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-‘‚‘ -— -—Ä „ Drm zullen m’i1/clĳm onze. kinder‘en
„I de flukkm der verfohcurde Grondwet bijeen zame

„ Ion, om met tranen van weemoed bare fc/zoon/zcid

„ te bewonderen , toen zij nog in haar geheel en on

„ gafc/zonden was.” ‚‚

Woorden van den Heqre v;m Bom.nws ,‘ in de

zitìîng der‘ twe‘edc Kamer v‘án chStatcn Ge

neraal, van den 15 December 1829.
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Var/erlamĳè/Ĳ ontboezeming, na het out/laan

van het oproer,1‘n een gedeelte van

België.

-——‚_

u of nooir,waarde Landgènooteh! moet ik tot

U fprckcn, over Uwe en mijne dierbaarfle belangen

op aarde, en daardoor lucht geven aan mijn’ be

klemden boezem. Neen! ik kan niet langer zwij_

gen, terwijl de luide kreet van het í‘noodí‘te onroer—

in België gehoord wordt. Want ik gevoel het veel

levendiger , dan mijne pen kan uitdrukken, welk eeri’

ramp die kreet over ons dierbaar Vaderland brengen

kan; en brengen zal, zoo de goeden fcliroomvallig

toezien, terwĳl de boozen onbcí‘chroomd woeden,

en , ter bereiking van hunne listige oogmerken, al

les op het fpel zetten. Het is waar; anderen kun

nen beter l‘prcken dan ik; en hebben dit aanvanke

lijk gedaan. En veelligt is mijne Hem te ‘zwak en

te‘ onbeduidend, om, onder de beroertcn van M:

A 2 der‘
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derland, gehoord te Worden. — Maar weg met deze

bedenkingen der befchroomdheid en der kleingeestig

heid, die thans, zoo ooit, ter zijde gelield moeten

worden! Nu of nooit, zijn de zwaar beleedígde Ne

derlanders geneigd, om naar de [tem der vaderlands

liefde te luisteren. En al trof mij ook Casfandra’s

lot, die l‘prak, en door niemand gehoord werd, ter

wijl Troje viel; -- mijn geweten moet mij nu al

thans niet kunnen verwijten, dat ik, uit laf‘hàrtig

heid, de innerlijke l‘tem gefmoord heb, die mij tot

fpreken drong. Laat mij dan mijn hart ontboeze

_men; terwijl onze drukperl‘en nog niet door de plun

deraars van Brusl‘el vernield ‚zijn.

Bras/cl noem ik; en mĳne ziel ijst van de gruwe‘

lĳkl’ce ondankbaarheid, welke de gefehiedenis ver‘

meldt! Nu of nooit, zien wij, dat zij het groote

treurl‘pel is van menfchelĳke dwaasheid en boos

heid. ‘ Hoe! die Had, door den Koning met welda‘

den, niet bel‘chonkett, maar overladen, die getrouw

moest blijven, al vielen allen af, íteekt het eerst

het oproersvaahdel uit; verzaakt het gezag van den

besten Vorst, aan wien zij , naast God, alles ver

_fchuldigd is; en vernielt verachtelijk de teekenen van

zijne grondwettige magt; terwijl daden, die den Ne

_derlandfchen naam voor altijd fcbandvlekken, op die

ontrouw het z_egel drukken! En, opdat de onbe

fchaamdhcid niet minder groot zoude zijn , dan de on_

dankbaarheid, durft men nog op. verdieulie roem dra

g'Cll ,
" l
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genì om dat men het ‚aangehitste graauw niet lan

ger heeft laten voorthollen‚. dan met de oogmerken

der aanvoerders _overeenkwam. Nu men zich fchijnt

te leur gefteld te zien in de dwaze, en voor Frank

rijks Regering belecdigende hope op Fran/‘c/zm bij

íiand ;’ nadert men den Koning, niet met de taal van

berouw, niet met de ootmoedige bede om vergifi‘e4

nis; maar met klagten en eìl‘chen, die‚ons de be3

ruchte verzoekl‘chriften, tegen de gewaande grieven,

in het geheugen roepen. - Wilt Gij, Landge‚noo:

ten! de misdaad in eene andere gedaante aanfchou

wen; wendt het oog naar Luik. Hier heeft men,

l‘chijnt het, wel geene mindere ontrouw, maar toch

mindere woestheid aan den dag gelegd. Maar daar

voor heeft men‚dan ook, in i’toutheid en bepaald

heid van eil‘chen, Brusfel zclve willen overtreffen.

Ik zal de goeden en braven, onder de Brusl‘elaars

en Luikenaars, die, zoo zij gedurfd hadden, gaarne

de vlag der ontrouw zouden hebben willen nederhaî

Jen, niet met de overigen gelijkfiellen; en zelfs lof

geven aan die leden der beide Schutterijen, welke,

met een goed oogmerk , door hunne toetreding, groo

' ter kwaad zochten te verhoeden. Want de regtvaar‘

diglie verontwaardiging doet dcn Nederlander de billijk

heid niet vergeten. Maar wat de listige bewerkers , de

‘fnoode hoofden en de gretige uitvoerders der Brusí‘ell‘che

en Luikl‘che euveldaden aangaat; van hen zullen wij

met „afkeer Ipreken, zoo‚lang onbel‘chaamde ondank

B ‘ ’ baar‘
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baarheid en meineedigheid niet onder de deugden

moeten gerekend worden. ’

0! mogt mijne zwakke llem kunnen doordringen

tot de Raadslieden van onzen goeden en wijzen Vorst!

Ik zoude hen l‘meken om ., nu vooral, aan de onregt

vaardige eifchen (r) van het Oproer niet: toe te geven ,

noch het daardoor onbetembaar te maken. Ter goeder

trouw, Landgenooten! waren de Belgil‘che Um'onis

ten (0.) in het algemeen , en die van Luik en Brusi‘el in

het bijzonder , door toegevendheid en infchikkelijkheid ,

te winnen geweesr; zij moesten ons, nu of nooit, het

voorbeeld gegeven hebben van gehechtheid aan Va

derland, Vorst en Grondwet. Herinnert U alles,

wat de goede Koning, zoo veel jaren lang, voor

die ondankbaren gedaan, opgeofferd en in de waag—

fchaal geileld heeft. Of denkt flechts aan het laat‘

die en nieuwlie. Ter hunner gunste, is door na

’CELLÈS, dien wij kennen, een Concoflíaat gefloten,

’ voor

_ (1) Hier en‘ vervolgens, worden alleen zoodauige ei—

'fchen bedoeld, welke de regten der gctrnuwe Nederlan’

der; bedreigen. Over de overige oordeel ik niet.

‘ (2) Dat is: de, vroeger fel tegen elkander verbitter

de , doch nu, voor eenen tijd,‘tegen onze hooge Rege

ring naauw vereenigde, nabaanwers of aanhangers der _Ïa

knbíjnen, ter eeue , en der Je/‘uìtqn en der Crmgrega:ie‚

ter andere zijde. ‘
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ivoor’welks getrouwe uitvoering het Hof van Rome

zelf onzer Regering zijnen lof niet heeft kunnen Ollt‘

houden. Op hunnen kreet, is het Collegium philo o

‘p/z‘ícum vernietigd, met welks oprigting onze edele

‚Vorst de reinfie wenfchen, ter befchaving en ver“

lichting van de Leeraaren eens aanmerkelijken deels

van zijn volk , verbonden had. Om hun genoegen te

geven, zijn de laatl’ce bepalingen, omtrent het onder

wijs en de taal, gemaakt, in weerwil der_ wenfchen

van zoo Veel getrouwe vrienden van Vaderland en

Koning. Op hun gèl'chreeuw, heeft men andermaal,

ondanks zoo veel welfprekende vertoogen onzer Ver

tegenwoordigers , het aanmerkelijklte voortbrengfel van

den grooten handel bezwaard. - Ik vermeet mij niet,

om deze daden van ons geëerbiedigd Befiuur te beoor‘

deelen. Maar dit zeg ik, met de vollte overtuiging,

dat, door geene verdere toegevendheid, iets gewonnen

kan werden", bij hen , die de edelmoedigl’ce zachtmoedig

heid beantwoorden , met het oplìeken der oproervaan.

- Veelmeer is, uit de inwilliging der nieuwe eifchen

van het Oproer, voor het Bel’tuur van onzen geëer

biedigden Landsvader , het grootfle en onherl’relbaar‘

l’te verlies te vreezen. De muitelingen zelvezou—

den daardoor des te ftouter worden. Want ieder

huisvader weer, welk eenen invloed, op balddadige,

hardvochtìge en ongevoelige knapen, de aanhoudende

inwilliging van hunne onredelijke vorderingen heeft.

Maar grooter verlies zoude daardoor het Beitunr be

B 2 drei
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dreigen.‘ je! ik ‚beef daar ik het Zeg: maar, indien

iets den troon, zoo vast gegrond op de liefde der

Nederlanders en op de trouw der verbonden, koude

doen wankelen; het zonde de verandering zijn onzer

we‘tten‘,‘bovenal onzer Grondwet, om het omroerigc

gefb/zrecuw der wcêrfpannige Uniom‘rtm. Daardoor toch

Zonde de moed ter nedergellagen worden van alle op-‘

regte vrienden van den dierbaren Koning. Velen hun

nèr hebben Hem als Vorst gehuldigd, toen zij, niet

achter hunne rivieren mùitende plunderbenden, maar

rondom zich Franfche bajonetten zagen ! Zij allen fcháar

den ’zieh toen, en fcharen zich nu, rondom den ge‘

liefden Vorst , in hem den l’randvastigen verdediger zien

de van hunne Verlichting, vrijheid en regten, tegen

dWingelandĳ en‘geweld’. Indien imm‘er die band der

liefde’verl‘cheurd koude worden (dat God genadig ver‘

ho‘ede!); het zonde dan zijn , als wijde taal, die on

ze moeders ons leerden, ons opvoedings-í’tell‘el, dat

de he‘Wondering van Europa is, onzen, door 'de

Grondwet bepaalden invloed op de Nederlandfche

Staats-huishouding, onzen handel, door tachtigjari

gen flri‚id verkregen, zagen opofferen aan den moedwil

van hen, die onzen Vòrst nog Koning noemen , omdat

zijniet, ‚200 als elders, een’ ander in de nabijheid

zien, op wien zij ’zijne‘regten kunnen overdragen.

"Gelukkig dan, ‘driewerf gelukkig, is het geëerbie“

digdel—Ioofd van onzen Staat, dat hij, in de getui

"genis van zijn Geweten, en in de getrouwe opvolging

der
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der Gfandwer, kracht vindt, om de muitelingen,

met vasten blik , onder het oog te zien. Zoo veel.

onderfcheid er is tusfchen het beste deel der heldhaf—

tige burgerij van Parijs, en de Brusf‘elfche roolben

den; even groot is het verfchil tusfchen den onge—

lukkigen Koning KAREL X, die het maatl‘ehappelijk

verdrag fchandelijk verbrak, en onzen edelaardigen

Vorst; die toen 'zelfs, als aan het einde van het vo

rige jaar, de ongehoordlle moedwil hem uitrartte, om

tot buitengewone_maatregelen toevlugt te nemen, heg

middel gevonden heeft, om , met Gods hulp , onder; ‚

fleund door getrouwe Raadslieden en V_olksvertegcn‚

woordigcrs, het Vaderland uit de dringendfie onge;_

legenheid te redden; zonder zich zelfs de allerm’inlie

afwijking van den letter der Grondwet te veroorlo

ven. Daarvoor danken wij God; en zal de nakome

lingfchap onzen Koning roemen. Dat edel zelfgevoel

moge het deel zijn, van alle zijne opvolgers! — \’Vaar

lijk; Hij, onderl‘chraagd door zulk eene getuigenis

des gewetens, l‘terk door het vertrouwen op den Al

lerhooglie, regerende door denywil en met toejui

ching van geheel Europa, aan het hoofd llaande van

het volk, dat Furs van Spanje overwon, en aan Na

POLEON de gehoorzaamheid durfde opzeggen; Hij be

hoeft niet te vreezen voor eenige duizenden van muite

lingen , die nu reeds , door hunne euveldaden , hunne

zaak verachtelijk gemaakt hebben, in het oog vanalle

goede menfehcn. „

Geeft
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‚ Geeft dan, ‚nu of nooit, 0 Gij, die invloed hebt

op het Staatsbeltuur! daar, waar het «baten kan ,-'

den befcheiden’ en eerbiedigen, maar vertrouwenderr

Wensch te kennen van al, wie waarlĳk Nederlander‘ ‘

is: „ Och! dat de Koning, door geenerlei inwilli»

„ ging het Oproer ftouter late worden; door gce-‘

„ nerlei verandering der wetten of verordeningen,

„ tegen den Wensch der goeden, vruchteloos pogehet-’

„ zelve te v'oldoen; en vooral met verontwaardiging

„ iederen eisch der we‘êrl‘pannelingen , om onze fchoo

„ ne Grondwet, om kunnen wil, verminking te doen

„ ondergaan, zoo veel zijn wettig gezag toelaat, we;

„ derltand biede !”

:

Gij vooral zult, nu of nooit,‘(ja nu voorzeker!)

de item van het Vaderland hooren, en krachtig doen

hooren , waardige Volkrvertcgcmi’oordiger: in beide

Kamers! die, door het Noorden of Zuiden geko‘

zen, nimmer vergeten hebt, dat Gij Nede\rlandezu

vertegenwoordigdct. Op U rust een goed deel van

onze hoop. Wij weten, wat Gij, weinige maanden

geleden , deedt , om , in overeenltcmming’ met den bes

ten Koning, ons dierbaar land, op eene grondwettige

wijze , voor verderfelĳke fchokken te bewaren; en hoe

niet weinigen Uwer vroeger, in die ondankbarc flad zelfs,

welke toen nog het masker niet geheel had afgewor

' Pen"
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pen, maar waar Gij niet zelden aan de befpottin‘g van

laatdunkcnde jongelingen blootgelteld waart , met man

nenmped, de edelll:eÎ zaak verdedigd hebt. Voor die

trouw dankt U het erkentelijke Vaderland; en derzel

ver vermelding zal deszelfs‘ gef_chiedenis verfieren.

Maar wij verblijden ons, dat Gij, vooreerst althans,

in vrijer lucht zult betaadflagen. Want wat waar

borg voor de zedelĳke vrijheid der raadpleging zoude.

U, voor het tegenwoordige ten ‚minllc , die flad aan

bieden , die zich verlaagd heeft, om het middelpunt

van het oproer te worden, en zich zelve daardoor

de eer onwaardig gemaakt, om de zetel Uwer ver‘

gadering te wezen? (3) Reeds verblijden wij ons in

het vertrouwende uitzigt, dat, als men U tot eigen‘

lijke fcheidsliedcn zoude willen kiezen, tusl‘chen het

grondwettig uitgeoefende Gezag en het gewapende

Oproer, dat hetzelve myein_eedig verfmaad heeft; Gij

die taak met verontwaardigingvan U zult wijzen;

en dat, 200 men de l’toutheidîmogt hebben, om ,

ook in Uwe vergadering, -den fnooden oplhtnd te

verdedigen, Gĳ dezelve , door redenen, even warm

‘als bondig, zult bel‘chamefi. 0! hoe zullen Uwe

krach

(3) Het Journalde Gand heeft hieromtrent, dezer da

gen, zeer belangrijke dingen gezegd. Hoe zoude zich

Gent en het aanzienlijke Vlaanderen geflreeld voelen, in

dien het‘eerí‘te, tot loon van voorbeeldige trouwe , met

den Haag, de beurtelingí‘che eer genoot ‚ om de Staten

Generaal in zijnen fchoot te bezitten!...... Maar Wij

mogen de wijsheid van den Koning niet vooruitloopen;
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krachtige helluiten‘ de laatfle hoop der misdaad "te‘

leur Hellen! ’En eischt het Oproe1 thans weder met

groote onbel‘chaamdheid, de achterllellîng dcr vader

landfc/zc taal ; Gij, Noordnederlanders! zult pu althans ,

wat Gij ook vroeger uit toegevendheid deedt, Neder

1andfc/ze gevoelens , in de Nederland/abc taal voorítaam

toch, die, in vijftien jaren tijds, zelfs die l‘choone

taal niet wilden leeren ver/laan, zouden naar ‚U niet

hooren , welke l‘praak Gij ook fitogt bezigen. Het Ne

derlandsch moet gehandhaafd worden , als de openbare

volkstaal, zoo men niet langzamerhand ons volkska

'rakter wil zien uitgewischt. En van wie ‚mogen onze

landgenooten die handhaving eerder vertvachten , dan

van U? (4)

_ Achtbare Volksvertegenwoordîgers van _ de beide

Kamers, uit het Noorden en Zuiden! die. thans

reeds, ieder in Uw gewest, volksgecst en burgerzin

poogt aan te kwecken' en te verlevendigen; nu wel

dra, of nooit, opent zich voor Uwe vaderlandsliefi

de een luisterrìjk toone‘el. Dan volgen wij U, met:

onze gedachten en wenfchen, en met onze vurigll"e

bede, dat, terwĳl onze krijgslieden zich aangorden‘,

0tn

(4) Aller 0pmerking waardig is hetgeen daaromtrent ge,—

’zegd wordt, in het allervoortrefl‘elijklle boekje: Over

Volksgees: en Burgerzìn (Leyden. 1829) 'p. 35 volgg. Ver

gelijk vooral, wat een echt_ vaderlaudfche í‘chrijver’, met.

kracht van redenen. betoogd heeft, in de Arnhemfi

Courant, van den 26 Junij j. 1. -

“WW—ü" ‘ ’ ” ’
__„‚ . ‚ ‚_.‚_‚__‚‚ ‚ ‚__‚



(11)

‘om, zoo het nog noodig mogt zijn, in het veld ‚ de

wapenen der muitelingen te bel’trijden, de eeuwige

Bron der wijsheid U moed en kracht geve, om, in

de raadzaal, aan hunne niet minder gevaarlĳke ufilrm

kloeken wederl’tand te bieden! . _; "

Eere hebbe de Koning, die, met zoo groote véer‘

kracht en zoo vaste welberadenheid, onzekrijgsben

den, als in een oogenblik, ter beteugeling van‘het

oproer, heeft doen zamer_1fnellenl ‘ Maar eere geeft

ook ons hart aan U zelven, dappere Krijgslieclen van

alle rangen en wapenen! die, met zoo veel geest

drift, de item der eer hebt opgevolgd. Ja! nimm’er

Werd eervoller taak aan Uw’ moedigen arm opgedra

gen, dan nu; daar Gij geroepen wordt, om aan

Vorst en Vaderland , aan regt, wet en orde,\de ze‘

gepraal te ver2ekeren over muiterij, plundering,

brandllichting en meineedigheid. Geene burgershebt

‘Gij te beflrijden, maar hen die zich den burgernaam

geheel onwaardig gemaakt hebben; geene broeders:

‚want wie , behalve veelligt den fchandelijken Courrier

de: Pays-Bas, zoude U de beleediging duwen aan

“doen, om die plundèrbenden zoo te noemen? Nu

of nooit voorzeker, zult-Gij toonen, dat het Vader

land U niet’ te vergeefs het dierbaarlle, dat het be

zit, ter verdediging heeft toevertrouwd. Nu of nooit,

‘ wacht
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wacht U de dank van geheel het geredde Nederland!

_]a thans reeds brengen wij U die toe; daar Uwe aan’

nadering en kloeke houding alreede het misdrĳf zoo

grooten fchrik aanjaagt, dat de muiterij angstig te‘

rugdeinst.

Maar ongenoegzaam zijn de beste pogingen van

Regering, Volksvertegenwoordiging en Krijgsmagt,

200 het volk, op de eerlle gerustllellcnde berigten,

influimert. Nu of nooit, Nederlanders! moet Uw

Koning niet ileehts, maar moeten ook buitenlanders

weten, wie Gij zijt, en wat Gij, is het nood, voor

Vaderland, Vorst en Grondwet durft opofferen.

Daartoe is voor alles_cendragt noodig. Geene twee

“fpalt zij er dan ‚tusschen Room/chm en Onroomfcben.‘

want beiden hebben tot de verlosfing van het Vader

land medegewerkt, en hebben evenveel belang bij

deszelfs behoud. Konden ons immer de plunderben_

den overmeesteren, of inhet lot van Brusl‘el en Ver

viers doen deelen; - wie zal zeggen, of zij dan al

leen de Protestantfche hefligdommen zouden bonen; —

dan of zij, diej de Parijzenaars, alleen in het kwade

nabootfen, veeleer hen, die het aartsbisibhoppelijk

paleis van Parijs beíiormden, en de Kerk van Ste Ge‚‘

neviève ontwijdden , zich tot voorbeelden zouden fielj

1cn; en zich daardoor leerlingen betoonen_ ‚van dien

1 ‘ ‚ DE

_ . ..‘ .." ‚‚



na Po’rrea, die, voor weinige jaren nog, de Room1 —

fche Eeredienst zoo fehandelijk verguisde? ’-‚- Nu ofi

nooit, moet er eendragt zijn tusfchen.Nederlandfehe ‚

Hollander: en Nederlandfehe Belgen. Neen! het-moet; ‚

den eerloozen Courricr de: Pays-Ba: niet gelukkett,

ons te verdeelen , om ons allen daardoor des te zekerder,

in het verderf te fl:orten. De Schutterijen van Gent

en Antwerpen en andere Belgifehe lieden,- die,-'zoih _

der een” oogenbiìk de vlag van ontrouw op te hĳ-i

fchen, of des Konings gezag te verzaken, de;muiters

hebben weten te bedwingen, hebben zich den dank

verworVen van een ieder, die het gemee’ne Vaderland

lief heeft. Nu of nooit, weten wij, dat ook daar

Nederlanders en broeders wonen. 0! mogt nurvoor"

al Holland en Vlaanderen, Amlizerdam en Antwerpen,

mogten alle getrouwe gewesten, zich tot één’volksge’. ’

voel vereenigen! Indien zoo judaenEfraim broeierlijlt_

vereenigd wierden; - hoe vurig zoude dan het Naden

landfche Israël den God der vaderen danken , dat de lis,- —

tige aanflagen ‚der booze’Achitofels van onze dagen ,t&‚

gep huníaen wi‚l , ter bereiking van zulk een boven alles

wenfehelijk doel, moesten medewerken! -Nimmervoorù

zeker zag de Koophandel vanAntwerpen en de Nijven

heid van Gent en Brugge, zoo aanfehouwelijk , als het .’

thans in het lot van. Verviers en andere (leden, gezien

wordt, wat allen wachten zoude , zoo de heerfchappij‘

der Um'onistcrr zich uitbreidde. — Nog eens; nu of

nooit, moet de tweefpalt of woordenllrijd ter zijde

en
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'geileld worden , tusfchen lirenge Koningrgeziirdsrì en

Vrĳzim;igen. Onze Koning wilde niet regeren , zon

der Grondwet, noch zich boven dezelve verheffen.

Daarvoor danken wij Hoogstdeszelfs verlland en hart.

En niemand verzwakke het gezag van den Vorst,

door het op andere grondilagen te vestigen, dan waar

op Hij zelf het wilde gevestigd hebben. Maar nie‘

mand der onbekrompen denkenden zij ook zoo be—

krompen van geest, dat hij de broederhand weigeren

zoude aan den gehoorzamen medeburger, die met

zijne befpiegelingen, over den oorfprong en den grond

der koninklijke magt, hooger vlugt neemt dan men ,’

in ons vaderland, billijk verwachten mogt. 0 Ne’

derlanders! nu of nooit, moet er eendragt, zijn tus

fchen Roomfchen en Onroomfchen; tusfchen getrou

we Hollanders en Belgen; tnsfchen Ílrenge en meer

gematigde Koningsgezinden. Niemand fluiten wij uit

dit verbond der Nederlandfche getrouwheid, die niet

zich zelven, door openlijke of meer bedekte ontrouw

aan Koning en Grondwet, buiteníluit. Met dezen

-laatiten toch willen wij geene gemeenfchap hebben;

en tegen hem nog meer op onze hoede zijn , als hij

in het kleed des vredes, vermetele eifchcn doet, of,

ons tegen elkander poogt op te zetten, dan wanneer

hij, als openlijke vijand, de leuze tot dan opllattd

geeft. ‘ ..

u

Maar ,
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' Maar,nu of nooit ,— moet zich ook met die eendragt

hartelijke, doch kalme belanglielling paren in het heil

van onzen dierbaren geboortegrond. Waarlijk, hij

die meende, dat de Noordnederlander te koud of on‘

verfchillig is, om in warme vaderhudsliefde ontvonk‚t

te worden, moet, thans zoo immer, zien hoe zeer hij:

zich bedrogen heeft. Die geestdrift zullen wij niet la

ten verflappen; al meenden wij ook billijke redenen te

hebben , om ons over deze of die befchikking‘en der

Regering ‚te beklagen. Want nu blijkt het ons, meer

dan immer, hoe»moeijelijk de taak is, onzen goeden

Koning opgelegd. 0 Nederlanders! ziet en hoort,

wat men ginds van Hem eischt; en trekt UWe ge‚

dachten af van hetgene Gij meent‘te onregt‘te mis‘

fen , om al Uwe pogingen uit te lirekken naar het bos

houd van hetgene Gij hebt. Amllerdam, de’boofd‘

flad van ons land, (het maakt zich dien naam waar“

dig!) gaat, fchoon niet ’200 gelukkig zijnde, als het

wenschte, heerlijk voor, in de betooning van die

echt vaderlandl‘che gezindheìd. — Gelĳk men in het

onheil bestjzij11e ware vrienden kent; zoo leere ons

thans de Koning kennen. Nu, 200 immer, moeten

wij ons zelvcn en elkander aanfporen, om , wat er

ook gebeure, met llmrdvastigen moed, der heilige

zaak van het Vaderland getrouw te blijven; en ons

Reeds gereed houden, om voor dezelve, wanneer

het noodig is, en onze Landsvader ons wenkt, al_’

les _op te ‚offeren. Maar die ge‚zindheid, welke Gĳ

-‘ . lieedsò
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1tee’ds levendig houdt in het hart, wilt en moet Gij,

edele Nederlanders! niet uiten op eenigerlei wijze,

die, door onbefuisde drift, of verwaarloozing van

wet en orde, het karakter van onzen landaard ver

’zaken zoude. Nimmer zult Gĳ den fehijn aanne

men van, onbedaehtzaam en roekeloos, des Konings

maatregelen vooruit te loopen. Heil hebben dan 260

Vele waakzame Schutterijen, die thans, met oud

vaderlandfche burgerrrouw, alom de rust en zeker—

heid handhaven ! Maar eere hebben ook die moedi

ge jongelingen, die zich reeds, met vurige geest

drift, ter Verdediging van Vaderland en haardlleden ,

aangeboden , maar met dien jeugdigen burgerzin man

nelijkekalmte hebben weten te paren; en dus de

Rille bezigheden des vredes,‚ 200 lang de Overheid

hen niet roept om die voor eene wijle te íiaken,

’ met rustige bedaardheid voortzetten! Gelukkig fchat

ik mij ,‘ zulke jongelingen mijne landgenooten te kun

nen noemen, en mij overtuigd te mogen houden,

dat duizend anderen gereed liaan, om, wanneer het

noodig mogt worden, het voorbeeld van hunnerì hel

denmoed na te volgen.

‘- .‚_‘ “ ‚
'a'l —.

'»Nu, meer dan ooit ,‘ verblĳd ik mĳ ,î dat het ons

Vaderland niet ontbreekt aan wijze en aehtbare man

nen, rijp in ervaring en wereldkennis, wier naam

_ reeds
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reeds gezag aan kunnen raad bijzet; welke het Ne-’

derlandfche gevoel zullen leiden , opdat het even zeer

voor influimering, als voor al te voorbarige opwel

ling , bewaard blĳve. Hen fmeek ik dan, dat zij mij

ne zwakke llem willen vervangen of aanvullen, ver

llerken of verbeteren. Nu de kracht van den op

fland, voor dezen oogenblik althans , gefnuikt ’fchĳnt,

zenden Brussel en Luik, en voorzeker zĳ niet al

leen, afgevaardigdon naar den Koning, om Hoogst

denzelven hunne vorderingen voor te dragen. Wat

moeten wij, in deze veel bellisfeude oogenblikken,

doen? Wĳ, die geheel andere, en, zoo wĳ mee

nen, veel billĳkere wenfchen koesteren; en toch af

keerig zijn van de bemoeijingen van hen, die onlangs

ouden en jongen, wĳzen en dwazen, de ondertee

kening van zoogenaamde petitien tegen gewaande grie

ven afdwongen‘ì Wij, die weten, hoe ongep‘ast het

thans zoude zijn, den goeden Vorst, buiten groote

noodzaak, met vertoogen of klagten over bijzondere ‚

plaatfelijke belangen lastig te vallen; maar die toch

200 vurig om de voortduring eener groùdwettige orde

van zaken, en om de ongekreukte handhaving der

regten van Vorst en Volk wenfehen; terwĳl men el

ders verandering en omkeering tot de voorwaarde

van trouw en onderwerping fchijnt te flellen? Nog

eens: wat moeten wij thans doen? 1 Zegt het ons,

0 wijze mannen! wier voorlichting wĳ, nu of nooit,

behoeven. Mijn doorzigt is te gering; mijn gemoed

IG
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„zeér ov’eríle‘lpr! . . . . Maar mogt ik iemand Uwer te:

fpreken hebben uitgelokt; hoe zoude ik mij dan ver

heugen, mijn hart ontboezemd te hebben!

_?

‘ Eindelijk,'Landgenootenl nu of nooit, moeten wij

alle .0nze‚wcnlhhen en pogingen voor het Vaderland

heiligen door de Godxdicnst , door dankbaarheid jegens ,

onderwerping aan en vertrouwen op het weldadige

‚Opperwezen, hetwelk onze vaderen, eeuwen lang,

zoo veel volksgeluk deed genieten; ons ‚meer dan

eens uit het hagchelijkllc gevaar, ja uit den diepílen

nood, zoo genadig ‚verlosle; en ons nu, in de laat

fie jaren, wederom een zoo aanmerkelijk deel van

de welvaart genieten deed, die wij vroeger, onder

.vreemde heerl‘chappij zuchtende , voor altijd verloren

geacht hadden. — Wij beklagen dien dagbladl‘chrijver,

welke zulke gevoelens, die hĳ aan de Hollanders toe

kende , dezer dagen befpotten, en in dwaze tegenflel‘

lîng brengen durfde, tegen den moediger’ aard van

anderen , die zich zelven hielpen , en daarom van God

geholpen wierden. Ach! hij wist niet, die ongeluk

kige , dat dan eerst de mensch, met bedaardcn , wĳ‘

zen en fiandvastigen moed, zich zelven kan helpen,

als zijn hart hem zegt: Ik Wees God, en ik heb

geneandcre vrm! - Ja‘, nu of nooit , moeten wij

allen _nederknielen voor den Regeerder der wereld,

die
Ĳ‘
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die de Bron van alle krachten, de Vader “van alle

.. . . _ \

wgsheld 18. ‘ ’ . ‘ “_ e

„ 0 God! die aan onze vaderen en aan ons 209

„ Veel volksgeluk, aan ons zulk eenen‚ Vorst en

„ zulk eene Grondwet (5) gaaft, wij dankenUcen

„ (lemmig voor die onverdiende zegeningen. Maar

„ leer’ons Uwe weldaden, omdat ze van U‘komen,

„ hoog waarderen en i’tandvastig verdedigen. Geef

„ daartoe aan Vorst en burgers wijsheid, kracht en

„ moed, gegrond op het nederige vertrouwen op U,

„ die ons nooit verliet. Laat ons allen reine vader

„ landsliefde bezielen ,- in navolging van dien Eenigen,

„ wiens kruis ons Christenen verbindt, die weende

„ over Jerufalem, maar werkte, zoo lang het dag

„ was, om deszelfs ondergang af te wenden. Leer

„ ons, dat vaderlandsliefde in godsdienst en deugd

„ alleen haren vasten fleun heeft. Bewaar ons, dat

’ 11 wĳ

(5) Aangaande dit onwaardeerbare Palladium onzer vrij

heid, moet, thans inzonderheid, herlezen worden ‚- wat

door hem, die, in het jaar 1813, het Hoofd was der

redders van het vaderland, gezegd is, in de Bĳdragen

tot de huishouding van Staat in het Koningrĳle der Neder—

landen; op verfcheidene plaatfen, doch vooral in het ackt‘

fle Deel , bl. 85. en volgg. Hiermede vergelijke men de

uitmuntende Redevoering van Mr. M. C. VAN HALL, ever

de Grondwet voor het Koningrĳk der‘ Nederlanden, als over

eenkomstig met den [laat anzer maat/Ehnppelĳke verlíclz

ting en be/ì/zmu'ng , en ge/2/u'kt om die te bevorderen; ge’

houden voor de alg. ‚ngadering der Maatfcâ.mt Nut van

’z /Ílgemeen ‚ ten jare r827.
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„ wij niet, over anderer ondankbaar-held ons bekla

„ gende, zelve ondankbaar Uwe‘weldaden verwaar

„ Ioozen , en daardoor onze kinderen, als het te laat

„ is, on2e dwaasheìd doen betreuren!” ‘

Gĳcfireven, Zalurdag den 4 September 1830.
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