschrift de .galkoliek b. v. wees op de
banden, die het Onderwijs nog zouden blijven omstrengelen, door
partijdigheid bij vergelijkende examens, door den invloed der
)

1) Bosscha.
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meestal Protestantsche schoolopzieners, waarvan zeer velen predikanten waren enz.
Maar heftiger nog was de afkeuring van niet-katholieke zijde.
Wanneer men tal van artikelen in kerkelijke weekbladen en de
talrijke vlugschriften, die het Besluit van 2 Januari 1842 behandelen, naleest 1 ), zou men meenen, dat Oud-Nederland inderdaad in gevaar had verkeerd om door ,,Rome overheerscht te
worden. Om één enkel voorbeeld aan te halen, deelen wij eenige
woorden mede van den vroeger zeer bekenden en zeer Beachten
onderwijzer de Raadt 2) in het in 1812 zeer liberale en zeer ver
tijdschrift de Gide. Over de wet van 1842 sprekende,-dragzme
zegt hij: ,,Men ziet dat het geheele raderwerk blijft loepen als
te voren. Inspecteur, schoolopzieners, Provinciale Commissiën,
examens van akten voor algemeene toelating met verschillende
rangen, aankondigingen van vacaturen, vergelijkende examens,
plaatselijke admissiën; dat alles bezitten de vrienden (van de
wet van 1806) nog; maar de ziel, het leven, het hoogere beginsel is den bestrijders en vijanden afgestaan. Wie van beiden
heeft het beste deel verkozen? Ik zal wel mogen verzekeren, dat ons schoolwezen zich bevindt, om de zachtste uitdruk
te bezigen, in een toestand van vernedering en kwijning." —-king
In een toestand van vernedering en kwijning verkeerde het, in
het oog van duizenden, omdat door het stelsel van opdringen van
een algemeen christendom, een rationalistisch Protestantisme werd
losgelaten en omdat de Katholieken, althans volgens de letter,
ietwat meerderen invloed gekregen hadden.
Een tweede maatregel, waardoor Willem ii meende de recht
jegens al zijne onderdanen te behartigen, door-vardighe
hunne grieven tegen toestanden, uit vroegere dagen geboren,
weg te nemen, eerie daad tevens van billijkheid jegens de Limburgers in het bijzonder, was zijn besluit betrekkelijk de kloos1) Ik heb gebruik gemaakt van de talrijke geschriften over het onderwijs
die aanwezig zijn in de Bibliotheek van Groen van Prinsterer en in die
van bet Bisdom van Haarlem.
2) Hij had een zeer bloeiende kostschooi te Noorthey onder Noordwijk. De
aanzienlijksten, van het land zouden naar zijn instituut hunne zonen.
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ters. In Limburg hadden de geestelijke corporatiën eene volle
vrijheid genoten, die hun door de Belgische Constitutie was-dige
gewaarborgd. Toen in 1839 onze tegenwoordige provincie Limburg
met het Koninkrijk der Nederlanden vereenigd werd, zouden
ettelijke onverbeterlijke „Liberalen" en de predikanten gaarne
gezien hebben, dat de vrijheid der geestelijke corporatiën en der
kloosters weder gelieelenal gebreideld werd, gelijk dit door de
besluiten uit het eerste tijdperk der Regeering van Willem i
was gedaan. Hadde het Nederlandsche gouvernement dit in 1840
beproefd, het had terstond eene klove gegraven, waardoor Lim.
burg van Noord -Nederland moest gescheiden blijven. Het moest in
zoo iets een „calvinistische overheersching" zien, Wat op eéne
provincie des Rijks toegepast werd, kon niet op andere pro•
vinciën zonder toepassing blijven. Zoowel de rechtvaardigheid als
eene Staatkunde, die de beide Zuidelijke Provincien met de
overige wilde vereenigen en de gemoederen wilde bevredi.
gen, pleitten v06r het Koninklijk Besluit van 28 November 1842. Hierbij werden de Paters Redemptoristen, die te
Wittern in Limburg gevestigd waren, voor gevestigd erkend,
op voorwaarde dat zij zich hielden aan de statuten hunner Congregatie. Denzelfden dag werd bij een ander Koninklijk Besluit
aan ettelijke geestelijke vereenigingen in Noord-Brabant, zooals
aan de Kruisheeren van St. Agatha, de Carmelieten te Boxmeer, de
Capucijnen te Velp en anderen vrijheid gelaten, „om nieuwe leden
in hunne samenleving aan te nemen overeenkomstig de voor die
instellingen bestaande statuten, en behoudens de geestelijke rechts.
macht van den kerkvoogd van het betrokken district." De omstandigheid, dat Willem ii zijn vader geenszins bleef navolgen in diens
stelsel, om de geestelijke corporatien te laten uitsterven, door
het verbod van nieuwe leden aan te nemen, wekte de verontwaardiging op bij allen, welke tegen de ,,monniken" erfelijke of
aangenomene vooroordeelen koesterden. Men wilde het voorstellen, alsof de Koning door de Roomsche geestelijken word
beheerscht; alsof de directeur-generaal der zaken voor R. K. Eere.
dienst, Pelichy, een onderdanig dienaar van den Paus was. Men
ging zelfs zoo verre van uit to strooien, dat en het herstel der
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„monnikenorden" en het invoeren van het Concordaat eene voor
geweest, waarop de Prins van Oranje den troon zijns-wardes
vaders, die cone Belgische en eene Roomschgezinde tot echtgenoote
had gekozen, nog vóór diens dood had kunnen beklimmen. Men
scheen geen oog te hebben voor de eischen eener verstandige
staatkunde. De vrees voor het Papisme bleef de politieke denkwijze van velen bezielen, ondanks de lessen -uit Biussel in 1830.
Maar de verontwaardiging rees op als een stormwind, die inderdaad scheen te zullen overgaan in een orkaan, toen er sprake
kwam van een te sluiten Concordaat tusschen den Paus van Rome
en den Koning der Nederlanden ! 't Was alsof Oud -Nederland zou
ten onder gaan!
Wij hebben in het eerste deel van dit werk verhaald, hoe
Willem i in 1827 een Concordaat met den Paus gesloten had,
maar dat daaraan nooit uitvoering is gegeven; dat liet heftig verzet
der Protestanten, vereenigd met de Belgische liberalen, cone der
hoofdoorzaken van dat ter zijde stellen des Concordaats is geweest.
Maar ook andere oorzaken hebben medegewerkt, dat die overeen
Stoel en de Nederlandsche Regeering-komstuchendH.
niet tot uitvoering is gekomen : en wel vooral de moeielijkheid
in de keuze der personen, aan wie en de Paus en de Koning beiden
hunne goedkeuring konden geven 1). De gebeurtenissen van 1830
1) Naarhetgeen een zeer bevoegd persoon meende, zou in 1827 de bis
zetel van Amsterdam zijn bezet geworden, als de aartsbisschop-schopelijk
van Tyrus (i. p. i.) graaf Mercy d'Argenteau, dien van Willem i had willen
aannemen. Deze graaf was vroeger Kamerheer in werkelijken dienst van Z. M.
geweest, en had den Koning, met teruggave van den Gouden Sleutel, bedankt
voor de eer van het Kamerheerschap. Toen Willem i, hierover verwonderd,
vroeg welke de reden daarvan was, antwoordde de graaf, dat hij zich naar
Rome wilde begeven, om zijne studiën voor den geestelijken stand te volbrengen. Graaf Mercy d'Argenteau trad in dienst aan het II .f van Rome, en werd
benoemd tot Nuntius te Munchen, met den titel van aartsbisschop van Tyrus
(i. p.i.). Te Munchen werd Mercy d'Argentcau van wege Koning Willem r de
vraag gesteld,of hij niet Bisschop van Amsterdam wilde zijn. Hij wilde zich echter
liever onttrekken aan het openbare leven en ging wonsn te Luik. Hier be•
noemde de btsschop van Luik, Mgr, van Bommel, Mercy d'Argenteau tot deken
van het kapittel. Mgr. van Bommel stond bij Koning Willem i niet hoog
aangeschreven. Ofschoon Noord-Nederlander (geboren te Leiden) was de
Bisschop van Luik met hart en ziel één met de geestelijkheid van zijn diocees.
Ook stond hij, om zijne ,,uitramontaansche gezindheid" zeer slecht aangescbreven bij Liberalen en Protestanten. Mercy d'Argentean heeft, omdat hij
eene waardigheid aannam van Mgr. van Bommel, terwijl hij die, welke
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verhinderden geheel en al de uitvoering. Evenwel bleef de Regeering in den Haag, — in beginsel althans, — liet Concordaat
niet als opgeheven beschouwen. Ieder jaar werd er pro memorie,
met aánteekening : ,na de uitvoering van het Concordaat", op de
Begrooting een post uitgetrokken voor de bisschoppelijke paleizen
te 's Hertogenbosch en te Amsterdam. Toen in 1837 Emmanuel
Sterex — later Kardinaal -- door den Pauselijken Stoel tot
aartsbisschop van Mechelen werd benoemd, liet Gregorius...xvi
aan Willem i, volgens de regelen van het Concordaat van 1827,
daarvan kennis geven en vragen naar zijne bezwaren tegen die
benoeming, zoo hij ze mocht hebben.
Toen Willem ii den troon beklommen had, meende hij dat de
goede trouw gebood om een overeenkomst, wier wettig bestaan
erkend was, niet onuitgevoerd te laten. Ook was hij van meening,
dat de Katholieken in Nederland recht hadden op eene kerkregeling, gelijk die door hunne Kerk was vastgesteld. Hij besloot
dus om het Concordaat van 1827 ten uitvoer te leggen. De tijds
schreven echter gebiedend belangrijke wijzigin.-omstandighe
gen voor: immers Nederland was in 1840 niet meer wat het
in 1827 was.
Er werden onderhandelingen gevoerd tusschen den Minister
van R. K. Eeredienst en den pauselijken Internuntius, Mgr. Cap.
paccini en instructiën gezonden aan den Nederlandechen gezant
te Rome.
Zoodra was dit niet, in het laatst van December 1840, door de
dagbladen ter kennis gekomen van het Publiek, of er brak een
storm los tegen den Koning, tegen den Paus, tegen de Roomschon, tegen het Concordaat. Groen van Prinsterer durfde de
vraag stellen: „Of bijvoorbeeld, het invoeren van een Bisschop
te Amsterdam beproefd zou worden, zonder de rust des lands,
Willem i hem aanbood, had afgeslagen, al de gunst des Konings verloren.
Wij deelen dit mede, wijl daaruit blijkt, dat Willem r wel bisschoppen wilde
benoemen, mits de benoemde siech is een persona grata was; dat het zijne
Politiek was om Noord•Nederlanders (van Bommel) in het Zuiden en
Belgen in de Noordelijke provinciën te plaatsen, welke politiek hij ook op
de bisschoppen wilde toepassen.
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on wellicht het aanwezen van den troon in gevaar te stellen."
Het land werd overstroomd met vlugschriften tegen het Concordaat. Het was, alsof geheel het Protestantisme, en daarmede OudNederland, zou te gronde gaan. Het Volk werd opgezet door straat
populaire wijzen gezet, waarin gezegd werd: „geen-deuntjs,op
Concordaat met Rome." Mannen als Royaards, Broes, den Tex, en
van Katholieke zijde Broere, om van vele anderen, en ook niet van
weekbladen te gewagen, schreven over het Concordaat. S. P. Lipman gaf een belangrijk rechtsgeleerd advies, dat niet in druk ver
een woord de gemoederen werden opgewekt. Niet-scheni.I
het minst gebeurde dit van Protestantsche zijde: de kanselredenaars spuwden vuur en vlam tegen Rome;' Willem ii moest,
evenals zijn vader om diens voorgenomen tweede huwelijk,
van eene deputatie van predikanten een soort van sermoen aan
bewijsgronden te leeren kennen, waarmede-horen.Omd
men op het Protestantsche deel der bevolking meende te moeten
werken, diene het volgende overgenomen uit een der best geschreven en bezadigste vlugschriften: Zedig vrijmoedige beden
tegen een in gerucht zijnde Concordaat. Daarin werd-kinge
gezegd: „Een hooge, Episkopale Kerk, met hare aanzienlijke,
in een Paleis wonende, aan het Hof met groote onderscheiding
ontvangene Prelaten, spreidt een glans en luister, bij welke de
nevens gezetene Protestantsche Kerk met baar min bezoldigde,
eenvoudige onderwijzers alle aanzien verliest, en het voorkomen krijgt van cane geringe, slechts getolereerde gemeenschap.
Zoo zal van nu af aan en allengs meer op den grond, van
welken de vaders ten koste van hun bloed - de Roomsche dwingelandij geweerd hebben, en op welken nog, voor ver het grootste deel, de Protestanten met have, goed en handel gezeten
zijn, op dien grond zal voor het oog en naar het schijnbaar
voorkomen de Roomsche Kerk de meerdere te zijn. Zou
het u, mijne Protestantsche geloofsgenooten! niet diep smarten? Zoudt gij het dragen? — Tot uwe smart voegt zich
bekommerdheid. Gij vreest dat de Roomsehe Kerk onverwacht,
onberekend zoo hoog opgestegen, hier en daar met groote stoutheid zal woelen, een Jesuitisch proselytisme met te meerderen

DER PROTESTANTEN.

159

moed zal aandringen. Gij vreest kwellingen voor onroomschen,
aandrang op kiezersvergaderingen, Belgische petitiën, eischen van
kwanswijs vrij onderwijs, kloosters, allengs processién, soldaten
van Hervormd geloof, als in Beieren, gedwongen tot Roomsch
kerkgebaar. Met zorg ziet ge den Koning door kerkelijken van
hooge orde omstuwd, gevleid, op zijne Konings onzijdigheid en
eervolle liberaliteit aangedrongen ! ... Er moge nu in die gevoeligheid en bekommerdheid iets overdrevens zijn, geheel ongegrond zijn zij voorzeker niet, en vasten grond gewis heeft de
vrees in het bekend eu rund verklaard beginsel der RoomschKatholieke Kerk, naar hetwelk zij, met gelijkheid nooit te vreden, voor plicht en roeping acht de gelijkheid bloot te houden
voor den gereeden trap, langs welken zij moet opklimmen tot de
uitsluitende heerschappij."
Dergelijke voorstellingen der gevolgen van een Concordaat met
Rome, — en, gelijk wij hebben aangemerkt, het vlugschrift, waaruit deze zinsneden zijn overgenomen, is een der gematigdsten, —•
konden niet anders dan de zeer prikkelbare gevoeligheid van een
belangrijk deel der Natie opwekken. Willem ii sloeg opmerkzaam
de beweging gade. Toen hij in 1841 een deel zijns Rijks bezocht, hoorde hij overal de klachten der predikanten, die op de
audientie hunne bezorgdheid te kennen gaven. De Koning trad
in overleg met mannen van beide geloofsbelijdenissen, op wier
helder inzicht hij vertrouwen stelde. Het gevolg daarvan was,
dat het Concordaat van 1827 en alle pogingen om het gewijzigd
in te voeren, op niets uitliepen. Er trad eene kerkregeling der
Katholieken voor in de plaats, welke geheelenal een provisioneel
karakter heeft en waarover wij met een enkel woord ineen vol
gend hoofdstuk zullen spreken.
Maar Willem ii zocht niet alleen aan de wenschen zijner katholieke onderdanen te gemoet te komen: ook een niet onaanzienlijk deel Protestantsche burgers van den Nederlandschen Staat
slaakte luide klachten. Er was sinds 1834 in den boezem van
het Hervormd kerkgenootschap een strijd ontstaan, die de ernstigste gevolgen na zich sleepte: eeii strijd niet minder hevig
dan die der Remonstranten en Contraremonstranten in het begin
-
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der xvixe eeuw. De hartstochtelijkheid, waarmede werd gestreden,
was in de xix' eeuw niet minder; maar de tijden waren veranderd. De heerschende partij bedoelde in 1835 wel hetzelfde als
de heerschende partij in 11318; maar de daden van geweld, zoo
als in de dagen der Dortsche synode, waren thans niet meer mogelijk.
Wij bedoelen den strijd tusschen de 'Gereformeerden, die de oude
formulieren in hunne Kerk wilden handhaven, en die welke,
ja, voor den vorm daaraan nog wel hechtten, maar die als niet meer
verbindend beschouwden. Het was de strijd tusschen de Orthodoxen
en de Liberalen in bet Hervormd kerkgenootschap. 1 ). De strijd,
in 1834 ontbrand, werd hoe langer zoo heviger. Predikanten
werden door de Synode van hun ambt ontzet; tal van gemeentenaren scheidden zich van de wettelijk bestaande Hervormde
Kerk af: zij werden Separatisten genoemd. Door eene al te
letterlijke uitlegging van het nog bestaande Code Penal van Napoleon werden hunne afzonderlijke vergaderingen verboden, zoo dra zij metmeer dan twintig personen bijeen kwamen. Gevangenisstraf, geldboeten, inkwartieringen werden door de Regeering als
middelen gebezigd, om de Afgescleeidenen tot onderwerping te
brengen; maar de tegenstand werd al heviger en heviger. Aanzienlijke mannen, uitstekend door geleerdheid en rechtskennis, kozen
de partij der vervolgden. Wel verre van te buigen, zetten dezen
zich, als echte zonen van Calvijn, schrap tegen de Regeering,
tegen de Synode. De Katholieken, ofschoon volstrekt niet geneigd
om de Afgescheidenen te bewonderen, veroordeelden toch luide
de wijze, waarop zij behandeld werden. Ook van liberale zijde, al
zag men de Separatisten voor dweepers aan, werd de vervolging
om der wille van den godsdienst zeer afgekeurd. Deze strijd tusschen het gevestigde Hervormde kerkgenootschap en de Afgescheidenen
raakte tevens diep ingrijpende quaestiën van bezit van kerkelijke goederen, van recht der gemeenten, van recht des Staats. De strijd moest
daarom in zijne gevolgen al scherper en scherper worden. Eindelijk gaf
Willem i in zoo verre toe, dat zij die zich als eene afgescheidene gemeente wenschten in te richten, daarvoor de koninklijke goedkeuring
1) Wij zullen daarover in een volgend hoofdstuk uitvoeriger spreken.
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moesten vragen; en voor iedere vergadering van meer dan twintig
personen de vergunning van het gemeentebestuur. Dit Besluit,
gedagteekend van 5 Juli 1836, gaf eenige, hoewel zeer geringe,
vrijheid aan hen, die meenden dat hun geweten hun gebood buiten
de gevestigde Kerk te treden: immers zij waren aldus nog aan
het goeddunken van anderen onderworpen, in plaats van geheele
vrijheid van godsdienst te genieten. De spanning hield dan ook
niet op: de strijd duurde voort.
Zoodra Willem ii den troon bestegen had, vestigde hij zijne
aandacht op de klachten der Afgescheidenen. Hij liet hunne zaak
in den Raad van State onderzoeken en verdedigde daarin zelf, met
klem van redenen, de zaak der godsdienstvrijheid voor de Afgescheidenen. Het gevolg was dan ook het Koninklijk Besluit van
8 Januari 1841. Aan de afgescheiden gemeenten werd volledige
vrijheid gegeven om zich te vestigen: als godsdienstige gezindte
werden zij wettig erkend en werd hun als dusdanig bescherming
verleend. De Regeering behield zich alleen het recht voor om te
beoordeelen, of de rechten van anderen en de openbare veiligheid door
die vestiging nadeel leden. Tal van vraagstukken, die betrekking hadden op de verhouding tusschen de gevestigde Hervormde Kerk en de
Afgescheidenen, bleven, wel is waar, nog onbeslist; maar de
Separatisten konden, zoodra zij dit begeerden, zelfstandige gemeenten vormen, zonder dat zij vrees behoefden te koesteren, dat zij door
de ambtenaren zouden worden bemoeielijkt of door fanatieke
vijanden, uit geloofshaat, zouden worden beschimpt en vervolgd.
De aandacht van de meerderheid der Natie was echter, meer
nog dan op de vraagstukken van Godsdienst en van Onderwijs,
op dat der Financiën gevestigd. Het was niemand, zelfs den eenvoudigste, geene onbekende zaak meer, dat het land onder den schulden.
last moest bezwijken, indien er geene doortastende maatregelen
werden genomen, om het tekort te dekken en de uitgaven in
evenredigheid te brengen tot de inkomsten. Dit was dan ook
het voorwerp van de voortdurende zorgen des Konings en der
mannen, die aan het hoofd van de Regeering waren geplaatst.
Toen Willem I afstand deed van den troon, werd dit algemeen
beschouwd als een teeken, dat de grijze Vorst de noodzakelijkU'D.0
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heid inzag van eens verandering in het regeeringstelsel, — hetwelk
immers in zulk een nauw verband stond met den benarden toestand
der schatkist,—maar dat hij nochthans liever de teugels van het bewind
aan zijnen zoon wilde overgeven dan zelf die verandering uit te voeren.
Willem II veranderde dan ook spoedig, niet evenwel terstond na
zijne komst tot den troon, van ministers. Het eerst gebeurde dit
met dien van Oorlog: een departement, waarin de Koning persoonlijk een bijzonder belang stelde. Tot minister van Oorlog werd
reeds in November 1840 benoemd de generaal der artillerie
P. C. List. In Juni 1841 werd tot minister van Binnenlandsche
Zaken aangesteld W. A. Schimmelpenninck van der Oye, een lid
van een oud adellijk geslacht, maar van wien men algemeen dacht,
dat hij geen vriend was van het stelsel van Volharding. Het
miiíisterie van Koloniën bleef aan J. C. Baud, maar het ministerie
van Marine, hetwelk een tijdlang daarmede was vereenigdgeweest,
werd in 1842 opgedragen aan J. C. Rijk. De portefeuille van R. C. eeredienst behield de Pelichy de Lichterveld: aan het hoofd van het departement van Protestantschen eeredienst werd Van Zuylen Van Nyevelt
geplaatst. Omtrent de benoeming van een vasten minister van Buiten
Zaken rezen voor den Koning al zeer spoedig moeilijkheden-landsche
op, toen hij meende het verdrag, waardoor Luxemburg werd opgenomen
in het 'Diritsche tolverbond, in het belang zijner onderdanen in het
Groothertogdom, niet te moeten ratificeeren. De minister Verstolk
Van Zoelen besloot daarom te moeten aftreden. Het kostte den
Koning veel moeite een ander minister van Buitenlandsche Zaken
to vinden. Als reden wordt daarvoor aangegeven de geneigd
om zelf zich meer in het bijzonder met de-heidvanWlmI
zaken van dat departement te bemoeien. Eindelijk werd deze betrekking aangenomen door den baron Huissen van Kattendijko. De belangrijkste verandering echter was die van den minister van
Justitie. Den 1 April 1842 ontving C. P. Van Maanen zijn
eervol ontslag. J. J. Rochussen, die als minister van Financiën
was opgetreden, vestigde de aandacht des Konings op Floris Adriaan
Van Hall, een Amsterdammer, die een uitgebreide rechtspraktijk,
vooral onder den grooten handelsstand, had en die als een der
schrijvers in de Noordstar reeds tijdens de Belgische onlusten
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den naam had van ,vrijzinnige gevoelens" te koesteren.
Het allergewichtigste vraagstuk, dat het allereerst eene vol•
doende oplossing vereischte,,was dat der Financiën. De StatenGeneraal hadden in het eerste jaar der regeering van Willem II,
met een nog al belangrijke meerderheid, eene leening van achttien
millioen gulden toegestaan en de Begrooting goedgekeurd. Dit
was voornamelijk geschied, doordat ettelijke leden, — onder welke
de Noord-Brabanters en de Limburgers, — een blijk van vertrouwen
aan de nieuwe Regeering wilden geven; maar zoowel binnen als
buiten de Kamer der Staten- Generaal verbeidde men ingrijpende
voorstellen, waardoor aan het toenemend tekort voor goed een eind zou
worden gemaakt en de financiën op beteren voet zouden worden ge
bracht. Daartoe was echter noodig, dat er eerst eene eindregeling
van de nog hangende zaken met België plaats had: de voornaamste
daarvan was het aandeel der schuld van vd6r 1830, hetwelk door
dat Rijk op zich moest genomen worden en de wijze waarop dit zou
geschieden. Wel was het aandeel door België te dragen in de
vier-en- twintig artikelen vastgesteld, maar de bijzonderheden moes
een nader vergelijk tusschen de beide partijen, geregeld wor--ten,dor
den. Het eind-tractaat kwam totstand en werd door de StatenGeneraal in de zitting van 1842-43 aangenomen. Men vond,
over het algemeen genomen, de schikking niet voordeelig voor
Nederland; maar men begreep dat aan de geschillen met België, ook
in het belang onzer eigen financiën, spoedig een einde moest komen.
Daarna zou men overgaan tot het groote vraagstuk van den
dag: hoe het evenwicht tusschen ontvangsten en uitgaven zou
worden hersteld. De minister van Financiën, J. J. Rochussen,
had een uitgebreid en uitgewerkt plan gereed om aan de
goedkeuring der Staten. Generaal te onderwerpen. Wij kunnen hier
daaromtrent niet in bijzonderheden treden: het was eene conversie der
verschillende schulden, waarbij vier percent interest zou worden
betaald in plaats van vijf, terwijl het tekort op 's Rijks inkom
dat ruim negen millioen bedroeg, zou-stenovr1842.
gedekt worden door gene nieuwe leening, rentende 4,32 of 3. percent,
en welke tot geen lageren koers dan respectievelijk 92,82 of 72 percent,
zou worden uitgegeven. Het voorstel van Rochussen vond een warm
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verdediger in S. P. Lipman; het werd krachtig bestreden door den
Utrechtschen hoogleeraar Ackersdijek en niet minder door den
voormaligen gouverneur van Overijsel, destijds lid van de Tweede
Kamer der Staten- Generaal, Van Rechteren. Deze laatste, die een sterk
voorstander was van Grondwetsherziening, beweerde dat, ingeval
men daartoe overging, wel zeven millioen jaarlijks konden bezuinigd
worden. Den 23 Mei 1843 werden de beraadslagingen over het
,voorstel van Rochussen in de Tweede Kamer geopend: het einde
was verwerping. 24 stemmen waren v6dr, 30 tegen het wetsontwerp, de meeste katholieke leden stemden v66r. Het
gevolg hiervan was dat de minister van Financiën aftrad. Diens
portefeuille werd aangenomen door J. A. ' Van der Heym van
Duyvendijke. „Reeds bij zijn eerste samenspreking met den Koning,"
heeft later zijn zoon verhaald i), # ontveinsde de nieuwe minister
niet, dat de toestand groote bezwaren had; dat niet slechts krachtige
middelen tot herstel der financiën noodig waren, maar dat de
ontevredenheid onder alle standen der maatschappij over al het
vroeger gebeurde tot zulk een bedenkelijke hoogte was gestegen,
dat niet lang meer weerstand zou te bieden zijn aan den drang
tot betere en scherpe controle, tot meer invloed en mederegeering
der natie op velerlei gebied." Van der Heym behield slechts
vier maanden, — van Juni tot het eind van September, -- de
portefeuille van Financiën. Slechts de leden der Regeering wisten
van nabij, hoe benard de toestand van den schatkist was. Aan het
Publiek kon men niet mededeelen, dat, om het noodige geld
bijeen te krijgen tot betaling der halfjarige rente der staatsschuld, die met 1 Juni 1843 verviel, de nog onverkochte balen
koffie moesten worden in beleening gegeven en hier en daar geld moest
worden opgenomen. Van der Heym stelde eene belasting op de
inkomsten van vaste goederen, renten en ambten voor. Zoowel
de openbare meening als de 'Tweede Kamer der Staten- Generaal,
die in hare sectieafdeeling het wetsontwerp had onderzocht en
afgekeurd, ontvingen het voorstel zeer ongunstig. Hierop trad
van der Heym af.
De Koning bood nu de portefeuille van Financiën aan den minister
1) in de levensberichteu der t17aatschappij u(,n Letterkunde 1872.
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van Justitie aan. Deze belastte zich ad interim daarmede. Floris
Adriaan van Hall was de geschikte man in deze moeielijke omstandigheden, en door zijn helderheid van geest en door zijn geest.
kracht en vastberadenheid, en niet het minst ook door de betrekking,
waarin hij langen tijd gestaan had tot de mannen der Amsterdamsche Beurs. De Nederlandsche Staatsschuld was gestegen
tot de verbazende som van f 2206,000,000, waarvan de interesten
meer dan vierendertig millioen bedroegen. Bovendien waren er nog
achterstallige schulden, welke met het bedrag van den dienst voor 1844
begroot werden op f 20,300.000. En dan drukte nog een schuld van
f 134,000.000 op de Koloniën. Den 22 September 1843 trad
Van Hall op als minister van Financiën, en reeds in December
diende hij zes wetsontwerpen in aan de Staten-Generaal, waarvan het
doel was het tekort aan te zuiveren en het evenwicht tusschen de
ontvangsten en de uitgaven te herstellen. Deze voorstellen hielden in
aflossing van een deel der schuld aan de Handelmaatschappij ;
conversie der Nederlandsche Staatsschulden a 5 en 4z percent in minder rentegevende papieren; intrekking der schatkistbilletten. Hiertoe
zou de Regeering evenwel niet eer kunnen overgaan, dan nadat zij
eene leening had gesloten om de schuldbrieven daarmede te kunnen
converteeren. Er zou eene leening uitgeschreven worden van
150 millioen, welk cijfer later tot 127 millioen werd verminderd.
Koning Willem I, die zijn zoon met zijnen raad had gediend en
daarvoor uit Berlijn naar 's Gravenhage was gekomen, had aan•
geboden voor tien millioen daarin aandeel te nemen. Deze leening,
waaraan elk bemiddeld Nederlander, en ook zedelijke lichamen,
voor een grooter of kleiner aandeel verplicht waren deel te nemen, —
en waaraan men niettemin den naam van vrijwillige leening gaf, —
zou niet meer afwerpen dan 3 percent. Men kon echter ook door een
gift in eens, gerekend tegen 30 percent van een aandeel in de leening,
zich onttrekken aan de verplichting om daaraan deel te nemen. Werd
zij niet vrijwillig vol geteekend, dan zou er overgegaan worden
tot eene gedwongene, door middel van eene belasting op de
bezittingen en de gekapitaliseerde inkomsten tot een bedrag van
35 millioen.
Zoodra was niet het wetsontwerp der monsterleening, gelijk zij
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door het Volk werd genoemd, bekend geworden, of de storm brak los.
Het scheen alsof geheel de Natie gereed was op te staan en dat zij
zulk een gedwongen heffing niet zou willen dulden. Het regende
petitiën van handelshuizen, grondeigenaars, liefdadige instellingen
en bijzondere personen. De toon, die door sommigen onder dezen werd
aangeslagen, was soms oneerbiedig. In invloedrijke dagbladen, vooral in de Arnkemsche Courant, word do Regeering op heftige
wijze aangevallen; nog heftiger in kleinere oppositiebladen, welke
toen reeds vrij algemeen werden gelezen; het meest openbaarde zich
het verzet in koffiehuizen en societeiten. Wie zich die dagen van span.
Hing en opgewondenheid herinnert, zal den indruk daarvan niet ver
hebben. Door meer dan één bezadigd persoon werd gevreesd voor-getn
oproer; algemeen werd het verhaal verspreid, datde minister van Oor.
log verklaard had, dat de Regenring kon rekenen op de trouw van het
leger. Van welken aard de algemeene indruk van het wetsontwerp der
monsterleening was, werd zeer juist uitgedrukt door Sasse van IJsselt
in de zitting der Staten- Generaal van 20 Februari 1844:
de rust van den Staat in de waagschaal te stellen om eene belasting op te dringen, die buiten de Regeering op honderdduizend Nederlanders geen tien verdedigers telt! eene belasting
waartegen de drukpers en het volk hun anathema hebben uit.
gesproken!" Hoe zelfs de bezadigste mannen, die geenszins op
een oratorisch effect jacht maakten, over de monsterwet dachten,
blijkt uit hetgeen Mutsaers, misschien de talentrijkste der Noord
afgevaardigden, bij gelegenheid der beraadslagingen-Brabntsche
deze
wet wordt alles op het spel gezet, en zoo immer een
:
,,Met
neide
wijde stap naar het Staatsbankroet is gedaan, dan is het door
haar; want zoo zij faalt (en falen zal zij) is het uitgemaakt, dat
ook het laatste middel (der Regeering) van behoud was krachte.
loos en ontoereikend." Gelukkig faalde zij niet; hoe ook inderdaad scherpzinnige, verstandige en bedaarde mannen daarvoor
groote vrees koesterden. De beraadslagingen, die den 23 Februari
1844 aanvingen, waren belangrijk: met talent werd het wets.
ontwerp aangevallen, met talent verdedigd. De Natie wachtte
met gespannen verwachting den uitslag af. Den 29 Februari
werd het wetsontwerp aangenomen met 32 tegen '25 stemmen.

,,Hoe!

AANGENOAMEN.

167

De Eerste Kamer nam het insgelijks aan: den 6 Maart werd het
door de koninklijke onderteekening tot wet verheven.
Maar de vrees was daarom nog niet geweken voor het welslagen der
leening; mislukte deze, dan zou er overgegaan worden tot Bene gedwongen heffing. Het gezond verstand der Natie zegevierde.
De Pers, zooals het h andelahlad, zoowel als bijzondere personen, die
vroeger sterk tegen het wetsontwerp hadden geijverd, spanden, nu het
ontwerp tot Wet verheven was, hunne krachten in om onwilligen te overreden tot deelneming aan de Leening. Eerst was er een termijn van
twintig dagen gesteld om in te teekenen. Na het verstrijken van dien
tijd bleek, dat met inbegrip van het aandeel van Willem I, die inmiddels overleden was, maar, wiens erfgenamen zijn woord gestand
deden, voor 121 millioen was ingeschreven als aandeel in de
leening. Als hetgeen aan vrijwillige bijdragen, gerekend tegen
30 percent, was ingekomen, hierbij gevoegd wordt, was het cijfer
van 126 millioen bereikt! Willem II toekende in voor hetgeen
nog ontbrak.
Nu de Leening volteekend was, toog de Minister onmiddellijk
aan het werk om de financiën in orde te brengen; de schuld
van de Handelmaatschappij werd gedeeltelijk afgelost; de conversie
der 5 en 42 percent schuldbrieven werd nog in den loop van 1844
bewerkstelligd; de Belgische inschrijvingen werden voordeelig ge
voor zes millioen werd bezuinigd, zoodat in 1846 de gewone-plats:
inkomsten de uitgaven konden dekken. Ook werd in 1816 overgegaan tot hermunting van het zilvergeld, dat door de zoogenaamde
snoeierij een deel zijner waarde had verloren. Van dien tijd af
dagteekent onze nieuwe zilveren munt en tevens de in onlaop
gebrachte muntbilletten.

HOOFDSTUK VII.
Verdere Regeeringsdaden van Willem II. Pogingen tot
Herziening der (rondwet.

De financiën werden alzoo geregeld onder het bestuur van den
minister F. A. Van Hall. Hij was echter meer de man geweest,
die uit de verschillende plannen één geheel wist te vormen en
dit ten uitvoer wist te leggen; maar meer dan Van Hall is
het de Tweede Kamer zelve geweest, uit wier boezem de voor.
stellen zijn uitgegaan, die door den minister geformuleerd
werden en tot wetsontwerp gemaakt. Het is aan het gezond
verstand der Natie zelve te danken, dat n de ontredderde boedel",
om ons' zoo uit to drukken, heeft kunnen beredderd worden, en wel
zonder geweld en zonder omwenteling. De rust op staatkundig gebied
was evenwel niet teruggekeerd, nu de nood der schatkist niet meer
zoo dreigend was; immers de gemoederen der mannen, die hun aandacht op den staatkundigen toestand des lands gevestigd hielden,
werden geheolenal bezig gehouden met het vraagstuk der Grond.
wetsherziening, Nadat de financieele wetten van den 6 Maart 1844
waren aangenomen, kwam dit vraagstuk meer aan de orde van den dag.
De beide partijen in den lande, de behoudende en de liberale,
traden nu vrij scherp tegenover elkander in het politieke strijdperk.
De partij des Behouds was vrij sterk: zij was aan het bewind;
daarbij was zij niet geneigd hiervan afstand te doen. Men kan in
de jaren van 1830 tot 1841 reeds twee schakeeringen duidelijk
waarnemen: ni. die der anti•revolutionnairen en der eigenlijke be.
houdsmannen. Eerstgenoemde treedt echter in dat tijdperk nog niet
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sterk op den voorgrond, tenzij alleen op kerkelijk gebied. Wij sullen
daarom later op haar terugkomen; de voornaamste kracht dergenen, die veranderingen in de staatsinstellingen wilden tegenhouden
of deze althans slechts zeer schaarsch wilden toegeven, lag in de
eigenlijke behoudsmannen.
Wanneer men dezer beginselen en wenschen en dezer houding op
staatkundig gebied gadeslaan, ziet men dat de eigenlijke kern
dier partij, hoewel Protestantsch gezind en op kerkelijk terrein
nog tamelijk geloovig, evenwel wat hare grondbeginselen betreft, niet
wortelde in de streng Calvinistische leer, noch in den anti•revolutionnairen bodem, waarop zich mannen als Groen van Prinsterer en zijne
geestverwanten hadden geplaatst; maar haar steunpunt vond in den
Protestantsch-Aristocratischen grondslag, waarop de Grondwet van
1815 was gebouwd geworden. De partij des Behouds is in den
strijd, die tegen haar in het tijdperk, waarvan wij thans spreken, en ook
later gevoerd is, vaak te streng en onbillijk beoordeeld: ook
door de katholieke Nederlanders, die moeilijk hebben kunnen verge.
ten, dat die partij in een nauw verband stond met hetgeen zij gewoon
zijn de ,,Dominocratie" te noemen, waarvan wij haar, wel is waar
niet kunnen vrijpleiten, maar wat wij evenwel in nog hoogere mate bij
de anti-revolutionnairen en in geen mindere mate bij de liberalen
oostreeks en na 1857 kunnen waarnemen. De partij van het Behoud
steunde op het niet verwerpelijk begrip, dat men niet dan met veel bedachtzaamheid moest overgaan tot het omverhalen van bestaande instellingen; dat men zich niet moest wagen aan onvoorbereide,
vaak ondoordachte veranderingen; dat men de lessen, door andere
natiën, — vooral door Franschen en Belgen, — gegeven, niet
moest vergeten, eer men den invloed der massa's vermeerderde en
den teugel van liet Gezag al te veel liet vieren. De vrees voor om
maakte haar bevreesd voor hervormingen. De ge--wentlig
schiedenis van ons land sinds 1795, hoedanig zeer velen, hetzij door
eigen ondervinding, hetzij door die hunner ouders, haar kenden of
beleefd hadden, maakt deze vrees zeer verklaarbaar. De afkeer voor „Jacobijnen en Jezuieten," gelijk die in de jaren voor en
onmiddellijk na 1830 bij hen was opgewekt, verontschuldigt haar.
Geen wonder dus dat bij zoovelen de leus ingang vond: #Alles
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voor het Volk; niets door het Volk." Wanneer, gelijk ouden
van dagen zich misschien nog uit hunne jeugd herinneren,
van cone stemmige, deftige oud•Hollandsche familie, bij wie
de herinneringen aan de voorvaderen nog niet waren uitgewischt;
wier hoofd in het bestuur van Gemeente of Kerk was gezeten; bij
wie de predikant als een vriend des huizes werd geëerd, wordt
gesproken, kan men bijna zeker zijn, dat het hoofd van zulk een
gezin tot de behoudende partij behoorde.
Maar er was eens keerzijde. Mannen, die door de omstandigheden
waren vooruitgekomen of begunstigd door de fortuin, tegelijk met zeer
vele anderen die gesteund werden door hunne familiebetrekkingen,
oefenden een zeer grooten invloed uit op het bestuur van het Rijk,
van de Provinciën en van de Gemeenten; ter wille van hunne afkomst of van hunne streng Protestantsche gezindheid tot ambten en betrekkingen verheven, beschouwden zij deze nagenoeg
een erfdeel, dat hun niet mocht ontnomen worden. Het is een
feit, door de geschiedenis ten volle bevestigd, dat cone kaste,
dat een bevoorrechte stand nog geruimen tijd zijne vermeende
rechten blijft handhaven, ook zelfs dan nog als men ge.en enkele
geldige reden voor het bestaan daarvan kan aangeven. Wie
onzer, die zich het tijdvak van v6ór meer dan veertig jaren kan
herinneren, weet niet te verhalen van mannen, die voor hun
leven gekozen werden tot leden van gemeentebesturen; die op hunne
beurt de invloedrijksten onder hen weder, -- eveneens feitelijk
voor hun leven, — afvaardigden naar do Staten der Provinciën;
die in hunnen kring alle belangrijke ambten bekleedden of daarin
hunne verwanten wisten te plaatsen; die in kleine steden nog „de
hoeren" werden genoemd; die in Amsterdam, nog in 1846, als een
argument tegen de kandidaten der Amstelsocieteit aanvoerden,
dat dezen niet behoorden tot do familiën, welke in de
stad geboren en gewoon waren daarin hunnen invloed uit
te oefenen. Deze »Aristocraten," deze ,,Oligarchen," gelijk zij
vaak door hunne tegenstanders werden genoemd, wekten maar al te
vaak den naijver, ja den afgunst op van mannen, die geenszins
in rijkdommen, en veel minder nog in talenten, bij hen behoefden
achter te staan. Daar in de provinciën boven don Moerdijk slechts
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bij uitzondering katholieke familiën onder deze # aristocraten" ge.
vonden werden, zoo behoorden de Roomschen, op enkele uitzonde
na, niet tot de partij van Behoud. Hetzelfde was het geval-ringe
met de Israëlieten: van daar dat zelfs de rijksten en aanzienlijk•
sten onder dezen, bankiers, rechtsgeleerden met grooten naam,
zich rangschikten onder hen, die den strijd tegen de behoudende
partij aanvaardden.
Daarbij was Nederland niet vreemd gebleven aan de beweging, die in andere landen zoovele beroeringen had teweeg gebracht ee die beschouwd kan worden als de poging der rijke
en talentvolle middelklasse 1 ) om een belangrijk aandeel in het
Regeeringsbeleid te veroveren; om cone, in het eene land sterkere,
in het andere zwakkere ,,Oligarchie" de plaats te -doen ruimen;
om de macht der Vorsten aan banden te leggen door zooge•
naamde constitutioneele of parlementaire regeeringsvormen. Frankrijk gaf nog altijd den toon aan voor het westelijk Vasteland
van Europa en zeker niet het minst voor Nederland. De nationale beweging echter, die was opgewekt door den Belgischen opstand, hield
voor een tiental jaren de constitutioneele beweging in de Nederlanden tegen. Toch kan men in het tijdvak van 1830-1840 genoeg
verschijnselen waarnemen, waaruit blijkt dat zij wel tegengehou.
den, maar niet gesmoord was, Zij was cone der voorname rede.
nen, waarom Willem I, die zijn stelsel niet wilde verzaken, afstand
deed van de Regeering. Zij was gericht tegen de te groote Autocratic, — gelijk men het noemde, -- van de Kroon; tegen de
geheimhouding in het financiëel en koloniaal beheer; tegen de overmacht eener Oligarchie. Deze partij nu, welke geen vrede meer
kon hebben met de, bestaande toestanden, werd de Liberale
genoemd.
De beginselen, van welke de liberale partij uitging, waien die,
welke sinds de helft der voorgaande eeuw door de Fransche
Philosophie waren geproclameerd en door de Fransche Revolutie
ook in ons land waren verspreid. Haar laatste woord was: # de Souvereiniteit der Natie;" de formule, waarnaar zij het Staatsbestuur
wenschte in te richten, was: ,,de Koning regeert, maar bestiert niet."
1) De Bourgeoisie, gelijk de Franschen haar noemden.
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De Natie moest hare stem doen hooren door middel eener vrije druk
openbare beraadslagingen harer afgevaardigden;-persndo
zij moest haren wil doen kennen door vertegenwoordigers, die de
Regeering aan banden konden leggen door het weigeren der Rijksbelastingen, door het afstemmen der wetsvoordrachten. Deze ver.
tegenwoordigers moesten 'aangesteld worden door de recht
keuze der kiezers, of minstens door verkiezingen met-strekch
66n trap. — De uitvoerende Macht moest beteugeld worden
door de afhankelijkheid der ministers van de Staten-Generaal:
door ministerieele verantwoordelijkheid. Wanneer deze Staats
waren ingevoerd, of tot een feit wa ren geworden,-hervoming
dan zou, zoo beweerde de liberale partij, aan het Nederlandsche Staatsbeheer een nieuw leven zijn ingestort, dan
zou „Redding door Bezuiniging", de leuze waardoor het
volk in beweging werd gebracht, tot waarheid worden.
Het was er nochtans verre van af, dat allen, die hervorming van
het Staatsbeheer begeerden, hetzelfde begeerden. Zeer velen
van ben, die later Conservatieven werden genoemd, zooals
van der •Heym, van Hall, waren volstrekt daarvan niet afkeerig;
all66n verschilden zij met, hen die Liberalen werden genoemd,
over de uitgebreidheid dier hervormingen. Zelfs diegenen onder
de Liberalen, 'die het verst gingen, zooals Luzac, Dirk Donker
Curtius, Thorbecke, waren in hunne wenschen volstrekt niet zoo
veeleischend als het geslacht der Liberalen dat na hen komen zou.
Eenigen zouden zich vergenoegd hebben met eene navolging der
Britsche staatsvormen, zoover als dit van toepassing op ons land
was; de meesten echter, vooral D. Donker Curtius en
Thorbecke, hadden zich meer de Fransche staatsvormen, welke
na de Omwenteling van 1830 waren ingevoerd, en de Belgische
Lonstitntie tot voorbeeld gekozen. Zij waren zeker het minst
geneigd om staatsinstellingen in te voeren, die als een geleidelijke
voortzetting van die der voormalige Republiek konden worden
beschouwd. Hierin verschilden zij van de Anti. revolutionnairen
en van die gematigde Behoudsmannen, welke volstrekt niet alle
wenschen naar hervormingen van zich afwierpen. Het meest kwamen
de Liberalen van 1840-1848 in hunne politieke denkbeelden
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overeen met hen, welke men in Frankrijk de Doctrinairen noemde. 1)
De liberale partij was vooral zoo krachtig geworden, omdat
algemeen de overtuiging had wortel geschoten, dat de zelfregeering van Willem I en met name zijn financieel en koloniaal beheer, do
oorzaak der uitputting van de schatkist was geweest; dat toestanden
als sinds 1830 hadden plaats gehad, onmogelijk zouden geweest zijn,
ingeval de Natie mede haren invloed had kunnen uitoefenen. De
overtuiging had niet minder wortel geschoten, dat eene Tweede
Kamer der Staten- Generaal, gekozen gelijk zij werd door eenige
weinigen, en die, omdat zij niet kon ontbonden worden, evenzeer
de Kroon als de natie in oligarchische banden kon beknellen, niets
anders was dan een Regeering van eenige weinigen in den lande. Deze
overtuiging, welke algemeen had veld gewonnen, was die van den
welgezeten burgerstand, van het grootste deel der geletterden en
van zeker verreweg de meerderheid der Natie.
De liberale partij had echter een nasleep, welke haar geen
eer aanbracht, maar velen der bezadigden van haar vervreemdde. Het
waren die fortuinzoekers op politiek gebied, welke anderen
gebruikten als een middel om geld te winnen of zich naam
te maken. Enkelen hunner zochten invloed uit te oefenen
op de lagere volksklasse, door blaadjes, welke gelezen werden
door hen, die behagen namen in schandaal: hetzij dit op waarheid mocht gegrond wezen hetzij op leugen en laster. Sommigen
dier schrijvers noemden zich Republikeinen en meenden in Nederland dezelfde rol te kunnen spelen als de woelzieke gerucht
partij in Frankrijk, welke herhaaldelijk oproeren teweeg-makend
bracht en aan welke het eindelijk in Februari 1848 gelukte om
het koningschap van Lodewijk Philips omver te werpen. De' Republikeinen vormden een soort van aanhang der liberale partij, zooals do stroopers en zwendelaars den nasleep uitmaken van een leger,
die slechts geschikt is om onrust te zaaien en den goeden naam van den
geordenden soldaat te bederven en hoogstens geschiktheid bezit tot
een onverhoedschen aanval. Ook dezen noemden zich „Liberalen"
en werden door de behoudsmannen tot do partij gerekend, en
1)

Omdat zij een zeker leerstelsel van liberale instellingen aankleefden.
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meer dan eens verschaften zij den Conservatif quand meme, gelijk
men er destijds vond, een niet ongewenschte gelegenheid om de
liberale partij te bestrijden en te verguizen 1 ).
De zaak der Grondwetsherziening had alzoo, sinds Willem i
de vierentwintig artikelen had aangenomen, steeds meer en meer
de aandacht van staatslieden en ook van de invloedrijkste organen der Pers tot zich getrokken. Onder de mannen, die in
hetgeen men toen in vrijzinnigen geest verandering van de
Grondwet noemde, aan de spits stonden, trokken vooral J. R.
Thorbecke en mr. D. Donker Curtius de aandacht door hunne
geschriften, en niet het minst de laatstgenoemde. Dirk Donker Curtins was in nauwe betrekking tot de Arnlsemacke Courant, die onder
de leiding stond van H. C. Thieme en destijds liet verstvooruitstrevende orgaan was der liberale partij. Toen de Regeering van Willem i
in 1839 eene Grondwetsherziening in het verschiet had gesteld, gaf
Donker Curtius een vlugschrift uit onder den titel van Orde. Het
werd door allen, die over den gang der zaken ontevreden waren,
en hun aantal was in 1839 reeds groot, zeer geprezen. De
Staten der Provinciën zullen van hun monopolie van verkiezingen niet afstaan," werd er in gezegd: » de Staten-Generaal zullen geen zelfmoord begaan. Wij moeten dus trachten eene geheel nieuwe Grondwet te verkrijgen, voorgesteld door den
Koning; in overweging gegeven aan de afgevaardigden, gekozen
door de stemgerechtigden op het platteland en in de steden."
Verder zeide de schrijver: „Kiest nu vrienden van orde
en vrijheid, of liever slaat de handen aan het werk, want
uwe keuze is reeds gedaan (tusschen orde en wanorde tengevolge van hardnekkige weigering eene vrijzinnige her.
ziening); maar maakt gebruik van de vrijheid der drukpers,
ontwikkelt onze punten van vereeniging en teekent met mij pro.

1) Ik heb in mijn academietijd een dier „liberalen" zeergoed gekend. Zijn
blaadje maakte nog al opgang, vooral in kroegen, — hoewel het ook in de
fatsoenlijkste koffiehuizen te lezen was, wanneer een bekende er naar vroeg.
Wat ik mij van dien redacteur herinner, heeft mij een geringen dunk gegeven
omtrent het talent, de goede trouw en het karakter van sommigen dier
,,oppositiemannen" van verdacht gehalte.
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test aan tegen elk onderwerp, hetwelk ons tot bespotting der
tijdgenooten en tot schande van het nageslacht zou maken."
De aansporing om protest aan te teekenen vond echter in 1840
weinig weerklank : alleen bij eene vereeniging in de Provincie
Groningen, waar toen, op het platte land, eenige personen, zooals Zijlker, — sinds 1848 lid der Staten- Generaal, — zich als
warme Liberalen met de Politiek bemoeiden en zekere de Meeter een oppositieblaadje uitgaf. lien was in 1840 in ons
land nog niet ripp voor de „politieke tiiinegieterij", zouals men het noemde. Het was nog niet ,,fatsoenlijk" om
„liberaal" te zijn. Men •hield er vooreerst nog maar van om
te „mopperen" tegen de Regeering. In de kringen der ontwikkelde burgerij, — voor zooverre deze niet tot de regeerende
familiën behoorde, — klaagde men alleen nog maar over de
geheimhouding in financieele zaken, over het gemis aan waar
tegen de al te groote macht der Regeering, waartegen men-borgen
als schutsmuur, verantwoordelijkheid der ministers begeerde en te
vertegenwoordiging der ,,Ridderschap" in de Provinciale Staten.-gen
De zorgelijke toestand waarin men zag, dat het land geraakt
was door den toenemenden schuldenlast, de mislukte plannen van
Rochussen en van Var, der Heym deden de Oppositie echter in
korten tijd zeer in krachten winnen. De ontevredenheid over
de belastingen, de vrees voor een Staatsbankroet maakten menig
rustig burger, die zich tot nog toe nooit „met Politiek had
bemoeid," zeer ontevreden: en die ontevredenheid versterkte de
liberale partij. De drukpers was in Nederland te vrij, de leden
der stedelijke besturen, der Provinciale Staten, hoe oligarchisch
de Staatsinrichting ook mocht zijn, stonden in te innige ver
gezeten burgerstand, — immers zij waren volstrekt-bintesmd
niet, gelijk in andere landen van Eeropa, uitsluitend lieden van
adel, — dan dat zij niet de weerklank werden van hetgeen door
de kern der Natie wet d begeerd. De meening vond al meer en
meer ingang, dat er zonder Grondwetsherziening op den duur
geen verbetering in den toestand zou komen. Het Nederlandsehe volk was echter te verstandig en te bezadigd om zich, —
hoezeer de ontevredenheid ook was toegenomen, — aan gevaar-
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lijke proefnemingen te wagen. Het begreep, dat het allereerst
verbetering, in de Financiën, de grondslagen van den Staat,
moest gebracht worden, eer men verdere ingrijpende veranderingen
aan het gebouw van den Staat moest ondernemen. Slechts koesterden
scherpziende mannen, die met alle oprechtheid en uit volle overtuiging
Grondwetsherziening als het eenig redmiddel beschouwden, de vrees,
dat de Regeering, zoo ze eenmaal van de zorg voor de staats
bevrijd, die herziening op de lange baan zou-schuldenwa
schuiven. Bij -de beraadslagingen over de Leening in Februari
1844 neide Luzac: De Regeering zal, wanneer de Leening is
uitgevoerd, „zich in eene aangename.. ruimte van geld bevinden;
deze zal een zekere rust en kalmte veroorzaken, en uit dezelve
zal men dan Wder argumenteeren tot het onnoodige van veran•
deringen te maken, tot het gevaarvolle om de rust te verstoren
door het oproepen van dat gevreesde spook: Grondwetsherziening
genoemd. Men zal op die wijze altijd rustige tijden willen
verbeelden en bij het bestaande derzelve voor de stoornis der
rust beangst blijven. A.lzoo zal men niets doen en steeds wachtende blijven." Luzac kende het euvel, waaraan de kortzichtige
behoudsmannen mank gingen.
Een ander uitstekend lid van de Tweede Kamer. der Staten.
Generaal, Warfin, de schoonzoon van G. Bogendorp, waarschuwde, bij het eindigen van de beraadslagingen over de Leeningswet, de Regeering en de Oppositie beiden. Hij deed dit
bij wijze van politiek testament; want hij zegde vaarwel aan het
staatkundig leven, Hij beweerde nl., ,, dat verscheidene punten der
Grondwet herziening behoefden: onder anderen moest aan den Koning
het recht gegeven worden om de Kamers te ontbinden; de
Tweede Kamer zou, als zij onontbindbaar was, te veel macht kunnen
erlangen en hij vreesde evenzeer te veel macht aan de eene als
aan de andere zijde. Het tijdstip der Grondwetsherziening zou
vroeg of laat komen; maar hij waarschuwde de Oppositie geen
andere dan bezadigde middelen te gebruiken om tot haar doel
te geraken. Evenzoo achtte hij zich verplicht de Regeering aan
te manen van meer naar welgemeende waarschuwingen te luisteren,
dan tot nu toe het geval scheen te zijn. Had zij dit vroeger
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gedaan, Nederland zou niet gekomen zijn in die droevige om
waarin het zich bevonden heeft en gedeeltelijk (in-standighe,
Maart 1844) nog bevindt."
Z66 sprak een man die, aan den eindpaal zijns leven gekomen,
— Warin was toen twee en zeventig jaren oud geworden en was
vier en twintig jaren lang lid der Staten- Generaal geweest, — met
rustigen blik het verleden overzag: een dier verstandige en gemoedelijke mannen, die het oude niet verwerpen, omdat de tijd
er over is heengegaan ; die het nieuwe niet vreezen, omdat het
onbeproefd is; maar zich niet door holle theoriën of doldriftige
phrasen laten medeslepen.
In het tweede halfjaar van 1844 werd de Grondwetsherziening voor het politiseerend publiek het vraagstuk van den
dag. Er waren geschriften verschenen of er verschenen nieuwe,
waarin het op alle wijzen werd besproken. Thorbecke had het gedaan
in zijne Proeve eener Grondwetsherziening en in zijne danteekeningen op de Grondwet. Groen van Prinsterer handhaafde
zijne beginselen, reeds in zijn vlugschrift de Grondswetaerziening in Nederlandachen zin, in 1840, uiteengezet. Jacob van
Lennep schreef eene Proeve van verduitacking der Grondwet
en Van Assen, hoogleeraar te Leiden, de taal der Grondwet:,
beide vrij wat meer dan taalkundige redeneeringen inhoudende en
beide in behoudenden zin geschreven. Dirk Donker Ctirtius ging voort
met vlugschriften te schrijven en bleef in de drnhemsche Courant
vrij heftig de behoudende richting der Regeering aanvallen. S. P. Lip.
man gaf zijn Constitutioneel Arckief uit en schreef in den Spectator,
sinds hij, ten gevolge van de Conversiewet van den minister
Rochussen, welke hij had verdedigd, tot het Handelsblad in
gespannen verhouding was geraakt. Het Handelsblad zelf ver
zich insgelijks voor Grondwetsherziening: zoo ook de-klarde
Tjjdgenoot, een weekblad, dat door J. de Bosch Kemper werd
geredigeerd en waarin hij zelf de meeste artikelen schreef. In
de Catholieke stemmen en in den Noord- Brabander werd insgelijks
de zaak der Grondwetsherziening verdedigd. Het bleef echter de
vraag, hoe die herziening zou plaats hebben en in welke richting.
Terwijl do leiders der liberale partij er niet tegen op zagen, dat
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een voorstel tot herziening door de Tweede Kamer zelve zou
geschieden, beweerden anderen, die meer of minder zich bij de
behoudsgézinden aangesloten, dat het voorstel van de Regeering
moest uitgaan. Slechts de vasthoudendsten meenden, dat eene
herziening volstrekt niet noodig was, tenzij in Benige onderge.
schikte punten. Dezen vooral begeerden handhaving van die
bepalingen, waardoor het beheer van het Rijk, van de Provinciën en van de Gemeenten voor eenige weinigen bewaard bleef. Het
vraagstuk van rechtstreeksclie verkiezingen bleef dan ook het
punt, dat het meeste verzet, den sterksten aandrang uitlokte.
Men kan niet zeggen, dat Thorbecke in 1844 een voorstander
der rechtstreeksche verkiezingen was; de Bosch Kemper daarentegen
was er een tegenstander van ; Lipman was een koel, Dirk Donker
Curtius een warm voorstander. Evenwel heerschte onder de voor
herziening vrij algemeen de meening, dat de stand der-stander
Ridderschappen moest vervallen; dat de verkiezingen voor leden
der Provinciale Staten, zoowel in de steden als op het platteland,
op een geheelenal anderen voet dienden te worden ingericht: in
dit geval zou de verkiezing van de leden der Tweede Kamer
van de Staten- Generaal aan de Staten der Provinciën kunnen
worden overgelaten of liever nog aan kiescclleges, met een
niet al te klein getal kiezers. IIet is volstrekt geen gewaagde
veronderstelling, dat ingeval de Regeering nog in 1845 tot
eene herziening der Grondwet was overgegaan, het stelsel van
Verkiezingen met één trap ware aangenomen geworden.
In de troonrede, waarmede de zittingen der StatenGeneraal,
den 25 October 1844, werden geopend, werd over eene aanstaande
Grondwetsherziening niet gesproken. Dit bleef niet onopgemerkt.
De beraadslaging over het concept -adres van beantwoording
gaf dan ook sommige leden aanleiding om daarop aan te
dringen. De Commissie, belast met bet opstellen van het adres
van antwoord, had deze zinsnede voorgesteld: ,, W ij vertrouwen
dat deze dagen (van kalmte en vrede) gebruikt mogen worden,
tot eene tijdige herziening en verbetering onzer grondwettige
instellingen." Het adres met deze zinsnede werd door 35
tegen 17 stemmen aangenomen. Naar de Eerste Kamer
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verzonden, kwam het terug met het antwoord, dat deze zich met
het adres niet kon vereenigen, omdat dearin het verzoek van
eens tijdige herziening en verbetering onzer grondwettige instel
-lingewas
uitgedrukt.
De Eerste Kamer meende, dat men het initiatief aan de
Kroon moest overlaten. Dit antwoord werd de aanleiding tot een
geschil tusschen de beide leden der Vertegenwoordiging; het
eindigde hiermede, dat din 27 November de Eerste Kamer
aan de Tweede nogmaals mededeelde, dat zij zich niet met het
voorgestelde adres kon vereenigen. 20 leden der Tweede Kamer
wilden hierin berusten; 35 besloten om het voor eenvoudige kennisgeving aan te nemen. Er werd nu geen adres aangeboden.
De voorstanders eener Grondwetsherziening rustten echter niet.
Zij kwamen bijeen onder leiding van Thorbecke, om te beraad
een voorstel, dat uit de bestaande Tweede Kamer-slagenovr
zou uitgaan. Het bleek al spoedig, dat de leden, die aan
aan deze bijeenkomsten deelnamen, volstrekt niet allen-vankelij
hetzelfde wilden, en dat omtrent eenige punten, vooral omtrent de
wijze waarop de vertegenwoordigers zouden gekozen worden, de gevoelens nogal uiteenliepen. Het gevolg van dat verschil van gevoelen was, dat er niet meer dan acht het voorstel tot Grondwetsherziening teekenden. I-let waren Luzac, Thorbecke, de Kempenaer
uit Arnhem, Graaf van Recbteren, Van Dam van Isselt, L. D.
Storm uit Breda, Wichers uit Groningen, IIeem> tra uit Fries
voegde zich bij ben Anemaet uit Sommelsdijk. Er-land;ter
wordt dan ook gesproken over het negental; onder elkander
noemden zij zich „de bondgenooten". Zij waren de kern der
liberale partij in de Staten- Generaal en de leiders dier partij, zoowel binnen als buiten de Kamer. Buiten de Volksvertegen.
woordiging was zeker de advocaat Dirk Donker Curtius de ijverigste voorstander en de talentvolste leider. Het voorstel werd
den 10 December 1845 bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal ingediend. liet was verdeeld in 45 wetsontwerpen; naar
het getal der voorgestelde wijzigingen in de bestaande Grondwet. Het voorstel wekte de algemeene belangstelling in hooge
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mate op. Dit bleek uit tal van dagbladartikelen, vlugschriften enz.
Men kan niet zeggen, dat de vraagstukken niet van alle kanten werden onderzocht. Eenstemmigheid bleek er volstrekt
niet te bestaan. De strijd bewoog zich het allermeest om de
vraag, hoe de verkiezingen zouden worden ingericht. Den
26 Mei 1846 kwam het voorstel in de Vergadering der
Tweede Kamer aan de orde; het werd met veel talent ver
niet minder talent bestreden. Vele leden, ofschoon-deig,mt
niet af keerig van herziening, wilden echter, dat het voorstel
van de Regeering zou uitgaan: eindelijk werd den 30 Mei,
met 34 tegen 21 stemmen, besloten dat de Kamer thans geen
voorstel tot wijziging der Grondwet zoude doen.
Het voorstel tot herziening der Grondwet was alzoo door de
meerderheid der Staten- Generaal verworpen. De tegenstand van
hen, die geene verandering begeerden, had aan kracht gewonnen.
Dit bleek onder anderen mei zekerheid bij de verkiezingen van leden
der Tweede Kamer, welke door de Provinciale Staten moesten gedaan
worden, nadat de beraadslagingen over de herziening waren afgeloopen. Die van Friesland, welke het voorgaande jaar een
der negen, van Heemstra, hadden afgevaardigd, kozen, nu er
eene vacature was ontstaan, een ,,Behoudsman". De Provinciale
Staten van Zuid-Holland kozen Thorbecke niet weder in. Ook
L. D. Storm moest later, toen zijn tijd tot aftreden gekomen
was, de ontevredenheid der Provinciale Staten van Noord-Bra.
oant ondervinden en werd niet weder benoemd. De Staten der
Provinciën, dus de kiescolleges, toonden zich, althans wat de meerderheid betreft, volstrekt niet ingenomen met het voorstel der
negen ,,bondgenoo±en;" zelfs niet, gelijk wij zooeven aanmerkten,
die van Noord-Brabant. Men beschouwde in die Provincie de
Grondwetherziening volstrekt niet, gelijk reeds in 1846 in een
oppositieblad als do Wespen en later bij iedere politieke quaestie
wordt of is beweerd, als een specifiek Katholiek vraagstuk. Noord
Brabant was onder de regeering van Willem II over het alge
zeer koningsgezind. Een uitmuntend Katholiek, die tenge--men
volge van meer dan één omstandigheid grooten invloed, en vóór
en na 1848, in de Provincie heeft uitgeoefend, was in 1845
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minister van R. 0. Eeredienst. Het was Mr. J. B. van Son, een man
van uitstekende bekwaamheden, algemeen geacht en bemind, conservatief krachtens zijne beginselen. Zooals Noord-Brabant kon wij
telden andere provinciën-zenopvaS,LuybMtserzo
insgelijks genoeg mannen van talent en karakter, die vrees koester.
den voor hervormingen, welke zij óf niet noodig oordeelden bf
welke, naar hunne meening, moesten uitgaan van de Kroon : niet
van de Staten- Generaal onder den druk eener dagbladpers, welke
maar al te vaak tot bandeloosheid oversloeg. Over deze Pers en
over andere redenen van velen om voor de uitspattingen der
menigte te vreezen zullen wij straks gelegenheid hebben te spreken.
Toen den 20 October de zittingen der Staten-Generaal voor
185-46 werden geopend, werd door den Koning in de troonrede gezegd: „Bij het vermelden der Grondwet en met te
verledene, mag ik niet nalaten opnieuw mijne-rugzichtope
gevoelens te doen kennen, dat het wijzigen dier grondwet plicht.
matig behoort te rusten op eene overtuiging van noodzakelijkheid.
Tot nu toe, E. M. H., is zoodanige overtuiging bij mij niet ge.
vestigd, maar ik herhaal de verzekering, dat zoodra dit zal plaats
hebben, ik niet zal aarzelen om daarvan door een voorstel aan
U. E. M. te doen blijken."
Niet lang na het openen der zitting van de Staten- Generaal
diende de Minister van Binnenlandsche Zaken W. A. Schimmelpennink van der Oye, om redenen van gezondheid, zijn ontslag in,
dat hem den 9 Februari 1846 werd verleend. Het viel den Koning
zeer moeielijk een opvolger te vinden. Het lid der Staten- Generaal
Mr. P. van Akerlaken, Burgemeester van Hoorn, wiep de betrek
werd aangeboden, weigerde; evenzoo W. van Rappard. Eindelijk-king
nam de Gouverneur van Zuid Holland Van der Heym van Duivendijke de Portefeuille ad interim aan. Diens zoon verhaalt om
verhouding zijns vaders als minister in betrekking tot-trend
de quaestie der Grondwetsherziening het volgende: 1 t,Gedurende
een korte poos van Mei—Juli 1846 werd het ministerie van
-
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1) Levensbe ri chten der leden van den Maatschappy van Letterkunde 1872,
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Binnenlandsche zaken ad interim aan den Gouverneur van ZuidHolland opgedragen, en velen verwonderden zich, dat niet reeds
toen de waarneming in eeno definitieve benoeming werd veranderd. De oorzaak was deze: reeds sedert 1843 had van der
Heym bij den Koning en zijne raadsleden aangedrongen op
eene Grondwetsherziening, overtuigd, dat, wat men nu dankbaar en tevreden zou aannemen, later met geweld zou worden
opgedrongen.
y De volgende hoofdpunten stonden bij hem (van der Heym)
daarbij voor den geest als eischen eener wijziging der grondwet.
„1. Afschaffing der Ridderschappen als politieke lichamen en van
het onderscheid tusschen de steden en het platteland, als ver
standen of klassen voor kiescolleges. 2. Betere re--schilend
geling en controle der Rijks-geldmiddelen en van de overzeesche
bezittingen. 3. Administratieve rechtspraak van den Raad van
State. 4. Wijziging der inrichting van de le Kamer der Staten.
Generaal. 5. Recht van amendement en van Enquête voor de
2e Kamer.
y De Koning zelf bleef onverzettelijk. Ofschoon zelf hoog ingenomen met het Engelsehe Staatsleven, dat hij van nabij had
gezien, en daardoor bij zijn eerste optreden als Koning geneigd,
om aan de wensc'.ien tot wijziging, der Grondvet in dien geest
toe te geven, had het drijven der Oppositie in de 2e Kamer hem
beleedigd: vooral toen niets zoo warm door haar werd verdedigd
en in hare organen geeischt als vermindering van leger en vloot.
# Het voorstel tot Grondwetsherziening der negen mannen in
1845, waarbij veel grooter eischen werden gesteld dan immer te
voren waren geformuleerd, deed niet weinig 's Konings tegenzin
toenemen. Thans gold het, zelfs de voorstanders erkenden dit vol
beperking der monarchale macht op allerlei gebied, en-mondig,
de Koning, wiens streven sedert zijne troonbeklimming steeds
daarheen was gericht geweest, ein elke volksvrijheid naar liet
doel der Grondwet zoo ruim mogelijk baan te geven, gevoelde
zich persoonlijk diep gekrenkt. Zijn ridderlijk gevoel kwam op
tegen deze miskenning en dezen dwang, en de drijfveeren niet
waardeerende, die velen uit de meest ontwikkelden noopten telkens
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weer van Grondwetsherziening te gewagen, al stelden zij hunne
eischen veel lager dan in 1815 door enkelen was geschied, begon
bij hoe langer zoo meer hen als vijanden te beschouwen, die hem
tot toegeven aanspoorden."
,,2nnderling, dat onder zijne naaste omgeving slechts drie mannen te vinden waren, die niet ophielden met ernst te waarschu.
wen tegen langer volharden, en dat deze drie juist die personen zïja,
die door den tijdgenoot werden geoordeeld het ultra-behoud te verte
Doorn van Westcappelle, Jean Chretien Baud-genwordi:Va
en van der Heym. Van Hall die van geen Grondwetsherziening
wilde hooren, v6órdat de Financiën op vasten voet geregeld waren;
de Jonge, die elke wijziging ontijdig achtte; Rijk, later nog Minister (van Marine) onder de gewijzigde Grondwet, allen vielen den
Koning bij of zwegen ."
Van der Heym was van oordeel dat, na liet voorstel der negen
mannen, van Regeeringswege een voorstel tot herziening moest
ingediend worden; maar illem IL was daartegen. Eerst in 1847
kwam hij tot andere gedachten. Van der [leym bleef het ministerie voorloopig waarnemen, totdat hij werd opgevolgd door
L. N. graaf Van Raudwijck, Gouverneur van Gelderland en als
Behoudsman bekend. Deze aanvaardde in October zijne portefeuille. Onder de verstandige en bezadigde Conservatieven begon
evenwel al meer en meer het gevoelen veld te winnen, dat het binnen
een betrekkelijk niet lang tijdsverloop wel tot een Grondwetsher.
ziening zou moeten komen, maar zij wenschten die beperkt en uit
Kroon. Hetgeen de latere Minister W. Van Rappard-gandev
in Augustus 18-17 aan A. G A. Van Rappard schreef drukt zeker
wel het best die meening uit. # Er zijn onderscheidene bepalingen in de Grondwet, die ik zou wenschen veranderd te zien;
doch ik beschouw. eene Grondwetsherziening als gevaarlijk. Ik
geloof, dat het hoogst moeilijk zonde zijn die tot stand te brengen; dat te rémede wel eens Aire que le mal zoude kunnen zijn
doch met dit alles ontveins ik het niet, dat er oogeublikken kunnen
komen, waarin er voor de regeering niets anders overblijft dan
om tot eene gematigde Grondwetsberziening over te gaan; dat dit
het eenige middel zijn zou om een ommekeer van zaken to
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voorkomen, want ik beschouw eene Belgische Constitutie gelijk
met eene Revolutie . Van hoeveel belang is het dan, dat er bij
de regeering inwendige kracht besta, ten einde geen schendige
handen de rechten van het Koningschap aanranden ? Die rechten kunnen bij eene eventueele noodzakelijke Grondwetsherziening
alleen ongeschonden worden bewaard, indien 's Konings Raad is
samengesteld uit Ministers, die, met behoudende denkbeelden bezield, tevens kracht genoeg bezitten om die te handhaven."
Velen die minder behoudsgezind waren, maar voorstanders eener
Grondwetsherziening in gematigden zin, gelijk men het noemde,
vonden de uitdrukking hunner gevoelens in J. de Bosch Kemper
en in diens orgaan De Tgdgeest. Omtrent de beraadslagingen over
de Grondwetsherziening liet hij zich in den zomer van 1846
volgenderwijze uit: „Men heeft gezegd, dat er een muur was opgetrokken tusschen de Regeering en de partij der hervorming.
Wij willen liever geen scheiding; maar zoo er eene scherpe afscheiding noodig was om de Grondwetsherziening tot stand te
brengen, dan zoude het naar ons inzien deze zijn, dat de voor
daarvan in gematigden zin zich geheel moesten afschei--stander
den van do hevige hervormingsgezinden. Dezen toch hebben een
onberekenbaar nadeel aan de Grondwetsherziening toegebracht,
door, als ware het, der Regeering op te dringen, dat zij de Grond
niet wil, terwijl het tegendeel meer din waarschijn--wetshrzing
lijk was. Hoe duidelijker het is, dat de voorstanders eener Grond
gematigden geest alles afkeuren wat opschud -wetshrzing
wanorde, ongeregeldheid kan voortbrengen, hoe duidelijker-ding,
het blijkt, dat die voorstanders geene bedoeling hoegenaamd hebben de beginselen der tegenwoordige grondwet te vernietigen."
Het valt niet te ontkennen, dat de houding, welke door een gedeelte der Oppositie tegen Koning en Ministers werd aangenomen,
bij verstandige en gematigde lieden wantrouwen opwekte. Dit
wantrouwen word gevoed door de taal en de handelingen van dat
soort van hervormingsgezinden, dat bij iedere eenigszins belangrijke politieke beweging bestemd schijnt om door hartstocht,
zelfzucht en overdrijving de gematigde voorstanders van ver
verdacht en gehaat te maken. De omstandigheden-betring
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waren voor dergelijke onrustzaaiers gunstig. De ,, Monsterwet
van Van Hall" had verreweg het grootste deel van de kern der
Natie zeer ontevreden gemaakt. Al waren de gevolgen ook gunstig
voor de welvaart des lands, dit werd evenwel nog niet terstond in.
gezien. Bovendien, men was en bleef ontevreden, ook nadat de
Leening reeds was volteekend. Nu volgde in den loop van 1845
cane ramp, die vooral op den kleineren burgerstand en op de onvermogenden drukte. Er brak in het najaar van 1815 eene ziekte uit,
die de aardappelen aantastte en waardoor het grootste gedeelte van
den oogst van dat bijna onmisbaar levensmiddel werd bedorven: duurte
van andere levensmiddelen was daarvan dan ook het onmiddellijk
gevolg, zoodat er gebrek geleden werd door duizenden, die in gewone
omstandigheden in eigen behoeften hidden kunnen voorzien. Daarbij
kwam dat in de steden, door het kwijnen van nijverheid en handel, duizenden ledig liepen. Niets echter dat voor volksopruierij het terrein gemakkelijk te bearbeiden maakt als armoede en ledigheid. Het ,,Volk,"
waarvan de verleiders zich do vrienden noemden, werd opgehitst door
zoogenaamde oppositieblaadjes, die de algemeene ramp toescbreven aan het exploiteeren van den kleinen man door speculanten. Zij
spiegelden het Gemeen gouden bergen voor, zoo men slechts verlost
werd van de gehate ministers en van een regeeringsstelsel, dat den
nijveren man door eene aristocratische factie liet onderdrukken. Dank
zij den ordelijken zin van onze Natie, kwam het niet zoover als de
volksopruiers het wel gewenscht hadden; maar in ettelijke steden,
zooals te 's Gravenhage, te Haarlem, te Delft, raakte nochtans het
Gemeen in opschudding, plunderde hier en daar eenige winkels
en wierp de glazen in bij lieden, die hun als volksuitzuigers
werden afgeschilderd. Te Delft geschiedde dit bij den burgemeester
Van Berokel. De Catholyke Stemmen toonden zich hierover vooral
verontwaardigd, omdat die burgemeester de eenige Katholiek was,
welke in eenige belangrijke stad boven den Moerdijk aan het
hoofd der gemeente stond. Het blad schreef zulks toe aan
religiehaat. Het is moeilijk te zeggen of zulks inderdaad het
geval is geweest; maar zeker is het dat zulk een vermoeden in
verband stond met het wantrouwen, waarmede de katholieke bevolking van Nederland het streven der anarchistische volksmenners
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gadesloeg. De meening dat bij den burgemeester van Delft da
glazen waren ingesla en, omdat hij ,,Roomsch"_was, werd door
schier al zijne geloofsgenooten in liet land aangenomen en bleef
niet zonder invloed op de gezindheid van velen.
Inderdaad, bij bezadigde mannen, van welke geloofsbelijdenis
ook, moest er een gevoel van verontwaardiging opkomen, wanneer zij hoorden hoe een bandelooze Pers zich over Koning, over
Regeering, soms over kerk- en godsdienstleeraars 1 ) uitliet.
Reeds in de laatste jaren der Regeering van Willem I was er
een zoogenaamdo ,,Republikeinsche Pers" ontstaan. Zij wist door
den vorm harer geschriften hot dagbladzegel te ontduiken. Een
der eersten, welke in het ophitsen der menigte en liet verspreiden
van valsehe, vaak lasterlijke geruchten een middel zochten om
geld en oenigen invloed te winnen, was zekere de Meeter. Om
een schandaaltje, dat hij met eenige gezellen in een wafelenkraam
te Groningen, waar hun blaadje verscheen, gemaakt hadden, werden
zij door de Rechtbank veroordeeld. Hij had een kermisoproertje verwekt onder het geschreeuw: Leve de Republiek / Later
ging hij naar den [Jaag, richtte ook daar een blaadje op on is
in Engeland gestorven. Te Londen heeft hij een boekje geschreven :
h Ölland. its Press, its Institutions, etc. Hoewlel er veel wetenswaardigs
voor den toestand der zoogenaamde volkspers in wordt aangetroffen,
geeft het geheel den indruk, dat die Pers, zonder eergevoel, zonder
overtuiging en zonder talent door ,,liongerende" speculanten werd
bediend. De Oo;jevaar,, die te 's Gravenliage, do Hydra , die
te Amsterdam werd gedrukt, waren de meest bekende dier blaadjes.
,De Hydra werd geredigeerd door een mislukt Theologant, Jan de
Vries, die eenige romans heeft geschreven, die veel aangeboren
talent bezat, maar daarvan misbruik had gemaakt, die een zwendelend leven leidde en, naar zijne geestverwanten beweerden, door
F. A. van Hall, die eenige zijner wissels had laten opkoopen, om
schulden te Antwerpen in gijzeling werd gezet en daar is gestorven. Zekere de Baas, zekere van Bovervoorde, redacteur van
De Burger, waren schrijvers van het zelfde gehalte als de zooeven
1(

Echter nog niet wo heftig als in Tateren tijd.
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door ons genoemde. Op een eenigszins hooger maatschappelijken
trap stond van der hIuist, uitgever van de Kamper Courant. Dat
blaadje heeft in de laatste jaren voor 1818 vrij wat opgang gemaakt. De meeste aantrekkelijkheid daarvan bestond in den hef
oppositietoon en in de gemengde berichten, welke laatste-tigen
vaak in den vorm van kreupelverzen werden gegeven en soms door
hun vreemde combinatiën vrij potsierlijk waren. Ook gaf van der
Hulst de Staatkund;ge Tooverlantaarn uit. Hij werd in den loop van
1815 voor den rechter gedaagd, als beschuldigd van beleediging
des Konings Daar hij den schrijver van het goincrimineerde
artikel niet wilde noemen, werd hij veroordeeld. Zijn verdediger
beweerde, dat de beleediging niet den Koning trof maar de
daad zijns ministers. De Ilooge Raad bevestigde het vonnis.
De schrijver van het veroordeelde artikel was Mr. J. H. G.
Boissevain te Arnhem. Deze liet eene inteekening voor van
der Hulst openen. Een ander oppositieblad beweerde, dat Boisse.
vain dit deed om aan zijne geldelijke verbintenis jegens van der
Hulst te voldoen. De achtenswaardigheid van een der voor
uitgevers en van een der voornaamste schrijvers der Opposi.-namste
tiepartij werd door dergelijke zaken bij het Publiek niet verhoogd.
Den der zaken, welke de openbare meeuing nog al bezig hielden,
was die van het Zwarte Register. Door de Oppositie en vooral door
de kleine democratische Pers werd algemeen verspreid, dat er in
de bureelen der departementen van algemeen bestuur een register
bestond van alle lieden, die door eeaige zaak, welke dan ook, door
woorden of daden, ja zelfs door hunne vriendschapsbetrekkingen,
getoond hadden, of althans den schijn op zich hadden geladen, van
de bestaande orde van zaken niet gunstig gezind te zijn. Het werd
het Zwarte Register genoemd. Hij, wiens naam daarop stond
aangeteekend, kon zeker zijn van door de Regeering voerbij gegaan te worden bij benoemingen en tegengewerkt te worden overal
waar het kon geschieden. Dat Zwarte Register werd geschetst als een
uitvindsel, dat met de Inquisi tie van den Venetiaanschen Raad van
tienen was gelijk te stellen. Het heeft allerwaarschijnlijkst slechte
bestaan in het brein der uitvinders, tenzij misschien overdreven
ambtsijver of hooghartige woorden van onverbeterlijke ubehouds-
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mannen" aanleiding hebben gegeven tot een zeer overdreven voor
-steling.
Niet minder heftig in toon, maar op andere wijze, was de
Arnhemscl e Courant. Dezelfde Mr < J. H. G. Boissevain en de
eigenaar en uitgever C. A. Thieme waren de v000rnaamste schrijvers der hoofdartiken. Dit blad werd viermalen door de Justitie
vervolgd: het was, vooral in 1846 en 1847, een groot bewonder
Thorbecke. E. W. van Dam van Isselt, lid der Tweede-arvn
Kamer van de Staten- Generaal, schreef . vaak in heftige bewoor.
dingen in de Wespen. De Minister van Hall en de Roomschen
waren het mikpunt waarop hij zijn vinnigste pijlen afschoot.
Men kan niet zeggen dat het meest gelezen blad, Het Han.
delsblad, eene stelselmatige oppositie voerde : evenmin was zulks
het geval met den Noord -Brabzuder, de Caikolieke stemmen en het
Journal de Limhourg. Den Haag, Utrecht, ook Amsterdam hadden
bladen in meer of minder gematigd-behoudenden zin. Op den hoogsten
trap echter van de oppositiepers, als de eerste van allen door invloed,
talent der schrijvers, degelijkheid van inhoud en vormen, stond de
Gids, waarover we later zullen spreken. Behalve de artikelen van
politieken inhoud, waarvan een door T. (Thorbecke) is onderteekend,
waren het vooral de voortbrengselen in poezy en proza van Potgieter, die den geest der Natie poogden wakker te schudden.
De meening, dat de bestaande staatkundige instellingen van
Nederland niet meer konden blijven gelijk zij onder de Grondwet
van 1840 bestonden, won vooral meer en meer veld : ook onder hen
die in de Provinciale Staten zetelden. De behoudende partij behield
wel bij de verkiezingen van 1846 de overhand, maar niet dan
na een harden strijd. In Amsterdam werd in het jaar 1816 eene
vereeniging opgericht, die een bewijs was van het veldwinnen der
meer liberale begrippen onder mannen, die door maatschappelijken
stand en geleerdheid grootgin invloed konden uitoefenen. Die
vereeniging word de Amstelsocieteit genoemd. Onder de eerste
leden behoorden Professor H. Beijerman, S. P. Lipman, W. J.
C. an Hasselt, J. Heemskerk Az. en anderen, die later in de
politieke beweging van onzen tijd een belangrijke rol hebben
gespeeld. D. Donker Curtius, Luzac, J. M. de Kempenaer be-
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hoorden onder de latere leden. Het Handelsblad sloot zich aan
bij de Amstelwcieteit. Het doel der vereeniging : was het
constitutioneele leven bij de staatsburgers opwekken. De
societeit liet zich al dadelijk met de verkiezingen van leden voor
den Gemeenteraad in en zag verscheidenen harer candidaten gekozen. In onze dagen zou men de richting, welke in de Amstelsocieteit werkzaam was, behoudend noemen; in 1846 werd zij als
liberaal beschouwd. De zaak der Grondwetsherziening telde in
hare leden warme verdedigers.
Den 13 Juli 1847 werd een aanvang gemaakt met de openbare beraadslaging over het ontwerp van hot nieuwe strafwetboek.
Belangrijk waren de discussiën, alsmede de oppositie, die de Re.
geering ondervond bij de behandeling van het 2e boek, waarvan
de verwerping van het geheele ontwerp het gevolg was. De Regeering
had namelijk eenige artikelen achterwege gelaten, die misdrijven
behelsden, door geestelijken in hunne betrekking gepleegd, als•
mede de sanctie op het Recht van placet, bij onderhandelingen
van geestelijken met vreemde mogendheden, waarmede men natuurlijk in de eerste plaats het hoofd der Katholieke Kerk had op het
oog gehad. In plaats daarvoor stelde zij art. 25, luidende aldus:
„De bedienaar van den godsdienst, die in de uitoefening zijner
N bediening, in eene openbare bijeenkomst, of in zijne geestelijke
„of kerkelijke betrekking, in eenig geschrift, onder welken naam,
„of in welken vorm ook uitgevaardigd, eenige berisping of afkeu.
„ring, hetzij in het algemeen van de regeering, hetzij in het bij„zonder van eenige daad van het openbaar gezag of van eene
„wet of wettelijke verordening, zich heeft veroorloofd, wordt ge.
„straft met eene correctioneele gevangenisstraf van ten laagste
„zes maanden en geldboete van vijfentwintig tot driehonderd
„gulden, te samen of afzonderlijk, en wordt de vernietiging van
„het geschrift door den rechter bevolen.
# indien daarbij opruiing tot het begaan van misdaad of wan•
„bedrijf heeft plaats gehad zijn de bepalingen van den 23en
„titel toepasselijk."
Art. 34 bepaalde verder. „Onder de benaming van bedienaren
# van den Godsdienst worden in dit wetboek begrepen alle gees.
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al dan niet het leeraarsambt uitoefenende, zonder onder.
„scheid van rang en benaming, of tot welke gezindheid, Kerk,
# Gemeente of Gemeenschap zij behooren.
Ofschoon deze bepalingen in vele opzichten hetzelfde behelsden
als de weggelaten artikelen, was de oppcsitie van protestantsche
zijde schier algemeen, voornamelijk om het wegvallen der sanctie
op het recht van ,,placcl." De predikanten van den ring van
Amsterdam zouden een open brief aan de leden der Tweede
Kamer, ten einde toch vooral de aanneming dezer wet tegen te
gaan. Men deed het voorkomen als een concessie aan de RoomschKatholieken gedaan, waarvan de nadeelige gevolgen niet konden
wegblijven, waaruit voor het Vaderland een dreigend gevaar zoude
voortspruiten.
Na langdurige en breedvoerige discussiën, zoowel voor als tegen
het behoud der sanctie op het recht van ,,placet," ging men tot
stemming over en werd liet tweede boek met 41 tegen 15 stemmen verworpen. Alle Roomsche leden der Tweede Kamer, benevens Luzac, Van Akerlaken, Corver (looft en de voorzitter
Bruce, waren van do meeping der Regeering en beschouwden de
weggelaten artikelen als verkeerd en overbodig. Alle andere leden
stemden voor het behoud daarvan.
Bij de opening van het zittingsjaar in October 1846 werd
van Grondwetsherziening in de troonrede geen woord gerept.
Dit stelde de verwachtingen der groote menigte hoe langer hoe
meer te leur on bracht er niet weinig toe bij, om de outevredenheid tegen de Regeering meer en meer veld te doen winnen.
Deze uitte zich in dagbladen en tal van vlugschriften, waarin
de houding, zoowel van den Koning als van de ministers en de
leden der Staten-Generaal, ten sterkste werd gegispt en veroordeeld. Men beschouwde Grondwetsherziening noodzakelijk voor
de handhaving van de rechten der ingezetenen en voor den
bloei en de welvaart van den Nederlandschen Staat.
In 1840 was bij de herziening bepaald, dat door de Wet de
wijze moest geregeld worden, waarop de verkiezingen zouden
plaats hebben. De reeds meermalen herhaalde poging om voor
deze wet een meerderheid in de Tweede Kamer te krijgen, had
y telijken,

GRONSWETSIIERZIENING.

191

ook dezen keer wederom schipbreuk geleden, daar de Grond.
wetsartikelen, in plaats van licht over de zaak te verspreiden,
zelfs groote tegenstrijdigheden schenen te bevatten.
In de troonrede van den 18den October 1847 verklaarde nu echter
de Koning, „dat er naar zijne meening eene onbetwistbare noodza /e kelijkheid bestond, om de bepalingen der Grondwet, welke tot
„stem- en kiesrecht betrekking hadden, te verduidelijken." Zooals hij reeds bij een vroegere gelegenheid had gezegd, herhaalde
hij nogmaals, dat hij niet zou terugschrikken om, ,,zoodra de
overtuiging der noodzakelijkheid van liet wijzigen der Grondwet
bij hem zou zijn gevestigd, daarvan door een voorstel aan de
Staten Generaal te doen blijken." Dat tijdstip was naar bij
zeide thans aangebroken. En hij voegde er bij, dat het welzijn
van den Staat medebracht om bij dezelfde gelegenheid ook
eenige andere bepalingen der grondwet, welker wijziging nuodig kon
worden geacht, te veranderen.
De verschillende ontwerpen werden ter onderzoeking aan de
onderscheidene Kabinetsraden voorgelegd. J. A. H. De La Sar
Zaken, en F. A. Van Hall,-raz,minstevBldch
minister van financiën, namen hun ontslag, daar zij het over de
gewichtigste punten van de voorgenomen hervorming met de
overige leden der regeering niet eens konden worden. Van Hall
had den Koning reeds vroeger zijn ontslag aangeboden, omdat
de Grondwetsherziening te lang achterwege bleef, doch het was
hem geweigerd, daar Willem II moeilijk een geschikt opvolger
voor hem kon vinden. Oa hen te vervangen, werden twee
mannen gekozen, van wie in hun vorige politieke loopbaan
duidelijk was gebleken, dat zij geen groote ijveraars en voorstan.
ders zouden zijn voor een geheele hervorming van den Staat.
Het ministerie van financiën werd den 1 Januari 1848 aanvaard
door Jonkheer W. L Fr. Chr. Ridder Van Rappard. L. N.
Graaf van Randwijk ging over bij het Departement van Buiten.
landsche Zaken, en Van der I3eym, de voormalige minister van
financiën, trad als minister van Binnenlandsche Zaken op 1
).

1) Wij komen in het volgend deel op
w etherziening is geseried, nader terug.

Hetgeen in 1847 omtrent de Grond.

HOOFDSTUK VIII.
Kerkelijke toestanden. — Protestantisme. -- Catholicisme.

De geschiedenis van een Volk is zeker allerminst te begrijpen,
wanneer men niet nauwkeurig het oog vestigt op de onder dat volk
heerschende begrippen, omtrent de verhouding van den mensch tot
God en de meerdere of mindere erkenning eener bovennatuurlijke
orde van zaken. Hoe ook eene maatschappij sta in betrekking tot
den Godsdienst, zij moge dien als de noodzakelijkste levensbehoefte
voor haar bestaan erkennen of ontkennen, de invloed van die, hetzij
positieve, hetzij negatieve beschouwing, zal altijd zeer groot blijven.
Geen Maatschappij heeft zich nog kunnen losmaken van den invloed, dien de begrippen omtrent God en godsdienst uitoefenen.
Het is bekend hoezeer de Republiek der Zeven Vereenigde Provinciën, thans het Koninkrijk der Nederlanden, gegrondvest was
op eene nauwe verbintenis tusschen de Gereformeerde Kerk en
de Regeering dier Provinciën. De Omwenteling van 1795 wierp de
bestaande Staatskerk omver: hare verhoudingen tot den Staat werden
geheel en al gewijzigd door de politieke gebeurtenissen der twintig
jaren, die 1815 voorafgingen. Toen Willem I het hoofd der Regeering, zoowel over de Zuidelijke als over de Noordelijke Nederlanden,
was geworden, rekende hij het tot eene zijner eerste staatszorgen, om
de verhouding van het Hervormd Kerkgenootschap tot den nieuwen
Staat te regelen 1). Hij stelde een constitueerende Commissie in; het
1) Dit geschiedde ook ten opzichte van andere Kerkgenootschappen, zooals
het Luthersche, maar dit is voor ons beknopt geschiedverhaal van minder belang.
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Koninklijk Besluit van 6 Januari 1816 was het resultaat
harer werkzaamheden. Dat Besluit werd van nu af aan het Reglement, waarnaar de Nederlandsch-Hervormde Kerk zou worden be.
stuurd 1 ). Naar hetgeen verscheidene Protestanten toen reeds
beweerden en ook later met veel meer klem hebben beweerd, werd
door het Koninklijk Besluit van 1816 eene geheele verandering
in de kerkelijke instellingen ingevoerd; de deur werd geopend voor
eene vrijheid van Leer, -die door velen verderfelijk werd geacht.
„Zij beklagen zich," werd later in een zeer gewichtig adres aan
de Synode gezegd 2), „dat men eigendunkelijk de beginselen der
wettige en historische kerkorde van de Nederlandsch Hervormde
Kerk, ook voor zoover zij gegrond zijn op onveranderlijke behoeften en rechten, aan nieuwmodische en onjuiste begrippen op.
geofferd heeft. Men heeft, in haar naam, aan het Gouvernement
een invloed verleend, welke met de vrije ontwikkeling van het
geloofsleven der Kerk niet vereenigbaar is. De NederlandschHervormde Kerk heeft steeds eene ware vertegenwoordiging der
Gemeenten verlangd, waarbij over de kerkelijke belangen geraadpleegd en beschikt werd door Afgevaardigden der Kerkklassen,
overeenkomstig hunne lastgeving en onder goedkeuring en bekrachtiging van hunne committenten; terwijl nu de willekeur van een
centraliseerend en reglelnenteerend hoofdbestuur (de Synode) ge.
vestigd en in plaats der wezenlijkheid een bedrieglijk schaduw.
beeld van representatie is gesteld."
De kerkregeling voor de Hervormden, volgens Koninklijk Besluit
vastgesteld, werd echter vrij algemeen aangenomen. De tegenstand
was onbeduidend: slechts de Classis van Amsterdam kon er geen
vrede mede hebben en leverde er een vertoog tegen in. Men moet
deze »lauwheid," gelijk zij later door ijverige gemeenteleden werd
genoemd, aan meer dan eene oorzaak toeschrijven. De Gerefor1) Het ligt niet in ons bestek zeer uitvoerig over de Kerkelijke Geschiede n is te handelen. Ook meent schrijver, als katholiek, niet bevoegd te zijn hierovereen
oordeel te vellen. Hij haalt derhalve bij voorkeur getuigenissen van Protestanten en
wel met hunne eigene woorden aan. Hier vooral geldt: Scribitur ad narandum.
2) Adres aan de Algemeene Synode in 1841, geteekend door D. Van Hogen dorp, G. Groen Van Prinsterer en nog vijf andere aanzienlijken der Ser.
vormde Kerk.
U. A 13
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meerden hadden door do Omwenteling en de vreemde overheersrhing
hunne heerschappij verloren; de druk en de achteruitstelling der
Kerk, die met de gevallen Republiek zoo nauw verbonden was
geweest, had een machtigen invloed op hare leden uitgeoefend.
Toen nu het kluis van Oranje den troon der Nederlanden had
bestegen, meenden velen een nieuw tijdperk van bloei voor hunne
Kerk te zien aanbreken. Pe genegenheid en het vertrouwen, door de
groote meerderheid der Protestanten gekoesterd voor het Protestantsehe Vorstenhuis, dat tot de Regeering was gekomen, maakte hen
blind voor de gevolgen der veranderde kerkregeling. Ook waren de
oogen meer gevestigd geweest op de gevaren, welke het Protestantisme
dreigden van wege de vereeniging met drie millioen katholieke mede
dan op de gevaren der kerkelijke vrijheid van het-burges,
Hervormd kerkgenootschap. Men eischte staatstoezicht op Ultramontanen en Jezuieten; zou men het dan den eigen Vorst, den
afstammeling der roemrijkste helden „der gewetensvrijheid" in
eigen Kerkgenootschap niet toestaan? Daarbij leefde men in
Noord-Nederland vrij algemeen onder den invloed der begrippen
van een v zeer verdraagzaam en zeer verlicht Christendom": een
Christendom, dat, ja nog wel de oude geloofsvormen had behouden voor ieder kerkgenootschap, maar dat toch door reinheid,
door verlichting des Geestes verheven was boven het Dogma.
Het was er immers meer om te doen om „vroom te leven" dan ,,recht
te gelooven! En ook de begrippen van eene Staatsmacht boven-zing"
de Kerk hadden dieper wortelen geschoten: vooral bij de geleerden, de Juristen en niet het minst bij de leden der Vrijmetselaarsloges, die algemeen verspreid waren over geheel het land en
een zeer grooten invloed uitoefenden. Dc loges en de Maat
werkten, de eersten meer in-sc^apjtoNuvn'dlgem
het geheim, de laatste meer openlijk, evenzeer van haren kant
als een diaaolveerend element op de oude kerkelijke Orthodoxie. Op
duizenden, die zeer kerkschgezind waren en innig gehecht aan
hun Protestantsch kerkgenootschap, deed zich de invloed gelden
der intellectueele Propaganda, die al meer en meer aanhangers
wierf voor een ,,Algemeen Christendom boven geloofsverdeeldheid. » Men wenechte zelfs het Compelle intrare" toe te pas-
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een op de Katholieken: niet evenwel op de onverbeterlijke
,, Ultramontanen."
Nu mag het waar zijn, dat de predikanten der Hervormde Kerk,
over het algemeen genomen, eeni;szins schoorvoetend met deze
algemeene beweging zijn medegegaan ; dat zij zich wat meer
gehouden hebben aan hetgeen Hunne godgeleerde studiën aan de
Academiën hen hadden geleerd; dat zeer velen zelfs no meer hebben
vastgehouden aan de traditiël van den geopenbaarden Godsdienst;
toch werkten de algemeene ,,geest van onderzoek" eu de steeds voor
schrijdende rationalistische beweging zoozeer op hunne gods--warts
dienstovertuiging, dat het moeilijk zou zijn te zeggen, of zij nog
Hervormden waren in den zin hunner vaderen. De invloed
onder hen, b.v. Broes, H. H. Donker-rijkatenusd
Curtius, Dermout, Kist, Royaards, om slechts eenigen te
noemen, waren mannen, uitstekend door geleerdheid en
ijver voor de Hervormde Kerk; maar op deze leden der Synode
en die in vele opzichten een tijd lang de bestierders hunner Kerk
waren, is meer of minder van toepassing wat een der uitstekendste Theologanten der laatste jaren, J. J. van Oosterzee over
een hunner, I. J. Dermout, heeft geschreven. „Om over
die werkzaamheid (van Dermout, welke dertig jaren lang Secretaris
der Synode was) volkomen billijk en met kennis van zaken te
oordeelen, is het noodig in den geest. tot eene periode terug te
te gaan, waarvan thans (1868) verre de meesten slechts bij beschrijving heugenis dragen. Het was de tijd van verademing
van vroegeren druk; der heerschappij van een goedhartig Optimisme, dat zich te midden van de zegeningen der vaderlijke
Regeering, ter goeder trouw in het uitzicht verblijdde, que tout
éiait pour Ie mieux dan8 la meiheure des Éylises; de tijd dus
ook, dat iedereen, die zich mot deze zienswijzen niet* vereenigen
kon en aan het oude boven het geprezen nieuwe de voorkeur
gaf, allicht voor een onaangenamen rustverstoorder en factiedrijver gehouden moest worden. Verlichting was de leus,
hoezeer altijd met (ongeveinsdé) eerbiediging van jj de leere des
Geloofs en der zeden, die men aan het Goddelijk Christendom
en aan de gezegende Hervorming te danken had." Verdraag-
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zaamheid, nadat men pas zoo lang en zoo bang onder de naweëeu der Staatkundige partijschap geleden had, werd ook op
kerkelijk gebied hoofdwet, en een soort van practisch Remon•
strantisme de eisch en do geest van den tijd, ook in de Hervormde
gemeenten. Het Bovennatuurlijke werd eerlijk erkend, maar,
naar men meende, zoo redelijk mogelijk opgevat, terwijl men
aan den naam van „Kerkleer" doorgaans een vrij wat minder
uitlokkend denkbeeld dan aan dien van „het eenvoudig Evangelie" verbond. De vroegere onregelmatigheid, die zich op
menig punt van kerkelijk beheer had doen gevoelen, werd door
het streven naar reglementeeren en Centralisatie vervangen, en
waar de arm der ,,Hooge" Kerkvergadering niet ver genoeg
reikte, deed het Koninklijk Placet, altijd met de beste bedoelingen, het zijne. Hadde iemand in die dagen, — wij spreken van het
regeeringstiidperk van Willem I, toen deze nog in zijn vollen luister
heerschte, — aan den Secretaris der Synode de bedenking ge
dat op deze wijze de zelfstandigheid der Kerk tegenover-makt,
den Staat kwalijk bewaard of gewaarborgd kon blijven, hij had
wellicht van die zijde een: „je 'en vois pas la nécessilé" tot
antwoord bekomen. Naar diens overtuiging was het bestaan
der Kerk in gevaar, zoolang niet de orde en de vastheid in
haar bestuur voldoende verzekerd was, en daartoe was het gezag van de Staat haar onmisbaar. Wat kon men meer verlangen dan s onder het vaderlijk bestuur van den besten der Koningen" te leven, ofschoon er geen heerschende Kerk meer bestond, de
Gereformeerde Kerk als bij vernieuwing gegrondvest, ja met een laatsten zweem van vroegeren luister omgeven te zien, en daarbij
in het geheim een krachtigen tegenstand aan dat Rome te kunnen
bieden, waarvan men, inzonderheid met het oog op België, niet
nalaten kon het ergste te duchten ?" 1
Waren dit de inzichten der invloedrijkste predikanten der
Hervormde Kerk omtrent de verhouding van de Kerk tot den
Staat: het stelsel van Caesaropapie, gelijk het ook door del Protestantsche tegenstanders is genoemd ; op leerstellig gebied
)

1) Levensberichten der Afgestorven leden der Maatschappij van Letter.
kunde 842.
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waren naar het oordeel der Orthodoxe Protestanten, zoowel Synode en Theologische Faculteiten als de meerderheid der ver
Evangelie van de leer der Vaderen afgeweken.-kondigersvaht
Het was eenigen tijd na 1830, dat eene richting onder de
Gereformeerde Leeraars, die de grondwaarheden der Christelijke
Openbaring meer of minder bedektelijk aantastte in tijdschriften, in vlugschriften on in predikatiën, sterk op den voorgrond
trad. Daar een der bekwaamste woordvoerders dier richting,
Elofstede de Groot, hoogleeraar in de Godgeleerdheid aan de
Academie te Groningen was en hun tijdschrift Waarkeid in Liefde
grootendeels door drie Professoren aan die Academie werd geschre.
ven, is zij de „Groninger School" genoemd geworden. Wij
zullen niet in beschouwingen treden omtrent de leer van deze
theologische richting der Hervormde Kerk ; wij bepalen ons
bij de mededeeling van de schets, welke door een der ijverigste
kampvechters in den theologischen strijd van het midden dezer
eeuw, door Moorrees, predikant te Wijk bij Housden, daarvan is
gegeven l). „De liberale leden der Hervormde Kerk verwerpen
de formulieren van Eenheid, en met haar de grondwaarheden
daarin vervat, en willen vrij zijn van alle banden, zoo voor
zich zelven als voor anderen, en dus gelooven, belijden, pro.
dikera en schrijven, hetgeen elk voor zich zichzelven denkt
waarheid te zijn. Zij verwerpen daarom ook het beginsel om
grondwaarheden, tot zaligheid noodzakelijk, uit de H. H. Schriften
af te leiden, en houden een ieder voor Christen en Protestant, die geen (leiden of Roomschgezinde is. Zij zijn liberaal en zonder geloofsbelijdenis. Zij zeggen wel. aan den Bijbel,
als Gods Woord te gelooven, maar indien wij dit geloof van
nabij bezien, dan is het geen geloof aan den Bijbel, maar aan
zichzelven. Zij verheffen het gezag van hunne Rede of van
hun verstand boven het gezag des Bijbels, en gelooven alléén
aan de H. H. Schriften in zooverre die met hun begrip overeen
vinden allerlei menschelijke regels en woorden uit,-stemn,
om dezelve met hun begrip overeen to brengen. Zoo vormt
zich elk een soort van geloofs• en zedeleer naar zijnen smaak.
1) In zijn adres aan de Synode 1842.
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In plaats van Kinderen des Bijbels te zijn, maken zich de liberalen Meester van den Bibel, ja verdragen in hun midden de
gruwelijkste dwalingen en ketterijen, door de rechtzinnige Kerk
in alle eeuwen veroordeeld, zoodat deze liberale Kerk, zoo im•
mer eene Kerk kan gezegd worden te zijn afgevallen van het
geloof, in vollen ' nadiuk kan gezegd worden daarvan afgevallen
te zijn."
Zóó beschouwden clo rechtzinnige predikanten met hunne geest
onder de gemeentenaren het Protestantisme der ,,Libe.-verwant
ralen," gelijk zij hen toen reeds noemden. In tegenstelling van.
dezen werden de rechtzinnigen volgenderwijze omschreven: „De
Gereformeerden houden vast aan de belijdenis door hen afgelegd
als ware leden der Kerk, en ofschoon zij met de geheele Protestantsche Kerk het beginsel aankleven, dat de Heilige Schrift
als het eigen Woord Gods, door Gods Geest ingegeven, de eenige
regel van geloof en wandel is, zoo houden zij tevens vast aan
de grondwaarheden van ons heilig geloof, in de Formulieren van
Eenheid vervat, als de kenmerken der belijdenis der Gereformeerde Kerk, waardoor zij zich onderscheidt van andere Christelijke gezind lieden en belijden tevens, dat deze waarheden met
Gods Woord overeenkomen. Zij beschouwen deze Formulieren
als de Grondwet der Gereformeerde Kerk, zonder welke deze Kerk
geen bestaan meer heeft."
Deze scheiding tusschen de nieuwsgezinden (Liberalen) en de
rechtzinnigen is, wel is waar, in de hitte van den strijd, die
in 1833 losbrak, scherper afgeteekend; maar zij bestond reeds van
den beginne, nadat het Koninklijk Besluit van 6 Januari 1816
in werking was getreden: of liever de strijd gevoerd sinds Coolhaas en Arminius, sinds Gomarus en Bogerman was altijd blijven
bestaan. Bilderdijk verhief zijne machtige stem tegen die ver
zuivere leer. Als dichter, als rechtsgeleerde, als-basteringd
geschiedschrijver en niet minder als beoefenaar der theologische
studiën trad hij op tegen de dwalingen van zijne eeuw. Zijn geniale
leerling I. I)a Costa gaf in 1825 diens Bezwaren tegen den Geest der
eeuw uit, welke niet het minst gericht waren tegen den grondslag
aller dwalingen, tegen de afwijking van de zuivere leer. Er vormde
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zich om Bilderdijk heen een ochool van jeugdige en talentvolle mannen, geheel en al doordrongen van de beginselen des meesters.
Deze zelf had met vuur partij getrokken voor Ds. Schotsman te
Leiden, die in het strijdperk was getreden tegen de afdwalingen van
de rechte Leer, waarvan hij iederen dag getuige was. Later verhief
de Scheveninger predikant Molenaar insgelijks zijne stem tegen
de verbastering der Gereformeerde Leer, gelijk deze hand over
hand was toegel.omen. De strijd bleef echter een tijd lang bijna
onopgemerkt. Geen partij was nog sterk genoeg op den voorgrond
getreden: ook trok de strijd teen de Belgische Katholieken de
aandacht aller Protestanten al te zeer tot zich, totdat in 1833
twee jonge predikanten, de één in Groningerland, de ander in het
voormalig Hullandch gedeelte van Noord- Brabant, de krijgsvaan
tegen de officieel Ciervormde Kerk opstaken. Het waren H. de
Cocq, predikant to Ulrum, en II. P. Scholte, predikant te Doe.
veren bij IIeusden.
H. de Cocq begon in 1833 te prediken tegen de ergerlijke
dwalingen, die in 's heeren Kerk waren binnengeslopen : vooral
doordat de meeste leeraren waren afgeweken van de Formulieren van Eenheid. 1 ) Het was alsof niet slechts de geest van
Calvijn maar ook die der Calvinisten van 1566 in duizende
landslieden van Groningerland was gevaren. Velen weigerden hunne
kinderen bij hunne gewone predikanten te laten doopen en stormden
naar de godsdienstoefeningen van de Cocq. Twee liberale predikanten , te Assen on te Uithuizeu, verhieven hunne stem tegen
do Cocq. Deze beantwoordde hen en op den kansel èn in kleine
vlugschriften. Na de predikatiën der ,,afvallige" leeraren werden
ook de gezangen in de Gereformeerde Kerk in gebruik aange.
vallen als: „strijdig met Gods woord, een Gode onbehagend ge.
tier, waarin de tot zaligheid noodige waarheid uit blindheid of
trouweloosheid werd verzwegen": de predikanten, die zich tegen
de Cocq stelden, werden genoemd: N Pharisëen, die goddelooslijk
tegen dure plichten eedlasteren, verleidende door Remonstrant.
sehe dwalingen." De Cocq werd in December 1833 om zijn gedrag
1) Dat is : zooals die door de Dortsche Synode in 1619 waren vastgesteld

in de Belijdenis der Hervormde Kerken en in den Heidelbergschen Cattcbistr}u,9
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door het Classicaal Bestuur, waaronder hij behoorde, geschorst;
het Provinciaal Kerkbestuur te Groningen ontzette hem (29 Mei
1834) om de uitgave van zijne vlugschriften, uit zijne betrek
als predikant. Er werd hem echter een half jaar tijd gegund-king
om berouw te toonen, in welk geval het vonnis van afzetting
was opgeheven.
Maar reeds had de Cocq een bondgenoot gevonden in den pre.
dikant van i)oeveren, H. P. Scholte. Ook deze was opgetreden
tegen de ,,valsche dwalingeni der leugenprofeten": namelijk de liberale predikanten. Scholte ging in October 1836 zijn geestverwant de Cocq te Ulrum bezoeken. De geschillen werden in Groningerland er des te heviger door. De geschorste de Cocq verzette
zich tegen het prediken in zijne kerk door een ander predikant,
die als consulent dit moest doen. Het gemeentebestuur moest
met behulp van policieagenten de orde herstellen in de kerk, waarin
de Cocq en de consulent haast handgemeen werden. Scholte
werd om zijne deelname aan de ongeregeldheden te Ulrum ge.
schorst. Hierop verklaarde hij met ettelijke zijner gemeenteleden,
dat zij zich van het bestuur der bestaande Hervormde Kerk
scheidden, maar verklaarde ook dat hij, als herder en leeraar te
Doeveren, op zijn post zou blijven. Een verzoekschrift door hem
en zijne gemeenteleden (in November 1831) tot den Koning gericht om gehandhaafd te worden in het bezit hunner kerk en
fondsen werd van de hand gewezen.
De onlusten in Groningerland namen hand over hand toe,
zoodat de Gouverneur der Provincie meende tussehenbeide te
moeten komen, daar het gerucht ging, dat de aanhangers van de
Cocq hem met geweld op den kansel wilden brengen. Er werden
militairen naar Ulrum gezonden en bij de ontevredenen ingekwartierd. Er werden ettelijke personen, tengevolge der ongeregeldheden, door de Arrondissementsrechtbank te Appingadam, tot
boeten en gevangenisstraf veroordeeld. Wel verre echter dat deze
gestrengheid hen afschrikte, vuurde zij den ijver van zeer velen
aan, die, wanneer zij gestraft werden, zich zelven beschouwden en door hune geestverwanten beschouwd werden als martelaars. De beweging breidde zich uit: in Friesland, op de Veluwe
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in het Gooi, in de provincie Utrecht, in het noordwesten van
Noord-Brabant en in andere streken hadden ongeregeldheden
plaats. Door toepassing van een artikel uit het strafwetboek van
Napoleon, dat vergaderingen van meer dan twintig personen strafbaar stelde -- welk artikel door den minister van Justitie van Maanen
als toepasselijk werd beschouwd ook op op bijeenkomsten van de Afgescheidenen, en in welken geest meer dan ééne rechtbank uitspraak
deed, — werden velen tot geldboeten en gevangenisstraf veroordeeld. De vergaderingen der gemeente onder ket Krui8, gelijk de Afgescheidenen zich begonnen te noemen, werden door de Policie,
soms door militairen, verstrooid : halstarrigen werden met inkwartiering gestraft. De openbare meening, die aanvankelijk „de
dweepzucht" had veroordeeld en over het algemeen ongunstig gestemd bleef tegen de drijvers, begon echter de gestrengheid,
waarmede de Afgescheidenen behandeld werden, te veroordeelen.
Dit geschiedde vooral door hen, die tot de politieke liberalen van
dien tijd kunnen gerekend worden, — en door de Katholieken.
Ofschoon dezen in de Separatisten „het onverbasterd nakroost van
Calvijn" erkenden en hun inderdaad geen genegenheid toedroegen,
veroordeelden zij evenwel de gedragslijn der Regeering tegenover
personen, die niet anders handelden dan de Hervormers der XVIe
Eeuw gehandeld hadden en die eigenlijk toch de echte Gereformeerden waren. Zij begrepen zeer wel dat de zaak der Afgescheidenen in den grond de zaak was der minderheden tegen de zucht
naar overheersching van het officiëel Hervormde predikantendom.
De zaak der vervolgde Separatisten werd in 1835 meer dan éénmaal voor de rechtbanken gebracht en daar verdedigd door rechtsgeleerden als A. M. C. Van Hall 1 ) en den kampioen der ,,vrijzinnige" beginselen op staatkundig gebied: Dirk Donker Curtius.
Het kon niet anders of de quaestie der Separatisten moest door
alle Protestanten, en , vooral door de predikanten, met spanning
worden gevolgd. Dat de zaak voor de kerkelijke Synode kwam,
ligt in den aard der zaak. De zittingen van 1835 waren zeer
belangrijk; het stroomde adressen, zoowel tot strenger handhaving
der Formulieren in _ den geest der Orthodoxen, als tot behoud
•

1) Broeder van den Minister en zelf een zeer orthodox protest&nt,
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van, het bestaande in den geest der partij, die in de Hervormde
Kerk de meerderheid had: namelijk de liberale. De Synode zocht
in 1835 een middenweg, die beiden moest tevreden stellen, maar
niet éene partij voldeed. Haar aandringen op vervolging der Afgescheidenen door de staatsmacht werd door de kerkelijk- liberalen
goedgekeurd, maar door de kerkelijk-orthodoxer} en door de liberalen in de Politiek zeer veroordeeld. De afscheiding ging middelerwijl voort en ook het schorsen en afzetten van eenige predikanten:
zooals b.v. Brummelkamp, die een der hoofden der afgescheidene gemeenten is geworden. Onder zijne leiding werd in
Maart 1836 een adres aan den Koning gezonden, waarin de adres
verklaarden zich af te scheiden van de Hervormde Kerk-sante
en aan Z. M. vergunning en bescherming voor hunnen Eeredienst
verzochten; zij verklaarden de Formulieren van Eenheid en de
kerkorde der voormalige Hervormde Kerk als den grondslag voor
hunne kerk aan te nemen. Dit adres werd (5 Juli 1836) op advies
van de ministers Van Maanen en Pallaudt Van Keppel (minister
voor Hervormden Eeredienst) beantwoord met de adressanten er op
te wijzen, dat zij niet door de Wet erkend waren, dat zij geen aanspraak hadden op de titels, die alleen aan het erkende Neder
Hervormde kerkgenootschap toekwamen, evenmin als op-landsch
deszelfs goederen, inkomsten en rechten. Zoo eenige personen zich
tot eene afgescheidene gemeente wenschten te vereenigen,
zouden zij eerst de vergunning der Regoering moeten hebben;
indien zij tot een getal van boven de twintig personen wilden
vergaderen, zouden zij daarvoor de vergunning moeten hebben
van de gemeentebesturen. De Afgescheidenen gingen evenwel
voort met afzonderlijke gemeenten te vormen. Hun aantal
was echter niet groot: naar hunne tegenstanders beweerden, niet
meer dan 4000. Maar het was niet hun aantal, het waren do
belangrijke vraagstukken, zoowel kerkelijke als politieke, die door
de Separatisten tot brandende quaestiën werden gemaakt, die de
afscheiding zoo belangrijk maakten.
Zij vonden ook spoedig verdedigers in geestverwanten, die echter meenden niet buiten de Kerk te moeten treden. Meer dan
de aanwinst van duizende leden was de verdediging hunner zaak

RICUTINO

door Groen van Prinsterer voor hen van belang. Deze liet in
1837 een vlugschrift verschijnen, getiteld: De Maatregelen tegen
de A/gesckeidenen aan kef Staat8reckt getoetst. Het werd, naar
men zegt, door F. A. Van Hall 1 ) en door Thorbecke, beiden ala
rechtsgeleerden en voorstanders van de Staatsmacht bekend. toege.
juicht. Groen van Prinsterer tastte de zaak van het Separatisme in de
kern aan, toen hij schreef: „de Gereformeerde Kerk is geaamini-,
streerd: zij is een deel der Staatsmachine geworden, een depar.
tement van algemeen bestuur ... Er is, naar de ineening van het
Bestuur, een Kerk in den Staat, een soort van Kerk-Staat gevormd,
waarin de leeraars bijna als ambtenaren, de ledematen, ook als zoodanig, bijna als onderdanen worden beschouwd, waarin de Koning,
die als lidmaat der Gereformeerde Kerk geene rechten dan die van
ieder lidmaat bezit, bijna als Regent en Opperhoofd aangemerkt
werd. Het Grondwettig toezicht is eene gedurige en rechtstreek
bemoeiing geworden." De Oppositie tegen de kerkelijke-sche
politiek van Willem I was het eerste belangrijk verzet in NoordNederland tegen zijn regeeringstelsel.
Willem II maakte door de opheffing van het Koninklijk Besluit
van 5 Juli 1836 en door de volledige vrijheid, aan de Separatisten verleend om eigene gemeentea te vormen, een einde aan
dat soort van Caesaropapisme, waardoor de leiders, de predikanten a an de erkende Hervormde Kerk, een H. H. Donker Curtius,
een Dermout, een Royaards, gesteurd door den minister van Hervormden Eeredienst, iedere vrije beweging 2) in hun kerkgenoot
zochten aan banden te leggen.
-schap
Al was er ook al een einde gekomen aan de vervolgingen
om godsdienstzaken, daarom was de strijd in den boezem van het
Hervormd Kerkgenootschap nog niet geëindigd. Talrijker en talrijker werden do stemmen van predikanten en van gemeenteleden,
die verklaarden dat zij niet meer met een gerust geweten konden
medegaan met de toongevende richting, waartoe de meeste leeraren
1 Volgens Gene kantteekening van Croen in zij+,e verzameling van vlug
vermoedt hij, dat A. W. Van Appelteren niemand aiiders is geweest-schriften
dan F. A. Van Hall.
2) Die wij daarom toch nog niet toejuichen.
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hunner Kerk behoorden. Zij zagen daarin eene verloochening
van do grondwaarheden des Christendoms:" de ontkenning van de
Drieëenheid; van de menschwording van Christus; van diens
zoendood aan het Kruis; van de rechtvaardiging door het Geloof.
Zij wilden niet toestemmen in de wijze, waarop de Synode zocht
te # schipperen," maar toch „de waarheid" bleef ontkennen. Zij
erkenden het verplichtende van de Formulieren van Eenheid,
waarop de leeraren der Kerk bij het aanvaarden van het ]eeraarsambt den eed moesten afleggen. Maar zij beweerden dat zij,
om dit alles te handhaven en te verkrijgen, zich niet van de
Nederlandsche Hervormde Kerk behoefden te scheiden; zij meenden zeer wel daarin te kunnen blijven. Zij meenden juist door
ledematen te zijn en te blijven, des te beter de afwijkingen in
de leer, de misbruiken in het kerkelijk beheer te kunnen bestrijden. Zij bleven dus in de Kerk, maar bestreden met niet te
minder kracht wat zij meenden dat dwaling was. Het vasthouden aan de ,Belijdenis der Hervormde Kerk," aan de „oude ge.
zuiverde Leer," gelijk die door de groote Hervormers der XVIe
eeuw was geformul nerd tegen de „misbruiken van het Pausdom,"
was hunne kenmerkende eigenschap.
Vond men de eigenlijke Afgescheidenen meer onder de geringere volksklassen, de Orthodoxen of Confessioneelen, gelijk
zij ook wel genoemd werden , behoorden voor een groot gedeelte tot de aanzienlijken en geleerden in den lande. — Evenwel bleven zij, — en blijven zij misschien nog, -- de minderheid
onder de leden der Nederlandsche Hervormde Kerk. Hun talentvolle, aanzienlijke, invloedrijke leider was, tot aan zijnen dood
G. Groen van Prinsterer. Isaac da Costa, sinds Bilderdijks
dood Nederlands grootste dichter, behoorde insgelijks tot hen.
Het is er echter verre van af, dat de Orthodoxen, in Godsdienstleer en in zaken der Kerk, altijd zoo eensgezind waren als
het door hen zoozeer gehate ,Pausdom". Met hunne godsdienstbegrippen stonden hunne begrippen omtrent het wezen en het
recht van den Staat in het nauwst verband. Als politieke partij zijn
zij bekend onder den naam van Antirevolutionairen. Hierover
echter meer in een volgend boekdeel.
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Ons bestek en ook de aard van dit werk gedoogt niet, dat wij tot
vele bijzonderheden afdalen betreffende den strijd tusschen Orthodoxen
en Liberalen I), de adressen aan de Synode en de wijze, waarop in
geschrift en op den kansel deze strijd werd gevoerd. De kern daarvan
kan worden samengevat in het adres, dat in 1842 door zeven aanzienlijke Hervormden in den Haag aan de Synode werd gericht 2).
Na Bene belangrijke inleiding, waarin de heerschende richting in
de Hervormde Kerk streng beoordeeld werd, eindigt het adres
met het verlangen van de onderteekenaars, nl.: 1e Handhaving der
grondwaarheden van het Evangelie en als middel daartoe de
Formulieren van Eenheid. 2 0 Openlijke af keuring van hetgeen daarmede in Leering en Onderwijs in strijd is; bepaaldelijk
van hetgeen door de drie Groninger hoogleeraren voorgedragen
wordt. 3 0 Protest tegen de bestaande verordeningen op het
Onderwijs: aanvankelijke revisie der kerkelijke reglementen
ter handhaving eener Christelijke kerktucht in leer en wandel.
In dat adres vindt men het standpunt, waarop de confessioneele
partij in de Hervormde Kerk zich tegen de overheerschende vrijzin.
nige partij plaatste. De strijd, die van beide kanten dikwijls bekrompen
en kleingeestig, meestendeels hartstochtelijk was en door vele uitstekende mannen met groot talent werd gevoerd, is, terwijl wij dit schrijven in 1883, volstrekt nog niet geeindigd. Hoe deze zijn invloed
op de algemeene politieke verhoudingen in ons Vaderland heeft
uitgeoefend en blijft uitoefenen, zullen wij in den loop van dit
geschiedverhaal nader aanwijzen.
In & ne zaak gingen de Protestanten, zoowel die der rechtzinnige
als der vrijzinnige richting, in het tijdvak, waarover wij thans han
ook later, gemeenschappelijk met elkan der: nl waar-deln,
het den strijd gold teen datgene wat zij „de aanmatingen
der Ultramontaansche partij in de Roomsche Kerk," der Katholieken,
opzichtens do vrijheid der Kerk en de gelijkstelling harer belijders
met de leden van andere gezindheden noemden.
1) Vrijzinnigen, liberalen werden destijds ;deze Protestanten genoemd
later noemde men hen modernen.
2) D. van Hogendorp, zoon van Gijsbert Karel, 14 I. fl. H. W. Gevers, A.
Capadose, G. Groen van Prinsterer, P. J. flout, J. A. Singendouck, C. N.
van der Kemp,
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Het wordt thans algemeen erkendt, dat de houding, welke de
Regeering van Willem I tegenover de Kerk, waartoe nagenoeg
alle bewoners der Zuidelijke Provinciën behoorden, aannam, eene der
voornaamste oorzaken van de Omwenteling van 1830 is geweest. Maar het viel een zeer groot gedeelte der Protestanten,
welke in dien tijd in de kracht huis levens waren, zeer moeielijk om dit toe te stemmen. De vooroordeelen tegen de Roomsehen, tegen Jezuieten, tegen Ultramontanen, waren volstrekt niet
uitgewischt geworden door de treurige gevolgen der Politiek
van Willem 1. De geest van recht en vrijheid jegens alle onderdanen; de zucht tot bevrediging, die Willem II bezielde
en als Koning bleef bezielen, werd door de toongevers der
Protestanten miskend of als een lakenswaardige zwakheid beschouwd.
Hoewel zij de stellige bepalingen der Grondwet niet konden
wegcijferen, zoo konden zij het evenwel niet goedschiks aanzien
en konden zij het slechts noode dulden, dat deze bepalingen in
werkelijkheid werden toegepast, Het behagelijk begrip hunner meerderheid in getal, in rijkdom en in verstandelijke ontwikkeling werd op
alle mogelijke wijzen aangekweekt en gekoesterd. Immers was OudNederland geen bolwerk van het Protestantisme geweest? Waarom,
nu men los was geworsteld uit de omstrengeling van het Jezuietische en Jacobijnsche België, niet teruggekeerd tot den feitelijken
toestand van vroegere dagen; waarom de Protestantsche meer
minstens genomen, niet gehandhaaafd? Mochten velen ook-derhi,
blind zijn voor de gevaren die van den kant van Rome dreigden; ja
wat nog erger was, mochten zij zelfs door hunne theoriën van
vrijheid en gelijkheid en verdraagzaamheid blind zijn voor den UI
overmoed, aan de leeraren der Kerk, aan de wachters-tramonsche
op de muren van Sion was het als een heilige plicht opgelegd om te
waken voor het gevaar, dat het Protestantisme van den kant van Rome
dreigde. Mannen, die in de hitte van den strijd over de Formulieren
elkander als ei onruststokers," als ,, afvalligen in de zuivere Leer"
haatten, sloegen de handen ineen om zich tegen de vorderingen der
Katholieken te verzetten, Bij den strijd over iet Concordaat, over he
Pdacet waren orthodoxe en vrijzinnige predikanten even ijverig in de
weer; in de quaestie van het Onderwijs verschilden zij en bestreden zij
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elkander. Terwijl de liberale Protestanten, de belemmeringen der vrij
Onderwijs, nedergelegd in de wet van 1806, hand.-heidvan
haafden, vorderden de Rechtzinnigen die vrijheid. 't Is de
vraag of zij die nochtans aan de Katholieken zouden gegund hebben: althans Groen van Prinsterer had zich in 1829 tegen de
vrijheid van Onderwijs verklaard, omdat die vrijheil in het voordeel
was der Roomschgezinden 1). Het bleek bij de Grondwetsherziening van 1840, dat de ijveraars onder de Hervormden,
door een artikel in de nieuwe Grondwet op te nemen, hun
feitelijk overwicht door's lands hoogste wet wenschten erkend te zien
en een der gevolgen van de vereenigïng met België hersteld wilden
hebben. Zij wenschten, dat bij de Grondwetsherziening het
artikel uit de Grondwet van 1814 zou hersteld worden,
waarbij verklaard wordt, dat de Souvereine Vorst, thans de
Koning, den Hervormden Godsdienst belijdt. Den 13 Juli 1840
richtte de Synode een adres aan Willem I in dien zin. Zij gaf onder
anderen daarin te kenn en, dat het gezag, hetwelk aan de Regeering in
de Hervormde Kerk was toegekend, haar des te meer deed aandringen
op waarborgen en dat de Koning der Nederlanden tot de Hervormde kerk moet behooren. „Nog is de Nederlandsche Natie
niet slechts eene Christelijke, zij . is ook eene Protestantsche Natie
gebleven. De grondtrekken, door hare lijdensgeschiedenis haar
karakter ingedrukt, hebben niet kunnen uitgewischt worden, noch
door de noodlottige omwenteling van 1795, noch door den invloed
der Fransche overheerselhing, noch door de aangeprezene wijsgeerige
staatkundige stelsels dezer eeuw,"
De Grondwetsherziening van 1840 gaf aan Groen van Prinsterer aanleiding om te verklaren wat hij, en met hem zijne
geebtverwanten, omtrent de Katholieken dachten. De wenschen
van deze laatsten naar volkomen gelijkheid en gelijke gerechtigdheid
wekten wrevel op bij de Confessioneelen, niet minder dan bij de
vrijzinnige predikanten. „Ik mag niet nalaten": schreef Groen van
Prinsterer, y den Katholieken welmeenend en vrijmoedig het be-

1)

Zie deel I Hoofdstuk X.

208

HEFTIGHEID DER ORTHODOXEN

lang onder het oog te brengen, dat zij, en zij vooral, hebben
bij het matigen hunner eischen. Hetgeen wij (Confessioneelen)
voor ons vragen vragen wij, zoolang ook zij ons recht eerbiedigen, tevens voor hen: vrijheid van godsdienstoefening, vrijheid
van de Kerk, vrijheid van Onderwijs, alles behoudens toezicht,
maar buiten beheer van het Gouvernement. Doch willen zijmeer,
èn is het overheersching van den Staat en uitsluitende heerschappij die zij bedoelen, dan is hunne verwachting veel te hoog
gespannen. Het getal hunner kerkgebouwen is vermenigvuldigd;
dat hunner belijders grooter geworden; het diep verval der
Protestantsche kerken, in prediking en onderwijs, werkt hun uit.
nemend in de hand. Doch wij moeten hun raden te letten op
de Christelijke opwekking, die ook onder ons plaats gehad heeft.
Sommige Katholieken gelooven wellicht, dat de verflauwing van
het leerstellig geloof hun ook in oud-Nederland eene aanstaande
alleenheersching belooft. Men bedriege zich niet .... Zoo hun
overwonnen banier in onze dagen hier vrijelijk opgericht wordt,
het meerendeel der Natie is nog ongezind zich voor haar te
buigen. Het vergeet niet dat de bodem met martelaarsbloed is
doorweekt; het begeert niet al te zeer te worden getergd; er
zou een ontwaken der oude veste kunnen plaats hebben: hetgeen
voor tien jaren mogelijk was, is reeds nu onmogelijk geworden;
on wil men een maatstaf ter beoordeeling van dit onderscheid
hebben, men vrage zich af, bijvoorbeeld, of het invoeren van een
bisschop te Amsterdam, hetgeen toen zeer doenlijk geacht werd,
thans door het Gouvernement, zonder de rust des lands. en wellicht het aanwezen van den Troon in de waagschaal te stellen,
zou worden beproefd."
Z66 schreef in 1840 een man, die blaakte van Calvinistischen
godsdienstijver, maar die tot de, aanzienlijksten, de geleerdsten. en
deftigsten van het land behoorde. En hij was de woordvoerder
der leden van een krachtige partij.
Veel van hetgeen Groen van Prinsterer zeide werd ook
door anderen, hoewel in andere bewoordingen, gezegd. Over het
algemeen was de meerderheid der Protestanten in Nederland
trouw gebleven aan de oude, echt Gereformeerde overlevering,
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dat de Roomschgezinden verre bij hen achterstonden, zoowel in geestesontwikkeling en beschaving als in rijkdommen.
Men hoorde van 1840 tot 1853, en ook later nog, in weekbladen en
vlugschriften, herhaaldelijk beweren, dat, eigenlijk gezegd, de Roomscheu, voor het grootste gedeelte althans, slechts een mindere klasse
van het volk uitmaakten, die van de Protestanten moest leven.
Deze laatsten konden, naar men beweerde, wanneer zij hun werk
en nering ontnamen, hen tot armoede brengen : derhalve bestond
er reden genoeg voor de Roomschgezinden om niet al te zeer den
wrevel hunner rijkere en machtiger landgenooten op te wekken. 1 )
Het was ook omstreeks dien tijd, namelijk tusschen 1840 en 1848,
dat er ettelijke genootschappen van Protestantsche zijde werden
opgericht: ten onrechte, van katholieke zijde: Geheime Genootschap.
pen genoemd. Het waren Unitas, Christelijk Hulpbetoon, Welstand, Phylaclerion en misschien nog andere. De statuten dier
vereenigingen waren genoeg bekend en verspreid, zoodat men niet
kan zeggen, dat zij ,,in het geheim" werkten. Het doel was
genoeg openbaar gemaakt. Die genootschappen beoogden, ieder
op zijne wijze, door stoffelijke middelen den voortgang van het Catho•
licisme te bestrijden. Het onverholen doel van alle was, in meerdere
of mindere mate, aan de Katholieken elke stoffelijke ondersteuning,
zooals door pachten, door het begunstigen hunner nering
enz., te ontzeggen om daarmede Protestanten to bevoordeelen.
Van katholieke zijde heeft men liet gevaar, waarmede deze
Geheime Genootschappen de Maatschappelijke orde en vooral de
eetsgezindheid tusschen de burgers bedreigden, wel wat oven•
dreven. Desniettemin is het waar, dat, na 1842, de werking
dier Genootschappen volstrekt niet onbeduidend is geweest: al
ware het alle' n, dat het wantrouwen tusschen Katholiek en
Protestant daardoor werd vermeerderd; dat die genootschappen
1) Men denke niet dat ik overdrijf. Tal van vlugschriften ter gelegenheid
van de Concordaatsquaestie in 1842, verschillende hatelijke artikelen in dè
Wespen (door mr. van Dam van Isselt gerejiäeerd), vele brochures en
pamfletten in 1853 en een groote menigte honende en verdachtmakende
opstellen in de weekbladen de Fakkel, de Waakzaamheid, die na 1848 werden
geschreven, leveren bewijzen te over, dat ik eerder te weinig dan te veel
gezegd heb en dat ik mij, zonder aait de waarheid te kort te doen, ten
dezen opzichte van nog vrij wat krasser uitdrukkingen had mogen bedienen.
11 D. 14

210

WANTROTJWEN TEGEN

tegen niets sterker ijverden dan tegen het verleenen van ambten
en betrekkingen aan Roomschgezinden; dat zij bij voorkomende
verkiezingen een krachtige werkzaamheid ten toon spreidden, —
wat na 1848 vooral duidelijk werd; — dat zij over het algemeen meer overhelden tot liet stelsel van Behoud. Dit laatste, voor
zooverre dit het overwicht van het Protestantisme ten goede kwam,
was dan ook eene der redenen, waarom de Katholieken des te
eerder geneigd werden om met de Liberalen gemeene zaak te
maken.
Men zou echter de Nederlandsche Protestanten, om den overdreven ijver en godsdiensthaat van eenige weinigen, een onverdienden
blaam op den hals werpen, wanneer men beweerde, dat zij zich in den
regel hatelijk en onverdraagzaam gedroegen. De godsdienstige ge
maakte wel eene klove tusschen beiden, -- die slechts-zindhe
voor de onverschilligen, niet bestond, — maar het werd, over het
algemeen, niet als „fraai" beschouwd, wanneer men in het da.
gelijksch verkeer elkander meed, „wijl de een naar een andere
kerk ging dan de andere." Handel, bedrijf, verkeer vormden te
vele banden tusschen de leden der verschillende kerkgenootschappen,
dan dat zij telkens vijandig tegenover elkander zouden staan:
alleen moesten de Katholieken het zich getroosten dat men hen, tenzij
bij zeer enkele uitzonderingen, in regeeringscolleges geen plaats
gunde; dat men het onderwijs in handen wenschte te houden; dat
men een schrik had voor kloosters, en liefst de Roomsche kerken
in . .. de achterbuurten zag.
Het ligt in den aard der zaak, dat de Katholieken van Noord.
Nederland de ' scheuring van het schoone Koninkrijk met leedo
oogen hadden aangezien') en dat zij, zoolang daarvoor nog eenige
reden bestond, de hoop bleven koesteren, dat de gebeurtenissen
van 1830 geen volledige scheiding zouden tengevolge hebben. Zij
vreesden dat, indien België van Nederland gescheiden werd, zij
van de Calvinistische onverdraagzaamheid niets minder hadden te
1) Behalve uit hetgeen Gerlache mededeelt omtrent deze vrees van sommige
Katholieken, waaimede hij in betrekking stond, is mij dit ook gebleken
uit mededteliiieen van geachte mannen, die in 1830 reeds de Academische
gchoorzalcn hadden verlaten.
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vreezen dan den terugkeer tot een staat van zaken, als voor
hen bestond vó6r 1775 1 ). En niet zonder reden. Het werd
door enkele ijveraars volstrekt niet verzwegen, dat zij voor do Katholieken geen volledige vrijstelling meer begeerden: dat immers Oud Nederland een protestantsche Staat was, die slechts door de noodlot.
tige vereeniging met België, — waarvan men thans verlost was, —
genoodzaakt geworden was om de traditie der eeuwen, waarin
het groot geworden was, te verloochenen. Het zij hier ter eere
van Willem i gezegd, dat de hij, als Koning, nooit aan dergelijke ver
steun gegeven heeft. Iíij begreep de ver--wachtinge
houding van den Staat tot de godsdienstige gezindten op zijne
manier; maar hij hield zich aan hetgeen in de Grondwet van
1815 zoo duidelijk was geformuleerd. Men kan niet zeggen
dat hij, ook na de omwenteling van 1830, de Noord-Nederlandsche Katholieken anders heeft behandeld dan v66r de scheuring.
Tuschen de belijders der beide godsdienstige gezindten heerachte,
vooral na de September-dagen van 1830, onderling een zeer groot
wantrouwen: 1 ) bij de Katholieken, omdat zij vreesden voor verdrukking; bij de Protestanten omdat zij vreesden voor samenspanning
met de ,muiters". De vinnigste papenhaters" hebben destijds
gesproken van of gezinspeeld op ,,Ultramontaansche woelingen".
Men vindt de blijken daarvan in ettelijke geschriften en redevoeringen na 1830, welke ons ter kennnis zijn gekomen. Zoo
beweerde b. v. Van Dam van Istelt in de kwaadaardige,
anti- katholieke en liberale Wespen, die in het midden der
Regeering van Willem ii door hem werden geredigeerd, dat
er bij de parketten van Arnhem en van Breda bewijzen lagen
van dreigementen, door de Ultramontanen tegen de Protestanten
geuit, wanneer zij ,, eenmaal meester zouden" zijn. Ondanks
het ijverigst onderzoek naar dergelijke ,,Ultramontaansche
woelingen" is ons daarvan niets gebleken, dan dat, in de
`

1) Zoo herinner ik rt^ij nog zeer wel uit de dagen mijner jeugd, dat eeif
katholiek notaris in Noord-Holland, wiens zaken in de war waren geraakt door
speculatiën, algemeen beschuldigd werd, dat hij het geld zijner cliënten gezonden had naar de muiters, op raad van enkele leden zijner familie, die tot de

Jezuieten-Orde behoorden.

212

WOELINGEN IN HET

Noord-Brabantsche grensdorpen, het landvolk aanvankelijk
met de Belgische „vrijwilligers" sympathiseerde. Over de
gezindheid der Roomsch-Katholieke plattelandsbewoners tusschen
Maas en Waal zullen wij straks spreken. Hoogstens mag men
aannemen, dat in de provinciën boven den Moerdijk, Katholieken
hier en daar zich bewoordingen veroorloofd hebben, die getuigden, dat zij niet deelden in de razernij tegen de Belgen, of dat zij niet,
instemden met de Hollandsche zelfverheerlijking. Een hunner welsprekendste geloofsgenooten, J. M. Schrant, R. K. Priester, die
door Willem I tot hoogleeraar in de Nederlandsche Taal en
Welsprekendheid te Gent was aangesteld, en later denzelfden
leerstoel aan de Leidsche Academie heeft vervuld, gaf, hoewel
naamloos, een klein geschrift uit, getiteld: pe opstand en afval
der Belgen, getoetst aan den ¢eest des Christendoms door een R. C.
Priester. Hij prees daarin uitbundig Koning Willem i en
spoorde de Katholieken tot lijdelijke gehoorzaamheid aan. Er bestond inderdaad geen vrees, dat zij tot openbaar verzet zouden
overgaan. Misschien is de schrijver van dat vlugschrift aangegespoord geworden de pen op te vatten, omdat zijne geloofsgenooten voorgesteld werden als met de Belgen te heulen.
Dat dergelijke beschuldigingen tegen de Katholieken in NoordNederland verspreid werden, is in de herinnering van lieden,
welke in 1830 den mannelijken leeftijd reeds hadden bereikt, bewaard
gebleven. De-eigenlljke verdachtmaking der Katholieken vond steun'
in ettelijke couranten -berichteii. Zoo werd in December 1830 in de
.Noordstar een verhaal besproken, volgens hetwelk een der voor
ingezetenen, in een der groote steden der Noordelijke.Pro--namste
vinciën, in verstandhouding staan zoude met de Belgische muiters en
dezen zou steunen. De Noordstar deed onderzoek naar de waarheid
van dit verhaal. Het bleek, dat het gemunt was op de familie
Cremers te Groningen en een bloot verzinsel was. In de nummers van het Handelsblad van November 1831 werd, naar aan.
leiding van eene beschuldiging tegen de Noord-Brabanters, een
penuestrijd gevoerd, of de bewoners dier provincie wel getrouw
waren aan Koning en Vaderland. Zij waren in - enkele bladen
beschuldigd geworden van Belgisch gezind te zijn. Het bleef bij
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de onbewezen aanklacht van eenige ijveraars of van correspondenten, die hunnen naam verzwegen.
Maar van gewichtiger aard en gevolgen waren de lasterlijke
uitstrooisels tegen de bewoners van de dorpen in de omstreken
van I ijmegen, tusschen Maas en Waal. Zij gaven aanleiding of
voorwindsel tot exceptioneele maatregelen tegen »de woelingen."
In de laatste maanden van 1830 werd in het zuidelijk gedeelte van Gelderland, en van daar zeer spoedig ook in andere
provinciën, het gerucht verspreid, dat de Maas•en-Waalsche Roomsehe boeren gereed waren op te staan; dat zij weigerden
uit te trekken als schutters; dat zij gemeenschap onderhielden
met de „muiters" van het aangrenzende Limburg; dat zij zich
tot een gewapend verzet voorbereidden en dat dit alles het gevolg
was van de opruierij der geestelijken. De Gouverneur van Gelderland, Van Heekeren van Kell, schonk geloof aan deze en dergelijke
praatjes. Onmiddellijk werden nu ook maatregelen genomen, alsof
geheel de landstreek reeds in oproer was. Zooals men in Augustus
van dat jaar, te Brussel, waar inderdaad de brand in lichtelaaien
gloed zou uitbreken, meende dat men met niets anders te doen had
dan met een „schoorsteenbrandje "; zoo meende daarentegen de
Gouverneur van Gelderland, geloof hechtende aan fanatieke „papenhaters", dat de maan, die scheen op de torenspitsen van Ewijk of
van Druten, een vlam was, die over geheel Maas en Waal, en God
weet hoe veel verder nog, zou overslaan. Militairen, onder E. W.
van Dam van Isselt, bet bekende hoofd der „jagers van van Dam"
en lid van de Staten.Generaal, werden naar „de oproerige dorpen"
gezonden. In Ewijk, in Druten, in Wijchen en in andere gemeenten, werden zij in garnizoen gelegd, en werd de rustige bevolking
een tijd lang met inkwartiering gekweld. Het verhaal van „de
woelingen en samenspanningen" kwam den rechter van Instructie van de rechtbank van Nijmegen, die met het onderzoek belast
was, verdacht voor. Deze, mr. E. T. J. Van den Gheyn, loofde een
premie uit aan hem die de oproermakers zou aanwijzen of andere
behoorlijke inlichtingen zon geven. Het bleek, dat niemand daartoe
in staat was. Elk bewijs van schuldig verzet bleef achterwege.
Mr. van den Gheyn, die door zijn aanschrijving oorzaak was ge-
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weest dat ,,de bewijzen ontbraken," werd het slachtoffer van den
onberaden ijver van den baron Van Heerkeren van Kell. Hij
werd door den minister van Justitie, Van Maanen, als rechter geschorst: eene daad, die door rechtsgeleerden als D. Donker
Curtius, denzelfden die later eveneens minister is geworden, in
den Standaard als eene schending der Grondwet van 1815
(onafzetbaarheid van de rechterlijke macht) werd veroordeeld. 1
Misschien waren ,,de Maas ell Waalsche woelingen" voor de
Regeering eene gewenschte gelegenheid om een wetsontwerp tegen
woelingen aan de Staten- Generaal voor te stellen en door dezen
te doen aannemen, ten einde in staat gesteld te zijn, om zoodra
hier of daar verdachte bewegingen plaats grepen, terstond naar
eene exceptioneele rechtspleging te kunnen handelen. In 1833
werd deze wet, die voor twee jaren was vastgesteld, nog verlengd.
Vanwege de Hooge Regeering zijn er geen verdere pogingen
aangewend geworden om de ,,Ultramontaansche woelingen" te
keeren. De reden is eenvoudig deze: die woelingen hebben niet
bestaan., 2 ) Willem I volgde evenwel zijn eenmaal aangenomen
gedragslijn: de concessiën, welke hij vó6r de Omwenteling aan
de Katholieken van België had ingewilligd, trok hij niet terug,
zoodat er althans eenige, al was het ook weinige, vrijheid geschonken werd tot het oprichten van katholieke scholen of katholieke instellingen, Het Gymnasium van Katwijk, de oprichting der Congregatie van 0. L. V. te Amersfoort, beide be-

)

1) De verdediging van Mr. van den Gheijn was breedsprakig maar over.
tuigen .
2) Ik heb, wegens het groote belang der zaak, een nauwkeurig onderzoek
ingestel l naar de Maas.en-Waalsche gebeurtenissen. Het gold de vraag: hebben
de Katholieken in 1830 inderdaad geheuld met de Belgen en oproer beraamd? —
Talrijke mèdedeelingen van nog levende getuigen dier gebeurtenissen, van
wie ik inlichtingen heb ontvangen, hebben mij het lasterlijke van deze bewering aangetoond. IIe oorzaak der beweging was de onwil van vele boeren
om als schutters uit te trekken. Ook hebben ettelijke onnauwkeuri£ heden van
plattelands•burgemeesters de ontevredenheid gevoed. Zoo had een hunner,
„die meestal dronken was," zulke slordige registers der schutterijplichtigen, dat in één gezin vier broeders, die achter elkander waren ingeschreven,
moesten uittrekken: de bevolking was bevreesd, niet wederspannig, maar verborg de onwilligen, die hunne zonen en broeders waren. De geestelijkheid
heeft zich er niet mede bemoeid: een hunner, die het meest beschuldigd werd
door „de faam," heeft zelfs later de ridderorde van den Nederlandschen Leeuw
ontvangen.
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stemd om, het eerste aan jongens, de andere aan meisjes, ka
onderwijs te geven, dagteekenen van zijne laatste regee--tholiek
ringsjaren. Het Concordaat van 1827 werd niet tenuitvoergebracht,
maar de baron Van Wyckerslooh, vroeger hoogleeraar te Warmond, werd in Juni 1833 tot Bisschop van Curium i. p. i.
door den Paus benoemd. Hij ondervond geene moeilijkheden.
Wel mocht de protestantsche bevolking met verwondering opzien,
dat een Bisschop het H. Vormsel kwam toedienen in plaatsen,
die sinds de invoering der Reformatie geen bisschop hadden ge.
zien; maar de vrees, door de Katholieken gekoesterd, dat het
volk den kerkvoogd zou beleedigen, bleek overdreven te zijn.
Overigens bleef het protestantsche gedeelte der bevolking voor
verreweg het grootste deel in het bezit van ambten en waardigheden; Katholieken werden slechts in geringen getale in regeeringscolleges, zooals Staten Generaal, Provinciale Staten, Gemeente
administratieve betrekkingen benoemd. De billijkheid-raden,oft
vordert echter te erkennen, dat nu en dan de Provinciale Staten
der noordelijke provinciën, zooals bij gelegenheid van de herzie
Grondwet in 1840, naar de Tweede Kamer en naar de-nigder
Dubbele Kamer, Katholieken afvaardigden: zooals Reael en van
Brienen van de Groote Lindt uit Amsterdam, Blankenbeim uit
Rotterdam, van Berkel uit Delft, welk voorbeeld door de kiezers
later niet altijd is gevolgd'). Maar die goede gezindheid verdween zeer spoedig: de Katholieken werden allengskens al meer
en meer geweerd; en geen wonder dan ook dat deze achteruit
katholieke zijde de aandacht trok en aanleiding tot-stelingva
ontevredenheid begon te geven. Maar de Katholieken bezaten
één middel, -- dat vaak in latere dagen door hunne geestverwanten in Frankrijk zoo scherp is veroordeeld en vaak, in navolging van dezen, in hun eigen organen insgelijks als gevaarlijk
is afgekeurd, — zij bezaten de vrijheid van Drukpers. Willem T
liet aan deze, na 1830, meer vrijheid, dan hij tijdens de vereeniging met België had gelaten. De Catkolieke ,Stemmen en de
Noord-Brabander, voor 1842 zoo niet de Benige, dan toch zeker
1) Eerst in onze dagen in de Haarlemmermeer in 1878 en in Delft in 1883.
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de invloedrijkste hunner organen, lieten hunne stem reeds in
1841 hooren tegen de achteruitstelling der Katholieken bij de
benoemingen tot openbare betrekkingen. Zelfs nam het Handelablad, reeds in Augustns 1836, eene correspondentie op, waarin
dergelijke klachten werden geuit : voorzeker wel iets ongehoords
in een tijd, toen nog een der invloedrijkste mannen van Nederland
in zijn Politiek Programma de volgende zinsnede opnam :
derland is een Protestantsche Staat, waarin, bij ruime verdraag.
zaamheid, voor het behoud en het belang der Christelijke Protestantsche Kerk moet worden gezorgd 1 )".
Maar met die „ruime verdraagzaamheid," zooals Groen van
Prinsterer en de toongevers der Hervormden die begrepen, stelden zich de Katholieken niet meer tevreden. Zij begonnen te
vorderen: gelijkheid, niet als een doode letter, maar in werkelijkheid
toegepast op het staatkundig leven. Nog terwijl Willem I regeerde,
lieten zich daarvoor in de dubbele Tweede Kamer van 1840 de
welsprekende stemmen hooren van do Noord•Brabantsche Afgevaardigden : Luyben, Storm en Van Sasse van IJsselt. Laatstgenoemde zéide bij gelegenheid der beraadslagingen over de herziening
-der Grondwet in 1840: „Als Katholiek, die de eer heeft door het
vertrouwen zijner geloofsgenooten krachtig gesteund to worden,
ken ik in het bijzonder het hooge belang, dat de Katholieken
aan deze omwerking der Grondwet hechten. Zij 'verwachten van
deze niet alleen het herstel hunner eigene grieven, de vrijheid
van godsdienst en onderwijs, het billijk aandeel in de ambtsbegeving, maar ook de herstelling der grieven, welke op andere
gezindheden drukken, — in één woord, gepaste vrijheid in alles
en voor allen, zoo voor den Katholiek als voor den Separatist, —
voor allen: Mochten te dezer zake hunne vrijzinnige werischen
verwezenlijkt worden .en ten gevolge hebben de gelijkstelling van
alle gezindheden in voorcleelen en lasten, de uitsluiting van de
Staatsbemoeiing uit hunne godsdienstige en opvoedingsaangelegenheden, — dan zouden wij spoedig dien geest van verdraagzaamheid en verbroedering zien opdagen, die tot nog toe door naijver
1) Groen van Prineterer.
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is verduisterd geworden; bitse twisten zouden aan eene verstandige polemiek de plaats inruimen, en langzaam, maar zeker, zou
de kloof zich dempen, die Samaria van Jerusalem scheidt. Hoogst
staatkundig daarenboven zou een herziening der Grondwet zijn:
want, zooals de zaken staan, kunnen zij zonder gevaar niet blijven.
Men kan aan één millioen Katholieken en méér, geene gegronde
redenen tot klagen laten; vooral mag men hun de hoor niet
benemen op verbetering van hunnen toestand .... Nog hangt
van u (de Tweede Kamer) af, of om juister te spreken, van u en
van de Regeering, ein meer dan één millioen menschen tot den.
stevigsten, den hechtsten steun van den Staat te maken of tot een
impassibelen, inerten volksdrom, die vreemd aan het land, dat
hij bewoont, met de armen op de borst de gebeurtenissen af wacht !
Nog ia 4e€ tijd!"
Zóó sprak van Sasse van Ysselt in 1840! Hij formuleerde
daarin wat de Katholieken in Nederland eischten: vrijheid van
Onderwijs, opheffing van het koninklijk recht van Placet; gelijk.
stelling van do belijders van alle godsdienstige gezindten: niet
alleen volgens de wet, maar ook met volledige toepassing daarvan.
Men kan, in zekeren zin, de redevoering van van Sasse van
Ysselt het geschreven programma der Katholieken noemen, hetwelk zij ook in 1848 niet vergeten hebben. Hetgeen wij hier
bij wijze van anticipatie Program noemen, werd in de Tweede
Kamer der Staten-Generaal gesproken, omstreeks terzeltder tijd
dat de Synode der Hervormde Kerk een terugkeer tot 1814 in
eene bepaling van de Grondwet verzocht, dat de Koning der
Nederlanden den Hervormden Godsdienst belijden moest..
Willem II volgde zijn vader op. Wij hebben in een voor
hoofdstuk verhaald, hoe hij terstond ten opzichte van-gand
Noord-Brabant en Limburg eene Politiek van bevrediging volgde,
ten einde deze bijna geheelenal katholieke landstreken met het pro.
testantsche Noorden te verzoenen. De bevolking van Noord-Brabant beminde den Vorst, die gaarne in haar midden leefde; de Kat.
holieken der noordelijke provinciën vertrouwden hem, Zij liet ook
dat zij reeds vóór 1840 aan het Huis van Oranje gehoorzamheid
betoond hebben, sinds de omwenteling derXVI eeuwen ook nogsinds
-
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hadden zij 1815, den Oranjenaam te veel samengesmolten gezien met
dien van het ,,protestantsche" Nederland om warme genegenheid
voor dat vorstengeslacht te koesteren. Maar Willem II heeft zijne
katholieke onderdanen zoozeer aan zijn persoon weten te hechten,
dat men kan zeggen dat zij door hem en om hem, niet minder
dan hunne landgenooten van andere geloofsbelijdenissen, het Huis
van Oranje zijn begonnen te beminnen.
Het middel, door Willem II aangewend om de genegenheid
zijner Katholieke onderdanen te winnen , was geen ander dan :
rechtvaardigheid. Wij hebben verhaald, hoe hij, terstond na zijne
komst tot de Regeering, de grieven, ontsproten uit den antikatholieken geest, waarin het Lager Onderwijs werd gegeven, en uit
den ongeregelden toestand, waarin hun kerkbeheer zich steeds
bevond, zocht weg te nemen. Maar de heerschappij, die de liberale protestantsche partij over het Onderwijs uitoefende, was te
stevig gevestigd dan dat de wet van 1806 anders dan in de uit
weinige punten kon gewijzigd worden; het-voeringa
anti-papisme was nog te sterk geworteld in het hart van de
meerderheid der natie, dan dat het Concordaat van 1827 iets
meer zou zijn dan een doode letter. De Koning gevoelde zich
niet machtig genoeg tegen het anti-papistische vooroordeel. Evenwel
bracht de Concordaatsquaestie onder Willem II de Katholieken
van Nederland een stap verder, om tot eene regeling van hunne
godsdienstige aangelegenheden, in overeenstemming met de instel
hunner kerk, te geraken. Toen het der Regeering on--linge
doenlijk bleek een bisschopszetel te Amsterdam te vestigen,
— misschien zou dit voor den Bosch nog zeer moeielijk zijn
geweest, — trad zij met den Pauselijken Stoel in onderhande.
ling over eene andere wijze om aan de kerkelijke behoeften der
Katholieke bevolking van Nederland te gemoet te komen. Het
gevolg dier onderhandelingen was, dat de noordelijke provinciën
bleven onder het bestuur van den Vice-Superior der Hollandsche
zending: derhalve onder het onmiddellijk beheer van den Pauselijken
Stoel. Mgr. van Curium oefende alleen bisschoppelijke functiën
uit, namelijk: het toedienen van het Vormsel en het Priesterschap.
De beide zuidelijke provinciën werden verdeeld in Apostolische

VAN WILLEM II.

219

Vicariaten. Alles wat tot het hertogdom Limburg behoorde, ook
al had het tot nu toe onder den Bisschop van Luik gestaan,
werd het Apostolisch Vicariaat Limburg, met den pastoor van
Roermond, J. A. Paredis, aan het hoofd. Mgr. Paredis werd gewijd tot
Bisschop van Hirene, i. p. i. Het Vicariaat van Grave, Ravensteijn en
Magen werd vereenigd met dat van 's Hertogenbosch: te zamen
werden zij het Apostolisch Vicariaat van 's Hertogenbosch onder
Mgr. den Dubbelden als Bisschop van Emaus, i. p. i. Hem werd als
coadjutor, met recht tot opvolging, toegevoegd Joannes Zwijsen, die
tot Bisschop van Gerra i. p. i., werd gewijd. De benoeming van Mgr.
Zwijsen geschiedde, buiten weten van Willem II, op raad van
Mgr. Capaccini, die zich overtuigd hield, dat de benoeming van
den pastoor van Tilburg, den Koning aangenaam zou zijn. l-)at
gedeelte van het koninkrijk der Nederlanden, hetwelk in vroegere
tijden tot het Bisdom van Antwerpen had behoord, werd het
Apostolisch Vicariaat van Breda, waarover het beheer werd toe toevertrouwd aan Mgr. van Hooydonk, die tot Bisschop van
Dardanië i. p. i., werd gewijd. De bisschoppen, door den H. Stoel
aangesteld als bestuurders der Apostolische Vicariaten, waren alzoo
allen in partibus infidelium. Het zal een ieder, die bekend is met
de instellingen der Roomsch•katholieke Hierarchie, duidelijk zijn, dat
de voorloopige kerkregeling van 1841 een stap verder was om tot
een volkomen geregelde orde van zaken te geraken; maar dat zij
nog niet beantwoordde aan hetgeen deze Hierarchie vereischte. Ofschoon de onderhandelingen tusschea den Pauselijken Stoel en de
Nederlandsche Regeermg, nadat deze voor den storm tegen het Con•
cordaat had gezwicht, weinig de opmerkzaamheid hebhen getrokken, hadden de Katholieken en vooral die van Noord-Brabant en
Limburg evenwel redenen om ingenomen te zijn met de bereidwilligheid van Koning Willem II. Deze Vorst, die voor zich geene
rechten noch in sacra noch circa sacra meende te moeten handhaven, was vrijzinniger dan de meeste Liberalen van zijn tijd;
maar het recht van het koninklijk Placet bestond nog!
Dat Koning Willem II volstrekt niet altijd vrij was om
naar de inspraak zijner overtuiging te handelen, wanneer het
billijkheid jegens zijne katholieke onderdanen gold, vooral in
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belangrijke besluiten of benoemingen, was een gevoelen, dat zeer
algemeen verspreid en volstrekt niet ongegrond was. Eerre zaak,
die op de openbare meening onder de Katholieken van Nederland
nogal indruk maakte, was de niet-benoeming van E. W. Borret
tot minister van Ju stitie, na het aftreden van Van Maanen. Alge
werd gezegd dat de Koning op Borret zijn aandacht had-men
gevestigd; maar dat de gezamenlijke ministers, Schimmelpenninck
van der. Oye, J. J. Rochussen en de andere gedreigd hadden
met hun gezamenlijk ontslag, ingevalle Z. M. bij die keuze
bleef volharden. Toen werd F. A. van Hall den Koning voor
werd Gouverneur van Noord-Brabant. De-gedran.Bot
omstandigheid echter, dat terzelfder tijd een Katholiek tot Gouverneur eener provincie, -- al was het dan ook van de katholieke provincie Noord-Brabant, — en twee Katholieken, EI. van
Sonsbeeck en Van Nispen van Zevenaar, tot leden van den Raad
van State werden benoemd, werd van protestantsche zijde aangezien
als eene bovenmatige begunstiging der Roomschgezinden door den
Koning. De Bosch Kemper liet zich over deze benoemingen, op
zijne bitterzoete manier, vrij scherp uit in zijn weekblad, dejdgenoot. Het viel toen zelfs lieden, die zich „zeer verdraagzaam"
en zeer liberaal" noemden, nog zoo hard om de Katholieken
als gelijkgerechtigden te zien behandeld worden door den Koning! 1 )
1) De argumenten door Bosch Kemper in 184`1 gebezigd, zijn dezelfde als
die bijv. dertig jaren later werden gebezigd: ,.,geene benoeming van iemand
omdat hij Roomsch gezind is". De Katholieken stemden dit in 1843, evenals
in 1883, toe; doch voegden er bij: „geene achteruitstelling van iemand omdat hij
Roomsch gezind is" I,De Bosch Kemper stemt overigens toe, dat het nieuwe lid van
den Raad van State, van Sonsbeeck, een uitstekend rechtsgeleerde was en
een gelukkige keuze. Hij beweert, dat Borret „te weinig bekend was" om
minister van Justitie te kunnen worden. — Dit is eene onjuistheid: Bor
wel bekend: reeds bij Willem I. Deze had namelijk op hem het oog ge--retwaszé
slagen om hem als Gouverneur- Generaal naar Batavia te zenden; familieomstandigheden maakten dit Borret evenwel ondoenlijk, Toen werd de Bus de Ghisignies
benoemd. Nu werd Borret benoemd in de Commissie, bestemd om te onderzoeken,
welke wijzigingen er in de Grondwet van :815 moesten worden gemaakt.
Ook werd Borret later door Willem I met eene belangrijke zending raar Belgie
belast. Het g .id namelijk de zaak der Belgisrhe•lIan^lelmaatschappij, waarbij
Willem I per, oonlijk zeer betrokken was. Tuen den Koning de opmeri;ing werd

gemaakt, dat Z. M. ,een Roomsehe" zond, antwoordde \Villem I, naar van
zeer geloofwaardige zijde is verhaald, ,,dat hij (de Koning) hier vooral be-

hoefte had aan iemand, Wien niet een millioen of wat tusschen de vingers
bleven hangen". Borret werd teruggeroepen, toen de zaak zooverre was gevor.
derd, dat zij geteekend zou worden. De Belgische Regeering had, — zooals
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De gemoederen geraakten, in den loop van 1845, in beweging
door de uitzetting van Mgr. de Grooff uit Nederlandsch•Indië.
De kerkregeling voor de Roomschgezinden in onze Indische bezit
verkeerde in een eigenaardigen toestand : hetgeen het gevolg-tinge
was van de macht, welke het Opperbestuur, krachtens de Indische regeeringsreglementen, daarop konde uitoefenen, en niet minder van de
verspreiding der betrekkelijk kleine katholieke gemeenten over een
grondgebied, dat ettelijke malen grooter is dan Nederland. De
omstandigheden waren van dien aard, dat de kerkelijke tucht
aanmerkelijk was verslapt. Nu werd door den H. Stoel, in overleg
met de Hooge Regeering, naar Oost-Indië gezonden een algemeen geacht geestelijke: Jacobus de Grooff. Hij moest optreden als Apostolisch Vicaris, met den titel van Bisschop van
Canea i. p. i. Hij werd op zijne reis naar Batavia vergezeld door
vier andere Nederlandsche priesters. De Bisschop geraakte in
de noodzakelijkheid om drie pastoors, dien van Batavia, van Soera
hunne kerkelijke bediening te schorsen-bayenvSmrg,i
en andere geestelijken, die met hem uit Nederland waren ge.
komen, in hunne plaats te zenden. Een deel der gemeenten
hield het met de geschorsten een ander deel met de door den
Bisschop gezonden geestelijken. De Indische Regeering, die de
pastoors als Oost-Indische ambtenaren beschouwde, zag in de
daad des Bisschops een inbreuk op hare rechten. Zij beweerde,
dat de priesters, die door Mgr. Grooff waren gezonden, niet door den
Koning waren benoemd, eti weigerde niet alleèn hen te erkennen,
maar weigerde ook hen toe te laten. De Bisschop kon niet toegeven, dat de zending van een priester tot het bedienen der
H.H. Sacramenten door de wereldlijke macht kon belemmerd
worden. Dit gaf aanleiding tot een geschil tusschen den Bisschop
de gewoonte het medebrengt, — de Nederlandsche Regeering gepolst over
de benoeming van den onderteekenaar van het tractaat tot Grootkruis der
Leopold sorde. Dit scheen sommigen in den Haag niet te bevallen. Rochussen
werd gezonden om de overeenkomst te teekenen en Borret nerd Gouverneur
van Noord-Brabant. De benoeming van zulk een persoon, tot zulk eenen
post, in een katholieke provincie, was dus in het geheel niet eene benoeming
van „een onbekend" of ,,onbekwaam" persoon omdat hij Katholiek was.
2) Catholieke Stemmen 1843.
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en den waarnemenden Gouverneur -Generaal Reijnst. Dit geschil, dat
reeds in de eerste helft van 1845 was begonnen, was nog niet ge
toen in September de nieuw• benoemde Gouverneur--eindg,
Generaal J. J. Rochussen, was aangekomen. Men had niet eerder
tot cone beslissing willen komen. Rochussen, die zich grondde
op bestaande Regeeringsbesluiten, beval Mgr. Grooff, met de
twee priesters, die hij naar Soerabaya en Samarang had gezonden, Nederlandsch-Indië te verlaten. Het verzet van den Bisschop tegen het Bestuur was geheelenal lijdelijk. Hij en zijne
lotgenooten werden op een schip gebracht, dat naar het Moederland vertrok. De belangstelling in deze zaak, die in Nederland een
ongemeenen indruk had gemaakt, die door de Katholieken als eene
daad van geweld, door de anderen als een bewijs van geestkracht tegenover een overmoedigen geestelijke werd beschouwd, was zeer groot.
De Hooge Regeering geraakte daardoor in geen geringe moeielijkheid. Zij werd opgelost, — naar billijkheid. Mgr. Grooff
behield zijne waardigheid, welke geen wereldlijke macht, naar
der Katholieken overtuiging, hem kon ontnemen; maar hij werd
door Z. H. Pius IX naar Suriname gezonden en hem in Mgr.
Vrancken, Bisschop van Colophon i. p. i., een Coadjutor gegeven, die
zijn ambt in Nederlandsch Oost-Indie zou waarnemen. Het geschil
omtrent de bevoegdheden van de kerkelijke en de wereldlijke macht
werd hiermede naar genoegen geregeld.
Gebeurtenissen als de uitzetting van. Mgr. Grooff brachten geen
geringe spanning tusschen de Nederlanders van verschillende
geloofsbelijdenis teweeg. Men moet die spanning evenwel niet
met al te schrille kleuren teekenen. Het is waar dat er van
beide kanten groote klachten werden geuit: eenerzijds over N aanmatiging," andererzijds over u onverdraagzaamheid;" maar in het
dagelijksch leven betoonden zich de Katholieken inderdaad niet
al te ,aanmatigend", de meerderheid der Protestanten niet al te
onverdraagzaam. Te vaak is hetgeen in enkele dag- of weekbladen werd geschreven en hetgeen als de wensch van enkele al te
groote ijveraars, vooral onder de predikanten, al te onverholen werd
geuit, voorgesteld als de geest van eene geheele bevolking te zijn
geweest. Zij, die zich de jaren van do regeering van Willem II nog
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herinneren, zullen zeer wel weten, dat de Roomschen geleidelijk
vooruitgingen; dat zij nu eens tegenkanting dan eons medewerking
ondervonden; dat ettelijken hunner hier en daar tot invloedrijke
betrekkingen kwamen; dat de meesten hunner er mede ingenomen
waren, wanneer zij met hunne invloedrijkere protestantsche mede
goeden voet konden staan ;" dat niet weinigen hunner-burges„op
zelfs ongaarne zagen, dat hunne geloofsgenooten zich ,maar niet
stil hielden" Bet begrip van het overwicht van het Protestantisme
was nog zoo diep bij velen hunner ingeworteld, dat zij zelfs
verwonderd stonden, dat de Roomschen soms zoo stout in NoordBrabander of Catholieke Stemmten spraken. Van den anderen
kant was de meerderheid der onkatholieken geneigd om zich
althans min of meer ,,verdraagzaam" te toonen: vooral naar gelang
de liberale begrippen meer ingang bij de middenklasse begonnen
te vinden; maar de bewering hunner Roomschgezinde medeburgers,
dat dezen achteruitgesteld werden, vonden zij overdreven. De open.
bare meening, zelfs onder de gematigdste Protestanten, kon niet
goedvinden, dat in zake van Onderwijs, van Kerkregeling, de
Katholieken meer vorderden dan zij reeds bezaten; dat zij, minder ontwikkeld, minder talrijk en minder rijk als zij waren, —
gelijk althans schier ieder Protestant beweerde, — aanspraak maakten
op meerdere gelijkstelling, bij het begeven van of benoemen tot
ambten en betrekkingen. Overigens leefde men met elkander
in tamelijk goede harmonie.
De invloed, welken het katholieke deel der bevolking van Neder
uitoefende op hetgeen men gewoon is de Politiek te noemen,-land
was oogenschijnlijk niet groot, totdat de gebeurtenissen van 1848
hierin verandering brachten. Immers de Katholieken behoorden, —
behoudens eenige weinige uitzonderingen buiten Noord-Brabant en
Limburg, — niet tot de regeerende klasse; dat is tot de vijf
a zeshonderd familiën, die vóór de Grondwet van 1848 bijna al1ón het Rijk, de Provincie en de steden beheerden en hunne
leden in alle invloedrijke betrekkingen hadden geplaatst. Voor zooverre de Katholieken omtrent staatkundige vraagstukken zich eene
meening hadden gevormd, gingen zij voor een groot gedeelte met
de Liberalen mede; maar behoorden niet tot dezen. De reden ligt
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voor .de hand. De liberale Oppositie was, gedurende de regeerings.
jaren van Willem II, voornamelijk gericht tegen een stelsel, waardoor
verreweg de meerderheid van de gezeten burgerij buiten de gelegenheid werd gehouden om onmiddellijken invloed op den gang der
regeeringszaken uit te oefenen. De voorstanders van de heerschappij
eener burgerlijke Aristocratie en de voorstanders van het protestantsch
karakter van Nederland als Natie, handhaafden te zamen dat
,,stelsel van Behoud," hetwelk door den gezeten burgerstand,
door de geletterde klasse van alle kanten werd bestookt. De
Katholieken, die onder de welvarende burgers bij duizenden
konden geteld worden, doch slechts bij enkelen onder de regeerende
familiën boven den Moerdijk, schaarden zich aan de zijde van hen,
die ijverden voor rechtstreeksehe Verkiezingen. Hunne bladen,
die het meest gelezen werden: de Noord- Brabander, de Catholieke
Stemmen, waren over het algemeen meestal op de hand der liberale
partij. De oppositiebladen, als de Arnhemscke Courant, de Vliseingsche Courant, — en, wat minder prijzenswaard was, ettelijke der
vinnigste schandblaadjes, --- vonden onder het katholieke deel der
bevolking zeer vele lezers.
Evenwel kan men niet zeggen dat de geheele katholieke bevolking der Nederlanden in het staatkundige zich onder Bene
banier had geschaard. Ofschoon algemeen het bewustzijn, — we
zouden het in zekeren zin een instinctmatig bewustzijn bij verre
meesten kunnen noemen, --- was doorgedrongen, dat de-wegd
Liberalen, die zich al meer en meer begonnen te laten gelden en
ruim baan maakten door het sloopen. der laatste overblijfselen van de voormalige oligarchische en Calvinistische Staats
een werk verrichtten, dat den naneven van hen die-instelg,
onder de Plakaten gezucht hadden, ten goede kwam, zoo vonden toch
niet allen de werktuigen die gebezigd werden verkieslijk. Immers
scherpzinnige mannen, zooals b.v. een Broere, hoogleeraar te Warmond, begrepen te wel, hoe ideeën, die uit haren aard omverwerpend
zijn, al dienen zij ook voor een oogenblik tot wegruimen van
verouderde, van verkeerde instellingen, toch, al verder en verder
gaande, ook hetgeen het meeste recht tot bestaan behouden heeft,
insgelijks ondermijnen. Het is waar, verreweg de meerderheid
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der Roomschgezinden zag de zaken niet zoo diep in; ook waren zij
te zeer ingenomen met den arbeid der Liberalen, die de fundamenten ondermijnden van een Staatsgebouw, waaraan zij onmogelijk
konden gehecht zijn. Maar er waren ook redenen, die hen het
werk der Oppositie herhaaldelijk met wantrouwend oog deden
gadeslaan. Deze toch randde herhaaldelijk den Koning zelven
op Bene wijze aan, die verontwaardiging moest opwekken. Zoolang
men het gemunt had op de ministers, op de regeerende Oligarchie en
de dominees, vonden de Katholieken, over het algemeen genomen, dit niet afkeuringwaard; de Koning echter mocht niet
aangerand worden : zijne macht evenmin. Het verdient dan
ook wel opmerking, dat, toen Willem II meende te moeten
regeeren naar hetgeen men het stelsel van Behoud heeft genoemd,
de meeste Noord- Brabantsche leden der Staten> Generaal zich volstrekt
niet bij de Oppositiemannen schaarden , maar in de meeste gevallen
de Regeering bleven steunen. De anti- papistische Liberalen,
zooals E. W. van Dam van Isselt in de Wespen, beweerden, dat
die houding der Noord-Brabanders tegenover de Oppositie te
wijten was aan ,l een bevel van hooger hand". Men had in
1846 reeds van zekere zijde zich in het hoofd gezet, dat
iedere wijziging in de houding der Katholieken geschiedde op
een wachtwoord ,van hooger hand", dat is: van Rome. Daar
zij, die zoo spraken, weinig bekend waren met de gevoelens hunner Katholieke landgenooten, of hunne kennis daaromtrent
hadden opgedaan uit anti- papistische bladen, schènen zij zich geen
denkbeeld te kunnen vormen van de vrijheid, die de Katholiek altijd heeft bezeten en bezit in tal van zaken; dat b. v.
Luyben, Van Son uit den Bosch behoudensgezind, dat Storm
uit Breda daarentegen hervormingsgezind op politiek gebied
waren en toch omtrent aangelegenheden, die hen als Katho•
lieken nader ter harte gingen, -- Onderwijs, Placetquaestie, —
eensgezind konden wezen, scheen velen, in 1846, vreemdsoortig
toe. Welke andere uitlegging was er aan te geven, dan dat de
Geestelijkheid niet meer begeerde, dat de Roomschen met de
Liberalen ,,medegingen," al bleven ook sommigen hun eigen
weg bewandelen ? Het kwam dan ook aan de Oppositiepartij
,
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zeer vreemd voor, dat tal van Katholieken, die aanvankelijk
met hen waren medegegaan om hervormingen te begeeren,
in het najaar van 1g46 volstrekt niet meer zooals vroeger geneigd waren Grondwetsherziening te vragen. Zij schenen niet
te willen begrijpen, dat zij zelven oorzaak waren van die geringe
ingenomenheid met het Oppositieprogram. Zij hadden het echter
in de Catkolyke Stemmen 1 kunnen lezen. Daarin werd geformuleerd, wat het grootste deel der Katholieken, die den gang
der politieke gebeurtenissen volgden, dacht. Immers er werd ge.
zegd: ,Herziening der Grondwet is niet alleen de leus en het
wachtwoord, maar ook het voorwendsel, waarmede zij (de Oppo.
sitie) bijzondere inzichten bemantelen; het vaandel, waaronder
het leger van misnoegden, waaronder alle ontevredenen zich
scharen zullen. Kunnen en mogen de Nederlandsche Catholyken,
hoe groot en gewichtig hunne redenen van misnoegen zijn, zich
in gemoede mede onder dat vaandel scharen? Hieromtrent, wij
weten het, zijn de gevoelens onzer geloofsgenooten verdeeld,
omdat velen zich verbeelden, dat zonder herziening der Grondwet onze toestand niet kan verbeterd worden: wat eerst dan
met grond zou kunnen worden aangevoerd als de tegenwoordige
Grondwet op eene loyale wijze ware nageleefd geworden, en dat
zulks het geval ja geweest, zal wel door niemand onder hen beweerd worden. Wij (de Catkolyke Stemmen) willen aan niemand
ons gevoelen opdringen, maar wij voor ons zijn van oordeel,
dat de Nederlandsche Catholyken zich niet in gemoede, kunnen
of mogen scharen onder de thans opgeheven banier, in welke
de leus: Grondwetskerziening geschreven staat. En waarom niet ?"
„Volstrekt niet omdat wij eene radicale verbetering onzer
Staatsinstelling in den echt constitutioneelen zin niet als hoogst
wenschelijk beschouwen, daar wij gaarne erkennen dat onze tegen
Grondwet dubbelzinnigheden, ongerijmdheden en ge--wordige
drochtelijke bepalingen bevat; maar, wij komen er openlijk boor
uit, omdat de meeste hoofden der Oppositie, die zich waarschijnlijk bij eene afgedwongene herziening der Grondwet tot dat werk
)

1) Van 19 October 1846.
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zouden opdringen, dagelijks bewijzen geven van schandelijke
partijdigheid, onverlicht vooroordeel en haat tegen het Catholi.
cisme, en diensvolgens eene door zulke mannen vervaardigde
Constitutie of Grondwet ons meer dan waarschijnlijk niet datgene
zou toestaan of waarborgen, waaraan wij de meest volstrekte
behoefte hebben; maar het veeleer te vreezen is, dat , wij bij
eene dusdanige herziening der Grondwet, als Catholyken, meer
verliezen dan winnen zullen."
Eene afgedwongene nieuwe Grondwet werd dus door de Katholieken 'niet gewild; dat is: eene die de Koning zou worden
genoodzaakt te geven, om te voldoen aan de eischee eener
Oppositie, waarvan alle elementen niet even vertrouwbaar waren.
Twee zaken echter oefenden een belangrijken invloed uit op
de gezindheid der Katholieken, zoodat zij insgelijks begonnen te
begrijpen, dat er zonder Grondwetsherziening geen verbetering
van misbruiken was te verwachten: de eerste zaak was de uit.
zetting van Mgr. Grooff uit onze Oost-Indische bezittingen.
De afgevaardigde voor Breda, Storm, die zijne liberale begrippen
had moeten boeten doordat hij bij de verkiezing van 1846 niet
werd herkozen, deed zich als een voorstander der hervorming
ook op koloniaal _ gebied kennen. Hij verhief in de Staten.
Generaal zijn krachtige stem tegen het stelsel van uitbanning
en van willekeur, dat in Indië heerschte en waardoor de gewichtigste bezitting van den Staat te gronde werd gericht, en drong
daarom aan op herziening van art. 59 der Grondwet. Dat eene
herziening zich niet enkel zou bepalen bij het éene artikel, dat
het oppergebied des Konings over de Koloniën vaststelt, zal
ieder begrijpen. Storm noemde niet enkel Mgr. de Grooff een
slachtoffer der willekeur, die in de Oost heerschte, maar de uit•
zetting van een Bisschop, op last van een Gouverneur- Generaal,
deed de Katholieken in het Moederland geheel het stelsel van
koloniaal bestuur veroordeelen als een gewrocht van willekeur.
De tweede zaak, die de Katholieken geheel en al hunne sympa.
thie voor het stelsel van Behoud deed verliezen, was do beraad.
slaging over het Koninklijk recht van Placet in de zitting van
de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 1846-47. Zij

228

IISWEGING OVER

zagen bij die gelegenheid, dat schier alle protestantsche leden,
met uitzondering van vier, een geheel wetsvoorstel afstemden,
omdat de Regeering zich billijk tegenover de Katholieken van
Nederland betoonde en een hunner grieven wilde uit den weg
ruimen. Zij zagen bij die gelegenheid, dat de ijverigste Liberalen,
als E. W. Van Dam Van Isselt, zoowel als de vasthoudendste
Conservatieven, zich volstrekt niet konden losmaken van hunne
vooroordeelen; dat een stelsel, zoo waard aan de Belgische vrij
bescherming werd genomen door-heidskravnó182,i
bezield
met
den
geest
die
onder Willem I had geheerscht;
mannen,
die in de beteugeling der „aanmatigingen van Rome" een
plechtanker van den Staat zagen.
Wij hebben reeds in een voorgaand hoofdstuk verhaald, bij
welke gelegenheid de quaestie van het Placet in de Tweede
Kamer der 'Staten- Generaal is behandeld geworden. De harts.
tochten werden daardoor in geen geringe mate opgewekt. Zoodra
was het niet bekend geworden, dat de Regeering in het tweede
Boek van het Strafrecht, dat als wetsontwerp aan de StatenGeneraal zou aangeboden worden, niet meer de strafbepalingen
tegen de bekendmaking van Bullen des Pauses, die niet het
Placetum Regium hadden ontvangen, had opgenomen, of het
scheen dat Nederland weder in gevaar was. De predikanten van
den ring van Amsterdam richtten een openbaren brief aan de leden
der Tweede Kamer; mannen als professor Kist, als zijn ambtgenoot Royaards, lieten hunne stemmen hooren en vonden weerklank
bij schier alle Hervormde predikanten. Het scheen alsof zij den
laatsten en nog wel in verreweg de meeste opzichten onbruikbaar
geworden band, waardoor de Katholieke Kerk in Nederland werd
bekneld, niet konden zien verbreken, zonder te moeten vreezen dat
Nederland in gevaar was. Gelijk altijd wanneer de hartstoch.
ten zijn opgewekt, — en zeker niet het minst wanneer het odium theologieum zich doet gelden, — werden er allerlei geruchten verspreid:
vooral dat Willem II zelf had aangedrongen op de zoozeer gewraakte verwijdering der strafbepalingen tegen het afkondigen
van Pauselijke Bullen. Men noemde zelfs, in gesprekken, den
naam van den man, wiens invloed machtig genoeg op den Ko-
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ning zou zijn geweest om zoo iets van hem te verkrijgen:, men
noemde den naam van den toenmaligen pastoor van Tilburg.
Men ging verder : men beweeerde, dat de Regeering vrees koesterde voor de Noord-Brabanters en Lintburgers. Men scheen
niet te kunnen begrijpen, dat een maatregel als het opheffen
van het Placet een geheel uitmaakte van het regeeringstelsel
des Konings in godsdienstzaken.
De beweging, door de predikanten aangevuurd, oefende invloed
uit. Vele leden der Staten-Generaal mosten dat.opheffen der antipapistische banier als voldoende reden beschouwd hebben om tegen
het wetsontwerp te stemmen: de meesten, dit bleek uit hunne
adviezen, stemden tegen uit beginsel. Zij wilden het Placet
niet zien afgeschaft: zelfs al wilde het de Regeering. Het bleef
dus gehandhaafd; maar het is van grooten invloed geweest op
de houding, welke de Katholieken sinds dat oogenblik hebben
aangenomen. Men kan zonder overdrijving beweren, dat
schier allen van nu af aan het stelsel van Behoud veroordeelden.
Zij zagen hoe dat stelsel, in staat om de politieke vrijheden
der Natie, ten bate van enkelen, te beperken, evenzeer in
staat was om de beste bedoelingen des Konings te verijdelen,
zoodra v de Calvinistisch -Oligarchische overheersching", gelijk zij
het noemden, meende dit to moeten doen. Liever dan nog met
de Liberalen medegegaan en herziening der Grondwet gevraagd,
dan gekneld te blijven in banden, zoo waard aan de Dominocratie. 1
Algemeen toch heerschte het gevoelen onder de Katholieken,
welke hunne maatschappelijke betrekking ook mocht wezen, dat
de tijden der overheersching, welke de Gereformeerde Staatskerk
had uitgeoefend, tot het verleden behoorden; dat zelfs toestanden,
als die welke onder Willem I beleefd waren, niet meer behoef
verdragen te worden. Het is waar, zij begrepen nog zeer-den
wel dat zij eene minderheid waren, dat er nog veel moest geschieden, eer zij het standpunt van volkomene gerechtigdheid en
gelijkheid met de meerderheid, die Bone andere geloofsbelijdenis
aanhing, zouden verkrijgen; maar de mannen, die in 1848
)

1) Ik overdrijf niet, ik bezig dezelfde uitdrukkingen, die kort voor 184$
algemeen door invloedrijke Katholieken zijn gebezigd.
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voor hen den politieken strijd zouden strijden, waren reeds in
het gelid getreden: een Sasse van IJsselt, een Luyben, een
Storm handhaafden reeds hunne rechten. Op kerkelijk gebied
hadden zij reeds uitstekende leidsmannen in do geestelijken,
welke in 1842 het maandschrift De Katholiek hadden opgericht.
Wij behoeven slechts de namen van C. Broere, van F. J. Van
Vree, van Th. Borret 1) te noemen om velen onzer lezers er
aan te herinneren, met hoeveel geleerdheid en talent, vooral
op theologisch gebied, gestreden werd. Vindicamus k ereditatem
patrum nostrorum was hunne leus: niet, zooals, met weinig
goede trouw, beweerd werd, alsof zij de toestanden van v66r
de omwenteling der XVIe eeuw, met het bezit der verlorene
kerkelijke goederen, terugeischten, maar in den mond dier
mannen en hunner medewerkers beteekende het, dat zij de eer
hunner Kerk, de gelijkgerechtigdheid hunner geloofsgenooten
wenschten te handhaven. De invloed van de Catkolyke Stemmen
begon, sinds 1847 te tanen : de dood van den bekwamen Le Sage
ten Broek had eene leemte achtergelaten, die, naar het bleek, niet
weder kon aangevuld worden. In de provincie Noord-Brabant
handhaafde de Noord-Brabander altijd nog zijn standpunt: in
den loop van 1846 werd -het blad De Tijd uit het zuidelijke gedeelte van het land overgebracht naar Amsterdam. Daar de invloed
van dat orgaan der Katholieke Opinie echter eerst in latere jaren
zich liet gelden, zullen wij daarover later spreken: en evenzoo
over die mannen, wier werkzaamheid wel in het tijdperk van v66r
1848 is aangevangen, maar wier kracht zich eerst later openbaarde.
Het standpunt der Katholieken in Noord-Nederland was dus
onder de regeering van Willem II nog nederig en bescheiden:
zij waren en bleven eene minderheid en waren daarvan zeer
wel bewust -- maar eene minderheid, die allengskens in krachten toenam, besloten zich te laten gelden, wanneer de omstandigheden daartoe zouden gunstig ` schijnen: besloten niet
naar de politieke leiding te grijpen, maar om volledige vrijheid
voor hunne Kerk te herwinnen en gelijkheid ook van politieke
rechten als staatsburgers feitelijk te heroveren.
1) wij spreken over het tijdvak vóór 1848.

HOOFDSTUK IX.
Intellectueele beweging.

De strijd tusschen Noord- en Zuid-Nederlanders, tusschen de
Hollandsche Protestanten en de Belgische Katholieken, de opstand
der zuidelijke provinciën, de daarop gevolgde volkswapening en
krijgsbedrijven; — de verheerlijking van Willem I door het grootste
deel zijner onderdanen; — de teleurstelling ondervonden door hen,
die het sterkst het stelsel des Konings hadden gesteund; —.de politieke strijd tusschen de mannen van het Behoud en do opkomende
Liberalen, die gedurende de geheele regeering van Willem II werd
gevoerd; — niet minder de politieke, sociale en letterkundige bewe
ging, welke overal in het buitenland plaats vond en welker strek
om voor het oude iets nieuws, al was het ook on--kingwas
bekend, maar dat reeds bij voorbaat uitbundig werd geprezen,
in de plaats te doen treden, — dit alles geeft het eigenaardige
karakter aan, waardoor het intellectueele leven van het Nederlandsehe volk, in het tijdvak van 1830-1848, werd gekenmerkt.
Het lager Onderwijs bleef het voorwerp van de aanhoudende zorg
der Regeering, maar ook van de predikanten, die een niet
belangrijk getal der schoolopzieners uitmaakten, wier invloed op
de Maatschappj tot Nut van 't Algemeen het overwicht had
en die in de kleine plattelandsgemeenten, vooral waar 't het Onder
als vraagbaken werden beschouwd. Ook de tegenstan--wijsgold,
ders der richting, waarin het lager Onderwijs volgens de Wet
van 1806 werd gegeven, zullen moeten erkennen, dat de liefde
tot bevordering van het Onderwijs, ook voor de kinderen
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der behoeftige klasse, vrij algemeen en vrij groot was. Het stichten
en onderhouden van scholen, het geven van kosteloos onderwijs aan
de armen, het oprichten van herhalingsscholen vond overal steun
bij de invloedrijkste mannen en bij de gemeentebesturen, waarin
dezen zitting hadden. De bemoeiingen van magistraten, van
predikanten, van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, verdienen dan ook groeten lof, voor zooverre zij het verspreiden
der onontbeerlijke kundigheden onder het grootst mogelijk aantal leden der maatschappij betroffen. Het kan echter de bewon.
dering van volgende geslachten niet opwekken, dat nog onder
de overigens zeer verklaarbare opgewektheid van het nationaal
gevoel, in het tiental jaren na 1830, de onderwijzers in de kin- deren een al te groeten dunk van de hoogere voortreffelijkheid des
« braven, vromen, godsdienstigen, getrouwen Noord -Nederiandschen
volks boven alle andere Natiën ", vooral boven „de vuige muiters
van België" zochten levendig te houden; dat zij onze voorvaderen,
vooral in hunnen tachtigjarigen bangen strijd voor burgerlijke en
godsdienstige vrijheid, als waren het helden eener legende in het
licht stelden. Het is lofwaardig het nationaal gevoel bij het jongere
geslacht op te wekken; het is af keuringswaardig daarvoor de
waarheid te verwringen en de Geschiedenis geweld aan te doen.
Pat evenwel bij een groot gedeelte der Natie, — na 1840
zeker bij bijna de helft, -- ontevredenheid wekte, was de ratio.
nalistisch-protestantsche geest, waarmede schoolopzieners, schoolcommissiën, schoolmeesters het Lager Onderwijs, in verreweg de
groote meerderheid der scholen boven den Moerdijk, zelfs ook
in Noord -Brabant, zochten te doordringen; dat zij overal het
bijzonder onderwijs in kerkelijke richting, --- gelijk het werd
genoemd, -- zochten te verdringen. Wij hebben reeds in een
der voorgaande hoofdstukken medegedeeld, welken invloed dit op
de staatkundige gebeurtenissen van 1842 heeft gehad.
Aan het Middelbaar Onderwijs werd èn door de hooge Regeering en door de gemeentebesturen nog weinig aandacht geschon-.
ken. Wie zich in die vakken, welke thans aan onze Hoogere
Burgerscholen worden onderwezen, verder wilde oefenen, moest
dit door eigen studie, of aan de Academie en de Athenea doen,
-
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althans voor zooverre dit vakken als Mathesis, Geschiedenis, oude
talen enz. betrof. De scholen voor hen, die meerder ontwikkeling
en kennis begeerden, dan de groote menigte behoefde, stonden
eigenlijk gelijk met de scholen voor meer uitgebreid lager onderwijs van onzen tijd: met dit onderscheid, dat het onderwijs in talen,
geschiedenis, wis- en stelkunst op de goede Fransche scholen volle.
diger word gegeven en eenigermate gelijk stond, met hetgeen thans aan
de Hoogere Burgerscholen met driejarigen cursus wordt geleerd,
In de behoefte aan meerdere ontwikkeling voor hen die zich
later aan handel of adm stratie wilden wijden, of van het hooger
onderwijs gebruik wenschten te maken, werd echter voor de
welgestelden tegemoet gekomen door ettelijke zeer bloeiende instel.
lingen van bijzonder onderwijs. De katholieke school verbonden
aan een Gymnasium, te Katwijk gevestigd en eerst door wereldlijke geestelijken 1), later door Jezuieten bestierd, en de kleine se.
minariën boden den Katholieken eene alleszins geschikte gelegen.
heid aan tot het verkrijgen van velerlei nuttige kundigheden, die
thans door velen aan de Hoogere Burgerscholen vs rden verkregen.
Ook waren er bloeiende inrichtingen van bijzon i onderwijs, die
door vermogende Protestanten werden bezocht, k ..ls het instituut
van Kinsbergen te Elburg, de vermaarde kostschool te Noordhey,
niet ver van den Haag, en eenige andere.
Een zeer belangrijke Inrichting, van die soort, welke men gewoon
is tot het middelbaar onderwijs te rekenen, werd 1 Januari 1843
opgericht. Het was de Polytechnische School te Delft. De behoefte
aan een volledig onderwijs voor jonge lieden, die zich op de bouw.
kunst, op de voor ons vaderland zoo belangrijke waterbouwkunde, op
de technische wetenschappen, op de Indische taal en volkenkunde,
begeerden toe te leggen, had zich reeds lang doen gevoelen. De bloei
der Polytechnische School te Delft, door de uitstekende begaafdhe.
den van velen der professoren aan de inrichting bevorderd, levert het
bewijs voor de noodzakelijkheid van een dergelijke inrichting.
Tot het Hooger Onderwijs worden gerekend de Gymnasien, de
,

1) Een der eerste onderwijzers was F. J. van Vree, die in 1853 de eerste
Bisschop van Haarlem werd.
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Athenaea en de Academiën. Eerstgenoemden di oden om onderricht
te geven aan jongelieden, die zich wilde bekwamen in de
Grieksche en Latijnsche talen, mathesis, gesel: ;dens en aardrijks
kunde. Zij werden terecht Latijnsche Scb en genoemd. Vele
dier Gymnasiën of Latijnsche Scholen hadden zich in hun vorigen
bloei gehandhaafd, doch ook vele waren in verval geraakt: want
iedere stad, die in de dagen der Republiek een gymnasium had opgericht, wilde het bewaren en bekostigde het met behulp van subsidiën van het Rijk. Enkele telden niet meer dan zes tot tien leerlingen en hadden slechts één of twee onderwijzers voor alle vakken.
Naast de Gymnasiën der steden waren er ook in Noord -Brabant
en ' Limburg eenige, die door geestelijken werden bestuurd en welke
de Regeering van Willem i v66r 1830 had willen opheffen, maar
die men toch ook na 1830 heeft laten bestaan.
Het onderwijs aan de Academiën ging in de jaren, die op 1830
volgden, in ons vaderland, een tijdlang gedrukt onder de moeielijke tijdsomstandigheden: althans vele geleerden klaagden, dat door
de zuinigheid der Regeering, -- waartoe deze trouwens wel ver•
plicht was, -- de Academiën leden. Nochtans kan men niet zeggen, dat het Hooger Onderwijs in zulk een benarden toestand was als
door sommigen, die de financieele quaestie geheel en al buiten re.
kening lieten, werd bewéerd. Het kleine Nederland, dat in 1848
ternauwernood drie millioen inwoners telde, had drie Academiën;
die van Franeker, welke in een zeer kwijnenden toestand bleef voort
werd in 1843 opgeheven. Bovendien waren er. twee-sukeln,
Athenaea, die uit stedelijke middelen werden bekostigd: het een te
Amsterdam, het ander te Deventer. Hoewel het Amsterdamsch
Athenaeum, dat in vele opzichten in de behoeften aan academisch
onderwijs voor de jongelieden der machtige en rijke stad kon
voorzien, door zijn eigenaardigen halfslachtigen toestand zeer veel
te wenschen overliet, — het Athenaeum kon geene academische
diplomata uitreiken, — bleef het toch altijd een belangrijk mid.
denpunt van wetenschap en kennis. Velen zijner hoogleeraren
muntten uit door buitengewone talenten. Wij behoeven er
slechts enkelen te noemen : C. A. den Tex, J. de Bosch Kern.
per, W. Vrolik, om van anderen niet minder verdienstelijken

ov r.nwiss.

285

niet te spreken. Deventers Athenaeum bleef kwijnen. Van de
drie Academiën, welke bleven bestaan, nam die van Leiden,
als altijd, den eersten rang in; die van Utrecht volgde haar;
Groningen, aan een uithoek des lands gelegen, telde altijd
veel minder studenten. Het werd door de hoogleeraren als eene
bevordering beschouwd, wanneer zij naar Leiden en ook naar
Utrecht werden beroepen. Na het uitbreken van den Belgischen
opstand werden verscheidene Noord-Nederlanders, welke de regeering aan de Academiën der zuidelijke provinciën had geplaatst,
aan de Academiën in het Noorden als buitengewone en meerendeels
later als gewone professoren geplaatst. Onder hen behoorde Thorbecke. 1) Bij dezen hadden de politieke gebeurtenissen, welke•
hem noodzaakten zijn leerstoel te Gent te verlaten, niet dien
invloed, welken zij op vele andere zijner ambtgenooten, die insgelijks België moesten verlaten, hebben uitgeoefend. De Leid
bleef een voorstander van de voortdurende-scheoglra
vereeniging van Noord- en Zuid-Nederland: de liberale begrippen,
zooals zij in België reeds v6dr 1830 werden verkondigd, de
politieke rechten, die door de Oppositie aldaar werden geeischt,
zijn grootendeels in de Grondwet van 1848, waarop Thorbecke
zulk een gewichtigen invloed heeft uitgeoefend, opgenomen
en zijn op staatkundig gebied zijn richtsnoer gebleven. Bij
ettelijke andere professoren, die uit België naar Holland waren
verplaatst, was het gevoel van afkeer tegen „de opstandelingen" even sterk als bij de volksmenigte. Dat zulks niet
zonder invloed op vele studenten bleef, is velen, die, na 1880,
aan onze Academiën studeerden, niet onbekend. Mocht ook de
Hooge Regeering niet zoo groote sommen aan het academische
onderwijs kunnen ten koste leggen als door de voorstanders daar
wel werd gewenscht; toch stelde zij daarin veel belang.-van
Voor zooverre de schatkist dat veroorloofde, werd er geen geld
gespaard voor het steunen der academische inrichtingen. Al
was ook het aantal professoren wel wat gering, vooral voor
1) Wij hebben de meeste hoogleeraren, die uit Belgie naar Holland verplaatst werden, reeds vroeger genoemd.
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Utrecht en Groningen, hun ijver voor het wetenschappelijk
onderwijs liet, bij de meesten hunner, weinig te wenschen over.
Tal van uitstekende geleerden, van welke wij straks eenigen
zullen noemen, ontwikkelden bij hunne toehoordeis den lust en
ijver voor de studiën. De dankbare herinnering, welke zoovele
professoren van v6or veertig jaren bij de thans reeds vergrijsde
mannen, die hun onderwijs genoten, hebben achtergelaten, kan
tot getuigenis daarvan strekken.
Wat de wijze van onderricht aan de Academiën betreft, hieromtrent wordt door De Bosch Kemper, hoewel niet in elk opzicht even
juist, aangemerkt : „In 't algemeen bleven de Nederlandsche hoog leeraren doordrongen van het beginsel, dat het Hooger Onderwijs moet
opleiden tot eigen zelfstandige studie en dat men daarbij op de
behoeften van den tijd moet letten. Weinigen hunner wilden
een school vormen: zij drongen hunne gevoelens aan hunne
leerlingen niet op, maar wezen hun den weg op het vrije gebied
der wetenschap." Dat „letten op de behoeften van den tijd"
was echter bij meer dan één der hoogleeraren van dien aard,
dat het wantrouwen opwekte bij hen, die nog vasthielden aan
de orthodoxe kerkleer der Hervormden, en niet minder bij de
geestelijken der katholieke Kerk, op wie de verplichting rustte om
te waken, dathet ongel oof en de valsche leerstellingen niet zachtkens
aan doordrongen in het hoofd en het hart van de jongelingschap, die
de academische lessen hoorde. Immers leerstellingen, verkondigd
door buitenlandsche godgeleerden en beoefenaars der wijsbegeerte,
materialistische stellingen (of die als dusdanig werden beschouwd)
van beoefenaars der natuurkundige wetenschappen, werden maar
al te vaak geprezen als „overeen te komen met de behoeften
van den tijd". Vooral was dit het geval bij de theologische
studiën aan de Academiën. De Katholieken, die hunne eigene
seminariën voor hunne toekomstige priesters hadden, behoefden
zich over de heterodoxie van vele gereformeerde professoren minder ongerust te maken - des te meer echter de Hervormden, die nog
vasthielden aan de formulieren der C eref irmeerde Kerk. Het
ligt niet in ons bestek daarover veel te spreken : genoeg zij het
er op te wijzen, dat de Groninger School een krachtig verzet
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uitlokte ; dat de leerstellingen, door professor Scholten in 1843
te Leiden verkondigd, door een zeer groot deel der leden
van het Hervormde Kerkgenootschap werden veroordeeld en bestreden. Die professoren, welke de Duitsche Theologie der
Neologen, gelijk men ze noemde, naar Nederland overbrachten,
zochten wel degelijk een eigen school te stichten, waarbij kij beweer
dat men „op de behoeften van den tijd," die een vrije-den,
beoefening ook van den Protestantsche Godsdienst vorderde,
moest letten."
Ook op het gebied der philosophische studiën zochten eenige
hoogleeraren, die beweerden, dat zij hunne hoorders den weg
moesten wijzen „op het vrije gebied der wetenschap," zij het
dan ook niet onmiddellijk, toch middellijk een school te vormen.
Dit was vooral het geval met C. W. Opzoomer, die in 1846
op nog jeugdigen leeftijd, — hij was pas te Leiden gepromoveerd, —
tot hoogleeraar in de wijsbegeerte te Utrecht werd beroepen.
Sommige zijner leerstellingen, welke hij reeds voor zijne benoeming
tot hoogleeraar in zeker geschrift had verkondigd, werden door mannen, die het gevaar voorzagen, dat uit eene heterodoxe Philosophie
voor Theologie en andere wetenschappen moest voortspruiten, met een
bedenkelijk hoofdschudden ontvangen. De geest, welke een groot
getal der mannen bezielde, die een grooten invloed op de richting van het Hooger Onderwijs konden uitoefenen, als professoren,
curatoren, ministers, was van dien aard, dat zij wel het wantrouwen van orthodoxe Hervormden en van Katholieken moest
opwekken. Immers de Orthodoxie, die met zooveel talent door Groen
van Prinsterer werd verdedigd, werd door die mannen geweerd; en aan
hetgeen de Katholieken tegen het onderwijs in andere vakken konden
inbrengen, scheen men niet eens te denken. Hadden dezen niet hunne
eigene seminariën voor hunne toekomstige geestelijken, en moesten
hunne zonen, die zich aan Wijsbegeerte, Letteren, Rechten of Natuur
wetenschappen wijdden, niet gebracht worden u op de hoogte-kundige
van den tijd ?" Ten bewijze daarvan dient, dat in de laatste jaren der
regeering van Willem II, toen voor vacaturen in de leerstoelen voor
Philosophie te Leiden en te Utrecht Stufken en Opzoomer werden benoemd, eveneens en ernstig ook, de aandacht is gevestigd
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geweest op L. S. P. Meijboom, I. van Vloten, Bakhuizen Van den
Brink, D. Burger en dr. Kiehl: allen bekend door geschriften
in den geest der nieuwere Duitsche wijsbegeerte, die door geloovigo Protestanten en Katholieken als verderfelijk werd beschouwd.
Het karakter van het Hooger Onderwijs, gelijk het in het
tijdvak, waarover wij thans spreken, door de meeste professoren
werd gegeven, was het Rationalisme. Er had zich in de laatste
jaren, nog vóór 1830, maar vooral na dien tijd, in Duitschland,
in Frankrijk en in andere landen een steeds voorwaarts strevende
beweging geopenbaard om het gezag van de menschelijke Rede
te stellen boven het bovennatuurlijk gezag eener Openbaring. Van
deze beweging, die in de XVIIIe eeuw reeds zoo sterk, maar toen
over het algemeen slechts afbrekend, niet opbouwend was, trachtten enkele mannen, met uitstekende geestvermogens begaafd, eene
opbouwende te maken. Zij wilden stichten, niet omverwerpen;
maar wat zij als hun werk aanboden, moest door een ieder, die
aan een bovennatuurlijk gezag bleef gelooven, voor niet minder
omverwerpend beschouwd worden dan hetgeen Voltaire en Rousseau
hadden voortgebracht. Die beweging op intellectueel gebied,
welke de menschelijke Rede op een voetstuk plaatste als een
Godheid, aan wie allen hulde moesten brengen, was de rationalistische. Ieder vraagstuk, dat zich aan de menschheid voordeed,
moest onderworpen worden aan de Kritiek. Men moest niet beginnen
met te gelooven; maar met te onderzoeken. Wat op het gebied der
natuurkundige wetenschappen tot de belangrijkste en nuttigste
ontdekkingen heeft geleid, heeft op het gebied der andere weten
te meer verwarring en dwaling veroorzaakt.
-schapend
Niet dat die geleerde onderzoekers van oorspronkelijke teksten
enz., gelijk zij liet noemden, de waarheid niet met liefde zochten;
maar de dwaling is niets anders dan eene .afwijking van den
weg der waarheid, en de menschelijke Rede alleen is een niet
al te vertrouwbare fakkel.
De onverzaadbare neiging tot onderzoek, welke in het tijdvak, waarop thans onze aandacht gevestigd is, in het allernauwst verband stond met het steeds veldwinnend Rationalisme,
was in ettelijke opzichten eene reactie van den menschelijken
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geest tegen het eenzijdig autoriteitsgeloof, dat in zoovele zaken had
geheerscht en nog heerschte. Het bekrompen Dogmatisme van
de Calvinistische Theologie had het in geen geringe mate bevorder , wat de moderne richting in het Protestantisme betrof. Het
„zweren bij de autoriteit" van ouden classieke schrijvers had niet
minder de reactie tegen den ouden vorm, waarin andere wetenschappen werden gewrongen, in de hand gewerkt. Maar dat onderzoek,
dat men wetenschappelijke Kritiek noemde, werkte in zeer vele opzichten afbrekend, in slechts eenige andere opbouwend. Waar men
zich liet benevelen door philosophische stellingen, opgekomen in het
brein van den een of anderen geleerde, wierp men vaak omver, wat
moest staande blijven, en trachtte men te bouwen op, hetgeen spoedig
een zandgrond bleek te zijn. De Kritiek meende ontdekt te hebben,
dat hetgeen eeuwenlang voor echt gehouden was, oneckl was; dat
hetgeen waaraan men zonder eenige twijfeling tot nu had geloofd
eene dwaling was, voortgekomen uit waan of bedrog. Er was
eene Logica in die af brekende Kritiek. Kon b. v. Professor Peerlkamp aantoonen 1 ), dat een gedeelte van hetgeen men tot nog toe
meende, dat door Horatius was gedicht, dooit het werk van Horatius was geweest, waarom konde dan ook Hofstede de Groot of
Scholten de echtheid van enkele boeken der H. Schriftuur niet ontkennen P Wanneer in Duitschiand een navorscher der Girieksche
Oudheid kon beweren, dat Homerus nooit had geleefd, waarom kon
Strauss dan ook niet beweren, dat Christus nooit had geleefd P
Mocht het eerste slechts door de beoefenaars der classieke Oud•
heid opgemerkt worden, het werk van Strauss daarentegen
wekte v66r veertig jaren nog een algemeene verontwaardiging op,
die niet werd verzwegen ; zoodat de weinige voorstanders van
dergelijk „Onderzoek" niet al te rond voor hunne meening
uitkwamen. De historische Kritiek der Testameuturische Geschriften werkte verderfelijk op de eensgezindheid onder de belijders
der niet-katholieke eerediensten.
In een ander opzicht werkte diezelfde historische Kritiek weldadig:
op, de beoefening namelijk der Nederlandsche historie. De zucht
1) llaerom evenwel nog niet bewijzen.
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om oude documenten algemeen door de Pers kenbaar te maken,
omdat in die , documenten belangrijke bijzonderheden en feiten
werden aan het licht gebracht, en ze te gebruiken om tot
een juist inzicht te komen omtrent de feiten en meeningen
van verloopen tijden, werd meer en meer algemeen. Niet alsof
niet reeds in de voorgaande eeuw door Bondam en anderen
op dat veld was gearbeid, maar in het tijdvak, waarover we thans
handelen, werd het onderzoek in archieven, het nasporen van niet
bekende stukken, die historische waarde bezitten, meer en meer
als de grondslag beschouwd, waarop de geschiedschrijver moest opbouwen. De merkwaardigste uitgave van dien aard, — eene uitgave voor de geschiedenis der omwenteling der XVI eeuw van
onschatbare waarde, — geschiedde door G. Groen van Prinsterer,
in zijne Archives de la Maison d'Orange, waarvan het eerste deel
in 1835 verscheen. Willem I was voornemens geweest eene Ge.
schiedenis van ons Vaderland door een zaakkundig geleerde
op 'a lands kosten te laten schrijven. Dit voornemen kwam
niet ten uitvoer, maar het onmiddellijk gevolg daarvan was, dat
aan Groen van Prinsterer vergunning werd gegeven om de Archieven van het Koninklijk Huis te onderzoeken en bekend te
maken. Deze allerbelangrijkste verzameling is door Groen van Prinsterer met talrijke aanteekeningen en ophelderingen verrijkt. De
geleerde schrijver, zoo innig doordrongen van het begrip der
providentieele zending van Willem van Oranje, als een Orthodox
Gereformeerd Nederlander slechts kan wezen, is in zijne introductions,
wel is waar, zeer eenzijdig gebleven, maar de waarde der Archives
blijft desniettemin zeer groot; ja de grondige kennis daarvan is
onmisbaar voor een ieder, die 's lands Historie in de XVI eeuw wil
kennen. Hetgeen Groen van Prinsterer heeft gedaan is later door
vele wetenschappelijke mannen, waarvan wij slechts J. A. Nijhoff
noemen, 1) gevolgd, die door het openbaar maken van verscheidene tot nog toe onbekende stukken meer licht over verschillende
tijdvakken onzer geschiedenis hebben verspreid. Het moest een
-

I) Deze heeft veel licht verspreid over dc geschiedenis van Gelderland in
de latere middeleeuwen.
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noodwendig gevolg van de zucht naar onderzoek en van kritiek
wezen, dat ook vele wetenschappelijke mannen geen vrede meer
konden hebben met de eenmaal aangeeaornen historiebeschouwing
omtrent het belangrijkste tijdvak onzer Geschiedenis. De voormalige
Calvinistische voorstelling van een Nederland, dat was geroepen
als g een Israel onder de volken", moest door allen, die het
grootste deel van de Dogmatiek der Dortsche Synode verwierpen,
ook wel als ,,verouderd" en als niet meer voldoend aan de behoeften van den tijd, beschouwd worden.
De geestdrift, die, na 1815, voor het heldhaftig voorgeslacht,
dat godsdienstvrijheid en politieke vrijheid aan ons land geschon.
ken had, onder den invloed der staatkundige gebeurtenissen, algemeen was opgewekt, moest inderdaad menigen kenner der Historie zeer overdreven toeschijnen. De zucht om do Geschiedenis

des Vaderlands van het vernis, dat

er

overheen was gestreken,

te zuiveren en deze meer objectief te beschouwen, begon dan ook
te ontwaken. De geschiedenis van den opstand tegen Spanje
trok het eerst de aandacht. Bakhuizen van den Brink was een
der eersten, die in degelijke studiën liet tijdvak, waarin de oppositie tegen Filips II begon, op geheel andere wijze aan zijne
lezers voorstelde, dan dezen, totnogtoe gewoon aan de legende
van ,,den bloedstrijd der Vaderen," dit hadden hooren verhalen.
Hoezeer echter de Calvinistische beschouwing van den opstand
door de nieuwe kritiek werd aangetast, toch bleef men nog dat
tijdvak en de helden van dat tijdvak verheerlijken, omdat men
thans — zou men m op de hoogte van zijnen tijd" wezen -- de beteekenis der gebeurtenissen en de daden der mannen moest toetsen
aan den toetssteen der politieke en religieuse begrippen der Liberalen in de Politiek: terwijl de meest geprononceerde Liberaal van
het jaar 1846 zich nog niet kon losmaken van een keroworsl^ip
der »helden van onze worsteling tegen Bijgeloof en Despotisme."
De wijziging in de denkwijzen omtrent dè Formulieren der
Dortache Synode heeft ben zeer grooten invloed uitgeoefend
op het sociaal en politiek leven van de meerderheid, des Nederlandschen Volks; maar na deze wijziging is er geene geweest,
wier invloed op diezelfde meerderheid grooter is geweest dan
ue D. 16
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die omtrent de bijzondere, providentieele zending van Willem
van Oranje en omtrent het bijzonder Godsbestier, kennelijk in de
.Geschiedenis van ons vaderland. Deze historiebeschouwing omtrent de XVIe eeuw behoorde tot de diepst ingewortelde begrippen
van ons volk, dat er nog niet geheel van losgemaakt is. Van
de zijde der Katholieken in Nederland begon men reeds v66r
1848 met meer klem tegen die beschouwing te protesteeren. Zij
gevoelden het nauwe verband dezer historie-beschouwing met
het denkbeeld .van de meerderheid der Hervormden, als de over.
winnaars der XVI eeuw, boven hen, die de overwonnenen waren.
De veranderde levensomstandigheden, de wijzigingen der ideeën,
die werkelijk voor Europa ontsproten uit hetgeen men vaak
# den vooruitgang naar de behoeften van den tijd" pleegt te noemen, had ook invloed op een ander vak van wetenschap:. een
invloed, die op het intellectueele leven volstrekt niet gering is
te schatten. Het was de achteruitstelling, welke de beoefening
der oude talen, — met name van het Latijn, 1 ) — al meer en meer
ondervond. Het was bv. in 1830, in 1840 nog een algemeen
gebruik, dat de lessen aan de Academiën in de Latijnsche taal
egeven werden. Maar de bezwaren, daaraan onvermijdelijk verbonden, waren groot en vers heerderden. Het word al moeilijker en
moeilijker, om geneeskunst, nieuwere geschiedenis, zelfs eenige
lessen aan de rechtsgeleerde faculteit in een taal te onderwijzen,
die voor tal van zaken van deze eeuw Beene woorden had:
het onderwijs in de natuurkundige wetenschappen was onmogelijk in de Latijnsche taal te geven. Het gevolg daarvan was,
dat de hoogleeraren al meer en meer het Latijn achterwege
lieten, en het slechts voor eenige weinige vakken behielden.
De academische proefschriften moesten wel is waar nog in de
oude taal der geleerden worden geschreven ; maar na 1848 zag
men eveneens de noodzakelijkheid in om hiervan af te wijken. 't Is
waar, allen, die aan de Academiën wilden ingeschreven worden, moesten het bewijs overleggen, dat zij voldoend onderwijs aan de Gymna.
siën hadden genoten; maar de kennis van het Grieksch was bij de
,

1) Grieksch en Ilebreeuwsch zijn altijd meer uitsluitend door eigenlijke vak
-gelrdn:
Theologanten of Literatoren, beoefend,
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meeste studenten al zeer gering, terwijl die van het Latijn, — bij
misschien meer dan de helft, — volstrekt niet voldoende was. Het
gevolg van de veldwinnende onverschilligheid voor die talen was,
dat ook de letterkunde der Grieken en Romeinen al minder
on minder werd beoefend. Wel bleef bij zeer velen de liefde voor
de Classieken bestaan; wel spraken vele geleerden nog sierlijk
Latijn; maar het was, reeds vóór 1848, iets zeer ongewoons,
dat iemand, die een academische opleiding had genoten, uit zijn
geheugen, plaatsen uit Horatius of Virgilius, laat staan uit
Homerus kon aanhalen, gelijk nog onze vaderen in het begin dezer
eeuw: het jongere geslacht liet de Grieksche en Romeinsche
schrijvers achterwege en beriep zich liever op Shakespeare, op
Goethe of op Lamartine. Dat achteruitstellen van do Classieken
der Oudheid voor andere modellen, die op hunne beurt weder
Classieken zijn genoemd geworden, heeft een belangrijken invloed uitgeoefend op de begrippen omtrent Letterkunde en Kunst.
In het tijdvak van 1830-1848 was de opleiding van het
jongere geslacht, aan de hoogere instellingen van onderwijs, dan
ook nog in hoofdzaak eene literarische : evenwel begonnen de na
wetenschappen al meer en meer in gewicht te winnen.-turkdige
De kennis omtrent de krachten der Natuur, . welke Europa in de
laatste jaren had verkregen, was verbazend toegenomen. Het
bewustzijn ontwaakte al meer en meer bij mannen, die hunne
aandacht wijdden aan de opleiding van het toekomstig geslacht,
dat bekendheid met de fraaie letteren van lang vervlogen eeuwen
niet meer voldeed aan de . behoeften van het tijdvak, waarin _,men
thans leefde; maar dat nieuwe tijden nieuwe behoeften hadden ge
Inderdaad de vlucht, die de natuurkundige wetenschappen-schapen.
hadden genomen sinds het begin dezer eeuw, was verbazend groot:
de toepassing der krachten van de Natuur op de werktuigkunde
had eene geheele omwenteling in het leven der beschaafde natin teweeggebracht of zou dit althans in een weinig verwijderde
toekomst doen. Physische proeven, met wetenschap, beleid en
geduld ondernomen, hadden reeds verrassende uitkomsten geleverd;
de kennis der Scheikunde, cone wetenschap ternauwernood nog bekend, toen in 1794 een harer geniaalste beoefenaars, Lavoisier,
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onder het mes der guillotine viel, had sedert dien tijd eene uitbreiding gekregen, die inderdaad verbazend mag genoemd worden; en beide, Physica en Chemie, bijgestaan door Microscoop en
andere werktuigen, die thans aan de mannen der wetenschap ten dienste stonden, waren bezig een geheelen omkeer teweeg te brengen in
eene andere wetenschap : de Geneeskunde. Al werden er, wel is waar,
in het kleine Nederland thans geene ontdekkingen meer gedaan,
die eene omwenteling op wetenschappelijk gebied teweegbrachten,
de geleerden van ons vaderland werkten evenwel ijverig mede
tot de wetenschappelijke beweging. De Wetenschap is cosmopolitisch van aard: de ontdekkingen, de stellingen en veronderstellingen uitgaande van mannen van eene Nationaliteit, zijn in een
oogenblik ook het eigendom _ van die eener andere. Aan de
beoefening dier natuurkundige wetenschappen namen de Neder
ijverig deel : ettelijken zelfs verdienden daardoor een roem,-landers
die zich niet alleen bij Nederland bepaalde: wij noemen slechts
onzen grooten scheikundige G. J. Mulder, in 1840 tot Hoogleeraar aan de Utrechtsche Academie aangesteld.
Het wordt vaak aan de beoefenaars der natuurkundige wetenschappen verweten, dat zij zeer spoedig tot ontkenning der
bovennatuurlijke Waarheid, ja tot Materialisme of andere stelsels
vervallen, waardoor het Wereldbestuur van 'een Hooger Wezen
en de onsterfelijkheid der menschelijke ziel geloochend worden.
Er wordt beweerd, dat de studie der natuurkundige Weten
geneeskundige niet het minst, daartoe leiden-schapen,dr
moet. Dit wordt wel eens overdreven. Zeker is het dat de hoogere
waarheid van een Hooger Bestuur volstrekt nog niet door alle
natuurvorschers in het tijdvak, waarover wij thans spreken, werd
ontkend. G. J. Mulder zeide bij gelegenheid van eene fraaie
wetenschappelijke demonstratie tot de studenten, zijne hoorders:
,, Wie op den eersten trap der Wetenschap blijft stilstaan, zal een
Hoogere Macht (God) ontkennen, Ilij zal dit niet meer doen,
wanneer hij hooger is gestegen." Schroeder Van der Kolk 1 ), destijds
1) Men duide mij die herinnering aan twee miner hooggeschatte leermees
niet kwalijk. Beiden hebben, door deze wvoorden, op mijn gemoed, in later-ters
dagen grooten invloed uitgeoefend,
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Professor aan de Utrechtsche Academie, zeide tot zijne leerlingen, nadat hij hun de structuur der hersenen, en wel in
verband met de werkzaamheid der verstandelijke vermogens, had
uitgelegd: „maar er is nog iets meer, wat wij niet kunnen
doorgronden. Jongelui, denkt daarover eens na". Evenmin als de
zonen der Utrechtsche Academie in die dagen deze beide zeer
uitstekende geleerden van Materialisme zouden hebben kunnen be.
schuldigen, evenmin zouden ook hunne tijdgenooten aan de Leidsche
Academie dit den voortreffelijken Pruijs van der Hoeven hebben
kunnen doen. Het valt evenwel niet te ontkennen, dat het Jongeloof"
onder de beoefenaars van de natuurkundige wetenschappen veldwon. Men telde onder hen, voor zoover zij tot de protestantsche
kerkgenootschappen behoorden, de groote meerderheid der ,, Liberalen op kerkelijk gebied." De Wetenschap werd dus in het tijdvak van 1830-1848 in
Nederland met eer en geluk door uitstekende mannen beoefend
en uitstekend onderwezen, liet was voor 1876 bijna tot gewoonte
geworden om op het gebrekkige der hoogere studiën te smalen ;
doch het is de vraag, of het geslacht, dat naar een nieuw
stelsel van Hooger Onderwijs zal worden opgeleid, zooveel te
meer zal uitblinken boven dat, hetwelk van 1830 tot 1848 de
Academiën heeft bezocht. In alle takken van wetenschap telde
men geen minder voortreffelijke geleerden dan thans: W. Moll
en Royaards bv. als beoefenaars der protestantsche kerkelijke geschiedenis; Thorbecke, Van Assen, Den Tex, Lipman als rechts.
geleerden; Peerikamp en Cobet, als beoefenaars der oude letteren;
Vrolik, Schroeder van der Kolk, Pruijs van der Hoeven als geneeskundigen; G. J. Mulder, Jan van der Hoeven, Kaiser, de
Vriese, als beoefenaars der natuurkundige wetenschappen; Conrad, Beyerinck als ingenieurs; de Jager, als beoefenaar der Ne
taal; ges,hiedvorschers als Groen van Prinsterer,-derlansch
G. W. Vreede, de Jonge; katholieke godgeleerden als Broere en
F. J.van Vree, en anderen wier namen wij niet noemen — al verdient
hunne waarde als wetenschappelijke mannen daarom niet minder
geschat te worden — strekten als mannen der Wetenschap tot eer
van hun land,
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Was het tijdvak van 1830-1848 een soort van overgangetijdperk voor het Nederlandsche Volk op politiek en op weten
gebied, -- niet minder was het dit op het gebied der-schapelijk
nationale Letterkunde. Trouwens, de Juli-omwenteling van 1830 1)
werkte als een geweldige schok, waardoor veel van hetgeen al
zachtkens aan zich had ontwikkeld, al was het ook nog niet tot
rijpheid gekomen, aan het daglicht kwam.
Het denkbeeld, dat hetgeen uit de groote Revolutie van het eind
der XVIII eeuw, niet alleen voor Frankrijk, doch ook voor geheel
Europa moest voortspruiten, maar destijds nog door het militair despotisme van Napoleon en later door een Jezuietische-absolutistiche
coalitie was onderdrukt geworden, thans verwerkelijkt zou worden,
bezielde duinenden en duizenden. Men had gebroken met zoovele
toestanden en instellingen, die als geheel verouderd waren ter zijde
gesteld geworden, met zooveel goeds, omdat er zooveel onreins en
vermolmds onder gekomen was, — waarom zou er ook niet voor goed
gebroken worden met de verouderde vormen der Letterkunde :
al waren er nog zoovelen die slechts noode daarvan wilden scheiden?
De geringschatting van de beèefening der oude classieke studiën
maakte zeer velen onder de beschaafde en geletterde mannen zeer
ontvankelijk voor de nieuwere ideeën omtrent Literatuur en Kunst;
mannen als Potgieter, J. A. Alberdingk Thijm, W. J. Hofdijk
hadden nooit de groote schrijvers der Grieksche en Romeinsche
Oudheid gekend: geen wonder, dat de producten van hunne
geestesgaven niet meer ,,classiek" maar „modern" waren.
De geringschatting der classieke studiën bevorderde in geen
geringe mate de populariteit, die de Romantische school 1) genoot:
vooral onder het jongere geslacht van Litteratoren, Juristen en
Theologanten, ofschoon het aan de Academiën nog de voortreffelijkheid der groote modellen, door Athene en door Rome aan het
nageslacht geschonken, hoorde verkondigen.
In het jaar 1830 on de onmiddellijk daaropvolgende jaren had
1) Ik bedoel hier niet all idn de Revolutie der Juli -dagen van 1830 in Parijs,
maar vo- ral de terugwerki:ig daarvan op westelijk Europa.
2) Wij bezigen die uitdrukking, ofschoon er eigenlijk geen Romantische
behoo1 is geweest. 't is alleen een§ richting des geestes in de Litteratuur,
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het Nederlandsch publiek geen oor voor andere poëzij of proza,
dan waarin geweldig tegen het ,,muiterenrot" werd uitgevaren:
onverschillig of dit geschiedde door onze eerste dichters of door
prulpoëeten. Historiën, zooals er toen door N. G. van Kampen ge.
schreven werden, romans, waarin een Nederlandsche jongeling of
vrouw een toonbeeld van alle deugden, een Belg, -- desnoods ook
een Spanjaard of Franschman, -- een lafaard of valschaard waren,
vielen in den smaak van het lezend publiek. Gelukkig duurde dit
niet lang. Er begon zich een reactie te openbaren. Eerlang begreep
het jonge Nederland, zelfs nog eer Willem I de kroon had nedergelegd, dat het door den aangenomen slendriaangeest, — niet in geringe
mate het gevolg van ,,Jacobijnen- en Jezuïetenhaat" der laatst
vervlogen jaren, -- eindelijk een Jan Salie worden zou. 1 ) De
geestdrift, waarmede de nieuwe richting in de Letterkunde door
het jongere geslacht — vooral aan de Academiën, — werd
begroet, was dan ook groot. 't Is waar, wij waren toen nog niet
meer dan het „aankomend - geslacht", maar dat geslacht zou reeds
in 1848 tot mannen zijn opgegroeid.
Schreven wij eene geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde,
wij zonden moeten spreken over het verschil, dat er bestaat tusschen
hetgeen wij gewoon zijn de classieke school te noemen en den
nieuweren vorm, die onder den naam van de romantieke school bekend is. Trouwens het is gemakkelijker te gevoelen dan juist te om.
schrijven, wat eigenlijk het essentieel, voortdurend, duidelijk en ken.
baar verschil tusschen die beide scholen is. De overgang van de
eene in de andere is bij ettelijke schrijvers merkbaar. Het
eerst nam die beweging, welke brak met de verouderde vormen, een
aanvang in Duitschland, met Schiller, Schlegel en meer $) anderen.
Zij huldigden niet meer uitsluitend als de groote modellen de
Grieken en Romeinen; maar ook Shakespeare bv. en Calderon. In
Brittannië stonden in het eerste derde dezer eeuw twee dichters op,
wier invloed op het jongere geslacht van Nederland zeer groot is
geweest: Walter Scott en Byron. In Frankrijk hoorde men met
i) Wie herinnert zich Potgieters beeld van an Salie in 1842 niet?
2) Goethe heeft zoowel de classieke vormen, als de romantische
groot talent gebruikt.

met
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verrukking naar de nieuwe, schier onbekende poëzij van Victor
Hugo, Lamartine, Alfred de Musset. Mochten * velen, altijd nog
bewonderaars van de groote vernuften van Hellas en Latium, met
de statige baarden en de in toga gehulde tragische Muze van de
XVIII eeuw blijven dweepen, het jonge Holland vereerde met geestdrift de nieuwe in liet romantiek gewaad der middeneeuwen of
der voorvaderlijk gekleede Muzen. Men volgde W. Scott na. Er
was zelfs een tijd, dat sommigen onzer uitstekendste vernuften
Byron trachtten na te volgen : zoo o. a. N. Beets in 1833;
maar hij liet dat genre varen. Een vrome, gemoedelijke Hollander,
die onder het lommer der Haarlemsche bosschages of in de
vlakke polders leeft, kan moeielijk den menschenhaat, het egoïsme
en de als met oostelijken gloed gevoelde hartstochten wedergeven.
Het Byronianisme, mocht het ook voor een oogenblik een geniaal jonkman en ettelijke letterkundige middelmatigheden hebben
aangetrokken, pastte niet voor onze Natie. Veel meer viel in
den smaak van ons volk wat, -- eenigermate in den geest van een
ander Engelschman, Charles Dickens, — door den dichter van den
Byroniaanschen José ons werd aangeboden in de Camera 0b8cura.
Dit kleine boekje heeft den naam van Hildebrand (Nicolaas Beets)
beroemd gemaakt. Het is nog altijd even jeugdig en frisch, ofschoon het vijftig jaren oud is het zal blijven leven in de Nederlandsche Letterkunde, terwijl enkele, evenwel niet onverdienstelijke, navolgingen daarvan, bv. Waarheid en Droomen, reeds zoo
goed als vergeten zijn.
De historische romans van Walter Scott hebben een overwel
indruk op het geslacht van 1830 gemaakt. Geheel-digen
Europa door wilde men de Historie wringen in vormen, die romantisch Heetten : vele dier producten zijn dan ook erbarmelijk. Ons
Nederland heeft na den Belgischen opstand vele schrijvers gehad,
die hun afkeer tegen alles wat Paapsch, Roomsch of Belgisch was
in zoogenaamde historische romans hebben willen luchtgeven: de
naam van de meeste dezer producten is echter thans vergeten: tenzij
men nog eens de oude jaargangen van de Gids wil opslaan, waarin zij
naar verdienste getuchtigd worden; of derVaderlandsche Letteroefefingen, het orgaan der volgers van den ouden slendriaangeest, waarin
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ze geprezen worden. Er stonden echter v66r 1840 twee schrijvers
op, die beiden een welverdienc?en roem in Nederland hebben ver
als romanschrijvers° Beiden behooren tot de uitste.-worven
kendste auteurs van ons land: het zijn Jacob van Lennep
en Geertruida Toussaint, bekend als Mevrouw Bosboom-Toussaint.
Jacob van Lennep, zoon van David van Lennep, hoogleeraar te
Amsterdam, geboren uit een der aanzienlijkste geslachten van die
stad, was reeds als dichter der Nederlandsche Legenden (in den
trant van Walter Scotts gedichten) en door zijne gelegenheidsspelen
voor den schouwburg bekend. In 1834 had hij zijn eersten roman
de Pleegzoon geschreven; maar kon geen uitgever vinden, zoodat
hij die op eigen kosten liet drukken. Weldra volgden Ferdinand
Huyck en de Roos van Dekema. De navolging van Walter Scott
valt op zeer zichtbare wijze in 't oog: en toch is er zoo iets echt
Nederlandsch in van Lenneps romans, dat niet een onzer auteurs
in populariteit hem heeft overtroffen : misschien Beets, met diens
Camera Obscura, uitgezonderd.
Ofschoon niet zoo populair als Jacob van Lennep, bezit toch
Geertruida Toussaint, — geboortig van Alkmaar, — insgelijks een
welverdienden naam; maar alleen onder het protestantsch gedeelte
van Nederlands lezend publiek. Haar eerste roman, het Huis
Lauernesse, die voor bijna vijftig jaren is verschenen, gaf den aard
van haar talent en van de richting te kennen, welke zij zou volgen:
de verheerlij king namelijk van het Protestantisme. In den Graaf van
Leycester in Nederland en in andere harer romans, die op Ley.
tester volgden, toonde zij zich getrouw aan hetgeen omtrent haar
is gezegd geworden, dat zij ,,de romanciere van het Protestantisme
in Nederland" is. Haar talent als schrijfster, haar wijze van compositie en inkleeding hebben haar verre verheven boven het ge.
wone gros der romanschrijvers. Wij zouden ook nog Oltmans
kunnen noemen, wiens Sekaapherder omstreeks 1840 algemeen
gelezen en geprezen werd. Ook hem scheen, evenals Van
Lennep, als Toussaint, als andere romanschrijvers met minder
talent, voor den geest te staan, wat in den Gids van 1841
werd gezegd: # Hetgeen uit nationale herinneringen werd
opgegraven, moet vervat zijn in nationale beschouwing en
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voorstelling. Dit zoekt, dit doet ten deele de Romantiek."
De nieuwe school in de Letterkunde vond in 1837 een voorvechter in den Gids. Dit tijdschrift werd in dat jaar opgericht
door Potgieter, Drost 1) en Bakhuizen van den Brink. Het onverholen doel van den Gids was in verzet te treden tegen
hetgeen de „Jan Salie- en Slendriaangeest" werd genoemd, die
nog alleen in de letterkundige kritiek de hoofdrol speelde en
een jeugdiger, krachtiger leven scheen te willen smoren. De
Vaderlandsclie Letteroefeningen, de Recensent, de Boekzaal der
Geleerde Wereld traden nog als dusdanige kunstrechters op. De
geest en toon dier tijdschriften getuigde nog, als een nagalm, van
een bekrompen protestantschen, half liberalen, doch ook grooteradeels behoudenden geest, — behoudend nl. in den zin van het stelsel
van Willem I. — De Gids was liberaal in de Letterkunde, liberaal
in de Politiek, en zeer vele uitstekende mannen, die later, na
1848, hetzij in de Wetenschap, hetzij in de Politiek hetzij in de
Letteren vermaard zijn geworden, zooals J. P. Heye, J. Heemskerk Bz., J. A. Alberdingk Thijm, hebben reeds spoedig aan dat
tijdschrift medegewerkt. Het heeft tot nog toe den eersten rang
onder de • letterkundige periodieke geschriften van Nederland
weten te handhaven.
Onder de dichters, die in het tijdvak van 1830-1848 een
eereplaats innamen, behoorde nog altijd Tollens, die eerst in
1856 is gestorven. Hij was niet geheelenal een tegenstander van
de nieuwere richting in de Literatuur, maar kon haar toch niet
volgen: hij was , en bleef te veel de groote dichter uit het bloeiende
tijdvak van de Regeering van Willem I. Naast hem, als een der
groote vernuften van het tijdvak vóór 1848, stond Isaac da Costa:
als dichter boven Tollens en boven alle zijne tijdgenooten in Nederland verheven. 2) Nadat hij lang gezwegen had, trad hij op eens
weder te voorschijn met het eerste zijner gedichten, onder den titel
van Politieke Poëzjj bekend. Het heette: Vj f en twintig Jaren,
1) Candidaat in de godgeleerdheid en schrijver van een niet geheel onbeduidende romen: Eduard van de Eikenterpen. Drost is jong gestorven.
2 ) Het is, dunkt mij, nog de vraag wie, na Vondel, de grootste dichter van
Nederland is geweest. Bilderdijk of Da Costa.
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een lied in 1840: daarop volgden meer andere,. waaronder het
Wachter, wat is er van den Nacht .7 misschien boven alle uitmunt. De gloeiende verzen van Da Costa doortintelden zijne
hoorders en lezers. Het mystieke karakter van Da Costa scheen
aan de komst van een duizendjarig Rijk te gelooven; -- de orthodox gereformeerde geest, die den dichter bezielde; de zienersblik,
waarmede hij het tegenwoordige en de toekomst overzag; de
meestal welluidende en altijd krachtige en gespierde verzen oefenden een overweldigenden invloed uit; zoodat zelfs het Odium
Theologicum der voorvechters van de moderne richting in de
Hervormde Theologie daarvoor verstomde.
Wij hebben reeds de namen diergenen, welke als dichters de eerste
plaats in het tijdvak van 183.0-48 innamen, genoemd. Maar nog
vele anderen treden als beoefenaars der edele poëzij voor het
Nederlandsche Volk in dat tijdsverloop op. Wij noemen slechts B.
Ter Haar en Hasebroek: zeker niet de minst verdienstelijken.
Eene richting der Poëzij, welke in dien tijd ook in ons land
vertegenwoordigers vond, mogen wij niet onvermeld laten. Het
was die, welke hare inspiratiën zoekt, niet meer in de Oudheid,
ook niet uitsluitend in het leven van heden, maar met voorliefde in
den tijd der middeneeuwen. In Duitschland was reeds in het begin
der XIX° eeuw een school van dichters en schrijvers opgestaan,
die onvoorwaardelijk brak met het heidendom der oude Grieken
en Romeinen ; maar die in de Germaansche heroën der onbekende
voortijden, in de verhalen onder het volk bewaard, in het hel
middeneeuwen en in de legenden der heiligen van-dentijvakr
de Katholieke Kerk, een waardiger stoffe voor »Germanen" en
voor christelijke natiën meende te vinden. Zij vóóral zochten
niet meer den bezielenden adem bij de Romeinsch-heidensche
voortijden. W. J. Hofdijk, die in zijn Aecklon en in zijn
Helene het Germaansche tijdvak v&lr de verkondiging van het
Christendom en in zijn Kennemerland de helden en de overleveringen der middeneeuwen bezong, trad met eer en met glans
als dichter in dien geest op. Nog meer geprononceerd de Amsterdammer J. A. Alberdingk Thijm (geboren in 1820). Hij
vereerde Vondel en Bilderdijk wel als zijne „meesters", die
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hem de 'Poëzij hadden geleerd; maar hij brak geheel en al met de
traditiën, zoowel van het zuiver Classicisme, als met het bastaardClassicisme van latere tijden. glij, nog meer dan Hofdijk, stelde
zich de middeneeuwen voor als het schoonste veld voor de edele
Dichtkunst niet slechts, maar ook voor eerie andere kunst, namelijk do Architectuur. Hij was de eerste, die openlijk, terwijl
eene geheelenal rationalistische of protestantsche richting nog
onverdeeld den schepter voerde in alles wat het politiek, weten.
schappelijk en letterkundig leven in Nederland betrof, als katholiek Nederlander, op het terrein van historie, van letteren en
van schoone kunsten, voor het goed recht en de beschouwingswijze zijner geloofsgenooten in het strijdperk trad. Wij willen
met dit te zeggen geen onrecht plegen aan vele uitstekende
mannen, die reeds hetzelfde hadden gedaan in de Katholieke
Stemmen, of in den Katholiek; maar J. A. Alberdingk Thijm was
de eerste, die, als een gepantserd ridder, optrad in het strijdperk
en de katholieke vlag opstak in een kamp, waarin men in Nederland scheen te meenen, dat alleen een andere vlag mocht en
kon opgeheven worden. De invloed van Alberdingk Thijm openbaarde zich echter meer nà 1848: daarom zullen wij later op
zijnen arbeid terugkomen.
Wij zeiden daar zooeven, dat men in Nederland scheen te
meenen, dat alleen een andere (niet-katholieke vlag) mocht en
kon opgestoken worden op het gebied der schoone Letteren. Dit
bleek onder anderen, toen Dr. J. J. F. Wap, een niet onverdienstelijk dichter en schrijver, in 1832 zijn Reis naar Ronne
uitgaf. Die reis was in katholieken zin, maar volstrekt niet
krenkend voor andersdenkenden, geschreven. Het boek, dat bij de
Katholieken veel opgang maakte, werd echter door de protestantsche tijdschriften haast door het slijk gesleurd: de auteur immers
was Katholiek: terwijl prulschrijvers , in vergelijking bij Wap,
door diezelfde organen hoog werden geprezen.
De tijdschriftenlectuur oefende na 1830 in Nederland een
grootgin- invloed uit, die sedert niet is verminderd. Wij hebben
er reeds eenige van genoemd. Wij hebben op het eerste verschijnen van den Gids gewezen. Voor do groote meerderheid van
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het lezend Publiek waren die Tijdschriften: Vaderlandsche Letteroefeningen, Recensenf enz. orakels, hoezeer zij ook den Jan Sáliegeest voedden; hoezeer zij ook zeer eenzijdig en met weinig talent
geschreven werden: het was dus een heugelijke gebeurtenis, dat
de Gids, — vaak ,,de Blauwe Beul" genoemd, om zijn blauwen
omslag en scherpe kritiek, — optrad om hen te kastijden. Do
smaak voor de fraaie letteren, voor schonnen stijl en voor juiste
redeneering moest lijden door het uitsluitend lezen van de meeste
dier tijdschriften : de oppervlakkigheid kon er slechts door winnen.
De invloed der tijdschriften bleef echter nog gering, verge.
leken bij dien der dag- en weekbladen. De eerste werden
gelezen door ben, die op eenige meerdere beschaving en ontwikkeling meenden aanspraak te moeten maken: de andere door
allen. De gebeurtenissen van 1831 en 1832, de Tiendaagsche Veld
tocht, het beleg der Citadel deden de belangstelling van het groote
Publiek in hooge mate stijgen voor de ware of onnauwkeurige
berichten, die door de dagbladen zoo spoedig mogelijk werden medegedeeld. Vele voorname bladen van onzen tijd bestonden reeds vóór 1830, terwijl andere, zooals de Nieuwe
Rotterdammer en de Tijd, dagteekenen van na 1840. Het
zegelrecht was een band voor het welig voorttelen van een
Pers, die reeds vaak tot uitspattingen oversloeg. Ieder uitgever kon niet zoo gemakkelijk als thans een kourant uitgeven.
Evenwel wisten ettelijke pamfletschrijvers door een ander formaat
aan de Zegelwet te ontsnappen. Zij verspreidden reeds in 1839,
maar nog meer na 1844, een soort van geschriften, geschikt om
het Volk op te ruien tegen Koning Willem II. Wij hebben
reeds over dieniet zeer achtingswaardige Oppositie-pers gesproken
in een vorig hoofdstuk.
De Roman, -- do voornaamste vorm der Literatuur in de
XIX° eeuw, -- werd, gelijk wij hebben medegedeeld, door eenige
onzer voornaamste schrijvers met veel talent geschreven enmetgrooten
bijval door het lezend publiek begroet; maar nog meer dan de nationale roman werd die uit den vreemde gelezen. Ieder, die in Neder
een beschaafde opvoeding heeft genoten, kent de Fransche-land
taal en niet zelden de Engelsehe on de Hßogduitsche boven.
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dien: van daar dat de voortbrengselen der buitenlandsche Let.
terkunde altijd in ons land vele lezers hebben gevonden. Doch
al meer en meer werd de vertaling van vreemde romans eene
speculatie van uitgevers. Waren het nog maar de meesterlijke
voortbrengselen bv. van Walter Scott, van Dickens geweest, die
vertaald werden; doch de grootste prullen, de onzinnigste producten,
die door eene partij of door eene litteraire clique in het buitenland werden opgehemeld, vonden vertalers en lezers: ja vonden niet
het minst bewonderaars in de zoogenaathde beschaafdere klasse;
en nog meer misschien bij hen, die waanden tot de beau monde
of tot de haute volée te behooren. Voortbrengselen uit een sociaal,
politiek en letterkundig oogpunt middelmatig, zoo als bv. de
Mystéres de Paris, le Juif Errant van Eugène Sue 1 ), werden veel
meer gelezen, verslonden en bewonderd dan het beste werk van
een Nederlandsch schrijver.
Het Tooneel was niet beter dan de Roman. Zeer weinige tooneelstukken zijn door Nederlanders van 1830-48 geschreven.
De gelegenheidsstukken van J. van Lennep zijn daarvan de
beste: de tooneelspelen, geschreven en opgevoerd na 1830, om
de Belgen als schurken, de Hollanders als de „brave Jacobs"
aan de geheele wereld voor te stellen, zijn verre beneden het middel
Overigens zijn er maar weinig tooneelstukken na 1830-matige.
door Nederlanders geschreven: zij vonden bovendien geringen bijval.
Het schouwburg-bezoekend Publiek hield meer van de z draken"
van Victor Hugo, van die van F. Pyat en van de producten
eener meestal opgeschroefde, zoo niet bedorven, verbeeldingskracht
van Fran sehe auteurs dramatiques: waarvan verreweg de meesten
hoezeer hun getal ook legio was, beneden het middelmatige bleven.
En dan noemde men reeds v6or 1848 ,,het tooneel een middel
tot veredeling van het volk" ! ? Groen van Prinsterer zeide in
in 1832: ,,De Fransche litteratuur heeft zelfs in het tijdvak van
bloei nooit gunstig op het Nederlandsche Volkskarakter gewerkt".
De ernstige, diepdenkende, wijsgeerige Groen van Prinsterer had
1) Ik noem dezen alléén. Ik kon Balzac, George Sand en honderd anderen, die
ik gelezen heb, noemen. Non ignara mali....
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gelijk toen hij dit zeide: veel meer dan zij, die in de onzinnigste
en zedelooste voortbrengselen van een Fransch dichter of komme
de lettree het toonbeeld van ,het schoone en ware" meenen te vinden.
Jo de Bosch Kemper zag insgelijks juist, toen hij in 1841 schreef, —
in 1881 zou zijn oordeel nog veel ongunstiger zijn geweest —
,,Op het tooneel, 1 in de romans, in de dagelijks verschijnende
journalen worden braafheid en eerlijkheid bij ambtenaren als
groote zeldzaamheden vermeld: daarentegen worden schraapzucht
en ongevoeligheid als het gewone karakter van ambtenaren voor
2 ) de misdaad wordt in behagelijke vormen gekleed; de-gestld
vergiftiging vergoêlijkt, het oproer verschoond en de afschuwe.
lijkste bewering met de zachte uitdrukking van „staatkundige
dwaling bestempeld, die men ter goeder trouw kan aankleven.
Het volk wordt als onderdrukt, als braaf als vrij van ondeugden
afgeschilderd."
Er mogen enkele goede tooneelstukken, eenige goede romans
van Franschen op Nederlandschen bodem zijn overgeplant,. op
het grootste getal is van toepassing wat de Bosch Kemper er
van zegt. Dat dergelijke voorstellingen niet gunstig op volkska
zedelijkheid, goeden smaak gewerkt. hebben, laat zich ge.-rakte,
reedelijk begrijpen.
)

:

;

1) Het Fransche, dat men ook ons volk in vertaling aanbiedt.
2) Niet slechts van ambtenaren, maar ook van rijken en niet het minst in
de romans van „les dévots", dat is : van hen, die als Katholiek of geloovig
Protestant leven.

Stoffelijke Belangen. — Het Cultuurstelsel op Java.

De scheuring der voor korten tijd met elkander vereenigde
Nederlanden moest al dadelijk sterk terugwerken op de stoffelijke
belangen van de bewoners dier gewesten. België had gedurende
de vereeniging met Frankrijk gebloeid; Noord -Nederland daarentegen had ten gevolge der overheersching van den vreemdeling ontzachlijk geleden. Toen Willem I, koning zoowel der Noordelijke als
der Zuidelijke Nederlanden was geworden, had hij al dadelijk naar
middelen uitgezien om de wonden van, het eens deel zijns Rijks te
heelen en om de vaak uiteenloopende belangen van beide
deelen, zooveel mogelijk, met elkander in overeenstemming te brengen. Wij hebben in het eerste deel van ons werk gezien, welke middelen door hem in het werk zijn gesteld en met welk gunstig
gevolg: zoowel voor Holland als voor België.
De opstand der zuidelijke provinciën, de daaropgevolgde toestand, de algemeene volkswapenirog, waardoor zoovele duizende
jonge mannen maanden lang aan hunne werkzaamheden werden ontrukt, — wat allernadeeligst op het productief vermogen
der Natie moest werken --; de stoornissen aan de nijverheid berokkend; het geschokte erediet en de invloed daarvan op den handel,
die er door moest 'kwijnen; de financieelo moeielijkheden , waarmede de Regeering had te kampen en de verhooging van de
belastingen; later do diplomatieke onderhandelingen over de
scheiding der beide koninkrijken, waaruit herhaaldelijk vrees voor
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een Europeeschen oorlog ontstond, welke vooral op Nederland en
België zou drukken; de tusschenkomst van het Fransche leger,
dat de onzen uit de Citadel van Antwerpen verdreef; 'het sluiten
onzer havensteden door Britsche oorlogsschepen en het embargo,
dat op goederen van Nederlandsche handelaars werd gelegd ; einde
schrik door de vreeselijke cholera, die in 1832 ons vaderland-lijkde
bezocht, veroorzaakt -- dit alles had teweeggebracht, dat er na
Augustus 1830 voor Nederland bange jaren waren aangebroken.
Het Staatscrediet kreeg voor een oogenblik een gevoeligen
schok, maar herstelde zich in betrekkelijk korten tijd. De 2 2 percent
schuldbrieven stonden vóór het uitbreken der omwenteling op
62 pet.: zij daalden in December tot 39 pet.; en vóór den tien
veldtocht zelfs tot 36 pct., maar zij hadden in Juni 1834-dagschen
weder de hoogte van 52 pct. bereikt. Men stelde vertrouwen op
den rijkdom van Holland, op het financieel beleid der Regeering:
immers men was in de eerste jaren na 1830 niet op de hoogte
van hetgeen 's lands geldmiddelen betrof, daar het regeeringsbeleid
van Willem I niet toeliet daarin een blik te werpen. De wisselingen teweeggebracht in de openbare meening omtrent de politieke
toestanden, waaruit een oorlog zou kunnen volgen, werkten echter
de beursspeculatie in de hand: niet minder de herhaalde leefingen. Dat er tengevolge van de daling der effecten, door
de gebeurtenissen van 1830, verbazende sommen werden verloren,
laat zich begrijpen; maar er werd ook veel gewonnen. Ongelukkigerwijze kwamen hoofdzakelijk slechts de vaak kolossale winsten in de
geldkoffers van eenige weinige bankiers, terwijl de verliezen het meest
geleden werden, hetzij door kleine kapitalisten, die zich door de daling
bevreesd maakten en tot een groot bedrag verkochten, hetzij door
kleinere speculanten, die voor de geld mannen moesten zwichten en
zich niet konden staande houden. Met recht kon dan ook in lateren
tijd, toen de benarde staat van de schatkist geen geheim meer
was, een lid der Staten-Generaal 1 ), bij gelegenheid der beraadslagingen over do begrootingswetton, zeggen, dat alleen aan eenige
weinigen, die ontzachlijk veel verdiend hadden, de financieele
1) Wanneer mijn geheugen mij niet misleidt: Luyben.
ne
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omstandigheden voordeel hadden opgeleverd, terwijl overigens bijna
ieder daaronder had geleden.
De Omwenteling van 1830 en de daarop gevolgde scheiding
was evenwel niet in alle opzichi a onmiddellijk voor Noord Nederland nadeelig. De onzekere politieke toestand van België
gedurende den eersten tijd en mee nog de handelsrelatiën met
Oost-Indië, deden Benige voorname kooplieden het besluit nemen
om hunne kantoren naar Holland te verplaatsen. Ettelijke belangrijke handelshuizen, thans nog te Amsterdam en te Rotterdam
gevestigd, heeft Nederland hieraan te danken. Evenzeer is dit
het geval met ettelijke fabrieken, opgericht door Zuid-Nederlanders, die naar het Noorden verhuisden en bv. te Haarlem
aan honderden werk verschaften. De voordeelen, die uit den
handel op onze Oostindische bezittingen ontsproten, behoefden na
1830 ook niet meer met de Belgen te worden gedeeld; maar kwamen
geheel ten bate van de bewoners der getrouw gebleven provinciën.
De Handelmaatschappij, de invoering van het Kultuurstelsel op Java,
de beschermende handelspolitiek, die door Willem I werd volgehouden, zoolang hij aan de Regeering was, vermeerderden 's lands
welvaart meer dan het stelsel van vrijhandel, — waarvan reeds
velen in den lande toen voorstanders waren, -- dit ooit in die jaren zon
hebben kunnen doen. Men was in Noord-Nederland gewoon geworden
alles aan de wijsheid van „'s lands Vader" over te laten. Wel
mochten de belastingen wat zwaar drukken, maar men berustte
er in. 'Men bevond zich zoo wel bij de regeering van „den besten
der Vorsten". Willem I stelde dan ook alle middelen, die hem
ten dienste stonden, in het werk om handel, seheepvaart en
nijverheid te steunen. Hij bleef gehecht aan zijne beginselen
trent het beschermend stelsel en Staatshulp, maar hij pastte die toe
met ruimen en vrijgevigen hand. Zijn eigen vermogen diende herhaaldelijk om, hetzij aan kapitalisten een voorbeeld van deelneming
te geven, hetzij om de een of andere kwijnende zaak van handel
of nijverheid te steunen. Zijne Diplomatie sloot handelsverdragen
met Pruisen, met Engeland, met de Vereenigde Staten, met
FFrankrijk, waarbij voor Nederland gunstige bepalingen werden
verkregen. Onder de regeering van zijn zoon werd dit voorbeeld
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gevolgd. Het ontbrak evenwel niet aan klachten. Zoo werd in 1843
over het kwijnen van den koffiehaiidel, over de vermindering der
scheepvaart in Noord- en Zuid Holland geklaagd. Maar toen had
Willem I ,reeds opgehouden het roer van staat in handen te houden:
een nieuw handelsstelsel, dat het beschermende stelsel veroordeelde,
begon reeds grooten invloed op de opinie uit te oefenen.
Handel, scheepvaart en nijverheid mogen de bronaderen van NoordNederlands bestaan genoemd worden, zeker is het dat landbouw
en veeteelt dit niet minder zijn. De grootste helft der bevolking
vindt daardoor haar onderhoud. De mannen echter, die den
voornaamsten invloed op de staatkundige toestanden na 1830 uit
hadden veel meer het oog gevestigd op datgene, waardoor-oefnd,
onze groote steden konden bloeien, dan op hetgeen den landman
ten goede kwam. Een der voornaamste redenen van strijd op
oeconomisch gebied tusschen Hollanders en Belgen was altijd weest, dat beide partijen, zoowel handelaars als landbouwers, elkander als tegenstanders bespiedden en meenden, dat de eene leed, wanneer de andere bevoordeeld werd. Nu verkeerden, na 1830, NoordNederlands landbouw en veeteelt in zeer ongunstige omstandig.
heden. Verschillende oorzaken werkten daartoe mede : het sluiten onzer havens in 1832 door de Engelsehen, waardoor de
producten van Hollands veeteelt geen uitweg konden vinden; de
lagere prijzen der granen buitenslands, waardoor onze landbouwers
niet konden mededingen, en nog andere oorzaken maakten den
toestand van den boer lang niet benijdenswaardig. Niet het
minst werd de vrije invoer van granen als een oorzaak van verval voor
onzen landbouw beschouwd. Daarom besloten in 1835 ettelijke
leden der Tweede Kamer van de Staten Generaal, afgevaardigden
van Gelderland en Noord-Brabant, een adres aan den Koning te
richten met het verzoek, dat Z. M. maatregelen tot opbeuring van
den landbouw zou nemen. De meerderheid der Tweede Kamer
nam het voorstel aan, maar de Eerste Kamer verwierp het. Men
achtte het onder anderen toen nog oneerbiedig jegens den Koning
om dergelijke voorstellen te doen. Willem I bleef, hoewel hem
het adres niet werd aangeboden, toch niet doof voor de klachten,
welke aldus waren geuit. Eene wet, die den 29 December 1833
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aangenomen werd, had althans de strekking om door de zoogenaamde Schaalrechten ten bate van den landman de prijzen der
granen te doen stijgen" 1). _Bescherming of Vrkeid, ook in betrekking tot landbouw en veeteelt, verdeelden in 1835 evenzeer
de gemoederen als zij het in latere jaren doen zouden.
Nog onder de regeering van Willem I werd door koning en
volksvertegenwoordigers het besluit genomen tot een der grootste
werken onzer eeuw: tot de droogmaking van het Haarlemmermeer.
Deze ,,Waterwolf", gelijk onze groote dichter Vondel het heeft
genoemd, bedreigde sinds eeuwen de veiligheid van Amsterdam
en verslond nu en dan een gedeelte van het omliggend land.
Een man, die, hoewel niet meer dan een molenmaker, zeker met
minstens evenveel recht als een schilder, een dichter of een staatsman, een standbeeld verdiende: Leeghwater, had reeds de uitvoer.
baarheid dier droogmaking verdedigd en de voordeelen daarvan
aangewezen; maar tot nog toe was de zaak op den achtergrond
geraakt. Het voortdurend gevaar, dat ontstond uit het wegnemen
van grond, het gevaar voor overstrooming, dat op eenmaal Amsterdam zou kunnen overvallen, deden echter weder na 1830 de
aandacht op het Haarlemmermeer vestigen. Koning Willem I
benoemde in 1837 Bene commissie, die rapport over de wijze van
droogmaking zou uitbrengen. Zaakkundige mannen, vooral bekend
met den Waterschapsstaat van Rijnland, werden daarin benoemd.
Een van hen, ihr. Gevers van Endegeest, doorkneed in de kennis
van het Waterschap van Rijnland, heeft de geheele geschiedenis
dier commissie en harer rapporten in druk gegeven. Dat boek is
een gedenktuk van hetgeen men in Noord-Nederland op een belangrijk gebied van technische wetenschap vermag. De beide ingenieurs J. W. Conrad en Simons, (in 1856 minister van Binnenlandsche Zaken), met Koek en Beyerinck zijn de mannen geweest,
door wie het werk tot stand gekomen is. De Regeering bood een
wetsontwerp aan, waarbij acht millioen guldens tot droogmaking
van het Haarlemmermeer zouden worden verleend. Dit wetsontwerp
werd den 22 Maart 1838 tot wet verheven. Vanwege de stad
1) H. J. Koenen, De Nederlandsclie Boerenstand.
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Leiden werd de zaak bemoeilijkt door een proces, dat deze stad
den Staat aandeed. Zij beweerde, dat zij, krachtens giftbrieven van
vroegere Hollandsche Graven het uitsluitend bezit had van de vis
verloor het proces. Het-scherijntHalmer.Lidn
heugelijk feit, dat de „Waterwolf" was overwonnen en dat zijn
gebied in vruchtbaren grond was herschapen, mochten evenwel noch
Willem I, noch Willem II beleven.
Willem I mocht het daarentegen wel beleven, dat een ander
groot werk tot stand kwam: een werk, niet minder groot dan de
droogmaking van het Haarlemmermeer, vooral wanneer men bedenkt,
dat het niets minder dan de eerste stap was tot het in praktijk
brengen van eene der grootste overwinningen door de XIX eeuw
behaald om de krachten der Natuur dienstbaar te maken aan den
nooit rustenden geest des menschen : wij bedoelen de eerste spoorweglijn in Nederland.
Het ligt niet in ons plan om te verhalen, hoe het eerst, de
kracht van den stoom is toegepast geworden om een bespoedigd
vervoer te land te bewerkstelligen. Reeds in 1834 had do Regeering van Willem I hare aandacht gevestigd op de spoorwegen. In dien tijd was men meer dan thans geneigd om groote
zaken door den ondernemingsgeest van particulieren tot stand
te brengen. In dat jaar 1834 werd een plan voorgesteld om Amsterdam met Keulen door een spoorweg te verbinden. Er werd
daarvoor elf millioen guldens gevraagd: de Koning toekende voor
een aanzienlijk bedrag in, maar de leening mislukte. Het plan
om onze groote handelssteden door spoorwegen met elkander en
met het buitenland nader te vereenigen, werd daarom evenwel nog
niet opgegeven. Het plan tot het aanleggen van den Hollandschen
spoorweg werd gemaakt. Men zou beginnen met eene lijn tusschen
Amsterdam en Haarlem. De concessie daartoe werd den 1 Juni
1836 door Willem I aan eene Maatschappij gegeven; de Koning
zelf nam daaraan voor eerie belangrijke som deel. Deze eerste
spoorweg werd den 29 Sept. 1839 geopend. Er was echter een
groot verschil tusschen de zienswijze der openbare meening in 1836
of in 1876 omtrent het nut van het aanleggen van spoorwegen.
De burgemeester van Amsterdam vreesde daarvan nadeel der stads-
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financiën en ontvolking. Het stedelijk bestuur van Haarlem was
er wel voor, maar vorderde schadeloosstelling voor de verminderde
opbrengst der tollen 1 ). In de zitting van de Tweede Kamer der
Staten- Generaal van 1837-1838 werd een voorstel tot den aanleg
van een spoorweg van Amsterdam naar Arnhem ingediend, tegelijk
met dat van de droogmaking van het Haarlemmermeer; het•volgend
jaar werd die droogmaking aangenomen, doch de spoorweg met
algemeene stemmen, op twee na, verworpen. Nu besloot Willem I
(April 1838), dat de aanleg van den Rijnspoorweg zou geschieden
onder het bestuur van het departement van Binnenlandsche Zaken en
dat de geldleening 41/2 pct., onder persoonlijken waarborg des
Konings, zou geschieden. Nu slaagde de geldleening voor den Rijnspoorweg; de aandeelen werden van 112 tot 108 geplaatst. De
spoorweg van Amsterdam naar Utrecht werd in 1843 geopend.
De spoorwegen hebben een verbazend grooten invloed, niet
alleen op het maatschappelijk maar ook op het staatkundig leven
der volken uitgeoefend: trouwens het laatste is en zal altijd afhankelijk blijven van het eerste., Men kan zeggen, dat de
omwenteling teweeggebracht door stoomboot, spoorweg en telezij van een geheel vreedzamen aard, invloedrijker
graaf, al
is geweest dan bv. de Fransche Revolutie op den maatschappelijken
en staatkundigen toestand onzer eeuw. Het ligt niet in den aard
van dit werk om daarover uit te weiden; wij bepalen er ons dan ook
bij met er op te wijzen, dat, niettegenstaande onder de Regeering van
Willem I het protectionistische stelsel in de Staathuishoudkunde nog
zoo vele en zoo krachtige voorstanders vond, toch de niet te keeren
loop der gebeurtenissen het vrijhandelsstelsel, welke tegenkanting het
ook zoowel bij mannen der sociale wetenschappen als bij mannen
van praktijk in handel en in nijverheid ondervond, in do hand
moest werken. Immers hoe grooter het verkeer, hoe gemakkelijker het vervoer is, des te grooter wordt de begeerte om ontslagen te worden van alle belemmeringen, die daarbij in den weg
staan. Het betreft hier niet de vraag, wat de voorkeur verdient:
Bescherming of Vrijhandelsstelsel. Het is een feit dat het
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VRIJHANDELSTELSEL.

263

laatste steeds meer en meer heeft veld gewonnen, sinds de
middelen van verkeer zijn toegenomen. Willem I had na 1830
in Nederland het beschermend stelsel, ingevoerd ten bate van de
fabrieken in Belgie, blijven handhaven : in 1838 was het zelfs
tijdelijk in sommige opzichten ten bate van onzen landbouw toe.
gepast; in het koloniaal beheer was het schier alleen heerschend ;
maar de richting, welke al meer en meer op oeconomisch gebied
begon veld te winnen, was tegen dat stelsel. Zoolang Willem I
nog koning was, bleef het aldus, maar onder de regeering van W il
werd het beschermend stelsel door de meerderheid zoowel in-lemI
de Staten- Generaal, als door de groote meerderheid van onzen han
nogmaals gewogen en thans te licht bevonden.
-delstan,
Het vrijhandelsstelsel, dat zulk een gewichtigen invloed heeft
uitgeoefend op het oeconomisch leven en op het internationaal
verkeer der volken, heeft altijd in ons land vele voorstanders
gehad: proeven daarvan werden reeds v66r meer dan eene eeuw
te voren, onder het stadhoudersschap van Willem IV, aangeprezen.
Men kan zelfs met grond zeggen, dat de Hollanders nog vóór de
Engelsehen er de voorstanders van zijn geweest. Evenwel bleef
het stelsel van Bescherming heerschen; de politieke toestand, de
wijze van invordering der belastingen en boven alles de algemeen
aangenomen meening, dat iedere Regeering gebonden is de producten van eigen handel, nijverheid en landbouw tegen mededinging van den vreemdeling in bescherming te nemen, maakte, dat het
tegenovergestelde stelsel beschouwd werd als eene Utopie of erger
nog, als eene oorzaak van verval en ondergang voor zeer vele
takken van bestaan. Hoe ook de overtuiging, dat dergelijke
redeneering op dwaling berustte, al meer en meer veld won — ook
in Nederland, -- toch kon een kleine Staat, als de onze, niet de
eerste zijn. De beweging voor het vrijhandelsstelsel is dan
ook van Engeland uitgegaan. Hoe de binnenlandsche politiek
van onze machtige naburen aan de overzijde van het kanaal in
1843-1846 geheel en al door den strijd tusschen Protectionisten en Freetraders is beheerscht geworden, is bekend ge.
noeg. De beweging, voornamelijk door Cobden geleid, nam al
meer en meer toe in kracht; maar ook de tegenstand was krach.
•
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tig. Waren vroeger de grondeigenaars altijd de heerschende
klasse in Brittannië geweest, sinds het fabriekwezen in den loop
dezer eeuw zulk een verbazende vlucht genomen had, konden hieran de groote industriealen niet langer uitgesloten blijven. Was
bet in het belang der grondeigenaars om den prijs der eerste
levensbehoeften door middel van inkomende rechten, die op de
granen enz. geheven werden, op eene behoorlijke hoogte te houden, het was in het belang der werkende klasse en der bewoners van de groote steden, om zoo goedkoop mogelijk brood te
hebben, door middel van den onbelemmerden invoer der landbouwproducten uit andere. landen. Het vrijhandelsstelsel heeft
voornamelijk door het beleid van Sir Robert Peel in Brittannië
gezegevierd. De korenwetten werden den 26 Februari 1846 afgeschaft. 1) De aardappelziekte van 1845 en de daarop gevolgde
hongersnood in Ierland hadden de overwinning bezorgd aan het
vrijhandelsstelsel, dat anders misschien nog een tijd lang had
moeten kampen.
Men volgde in Nederland spoedig het voorbeeld door Engeland gegeven. Bij ons werden de graanwetten den 10 Mei 1847
afgeschaft. Het recht, dat op de granen van buiten geheven
word, was evenwel niet hoog en werd daarenboven slechts dan
gevorderd, wanneer de tarwe 1150 per last of hooger gold.
Het was echter de eerste en belangrijke overwinning door een
nieuw stelsel op het bestaande behaald. Het kwam trouwens ook
geheelenal overeen met de begrippen, die door onzen handels
voor verreweg de groote meerderheid, waren aangenomen.-stand,
De omstandigheden waren• ook vóór 1847 van dien aard, dat
velen, die vroeger protectionistisch gezind waren, veel meer,
moesten overhellen tot vrijen handel. Er heerschte namelijk
in den loop van 1845 veel misnoegen en eene onrustige stem•
ming onder de mindere volksklasse onzer steden: de oorzaak
daarvan lag in de duurte der levensmiddelen, welke door Benige
opruiende blaadjes werd toegeschreven aan de Regeering en aan het
1) Het vrijhandelsstelsel omvat niet alleen den handel in granen; maar wij
spreken alleen van de graanwetten van 1846 en 1847, wijl uit deze groote
overwinning op het rrotectionisme cie andere moesten volgen.
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stelsel van behoud en van bescherming op oeconomisch gebied.
Toen kwam de ziekte in de aardappelen, liet voorname voed.
sei der onvermogenden. De prijzen stegen; b.v. in Noord.
Holland, van 70 cents tot f 3,50 ' het half mud 1 ). De bewoners
van het platteland leden zeer veel onder deze drukkende omstan.
digheden, — want de prijs van liet brood steeg in dezelfde even.
redigheid, — maar zwegen: niet aldus echter de volksmassa in
de steden, die hier en daar tot buitensporigheden oversloeg. Zoo
zocht men b.v. t© Harlingen den uitvoer van aardappelen met geweld
te beletten. In andere steden van Friesland en in Groningen hadden insgelijks volksoploopen plaats„ die door de militaire macht
uit elkander moesten gejaagd worden : en de vrees voor verder
oproer vergrootte nog het reeds bestaande gevaar.
Dat de aardappelziekte van 1845 en de onrustige gezindheid der lagere volksklasse in 1846 op de Regeering en op vele
invloedrijken in de landen van invloed zullen geweest zijn, valt
niet te betwijfelen. Willem ii was geen voorstander van den
vrijhandel in granen: hij was protectionist: trouwens do belangen
der landbouwende provinciën, als Noord-Brabant, Gelderland,
Overijsel, konden niet anders dan schade lijden door den vrijen
invoer van granen uit het buitenland: dit was althans het alge
gevoelen. Het wetsvoorstel van 1847, waardoor de invoer-men
van granen van fiscale banden werd vrijgesteld, vond dan ook veel
tegenstand bij verscheidene afgevaardigden der Staten- Generaal
uit onze landbouwende provinciën, veel ondersteuning daarentegen
bij die, welke Holland vertegenwoordigden. Zooals wij reeds hebben
medegedeeld, werd in Mei 1847 het stelsel van vrijhandel op den
in- en uitvoer van granen in onze wetgeving opgenomen.
Het tijdvak van 1830-1848 in onze Vaderlandsche Geschiedenis is een tijdvak van onrust, van overspanning, van daarop
gevolgde lusteloosheid, van verademing, van herleving der nationale krachten, van overgang om tot een staatsinrichting op
nieuwe grondslagen te komen. Ondanks de bezwaren van aller
aard, waarmede de Natie en de Regeering hadden te kampen,-lei
1) Bij den boerenstand in Noord-Holland rekent men aardappelen bij het
,,half mud."
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wist men toch de noodlottige gevolgen van 1830 te herstellen.
Hoe er ook geklaagd en door volksmenners mocht opgeruid worden, namen toch bijna alle volksklassen toe in welvaart.
De zwakke zijde van den Mederlandschen Staat, waardoor deze
tot kwijning, ja tot reddeloos verval zou zijn geraakt, was de be.
narde toestand der financiën. Maar hieraan had niet alleen de Regeering van Willem i schuld, ook het Ckauvinisme van de leidende
klasse der bevolking zelve, dat slechts heil en redding zag voor
Nederland, mits het zich hield aan het Protestantisme en aan Oranje,
(altijd echter op voorwaarde dat Oranje zich door hen alléén liet
leiden), moet daarvoor aansprakelijk gesteld worden. Door het
staatsmansbeleid van den minister F. A. van Hall werd het evenwicht in 's Rijks financiën hersteld; maar dit had tot de onmogelijk.
heden behoord, -- gesteld dat het stelsel van volharding zonder deze
hulpbron zoo lang had kunnen duren, — zoo niet het cultuurstelsel,
op Java ingevoerd, onze schatkist millioenen had doen toestroomen.
Het is uit de Geschiedenis onzer Republiek in de XVII en
en XVIII eeuw bekend, dat de bezittingen der Oost -Indische
Compagnie ons land tot een buitengewone hoogte van rijkdom
en welvaart hebben gebracht; dat door wanbeheer het schatten aanbrengende Insulinde niet meer aan de behoeften van het Moederland, noch van de Compagnie, die slechts voor zichzelve en voor
hare dienaren zorgde, heeft kunnen voldoen, en dat te gelijk met
de Republiek, ook de Oost-Indische Compagnie ophield te bestaan.
De omwenteling van 1795 zou ook door de Democratie, meester
in ons vaderland geworden, naar Java worden overgebracht. Velen,
die niet het minst begrepen van de toestanden onzer Oost -Indische bezittingen, — van de Compagnie overgegaan aan de Republi ek, — wilden deze regeeren en besturen naar de begrippen eener,
westersche maatschappij in het begin der XIX eeuw. Het oude
stelsel, hoewel door tal van misbruiken ongeschikt geworden, had
echter nog te diepe wortelen in den Javaansehen grond nagelaten, om in eens geheelenal uitgeroeid te kunnen worden; het
nieuwe stelsel moest nog te veel, bid wijze van proefneming, worden ingevoerd; de staatkundige gebeurtenissen in het Moederland,
de aanhechting van Nederland aan het Fransche keizerrijk , de
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verovering van Java door de Engelschen, die een nieuw stelsel
van beheer invoerden; de teruggave der Oost-Indische eilanden
aan de voormalige bezitters, door het Congres van Weenen vastgesteld; de overname dier bezittingen door den Koning der Nederlanden; alle deze gebeurtenissen oefenden een grooten invloed
uit op het koloniaal regeeringsstelsel. Hoe zou van het oude het
nuttige en bruikbare behouden worden? het, verkeerde worden
verbeterd? hoe Java en de Javanen geregeerd met inachtneming
van de behoeften en rechten der inlanders èn van het moederland? -- ziedaar vragen, die eene oplossing'vorderden en waarmede
de welvaart, en bloei van Nederland in zeer nauw verband staat.
Het stelsel der Oost-Indische Compagnie was: het bestuur over
de inlandsche bevolking over te laten aan de vorsten en aan den
Javaanschen adel, die geheelenal naar de oude wetten van den
Koran, naar de landsgewoonten regeerden en meestal op echt
Oostersche wijze willekeurig te werk gingen; maar op voorwaarde, dat zij die producten leverden, welke de Compagnie begeerde en dit voor een prijs, die het meeste voordeel aan de
deelhebbers kon afleveren. Het monopolie werd streng gehand
prijzen voor 's lands producten, die aan de Compagnie-hafd;e
geleverd moesten worden, werden door haar zelve bepaald; de ge
arbeid, welke, als een soort van belasting, van den in--dwonge
lander werd gevorderd, moest door dezen worden gedragen, zooals
dat door de Javaansche regenten werd geregeld. # De Compagnie
regeerde niet, maar liet door de inlandsche hoofden regeeren en
zorgde slechts voor dit ne: tot zeer lage prijzen producten te
krijgen. Slechte financieele resultaten, onderdrukking der bevolking, stilstand der productie, ziedaar de wrange vruchten van haar
stelsel" 1 ). De staatscommissie van 1803, in het moederland
benoemd, bleef in hoofdtrekken aan hetzelfde stelsel vasthouden.
Ook Daendels, die met ijzeren hand, van 1808 tot 1811, de
koloniën regeerde. ,,Zoolang de Javaan", zeide hij, ,,geen meerdere
vorderingen op den weg der beschaving zal gemaakt hebben, waarop
hij in alle gevallen niet dan met langzame schreden zal kunnen
1) N. G. Pierson, Koloniale Politiek.
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worden voortgeleid, zal zijn arbeid, aan de verplichte leverantiën
en contingenten besteed, moeten gerekend worden te treden in
de plaats van andere reguliere belastingen, welke niet van hem
kunnen worden gevergd" 1 ). Daendels hief dan ook het oude stelsel
niet op, maar verbeterde het. Zijn streng beheer was voaral gericht
tegen de talrijke knevelarijen, de despotieke handelingen en oneer
Europaesche ambtenaren: niet minder tegen het alge•-lijkhednr
meen verval in alle takken van bestuur.
In 1811 werd Java door de Engelsehen genomen. Raffles, de
Gouverneur door de overwinnaars aangesteld, voerde een nieuw
stelsel van bestuur in. Hij brak met dat, hetwelk de Oost-Indische
Compagnie steeds had gehandhaafd; hij zocht de vrijheid van
handel en de vrijheid van arbeid voor den Javaan zooveel mogelijk
van alle banden, die door het voorgaand stelsel waren aangelegd,
te ontdoen; hij wilde de contingenten 4) en gedwongen leverantiën
vervangen door een geregelde betaling, die van de opbrengsten der
velden werd geheven. De macht der residenten 3 ) werd uitgebreid; die
der inlandsche regenten verminderd. Den invloed dezer laatsten,
door den inlander als de Adel van zijn volk erkend en geëerbiedigd,
te breken, scheen een der voorname bedoelingen van Rallies te
wezen. De dienstplichtigheid werd door hem in October 1813 afgeschaft; aan de inlandsche hoofden, die daardoor groote verliezen leden,
werd een inkomst in geld en grond daarvoor in de plaats gegeven,
Raffles hield echter de gedwongen koffieteelt in de Preanger
regentschappen (het Preanger-Stelsel) in stand. Hetzelfde geschiedde
voor een deel met het verplicht hakken van hout in de gouververnementsbosschen en met eenige gedwongen diensten, welke de
inlander moest blijven leenen tot het onderhouden van bruggen
en wegen. In plaats van de gedwongen leverantie in producten
en in arbeid moest dus, naar het stelsel van Rallies, de Javaan
voortaan eene belasting in geld opbrengen voor den grond, welken
1) Ibid.
2) Zoo werden de leveiantiën genoemd, aap de regenten opgelegd en zeer karig
of in het geheel niet beloond.
S) Zooveel als hetgeen wij gouverneur ee-er provincie zouden noemen.
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hij bebouwde. Het bleek den Britschen Gouverneur, uit het door
hem ingestelde onderzoek, dat naar de Oostersche begrippen van
den inlander de grond aan den Souverein behoorde 1 ) : echter niet
in dien zin dat de Souverein, — bv. de Javaansche keizer, de
Oost-Indische Compagnie, -- daarover eigenmachtig kon beschikken,
maar zoo dat den Javaan daarvan het vrije gebruik toekwam,
tegen betaling van eene jaarlijksche schatting. Raffles legde nu
eene belasting op aan de gebruikers van den grond, die onder
den naam van landrente is bekend geworden.
De eigenaardigheid van de wijze van bebouwing derrijstvelden zoowel als de begrippen van d ;n Javaan bracht mede, dat in de meeste
streken van het eiland, — niet overal, -- het bezit beschouwd
werd meer als communaal, dat is: van de gezamenlijke bewoners
van een dorp (Dessa), dan als het individueel bezit van bijzondere
personen. Raffles vroeg de landrente van den bijzonderen persoon,
niet van de Gemeenschap; maar de tijd ontbrak hem om zijne
plannen ten uitvoer te brengen.
Wij kunnen niet over verdere bijzonderheden betreffende het
stelsel van Raffles uitweiden: genoeg zij het aan te merken, dat
het de grondslag is geworden van hetgeen men de liberaal-koloniale
Politiek noemt, terwijl op het stelsel van Van den Bosch, het
Cultuur- stelsel geheeten, de conservatief-koloniale Politiek is gegrondvest.
In 1816 keerden Java en onze andere Oost-Indische bezittingen
aan Nederland terug. Willem I zond G. A. G. P. Baron van der
Capellen, F. Elout en A. A. Buiskes naar Batavia om de koloniën
van den Britschen gouverneur over te nemen, en tevens om den
staat van zaken in de Oost nauwkeurig te onderzoeken en de regelen
voor het nieuwe regeeringsbeleid vast te stellen. Van der Capellen
zou als Gouverneur- Generaal op Java blijven. De Commissarissen- Generaal aanvaardden hunne taak met ijver. Elout
was verreweg de invloedrijkste der drie. Hij was de man,
die zijne ambtgenooten tot zijne zienswijze wist over te halen. Hij volgde het stelsel van Raffles in de hoofdtrekken,
1) Een theorie, die den Enaolschmen volstrekt niet behoefde te bevreemden.
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schoon in vele punten aanmerkelijk. gewijzigd. Volgens hem was
ponder alle hemelstreken, onder alle omstandigheden dat stelsel
het beste, waaronder de Regeering zich bepaalt tot het verleenen
van bescherming, tot het maken van wijze wetten, tot het openen
van alle middelen van gemeenschap, kortom tot bevordering mid.
dellijk van de welvaart en de industrie der ingezetenen, met
onthouding van alle onmiddellijke bemoeing daarmede onder wat
vorm of benaming ook" 1). Zeer juist in de theorie doch niet
altijd even gemakkelijk in de praktijk: vooral wanneer Europeanen
over Oosterlingen moeten regeeren.
Het bleek den Commissarissen al dadelijk, dat de Javanen
noch de vereischte kapitalen, noch de noodige kunde bezaten,
om een goed gebruik te maken van hunnen vruchtbaren grond.
Daarin moesten de Europeanen voorzien; vandaar bevordering der
Europeaansche bevolking met uitgifte van grond. Een groot gedeelte van het eiland behoorde als „woeste gronden" aan het
Staatsdomein en kon in pacht gegeven of zeer goedkoop verhuurd worden. Dit werd als stelsel door de Commissie aangenomen: daarbij terzelfder tijd ook dit stelsel, dat de inboorling vrij
moest zijn in het verhuren of weigeren van zijnen arbeid. De
verhouding der regenten tot de inlandsche bevolking werd beter
geregeld; hun aanzien werd verhoogd, zonder dat hunne vaak
zoo willekeurige macht vermeerderd werd; integendeel, er werden
door de Regeering maatregelen vastgesteld, dat zij den Javaan
minder zouden kunnen knevelen. De landrente werd als de
hoofdbron der inkomsten gehandhaafd: maar er werden vele gebreken in de heffing daarvan, -- vooral een gevolg van de haastige
invoering door Raffles, — afgeschaft en de wijze van heffing verbeterd.
In plaats van de bijzondere personen werden de Dessa's aansprakelijk gesteld voor de opbrengst der belastingen, die jaarlijks door
de dessahoofden werden omgeslagen over hunne onderhoorigen.
De verplichte koffiecultuur in de Preanger. regentschappen , de
gedwongen diensten bij het boschwezen en het onderhoud der
wegen werden gehandhaafd. Hierin weken de Commissarisseni)

Woorden van 1. C. Baud. Zie Veth Java lI 612.
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generaal reeds af van hun stelsel, dewijl zij zelven inzagen, dat zij
het niet in alle zaken in praktijk konden brengen, zonder al te
groot nadeel voor de financiën. De bevolking was reeds, sinds
de invoering der landrente, twee millioen der op te brengen belasting tenachtergebleven. Het bestuur der Commissarissen.
Generaal was niet ongunstig: in 1817 overtroffen de inkomsten
(le uitgaven met negen ton en in 1818 met drie en een half
millioen. Den 16 Januari 1819 legden zij hun betrekking neder:
Van der Capellen bleef als Gouverneur-Generaal, Elout en Buiskes
keerden naar Holland terug.
Van der Capellen, minder met Indische Zaken bekend, had zich
tot dusverre veelal door het gevoelen van Elout laten leiden; doch
toonde zich, na diens vertrek, maar al te zeer toegankelijk voor
de denkbeelden van hen die nog aan het oude stelsel gehecht waren,
en die, zooals het meer gaat, in elk bezwaar, dat bij de invoering
van het nieuwe ondervonden werd, een onomstootelijk bewijs voor
de juistheid van hun gevoelen meenden te zien. Het bestuur hinkte
op. twee gedachten. De bestaande regelingen werden niet opgeheven, maar in hare werking verlamd. Het nieuwe stelsel kon niet
tot zijn recht komen en de halve terugkeer tot het oude bleef
onvruchtbaar" 1 ). Zoo karakteriseert een zeer zaakkundig schrijver
het bestuur van den Gouverneur-Generaal Van der Cappellen niet
onjuist. Het blijft echter de vraag, in hoe verre de voorstanders
van het nieuwe koloniale stelsel of wel do aanhangers van het oude
gelijk hadden. Algemeen blijven de gevoelens daaromtrent, reeds
zestig jaren na het vertrok der Commissarissen•Generaal, ook thans
nog, verdeeld. De toestanden op Java blijken van dien aard te zijn,
dat het zeer moeielijk valt om een juist oordeel te vellen voor
bijna alle Nederlanders: hoe groot ook het belang der Koloniën
voor het moederland moge wezen. Hecht de een aan zijne theoriën
en verklaart hij alles vat daarmede niet overeenstemt voor onbillijk,
voor demoraliseerend, de ander ziet in diezelfde theoriën groot nadeel.
Men zou een zeer ondoordacht en daardoor ook een zeer onrechtvaardig oordeel vellen, als men zou beweren, dat de eene partij alleen ter
,

1) Veth ibd. p. 620.
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goeder trouw, de andere bevooroordeeld of ter kwader trouwde Javaan sehe toestanden voorstelt: dat de cone slechts door vuig eigenbelang,
de andere door zuivere menschenmin wordt geleid. En wil men aan
het ééne stelsel de voorkeur geven als het eenig goede, men zal noch
daarin vele verkeerdheden aantreffen; wil men het andere-tans
veroordeelen, men zal er evenwel niet weinig lichtpunten in ontdekken. Bovendien zullen de toestanden op Java zeer veel verschillen
naar de verschillende landstreken van die schoone en groote bezitting.
De baron Van der Capellen volgde als Gouverneur- Generaal
eene andere gedragslijn, dan hij als een der drie commissarissen
had goedgevonden: de invloed van Elout werkte niet meer op
hem en hij gaf gehoor aan andere raadgevingen. Eene der zaken, die
door de Liberalen op koloniaal gebied als eene der voorwaarden
van den bloei van Java was voorgesteld, het verpachten van den grond
der Javaansche Grooten aan Europeanen, werd door hem al dadelijk
tegengewerkt. De prinsen van vorstelijken bloede, de hovelingen
van de beheerschers van Soerakarta en Djokjokarta (de Vorsten.
landen) vonden het voordeeliger hunnen grond aan Europeesche
speculanten te verhuren dan aan de inboorlingen te laten tegen
de opbrengst van dezen en een gedeelte van de producten en
verplichten arbeid. De Europeërs mogen daardoor den bloei van den
landbouw meer bevorderd hebben, het valt niet te ontkennen, dat
zij de Javanen meestal beschouwden als huurders, die slechts
ten hunne voordeele moesten werken: zij hadden zichzelven in de
plaats gesteld van de inlanders, die tusschen de Javaansche prinsen
en de bebouwers van den grond als tusschenpersonen gewoon
waren op te treden. Van der Capellen stelde door een reglement
perken aan het landverhuur in de Vorstenlanden, zoodat het
den Europeaan bijna niet meer doenlijk werd om zonder schade
huurder te blijven. Ook werd dé macht en het aanzien der inlandsche
thoofden, die door Raffles en de Commissarissen - Generaal zeer
was ingekrompen, weder verhoogd: echter zoo, dat zij onder het
Nederlandsch opperbeheer, niet meer gelijk vroeger, al te zeer als
kleine despootjes konden handelen. Om het opkoopen der koffie
in de •Preanger•regentschappen, —. ten nadeele van het Gouvernement, — te keeren, werd er verboden zonder vergunning van
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den Resident, in dat Iandschap handel te drijven. De tegenstanders
der liberaal-koloniale politiek zeiden, dat deze maatregel vooral daar
moest toegeschreven worden, dat het opkoopen der koffie van den-an
inlander meestal tegen een bespottelijk lagen prijs geschiedde; zoodat de Javaan van de vruchten zijns arbeids te weinig genoot,
het Gouvernement benadeeld en slechts de opkooper verrijkt
werd. De Gouverneur-Generaal voerde ook andere reglementen in,
waardoor het vrije handelsverkeer nog meer belemmerd werd: vooral
met het doel om te beletten. dat Europeanen en Chineezen in plaats
van het Gouvernement de voordoelen van dien handel zouden genieten
en het westersch element te grooten invloed op den Oosterling zou
verkrijgen. Wel beweerden eenigen toen reeds, dat de vruchten onzer
beschaving den achterlijken Javaan moesten medegedeeld worden;
maar men beweerde ook van den anderen kant, dat eene oostersche
Maatschappij, door eenige weinige Nederlanders geregeerd, op
geheel andere wijze moest worden bestuurd dan cone westersche.
Van der Capellen wordt dan ook door een talentvol verdediger
der liberaal.-koloniale politiek beschouwd, als „de wegbereider
van den stichter van het Cultuurstelsel, die zich, ofschoon dan
in eenigszins anderen vorm dan de Compagnie, opnieuw van de
regenten bediende om de schatkist van het Moederland met de
vruchten van den gedwongen arbeid der inboorlingen te vullen" 1).
Het beleid van den Gouverneur- Generaal, baron van der Capellen,
wordt door de voorstanders van het vrije handelsverkeer algemeen
gelaakt. De resultaten van zijn bestuur (1819-1826) zijn dan ookniet
schitterend geweest. De uitgaven overschreden de inkomsten ieder
jaar gemiddeld met twee millicen gulden. De Minister van Koloniën
Elout, dezelfde die met van der Capellen Commissaris Generaal was
geweest, keurde etteliike maatregelen, die men in Indië genomen
had, af: van daar gemis aan eenheid tusschen het koloniaal bestuur
in Nederland en op Java. In hoeverre de opstand van Dipo Negoro,
die in 1825 is begonnen en tot 1830 heeft geduurd, die aan 12000
soldaten het leven en aan de schatkist twee en dertig millioen heeft
gekost, althans voor een deel te wijten is aan het regeeringsbeleid
1) Veth 1. c. II 623.
11e D. 18
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van van der Capellen is moeielijk uit te maken. De hartstochtelijke
voorstanders der liberaal—koloniale Politiek beweeren het evenwel.
De minste; Eiout bewoog Willem I om in 1825 den burggraaf
Du Bus de Ghisignies, een Belg, als Cominissaris•Generaal naar
Batavia te zenden, ten einde den staat der zaken te onderzoeken. Op
Java gekomen, volgde hij van der Capellen, die naar Holland
terugkeerde, in het bewind over onze Oostersche koloniën op.
# Het bestuur van Du Bus is belangrijker geweest door hetgeen
deze landvoogd heeft voorgesteld dan door hetgeen hij tot stand
heeft gebracht" 1). Zijne plannen kwamen voornamelijk daarop
neer om den Europeeschen invloed op het Javaansche eiland te ver
Hij beschouwde, na een ijverig en nauwgezet onderzoek,-merdn.
de zaken meer in den geest van Elout dan van van der Capelle.
Hij wilde den inlander individueel grondbezit toekennen en de woeste
gronden in eigendom geven 2). Het individueel bezit, ofschoon minder algemeen dan communaal bezit, was den Javaan volstrekt niet
vreemd: in vele residentiën zelfs is het de gewone toestand. Du Bus
wilde dit uitbreiden. Hij stelde in 1828 den Koning in een uitvoerig
rapport, voor om de woeste gronden op Java in erfpacht uit te geven
aan Nederlanders door geboorte of naturalisatie, of ook aan andere
Europeanen, die v66r het ten uitvoerleggen van het Besluit reeds in
onze bezittingen ingeschreven waren. Wat door Javanen was ontgonnen of als gemeene weide werd gebruikt, zou niet in erfpacht worden uitgegeven: werden woeste gronden in erfpacht afgestaan, dan zou
dat gedaan worden voor den tijd van veertig jaren, welke tijd om de
tien jaren zou kunnen verlengd worden. Had het voorstel van den
heer Du Bus bij Willem I ingang gevonden, dan ware reeds voor
vijftig jaren de politiek der koloniaal-liberalen het heerschend stelsel
geworden: De Koning, wien volgens de grondwet van 1815 het uit
beheer over de koloniën toekwam, was van een geheel-sluitend
a n dere meening dan Elout en Du Bus : van den Bosch had hem
voor zijn stelsel gewonnen.
-

1) N. G. Pierson 1. c.
2) Dat is: de niet in cultuur gebrachte gronden en die in 1823 nog geschat
werden op drie vijfden van de oppervlakte van Java.
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Johannes van den Bosch was hetgeen de Engelsehen noemen een
selfmade man. Hij was in 1780 te Herwijnen geboren, waar zijn
vader geneesheer was. Hij vertrok reeds vroeg naar Indië, bekleedde daar verschillende militaire betrekkingen, kreeg den rang
van Generaal en werd later Gouverneur van onze West-Indische
bezittingen. Onder zijn beleid werden de koloniën van Weldadigheid, Frederiksoord en Veenhuizen, opgericht. Van den Bosch
had de aandacht van Willem 1 tot zich getrokken. Deze, die als
vorst, voor de aan hem toevertrouwde koloniën, en als financier,
voor de zeer steigende behoeften van de schatkist, een opmerkzaam
oog op Oost-Indien gevestigd hield, meende in van den Bosch
den rechten man op de rechte plaats gevonden te hebben, om
onze koloniën te bestieren en daar een stelsel in te voeren, dat
des Konings goedkeuring had verworven. Van den Bosch werd
den 26 October 1828 tot Gouverneur- Generaal van Nederlandsch
Indië benoemd, bleef echter nog een tijd lang in het Vaderland
en kwam eerst den 16 Januari 1830 te Batavia aan.
Het stelsel, door van den Bosch ingevoerd is bekend, vermaard
en later versmaad geworden als liet Cultuurstelsel. Gelijk wij
reeds opmerkten valt het elkeen, die niet zeer goed op de hoogte
is van de Javaansche toestanden, uiterst moeielijk om de ver
Indische stelsels te beoordeelen. Van daar ook het-schilend
groot verschil van meening, dat er zoowel bij de Regeering als bij
de Leden der Kamer daaromtrent blijft heerschen 1). De nieuw
benoemde landvoogd verschilde in gevoelen over de wijze om
Java te besturen met den minister van koloniën Elout; de
Koning koos de zijde van van den Bosch, waarop de minister
zijn ontslag nam (het was nog v66r 24 Augustus 1830) en de
Gobbelschroy met zijn portefeuille werd belast.
Een zeer bevoegd beoordeelaar omtrent het Cultuurstelsel,

1) Ik heb de werken van de Bosch Kemper, Veth, N. G. Pierson, van
Soest, van Deventer, het levensbericht van J. C. Eaud, door P. Mijer, de
redevoeringen over koloniale zaken van Wintgens, geraadpleegd en ... bet
blijkt mij, dat het zeer mociclijk is te kiezen tussehen koloniaal-conservatieve
of koloniaal - liberale politiek;.. medio iutissimus ibis. a9 aar thans (Nov. 1883)
schijnt de ,.rijke Oost'" veder „een lastpost" voor h cderland te zijn geworden
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J. C. Baud, deelde in de zitting van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal van 6 December 1851 mede, dat het stelsel van
Du Bus, dat van vrije cultuur en vrijen arbeid, door den minister
Elout en ook aanvankelijk door hemzelven (J. C. Baud) werd
goedgekeurd. „Bij de toenemende behoefte van het moederland
aan koloniale remises, scheen het te moeten worden beproefd als
middel om in die behoefte te voorzien zonder eene nieuwe toenadering tot het oude dwangstelsel. In dezen stand van overwegingen
werd van den Bosch tot Gouverneur- Generaal over Nederlandsch
Indië benoemd en werden hem de ontwerpen, die reeds gedeeltelijk
den bijval der Regeering hadden weggedragen, in handen gesteld.
Hij keurde ze af en begreep, dat de proef tot niets anders zou
leiden dan tot nieuwe teleurstellingen. Zijn standpunt van beoordeeling was niet hetzelfde als van Du Bus... Hij begreep, dat
de producten van Java, om te kunnen mededingen, lager moesten worden geproduceerd... Zijne eigene ondervinding als landbezitter op Java had hem geleerd, dat schier elke cultuuronderneming, gegrond op vrijen arbeid, was mislukt; bijna alle particuliere suiker-, koffie- en indigo- ondernemingen had hij zien te
niet gaan, voor zoo ver zij berustten op het beginsel van vrijen
arbeid. Door de concurrentie der ondernemers stegen de arbeidsloonen en bij de daling der prijzen bevonden zich die ondernemers gewoonlijk in zulk een ongunstigen toestand, dat zij de
zaak moesten opgeven."
# De bedenkingen van van den Bosch, waarmede Elout zich
niet had kunnen vereenigen, kwamen Willem i en ook J. C Baud
overtuigend voor. Er werd hein dan ook machtiging verleend, niet
om het oude dwangstelsel weder in te voeren, maar om, met
voorzichtigheid, eene nieuwe wijziging te geven aan het in 1816
aangenomen stelsel. Vóór nog de Gouverneur -Generaal zijn sijs
Indië had kunnen invoeren, grepen echter de gebeurteniszen-themin
van 1830 plaats. In den nood van het moederland was de behoefte aan remises uit Indië aanmerkelijk toegenomen en daarmede ook de overtuiging ontstaan, dat de tijd der onzekere proeven voorbij was en aan allen twijfel een eind moest worden gemaakt.
Men had tusschen twee stelsels te kiezen.Het eene was: handhaving
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van het zoogenaamd liberale stelsel, maar daarnevens kwijncing
van handel en scheepvaart, het gevaar van een staatsbankroet en
volslagen onzekerheid : of de voorgestelde inmenging der Europeesehe industrie al het kwaad zou verhoeden. Het andere was:
eene nieuwe toenadering tot het stelsel van verplichte cultures
en daarmede de zekerheid van financicele regeling en groote
uitbreiding van handel en scheepvaart. Men deed de keuze, die
door den Gouverneur-Generaal van den Bosch werd aangeraden."
P. Mijer, in lateren tijd zelf Gouverneur- Generaal van Neder.
landsch-Indië, schetst dat stelsel en de aanvankelijke uitkomsten
daarvan volgender wijze: ,,Die keuze of dat stelsel van den ge.
neraal van den Bosch is sedert onder den naam van ,, stelsel
van cultures" bekend en beroemd geworden. Baud wilde het
liever omschreven hebben als „de reusachtige uitbreiding van
N een oud stelsel, dat meer dan cone eeuw, maar in geringen
„omvang, bestaan had", en beweerde, „dat het eenig onderscheid
,,tusschen den voormaligere en den tegenwoordigen staat in dit
,,opzicht was, dat de schaal, waarop het cultuurstelsel bestond,
v na 1830 aanmerkelijk is uitgebreid." En inderdaad was v66r,
1830 de aanplant en het onderhouden der koffietuinen aan de
dessa's of dorpsbewoners, onder anderen in de Preanger regentschappen, als eerie verplichting opgelegd, krachtens het recht
volgens de oude instellingen op Java, den Souverein toekomende
om, als algemeen grondeigenaar, van de gebruikers van dien grond
de hem verschuldigde belasting te vorderen in natura, en wel in
zoodanig product, als voor den handel geschikt is. De generaal
van den Bosch maakte, bij de invoering van zijn stelsel, daarvan gebruik tot uitbreiding der cultuur van handelsproducten:
uit het gemak , waarmede het is tot stand gebracht, blijkt,
dat liet in harmonie was met de landsgebruiken. Hij schafte
echter het stelsel van landrente niet af. Met rechtvaardigheid
ingeslagen en met billijkheid ingevorderd, kwam dat stelsel hem
zeli's verkieslijk voor boven dat eener leverantie van rijst in
1) Leven berieh±en der MMaa^sehappij van Letterkande van 1860, J. C. Baud
door P. Mijer.
,
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natura, omdat het den inlander de vruchten van zijn arbeid
verzekert en hem tevens van vele bezwarende diensten ontslaat,
terwijl het zich ook door meerdere regelmatigheid aanbeveelt.
Maar hij maakte dat stelsel van landrente dienstbaar aan zijn
doel; hij bezigde den invloed van het gouvernement op de bevolking om, in stede van een opbrengst in geld, Benen evenredigen arbeid van haar in natura te vorderen, en eischte, dat door
eene dessa het 5 der rijstvelden voor de teelt van een gewas,
voor de markt van Europa geschikt, tot kwijting der verschuldigde landrente zou worden afgezonderd. Hij verzekerde aan de
industrie en aan de kapitalen, tot het bewerken der grondstoffen
gevorderd, bemoedigende uitzichten, plaatste den cultuurarbeid der
inlandsche bevolking onder het rechtstreeksch toezicht harer hoofden, verbond de Javaansche aristocratie door invloed en eigen
aan zijn stelsel, en door zoo de grondslagen der Javaan -belang
maatschappij te behouden, de aanzienlijke volksstanden te-sche
begunstigen, de inrichting van het dorpsbestuur, de dessa's, het
Palladium der rust van Java, onaangeroerd te handhaven, gelukte
het hem het moeielijk vraagstuk op te lossen, waaromtrent de
gevoelens der kundigste mannen, sedert eene halve eeuw, verdeeld waren geweest. In een kort tijdsbestek kreeg hij van Java
eene verbazende hoeveelheid handelsproducten voor de Europeesche markt geschikt, op de voor het gouvernement meest zekere
en minst kostbare, en op de voor den inlander minst bezwarende
en met zijne aloude volksinstellingen meest overeenkomende wijze:
én daardoor heeft hij aan den nationalen handel en scheepvaart een
nieuw en krachtig leven verschaft, welks duurzaamheid van het behoud van het stelsel afhangt; terwijl millioenen schats vloeiden in de
gapende schatkist van den moederstaat 1 dat (zooals Baud het
eens kernachtig uitdrukte) te verrassender was, omdat tot dat
oogenblik de gaping ia omgekeerden zin had bestaan. Zij was
transatlantisch geweest. Het moederland had de koloniën ondersteund. Nu ondersteunden de koloniën het moederland."
),

1) Die de millicenen volstrekt noodig had, wijl het stelsel van volharding
van Willem i schatten verslond.
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Het cultuurstelsel, dat door den schrijver van het levensbericht
van J. C. Baud zoo wordt geprezen, berustte, gelijk onzen lezers
uit het medegedeelde zal gebleken zijn, op het stelsel, dat de Javaau
aan den Nederlandschen Staat, als Souverein en dus als bezitter
van den grond, zou schatting betalen voor het gebruik van dien
grond, in producten van dien grond, geschikt voor den handel;
zooals in de eerste plaats koffie, voorts suiker, indigo, enz.; dat het
bebouwen van den daartoe noodigen gr'nd, het leveren der producten zou geschieden onder het beheer der inlandsche hoofden,
die daarvan hunne voordeelen trokken; dat die producten door
de Regeering naar het moederland zouden worden gezonden, om
daar op de meest voordeelige wijze verkocht te worden.
Het stelsel van van den Bosch vond al dadelijk tegenstanders
niet slechts onder de ambtenaren, die ontevreden waren over
zijne doortastende veranderingen en de krachtige hand, waarmede
hij regeerde, maar ook onder talentvolle mannen, doorkneed in
de Indische zaken, zooals den Raad van Indië, Merkus. Van den
Bosch zette echter door; hij werd gesteund door den Koning:
deze gaf hem nog uitgebreider macht onder den titel van Commissaris Generaal, en een man van groote bekwaamheden in zake
van de Koloniën, J. C. Baud, werd aan van den Bosch toegevoegd, als Luitenant Gouverneur- Generaal. Baud zou, vóórdat
hij als Gouverneur- Generaal optrad, eerst geheel en al ingewijd
worden in de bedoelingen en plannen van van den Bosch. Deze
verliet in Februari 1834 Java, om spoedig na zijn terugkeer in
Nederland als minister van Koloniën op te treden. Het cultuur
werd aldus door twee mannen van groote bekwaamheden-stel
ingevoerd. Wij hebben reeds verhaald, hoe het van eene zijde hoog
is geprezen, van een andere zijde scherp is gelaakt. Zoo zegt b. v.
N G. Pierson, dat van 1830-1850 onze koloniale politiek
ten opzichte van Java hoofdzakelijk door één drijfveer is beheerscht en dat die drijfveer gelddorst was. Daartegenover staat
het gevoelen van iemand, die niet minder dan N. G. Pierson
de koloniale quaestie heeft bestudeerd, W. Wintgens. Deze zegt,
a dat het koloniale stelsel, door het scheppend genie van van den
Bosch ontworpen en door het wijs beleid van Baud verder toe-
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gepast, omdat het geheel was in harmonie met do Indische toestanden, voor de ontwikkeling en de welvaart der Javanen, voor
den bloei van de koloniale industrie en landbouw, voor den handel en de nijverheid in het moederland uitkomsten heeft opgeleverd, die aller verwachting overtroffen."
Het cultuurstelsel heeft althans Nederlands financiën meer dan
twintig jaren lang in een staat van evenwicht weten te houden, waar
een staatsbankroet werd voorkomen en waardoor, nadat de wet,-dor
die naar Van Hall wordt genoemd, was aangenomen, een tijd voor
's lands schatkist volgde, zoo gunstig, dat wij dien gaarne in 1883
zouden terugwenschen. In 1834 werden twaalf millioen, voor 1837
twee en twintig millioen, voor 1838 vijf en twintig millioen
gulden uit de opbrengsten van Indië aan Nederland overgemaakt.
Het bedrag, dat tot 1848 door de schatkist uit Indië, als baten
door het cultuurstelsel opgeleverd, is getrokken, wordt bij
millioenen gerekend. De voorstanders van den vrijen arbeid
en vrijhandel zagen echter in de niet ver verwijderde toekomst
den val van het stelsel, werkten het tegen, en brachten het
miscrediet ; omdat, zooals velen ter goeder trouw beweerden,
„de Javaan werd uitgezogen" ; terwijl anderen zeiden , dat de
Inlander nooit meer welvaart had genoten dan juist door het
cultuurstelsel.
Om den Nederlandschen handel en scheepvaart te bevorderen
en tevens te voorkomen, dat de producten van Java schier uit
handen van vreemde kooplieden zouden vallen,-sluitend
zooals bij dien verkoop in Indië noodwendig het geval zou
worden, werd door Baud in 1834 het consignatiestelsel ingevoerd. Deze naam werd gegeven aan een Besluit der koloniale
Regeering, dat al de producten, waarover het Indische bestuur
beschikken kon, niet meer in Indië, maar in Nederland moesten
verkocht worden en uitsluitend door Nederlandsche schepen zou
worden overgevoerd. Hierdoor werd de handel en scheep.-den
vaart van het vaderland op buitengewone wijze bevoordeeld.
Stelsel van cultuur en van consignaatie stonden met elkander in
zeer nauw verband.
J. C. Baud gaf den 29 Februari 1836 het bestuur over Neder-
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landsch Indië over aan de Eerens, die vroeger militaire betrekkingen
had bekleed en als dusdanig het vertrouwen van den Koning en van
Prins Frederik genoot. Hij was reeds in Maart 1835 te Batavia
aangekomen om Baud op te volgen, wanneer hij door dezen voldoende
op de hoogte der Indische zaken zou zijn gebracht. De Eerens werd,
toen hij in 1843 op Java stierf, opgevolgd door Merkus, en deze in
1845 door J. J. Rochussen. Beiden volgden in koloniale zaken
den weg, door van den Bosch en door Baud bereid. Eerst
als minister van Koloniën het onbepaald ver -genomd,i
i had bezeten, nam als dusdanig zijn ont--trouwenvaWilm
slag in de laatste dagen van 1839. Hij werd in Januari 1840
door Baud opgevolgd. Als behoudsman op politiek gebied is
deze voortdurend een steen des aanstoots gebleven voor de
Liberalen, die in Nederland steeds in kracht wonnen, tot aan zijn
ontslag: den 25 Maart 1848.
De aanleiding tot het ontslag van van den Bosch was een
nederlaag, welke hij in de Tweede Kamer der Staten- Generaal
leed, hetgeen door P. Mijer aldus wordt medegedeeld: „Het tijdvak
van 1816--1840 was dat der overdrijving van het # stelsel van
,,volharding" tegenover België. Het is bekend dat de staatskas
ontoereikend was om haar te bekostigen. Na 1836 verkreeg de
Regeering de toestemming der Staten-Generaal, om, buiten bezwaar der ingezetenen, in de buitengewone uitgaven van het
departement van Oorlog en in de geheele rentebetaling te voorz ien. Maar aangezien bij de ter zake betrekkelijke wetten geene
speciale middelen waren aangewezen tot dekking van die uitga,
ven, werden de koloniale baten door den Koning, krachtens het
bij de Grondwet in H. D. gevestigd uitsluitend opperbestuur
over de overzeesche bezittingen van het Rijk daartoe bestemd.
Dien ten gevolge werden op de koloniale producten, aan de Nederlandsche Handelmaatschappij geconsigneerd, voorschotten van
dat lichaam opgenomen; nieuwe anticipatiën werden bewerkstelligd vóór dat do vroegere den tijd hadden gehad zich te, ver
koloniale administratie voor het einde-evn,zowasd
van het tijdvak l$336--1840 aan die Maatschappij debitrice ge•
worden van een som van negen en dertig millioen gulden, ter
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voldoening waarvan de in 1839 reeds aangebrachte producten,
het overblijvende van den oogst van dat jaar en de geheele
oogst van 1840 verbonden waren. Ter afbetaling van deze voor
aan de Handelmaatschappij en ter kwijting van eenige-schoten
andere schulden, werd door de Regeering in October 1839 aan
de Staten- Generaal een wetsontwerp ingezonden, de strekking
hebbende, om op de overzeesche bezittingen te vestigen een
schuld van zes en vijftig millioen. Maar dit ontwerp werd in
de zitting der Tweede Kamer van 20 December 1839 met 39
tegen 12 stemmen verworpen 1 )." Hierop nam van den Bosch
zijn ontslag.
Nederlandsch Indië werd tot aan 1848 op vrij autocratische wijze
geregeerd. Zelfs nog na dat jaar der politieke omwenteling
bleef men te Batavia zich beschouwen als regenten eener Ooster
maatschappij, waarin de Europeanen slechts mochten ver--sche
blijven, mits zij zich onderwierpen aan regeeringsreglementen,
welke men in Nederland niet zou hebben kunnen gedoogen. De
reglementen, volgens welke de achtereenvolgende GouverneurGeneraals, de een toegeeflijker, de ander gestrenger, onze ' koloniën
in Azië bestierden, waren van dien aard, dat schier alles werd
opgeofferd aan de begeerte om de schatkist van hot Moederland
met rijke remises te stijven. De particuliere industrie werd daarom
aan banden gelegd, bemoeielijkt, in sommige zaken zelfs geheel
en al verboden: tot niet geringe ergernis van hen, die in het
vrijhandelsstelsel alleen heil voor Nederland en ook voor de koloniën zochten, en nog meer van hen, die zich in hunne bijzondere belangen zagen gekrenkt. De Oost- Indische regeering
bezat het recht om zoowel eigen landgenooten als vreemdelin.
gen, Europeanen of Aziaten het verblijf in Nederlandsch Indië te
verbieden. Wilde iemand, wien dergelijke uitzetting trof, het land
niet verlaten, dan werd hij, op een enkel bevelschrift, ingescheept en naar zijn laud teruggebracht. De particulier stond
tegenover het Gouvernement te Batavia zoo goed als machteloos.
Er was voor hem in het Moederland geen recht te vinden: de
1) Levensbericht

van J. C. Baud, 1860.
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bemoeiingen der Staten-Generaal, zooals thans, misschien te vaak,
geschiedt, konden zich niet tot de Indische zaken uitstrekken : het
opperbestuur immers behoorde, volgens de Grondwet, uitsluitend
aan de Kroon. Er bleef derhalve dengene, die meende verongelijkt te wezen, niets anders over dan een beroep te doen op de
publieke opinie in Holland; maar men is daar over het algemeen
niet geneigd, om zich veel # het hoofd te breken" met zaken
die de Regeering aangaan: en vooral met Oost-Indische zaken, „waarvan men toch geen verstand heeft." Wanneer dan ook
personen, als van Vliet of Cleban uitgezet werden of een
contract door hen met het Gouvernement te Batavia aangegaan
zagen verbreken, konden zij niets anders doen dan in Nederland
vlugschriften uitgeven, artikelen in couranten laten schrijven .. .
en berusten in iets waartegen niets te doen was. Allan
eene zaak, als het uitzetten van eenen Bisschop, Mgr Grooff,
bracht de opinie sterk in beweging; omdat het een kerkelijke
zaak was; omdat de uitgezette, in het oog der Katholieke bevolking, eene heilige zending had; ook omdat hij in het oog
der Protestanten iemand met r paapsche aanmatigingen" was.
Het lag geheel en al opgesloten in het regeeringstelsel ,
zoowel der Nederlandsche als der Oost-Indische behouasmannen, om
ook de aangelegenheden der kerkgenootschappen te beschouwen
als volstrekt onderworpen aan het Gouvernement. „Sedert de
vestiging onzer voorouders in Oost - Indië," neide de minister
van Koloniën J. C. Baud, bij de verdediging zijner politiek voor
de Staten Generaal in de zitting van 1846-1847, # heeft men
zich onveranderlijk tot regel gesteld, om in alle eilanden van
den Oost- Indischen Archipel, alwaar het onverdraagzame Islamismus
door de groote massa der bevolking beleden wordt, de leeraren
van het Christendom te onderwerpen aan de beperkingen, noodig
om de verstoring te verhoeden, welke onmisbaar zou zijn, wanneer aan hen (de Christen priesters en zendelingen) een engehinderde werkkring in zulk eene maatschappij werd geopend....
Men heeft de geestelijken, immers dezulken, die uit de koloniale
kas onderhouden worden, steeds eenigermate beschouwd als ambtenaren van het koloniaal bestuur, dat wil zeggen, als personen,
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die zich bepaaldelijk aan het stelsel van dat bestuur hadden
onderworpen." Dat men van de zijde der Katholieken nooit kon
toestaan, dat men hunne priesters slechts als ambtenaren beschouwde
en behandelde, laat zich begrijpen; maar ook van protestantsche
zijde trad men in verzet tegen de koloniale politiek, welke door
de partij van het Behoud werd verdedigd en in praktijk gebracht.
Men protesteerde van dien kant tegen een stelsel, waardoor de
Evangelisatie in Indië werd verboden; waardoor, en dit werd
niet ten onrechte gezegd, het Christendom werd tegengegaan
door eene Christelijke Regeering; terwijl diezelfde Regeering het
Islamisme, zooveel het maar kon, in onverdraagzaamheid en
vooroordeel beschermde. Later, toen de liberaal-koloniale politiek
had gezegevierd over de behoudende, is dezelfde antichristelijke
handelwijze blijven voortduren: wat niet een der geringste grieven der geloovige Protestanten tegen het Oost-Indische gouvernement is gebleven. In de praktijk heeft men zich echter later
tegenover dc Katholieken en tegenover de Protestanten rekkelijker
betoond.
De voornaamste grieven der politiek-liberalen in Nederland
war en tegen het stelsel van Autocratie en van geheimhouding
in koloniale zaken. Reeds in 1836 had Luzac in de Tweede
Kamer der Staten- Generaal aangedrongen op meerdere openbaarheid. Ook andere leden, b. v. van Dam van fisselt, keurden
toen reeds de wijze, waarop men in den Haag, aan het ministerie
van Koloniën, tegenover de volksvertegenwoordiging te werk ging,
sterk af. Algemeener nog en sterker nog werd de aandrang der
Kamers, toen in 1839 de geschillen met België waren geëindigd
en de Grondwet zou worden gewijzigd. Van den kant der wei
Liberalen, welke in de Staten- Generaal zaten, werd aange--nige
drongen op wijziging van het artikel der Grondwet, waarbij het
uitsluitend opperbestuur der Overzeesche Bezittingen aan den
Koning was overgelaten. Dat uitsluitend opperbestuur van den
Koning word evenwel behouden ; alléén werd in de Grondwet van
1840 de bepaling opgenomen, dat de Regeering hij iedere zitting den
financiëelen toestand der Koloniën zou mededeelen en dat het
gebruik van het batig slot, beschikbaar ten behoeve van het Moe-
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derland, zou worden geregeld. V66r de wijziging der Grondwet
in 1840 had de Regeering van Willem i altijd naar goeddunken,
zonder eenige verantwoording, over dat batig slot kunnen be.
schikken. Wel werd er vd6r 1840 jaarlijks /9.800.000 als rente
der op de Oost-Indische bezittingen gevestigde schuld uitgetrokken
ten bate van het Moederland ; maar ook omtrent het gebruik
dezer som behoefde de Regeering geene verantwoording te doen.
Zulk een financiëel beleid moest van de zijde der Liberalen,
die sinds 1840 ieder jaar in kracht wonnen, de hoogste afkeuring ondervinden : al was liet dan ook dat de Grondwet van
1840 liet geheel en al willekeurige, waarop de Regeering in
koloniale financiën tot nog toe was te werk gegaan, niet meer
toeliet: immers het bestuur der koloniën bleef nog met een
sluier van geheimhouding bedekt en de Liberalen wilden openbaarheid. De minister Baud werd door hunne bladen voorgesteld
als het belichaamde stelsel van behoud in koloniale zaken. Van
daar dat hij dan ook, vooral in de Pers, heftige aanvallen had
te verduren; van daar dat al meer en meer de meening veld
won, dat onze Oost-Indische bezittingen slecht bestuurd werden;
dat de fout daarvan lag aan het stelsel van Behoud. Voorzeker
bestonden er zeer gegronde aanmerkingen op het koloniaal regeeringsbeleid onder dat stelsel; het valt niet te ontkennen, dat
het oorzaak was van tal van zaken, welke niet meer konden
worden gedoogd, veel minder konden worden goedgekeurd; voor
moest er zeer veel worden verbeterd, afgeschaft en op-zekr
nieuw geregeld worden ; maar de Liberalen vergaten reeds vóór
1848, dat men Oostersche volken, in zulke buitengewone om.
standigheden, dat zij door eenige weinige Europeanen wordt
geregeerd, niet kan besturen, op 4000 uren afstands, volgens de
zienswijzen van enkelen, die slechts hun heil zoeken in hetgeen
men noemt: ,,de beschaving der XIX° eeuw."

Eene lijst van ettelijke drukfouten zal bij het laatste deel
'worden gegeven.

