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Over dit boek

Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.

Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.

Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.

Richtlijnen voor gebruik

Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op
automatisch zoeken.

Verder vragen we u het volgende:

+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleindenWe hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uitStuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelhe-
den tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.

+ Laat de eigendomsverklaring staanHet “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.

+ Houd u aan de wetWat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web viahttp://books.google.com

1

https://books.google.be/books?id=0m1hAAAAcAAJ


Broch .

/30-

B



1

り



CCC

1.77

Broch .

Bob- f

L





BEMOEDIGENDE

OR WIKI N Q.

A A N MIJNE

NOORD -NEDERLANDSCHB

LANDQENOOTEN;

bij de afscheiding, der Suidelijke deelen ,

Koningryke,

onzes

DOOR

G. W. BALDÉ.

wtOWIONOIDIONU01010 CAOBOCIO:CISIGINOVANA

Te ROTTERDAM,

de Wod . Pu . TUINZING ,

1830 .



B E F 1 & T.

Mijn zoon , die mede , op 's Konings roepstem , vrij

willig uiltrok , voor Vaderland en Oranje , meen ik geen'

beteren bemoedigenden raad te kunnen geven , dan dien

welke in dit geschrift te vinden is . - Zij , welke in

mijn geval verkeeren , zullen daarom , zoo ik denk , dit

stukje niet onbelangrijk rekenen . - Voor het overige ,

bekreun ik mij niet te zeer , over het oordeel van

schen : daar ik gewoon ben , naar mijn geweten te

handelen , volgens het woord van God , wiens onfeilbaar

oordeel bij mij , boven alles geldt.

men

Bijzondere redenen verpligten mij , geene exemplaren

voor echt te erkennen , die niet eigenhandig , door mij

onderteekend zijn .

Rotterdam , 28 October 1830 .

9 :21:28.6 .

Gedrukt bij H. van den Bergh .



WAARDSTE LANDGENOOTEN !

0101BION

Zoo zien wij dan aanvankelijk eene scheiding ,

tusschen de Noordelijke en Zuidelijke Provinciën

onzes Rijks, daargesteld . daargesteld , door

bewerking van oproer , en trouwelooze verbreking

van den maatschappelijken band , die de onder

scheiden deelen des Rijks zamenbond. De

zuidelijke Broeders mogen , zich nu gelukkiger

bevinden , dan ingelijfd aan onze voormalige ver

ëenigde gewesten ! de ervaring zal het bewij

Wij intusschen , gevoelen over die af

scheiding , voor ons zelven , niet te veel smart ;

daar wij liever Zeven gewesten uitmaken , wel

verëenigd in doel en handel , dan Zeventien vol

twist- en woelzieke rustyerstoorders.

zen .

Wij ge
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voelen ons daarom niet minder sterk en magtig :

alzoo wij onze sterkte niet stellen in onzen moed ,

in onze wapenen , in onze rivieren , in onze ves

tingen ; noch in ons getal wel gezinde - en ge

wapende - Landgenooten ; noch in de hoop, op

buitenlandsche hulp , waarvan wij het ijdele , op

zich zelven , meermalen ondervonden ; maar onze

sterkte is , en moet alleen zijn , in den God onzer

Vaderen , die zich , ook nog in onze dagen , ten

duidelijksten , als onzen God deed kennen en

opmerken. Van waar anders toch die gunstige

bewaring , gedurende de negentien jaren onzer

overheersching. Ja , hoezeer wij vele groote ver

liezen en opofferingen , van allerlei aart , onder

vonden ; 200 waren echter onze rampen , niet te

vergelijken , bij die der meeste landen van Eu

ropa , alwaar het oorlogszwaard, jaren achtereen ,

op de verschrikkelijkste wijze woedde.
Was

die bewarende hand Gods ook niet allerzigtbaarst,

in die zachte intogt der Franschen in ons Vader

land in 1795 , en in hunne plotselinge overhaaste

vlugt in 1813 ? Waaraan kunnen wij einde

lijk , (om niet meer op te noemen ,) anders toe

schrijven : die heerlijke overwinning bij Water

loo , in 1815 bevochten ; alwaar onze , toen nog
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onze

jeugdige Kroonprins , aan het hoofd van jeugdige ,

onërvaren krijgslieden, middelijk door Gods be

stuur , de grootste oorzaak der overwinning was :

niettegenstaande de grootste listigheid , en de

magtigste aanvallen , onzer toemalige vijanden ?

ach ! waren alle die weldaden regt opgemerkt,

en dankbaar behartigd !! dan , hoezeer ge

voelen wij ons allen , (de besten niet uitgezon

derd ,) hier schuldig !! neen ! wij willen , wij

mogen ons volstrekt niet verheffen , ор

braafheid en waardigheid , boven anderen !!

zijn wij misschien minder dan anderen bedorven ;

het is Goddelijke bewaring , die ons niet geheel,

aan ons zelven en aan het verderf overgaf ! het

is God , die ons meerdere voorregten , van ver

lichting en beschaving schonk ! het is God ,

die onze Godsdienstige voorregten in stand hield ,

en ons niet geheel , van onze vrome Voorvaderen

deed ontaarden ! het is God , die ons , door

loutering , aan het koninklijke Stamhuis, te naau

wer verbond ; ons onze vorige verdeeldheid ver

gaf , en die , in deze dagen , de eensgezinde ge

hechtheid aan Vaderland en Oranje, zoo zigtbaar

doet uitblinken . Verlaten ons day , onze voor

malige - zuidelijke Broders; brengen eenige, on
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verbeterlijke booswigten , ons in de noodzake

lijkheid , onzen Vaderlandschen grond , met goed

en bloed te verdedigen ; welk eene sterkte is het

voor ons : God , de God onzer Vaderen begeeft

noch verlaat ons niet !!! laten onze vijanden

dan woelen en werken ; laat hunne magt aan

groeijen en , als ontelbaar worden ; laat hunne

stoute taal bij de klein -moedigen angst en schrik

verwekken ; Hij , die met ons is , is meerder dan

die met hun zijn !!! God is met ons ! laten

wij dan ook met Hem zijn !! Ja , waarde land

genooten ! zonder eene hartelijke gezindheid , om

den God onzer Vaderen getrouw te blijven; zon

der eene hartelijke wederkeering tot Hem , your

ver wij ons , aan afwijking zijner heilige

bevelen , schuldig gevoelen ; zonder ware veröot

moediging voor Hem , zonder geloof en vertrou

wen , op Zijne genadige ontfermende hulp en

bijstand, zullen alle onze pogingen , om te staan

en staande te blijven , ijdel zijn. maar, gorder

wij, of onze Zonen den strijd aan , voor Vader

ļand en Oranje : laten wij het doen in de mo

gendheid des Heeren der heirscharen ! de

handhaving van Zijne eer ; van onze burgerlijke

en godsdienstige voorregten ; van het doorluchtig
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ling !!

Stamhuis , (zedert bijna drie eeuwen onze en der

Vaderen leus ,) zij onze edele en heilvolle bedoe

doen wij het ! in den naam onzes

Gods , die er ons toe roept , met erkentenis onzer

cigene onmagt , en diepe afhankelijkheid van

Hem !! doen wij het ! met het volle ver

trouwen , op Zijnen genadigen en magtigen bij

stand !! doen wij het! niet om aan verkeerde

inzigten , yan haat en eigenbelang , te voldoen ;

maar , om ons te naauwer aan God , en zijnen

zaligen dienst te verbinden , met aflegging van

alles, wat Hem mishaagt! dan , en dan alleen ;

maar ook dan zeker , zal alle geweld , dat zich

tegen ons Vaderland verheft, beschaamd , verijdeld

en verdelgd worden. Strijden wij dan alzoo ,

waarde landgenooten ! den edelen strijd des ge

ļoofs ! hetzij wij het zwaard opheffen , ter ver

dediging van Vaderland en Oranje; hetzij wij in

onze woningen , de goede orde blijven handha

yen .

En Gij, o edele Zonen ! en allen ! die voor

uwe ouders , voor uwe vrienden , voor uwe blocd

yerwanten , of voor u zelven strijdt; terwijl wij

u ! niet ligchaamelijk vergezellen en aanmoedigen

kunnen ; meent niet , dat wij u vergeten !
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ten !

.

komst geven .

neen , wij vergezellen u alom , met onze gedach

wij zenden dagelijks, ja gedurig onze

gebeden voor u , voor ons Vaderland , en voor

geheel het koninklijke Huis tot God op. dit ,

ja dit beloven wijU , 200 dierbaar als Gij en

alles ons zijt. dit , dit zijn onze wapenen,

waarvan wij ons zullen bedienen. O ! acht

ze niet gering ; maar stel ze op hoogen prijs !

Want den Heere der heirscharen , den God onzer

Vaderen , zijn zij welgevallig en dierbaar. - Hij,

Hij alleen kan , en zal in nood , volkomen uit

Hij zal toonen , dat alle magt ,

welke zich tegen ons verheft , onze en zijne vij

anden zijn , wier zinnen Hij verdwaast , om hen ,

zijne langgetergde wraak te doen ondervinden. -

Vrees dan niet ! al ging het getal onzer vijanden ,

het uwe ver te boven .
Hij is magtig U1 de

overwinning te bezorgen ; en Hij wordt best ver

heerlijkt, wanneer wij schijnbaar de hoop zouden

moeten opgeven . denk slechts ! dat het de

Heer is , die moed en sterkte geeft , en die over

wint , ten dage des strijds. denk ! aan de

wonderen , welke God , 200 wel aan ons ,

aan onze Vaderen betoonde. houdt God voor

oogen ! volbreng uwen pligt ! zie op Gods daden !

ons , als
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smeek , en verwacht van Hem alleen , alle heit

en verlossing ! en , hetzij dan , dat Gij, over

winnende wederkeert uit den strijd ; hetzij, dat

Gij , op het ware bed van eer sneuvelt ; Gij leeft

en sterft dan voor God , en Jezus Christus Gods

Zoon , onzen dierbaren Zaligmaker , die dan , in

den dood zelfs , niet van ons scheidt; maar die

ons , wanneer wij zijnen wil volbrengen , zeker

opneemt in eeuwige heerlijkheid.

0 ! hartelijk geliefde landgenooten ! hoe zeer

verheug ik mij , bij de smartclijkste ervaring ,

en bij de bangste vooruitzigten , over God en

mijn Vaderland ! over al het goede , dat God ,

zoo zigtbaar, aan ons , in dezen tijd betoont !

voor die eensgezindheid en rust , der Noordelijke

streeken onzes Lands ; voor dien goeden en be

reidvollen geest , om alles , voor Vaderland en

Oranje veil te hebben. o ! dit is niet bij ge

val ! neen het is God , die ons opwekt; die

ons sterkt ; die ons helpt. het is God , die

daarvoor alleen de eer moct worden toege

bragt. bedrocf U dan niet te zeer ! bij al

het lijden , dat u treft; bij al het akelige , dat

ons voor oogen staat ; maar houdt moed ! want

de Heere , de God der wrake is verschenen , om
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al, wat zich tegen Hem en Zijn ' Gczalfden ver

heft , te verdelgen. toon slechts ! dat Gij niet

onder Zijne vijanden , maar onder Zijnc ware

verëerders en aanbidders wilt gerekend wor

den. denk ! dat Hij , de Alwetende, niet aan

ziet wat voor oogen is ; maar dat Hij harten

en nieren doorzoekt. dat opregtheid , eerlijk

heid , goede trouw , wars van verkeerd en snood

eigenbelang, onze harten vervulle !! en , zijn

er in ons Vaderland , welke zich te voren , aan

onderdrukking, onregtvaardigheid , en mishande

ling hunner mede-burgers schuldig maakten ; o !

dat zij met daden toonen , dat zij, vol van be

rouw , lict vorige, zooveel mogelijk , willen lier

stellen , en alzoo bewijzen , dat zij niet , onver

beterlijk bedorven zijn ; want waarlijk ! het ge

roep der ellendigen , is gekomen in de ooren ,

van den Heere Sebaoth. Hij heeft zich hunne

zaak aangetrokken ; en wee hen ! die het tegen

God zouden willen uithouden, dat liefde, do

plaats van haat en nijd ; regtvaardigheid , die van

onderdrukking en bedrog ; hoogen eerbied voor

God en Zijnen dienst , de plaats van ligtzinnig

heid en losbandigheid vervulle !! dat de Over

heden zich gehcel als Vaders , de onderdanen
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zich als gehoorzame kinderen betoonen !! dat

de lasten , 200 veel mogelijk verligt , met bil

lijkheid geheven , met bereidwilligheid gedragen ,

en niet afgeperst beloeren te worden !! dat

alle ontduiking , van 's Lands wettige inkomsten ,

geheel, of genoegzaam geheel, onmogelijk ge

maakt worde , door zoodanige welten en inrig

tingen , waardoor 's Lands inkomsten verbeterd ,

de zedelijkhied bewaard en aangemoedigd , de

boosheid krachtdadig beteugeld en gestraft wordt :

zonder aanzien van persoon of rang ; zonder

vrijkooping , vermindering of verandering van

straf. dan , dan zouden wij, hoe diep ook

gezonken , weder vrijmoedig het hoofd durven

opheffen. o ! dat alle ware wijsheid toch ,

door Overheden en onderdanen , van God alleen

verwacht, en vurig afgebeden worde !!! dat de

eerlijke niet langer miskend en vergeten , de god

delooze niet langer bevoorregt en aangemoedigd

worde !!! dit zij , of worde het deel onzes

Vaderlands , ja der geheele wereld !!! zoo zal er

alom orde en eensgezindheid wonen , en duurzame

vrede zal eenmaal , de welvaart bevestigen,

Dit geve God , die alles magtig, wiens verstand

ondoorgroadelijk is ! God , wiens liefde geene

-

—
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palen kent , en wiens beloften aller overvloedigst

zijn : in onzen Heer en Zaligmaker , Christus

Jezus !!! Hem worde alle eer en heerlijkheid ,

ook door ons , met een volvaardig , regt dank

baar hart toegebragt: nu , en in alle eeuwigheid !

Allen , die deze opregte gezindheid in zich ge

voclen , zeggen met mij , bij zich zelven :

Eere zij God !

Heiļ zij het Vaderland !

Leve de Koning !

G. IV . BALDÉ.

Xiame

2014





-
-
-



{
.

обо

чее

Ахмурлаг




	Front Cover
	WAARDSTE LANDGENOOTEN! ...

