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Deze
eze Redevoering , met warmte voorgedragen
en met geestdrift aangehoord ,

gaf aanleiding

tot een dringend verzoek der Vergadering , dat
zij. door den druk algemeen worden mogt. De

Heer C. A. SPIN bood kosteloos zijne pers aan ,

en , daar tevens de wensch werd geuit ,dat de uit
gave dienen zoude voor de verminkten en nageble

venen der gesneuvelden in den krijg tegen oproer
en geweld , stemde de Heer J. TEN BRINK Gz.

als Medebestuurder tegenwoordig , en alzoo ter

--

uitgave van zelve aangewezen , edelmoedig toe ;

en de Redenaar heeft daardoor , boven het onver
getelijk zielsgenot ,

dat het medegevoel zijner

Toehoorders hem gaf ,

het duurzamer genoe

van eene aanzienlijke

gen ,

som te storten in ,

het Fonds, tot bovengemeld einde bestemd.

>
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DE

BURGER WAPENING

VOORGESTELD ALS PLIGT.

M. H. BESTUURDERS EN LEDEN DER MAATSCHAPPIJ TOT NUT
VAN ' T ALGEMEEN EN GIJ ALLEN , DIE HIER TEGEN
WOORDIG ZIJT GEËERDE HOORDERS !

In eene der zalen van het Trippenhuis, waar
de

roem

van

Nederlandsch

het

toon wordt gespreid ,

penseel ten

trok veelmalen mijn oog

een krachtig tafereel, waarop eene zwaan , wit
als sneeuw , haar 'nest met eijeren tegen ' eenen
hond verdedigt , die , uit den stroom opschieten
de , de beangste moeder begrimt.

Ziet die ste

vige pooten en daar tusschen het nest ; ziet het
gansche ligchaam daarover heen gebogen , dien
uitgerekten

hals ,

dien

vlammend oog ; ziet de

blazenden

snavel,

geheele kracht der ver

dediging tegen den vermetelen aanval.
hoe hij ook blaffe ,

al

dat

De dog ,

zwemt hij moedig aan ,

al spert hij den vuurrooden bek , al toont hij
de scherpe tanden ,

al dreigt hij met gespierden

klaauw , hij zal het nest niet

verder naderen ;
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de vlerken van de zwaan slaan
spierkracht van den hals

hem lam ,

de

wapent den breeden

snavel ; wee den dog , als hij den aanval waagt !
Hij vermeestert het nest niet , de beangste moe
liefde voor
geeft den strijd niet op , de

der

haar kiemend kroost sterkt haren moed , zij is
den vermetelen dog te magtig.
Behoef ik u , na deze schets , den zin van het
tafereel uit te leggen ? Dat nest is Holland , moe
dig en met kracht verdedigd , in een' der luis
terrijkste tijden van deszelfs bestaan . Laten wij
het

bijzonder

doel

van het tafereel ter zijde,

nemen

wij de

fraaije voorstelling in het alge

meen :

en het

onderwerp mijner rede

voor oogen.

Ik kom

tot

u

spreken

ligt u

over

de

verdediging van den ouden Hollandschen grond .
Dit onderwerp voegt u en mij;

wij

zijn geze

ten burgers van den Staat. Elk onzer heeft zijn
huis en have.
Elk onzer brengt zijn schot en
lot op. Elk onzer heeft zijne regten te verde
digen , zijne

vrijheid

te handhaven , vrouw en

kroost , haardstede en altaar.

Maar past den bedienaar van het gewijde ou
ter zulk eene

stof?

voegt

zij

niet

beter den

staatsman of den krijgsheld ? klinkt zij niet te
barsch in den mond van eenen leeraar der
Christelijke liefde ? De kring van denkbeelden ,
tot het onderwerp behoorende , ligt die niet bui
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ten het stille boek vertrek

en

den vreedzamen

kansel ?
Maar die kansel , Toehoorders ! staat hij niet op
vaderlandschen grond ? dat boekvertrek , behoort
het niet tot het kostbaarst van huis en have ;
die leer der liefde , wraakt zij zelfverdediging ,
predikt

zij

leven voor

niet
de

luide

de

opoffering van het

broeders , ontleent zij niet , tot

aandrang van dien heiligen pligt , al hare kracht
uit het verhevenst voorbeeld ?
Weg dan met kleingeestige, bekrompene voor
oordeelen ; op den kansel worde die heilige pligt
der verdediging van het Vaderland aangeprezen
op den toon , welke dáár voegt.
stoelte staat in den

burgerkring,

den eigenaardigen volkstoon .
nebesten

van

Dit spreekge
het

vordert

De aloude gemee

Griekenland en Italië verzamel

den hunne burgers bij
is hier onze kring ,

duizenden ; eng beperkt

anders gewijzigd

staatsvorm , zijn onze

is

onze

zeden ; doch het Vader

land ,

wáár ook ,

is altijd

het Vaderland , en

waar

het achtbaar Hoofd van den bedreigden

Staat , met aanroep van den heiligsten naam , den
wapenkreet aanhief; hoe zou dáár die kreet een
wanklank

kunnen

worden in eene vaderland

sche maatschappij ?

Of is hij niet hoog ernstig

die kreet ? Daalt zijn toon , en vermindert zijne
kracht bij den dag , bij de afwisseling der om
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standigheden bij wapenstilstand of vreemde be
Vrees en hoop , Toehoorders ! zijn twee

moeijing ?

zonderlinge hartstogten ;

het ligt bewogen

ge

moed opent zich beurtelings voor dezelve ; maar
de hoop is zoo zoet, zoo rustig , zoo gemakkelijk :
de

vrees is vol bitterheid ,

woeling en smart.

Maar de vrees is veiliger dan de vaak

bedrie

gelijke hoop ; de roekeloozen , die zich het gevaar
ontveinzen , komen daarin om.
Met voorzieni
gevaar in

het oog gevat ,

van alle zijden wel beschouwd ,

en onwrikbaar

gen

blik moet het

worden gadegeslagen ,

zal

het

niet

verrassen ,

overrompelen , bederven .
Welaan dan , het ware behoedmiddel tegen het
gevaar ,

de

zelfverdediging

door

burgerwape

ning , te zamen overwogen als onvermijdelijke ,
zedelijke en algemeene pligt.

Verwacht heden van mij hoogen ernst, zon
der
u,

sier van woorden ; de gelegenheid om tot
mijne geachte Medeburgers ! op dit gewigtig

tijdstip te spreken , is mij welkom ,

dierbaar ,

heilig ; ik reken op uw gezond verstand , beschei
den oordeel ,

genegen oor , en vaderlandsch hart.

I. Het zoude een belangrijk onderzoek wezen
in onze jaarboeken , de geschiedenis na te gaan
der burgerwapening.

Hare kracht ontwikkelde

zich ter herovering van ons onafhankelijk volks
bestaan ;

wien behoef ik die onvergetelijke da
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1813 te herinneren , welke de

gen van het jaar

loop der tijden als terug brengt voor den geest ?
Gij ziet hen nog ,

onze brave medeburgers, uit

Amstels wal met eenen tooverslag

het

vreemd

gespuis verdrijven , den ommekeer van zaken tot
stand brengen ; de vijandelijke bezetting der na
burige vesting beteugelen ,

en niet weder kee

ren tot hunne stille beroepsbezigheden, voordat
het oude Nederland onder de bescherming van
den Souvereinen Vorst , uit Nassaus Stam , vei
lig was.
Ofschoon met een tegenovergesteld staatkun
dig doel , ontwikkelde zich vroeger , bij de lan
ding

van

1799 , op

Castricums

duin de magt

van gewapende burgers , zoo dapper , dat vreem
de krijgs-oversten haar huldigden .
niet

de duizenden

Noord -Hollandsche

Ik schroom
vermelden , naar onze

te
kust

gespoed ,

en

met

eer

van daar tot hunne haardsteden terug gekeerd ,
wijl het destijds

ook gold de

verdediging van

den Vaderlandschen grond tegen vreemde over
weldiging.

Ik zal met u de drie vroegere eeuwen , die
ons brengen tot aan de grondvesting van

het

Gemeenebest der Vereenigde Nederlanden , niet
doorloopen ,

om

voor

uw oog

de gewapende

burgers onzer steden , en de opgezetenen van het
land ten reije te voeren ; of u te herinneren de
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wapenfeiten en veldslagen , waarin zij, óf afzon
derlijk , of in vereeniging met vreemde hulpben
den , door moed , kracht, trouw en volharding,
deze

uitstaken ;

korte vermelding moet slechts

dienen , om u te leiden tot eene opmerking, waar
op het bijzonder in het
aankomt.

tegenwoordig tijdstip

Na het vestigen van onzen Staat , en bij den
toenemenden voorspoed van de zeventiende en
achttiende eeuw , leverden de handel en nijver
heid ,

scheepvaart

en

visscherij

aan zoo

veel

handen arbeid ; en vorderden dezelve eene zoo
geheel vrije beschikking van persoon ,
bezigheden ,

tijd en

dat de Nederlandsche burger ,

bij

langen vrede , de behandeling der wapenen ont
wendde ,

het krijgs-rumoer

zijne veiligheid kocht ,
handhaafde.

schuwde en liever

dan met

eigene kracht

' s Lands Regering gaf aan de stille ,

nijvere, huisselijke gezindheid der burgeren toe ;
de schatkist leverde toereikende middelen tot
bezolding

van vreemd krijgsvolk ;

onze dienst

was gezocht bij Duitschers en Zwitsers : de rus
tige inwoners lieten deze gaan en komen zon
der

er

naar om te zien ;

onze grenssteden al

leen hadden bezetting; binnen in het land , be
halve in de hofstad , zag men geene krijgslieden ;
ongaarne werden dezelve binnen gelaten ; noode
in gezelschap geduld ;

de

veiligheid bij nacht
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was in onze binnensteden ligt te bewaren ;

en

het geweer werd in de handen van den arbeids
man nooit , het jagtroer alléén bij den adel , of
de vermogende landbewoners en de jagtbedien
den gezien.
Zoete , gulden dagen mijner jeugd ! hoe ver
rijst gij voor mijne verbeelding ! Dagen van on
bekommerd levensgenot , waarin men van krijgs
rumoer niet anders vernam , dan in een enkel
nieuwspapier , even onverschillig ter neder ge
legd , als opgenomen .

De krijg toch was zoo ver

van onze vreedzame landpalen verwijderd ,
men er geen' kommer van had.

Intusschen

naderden vast voor ons destijds

zoo gelukkig Vaderland
uitwendige
vreemde
van

ons

dat

aanval ,

dagen van beproeving ;

inwendige

staatsgeschillen ,

overheersching,
volksbestaan .

eindelijke opheffing
Onder zoo groote ver

anderingen , als in de staatsgesteldheid der on
derscheiden volken door opgevolgde omwen
telingen werden te

weeg gebragt ,

is er ééne

bijzonder merkwaardig , waarop ik zoo even doel
de , en die regtstreeks behoort tot mijn onder
werp ,

namelijk het langzamerhand

volkomen

afschaffen van vreemde krijgslieden , en het ves
tigen van eenen staat

van gewapende

geëvenredigd naar de behoefte ,

dienst ,

afwisselend in

wapenhandel en nijverheid of akkerbouw ; eene

-
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dienst, waartoe straks,

bij

grooter uitbreiding

van het Nederlandsch grondgebied , en meer dan
verdubbelde bevolking , door jaarlijksche ligting,
de manschappen ligt te vinden waren .
zaken , na vijftien jaren

In dezen stand van

van vereeniging, vrede en uiterlijke rust , barst
een opstand uit door geheel het zuiden van het
Rijk ;

landgenooten ,

onder een vermengd ,

in

hetzelfde leger , in de vestingen , in de steden ,
worden onze vijanden ; bestoken ons , tot nood
weer gedwongen , ongelijk in
verraad

en

onze

geweld ;

getal,

door list ,

naaste bolwerken ,

als bijna nutteloos geworden , zijn onbezet, on
verweerd , onvoorzien ;

en ons oude Vaderland

ligt open en bloot voor de toomelooze woede van
het oproer , de vrijbuiterij, en de roofzucht, tuk
op plundering , ter voeding en kleeding van eenen
berooiden hoop gelukzoekers , vreemdelingen en
moordenaars.
Toehoorders !

aan

gewapende

tusschenkomst

der Bondgenooten schijnt naauwelijks te denken ;
al scharen zich hier en daar elders afgedankte
Zwitsers of Pruissen ,
eigen Land ,

vrij

van dienst in hun

onder onze dunne gelederen ; wan

neer wij ons zelve niet helpen , is er geene red
ding ,

geene uitkomst ; en het oude Vaderland

wordt aan de gunst of ongunst ,

aan de

onze

kerheid der wisselende volksleiding , aan de lang

:
"
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wijlige beraadslagingen der vreemde Mogendhe
den ; aan tegenstrijdig belang, staatzucht en over
wigt van

magt ter prooi

gelaten.

Gezwegen

nog van zoo veel raadselachtigs , als waardoor
onze toestand al meer en meer ingewikkeld en
hagchelijk is geworden ; gezwegen van het open
baar vertrouwen zoo jammerlijk geschokt.

Behoef ik meer bewijs , hartstogtelijken

aan

drang , scherper tinten , donkerder kleuren om u
onzen toestand te schetsen ? Is het waarheid al wat
ik sprak , wezenlijkheid , al wat ik voorstelde ; en
is dan niet de burgerwapening onvermijdelijk ?
Medeburgers !

bij ' s Konings wapenkreet , bij

de roepstem des Vaderlands, bij den nood van
zelfbehoud ,

betuig ik het u ; wanneer wij de

wapenen niet

opvatten ,

wie

zal

ze

voor ons

opnemen ? Roept de zwaan , in het straks geschetst
tafereel ,

vreemde

of gehuurde

vogels

op

tot

verdediging van haar eigen nest ? Staat zij niet
alleen beschermend over het dierbaar gebroed ?
spant zij niet moedig in

al de krachten , ge

bruikt zij niet al de wapenen , die de Natuur
haar gaf ? Zal dan de redelijke mensch niet lee
ren van het redelooze dier ? Of is er eenig voor
wendsel , schoonschijnend genoeg ; eenige reden ,
wigtig genoeg ; eenig beletsel , zwaar genoeg , om
op te wegen tegen de zedelijke verpligting , wel
ke ik heb te betoogen ?

2
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II .

Zelfbehoud en verdediging van het eigen

dom zijn het niet oorspronkelijk in ons gelegde
neigingen , tot onze natuur behoorende ;
wij

daarom

ingeschapen

noemen ;

welke

die tot na

tuurdriften worden verhoogd , en bij den rede
lijken en zedelijken mensch door edeler gevoe
lens moeten geleid en versterkt worden ?

Is het Vaderland een ijdele naam , of zult gij,
onder

den

Vaderland
hebt ;

van wereldburgerschap , uw

schijn
vinden ,

dáár ,

waar

gij

het

wel

en uwe betrekkingen uitbreiden , om de

zelve te ligter te verzaken ? Waar onze wieg en
bakermat stond , waar ons graf gegraven is ; waar
wij geenen voetstap zetten kunnen , of de grond
is doorweekt van der vaderen bloed ; de plaats,
waar onze school , ons bedehuis , ons huwelijks
bed , de veege sponde onzer ouderen , en de ta
fel staat ,

om welke wij

dagelijks onze kinde

ren en huisgenooten , bij feestgenot onze bloed
verwanten

en vrienden vergaderen ;

werk en brood ,

wetenschap

waar wij

en kennis ,

han

del en nijverheid vinden , ja alles , wat de zin
nen streelt ,

den

geest verlicht en met kennis

voedt , het hart veredelt , den omgang beschaaft
en veraangenaamt, is daar niet ons Vaderland ?
Het zij dat eene lange reeks van geslachten , of
gastvrije herbergzaamheid, of eerlijk belang, of
zucht

tot vrijheid , orde

en

onafhankelijkheid

19

ons dit gezegend Land tot Vaderland maakten ;
ontstaat niet uit gevoel van eer , uit dankbaar
heid , uit liefde,de pligt , welken ik aandring : is
die niet hoog zedelijke pligt ? Toehoorders ! volgt
uw godsdienstig gevoel ,

hoe

ook geleid , mijne

aandrift , in het diepst der borst ontgloeid , ver
gunt mij dan ook hier te doen hooren de

ge

wijde godspraak in het groote gebod der liefde;
en u te wijzen op de tranen , door den besten
der menschen gestort over stad en

tempel ; en

u te herinneren de teederste ontferming, welke ,
onder

het

roerend beeld

hare kiekens verzamelt

eener klokhen ,

onder

hare

die

vleugelen ,

de inwoners der heilige stad , tegen den naderen
den ondergang wilde beveiligen.
Van waar toch , van waar anders , dan uit ge
voel van pligt, die edele geestdrift , die jonge
lingen en mannen , zonen en vaders , leeraars van
allen rang , helden, grijs geworden in den krijg , en
rustende op hunne laauweren , reeds heeft weg
gevoerd

tot

aan ,

Is het niet bij

tot
elk ,

op

grenzen ?

die ernstig denkt, diep

gevoelt, eerlijk handelt ,
gade en kroost leeft,

onze oude

vlijtig

arbeidt

en

bij

of het ouderlijk dak bo

venal waardeert ; is het niet het diep gevoel al
leen van pligt, dat alles deed verlaten , om , ge
trouw aan den Koning , het Vaderland te hulp te
snellen ?

2 *
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dat

zelfopoffering ,

Die
gemak ,

van

rust ,

letteroefening en dagelijk

veiligheid ,

schen arbeid ,

verzaken

zoo ligt ,

is het

vooral op den

duur en wanneer het er op aankomt ?

In geene omstandigheid onzer latere Geschie
denis ,

zag men bij
geletterden ,

den ,

aanzienlijken ,

beschaafden eene

vermogen
zoo

alge

meene deelneming ter verdediging van het oude
Deze opmerking verdient te wor
Vaderland.
den nagedacht;

zij pleit voor de degelijkheid

van het tegenwoordig geslacht ,

voor den hoog

zedelijken en godsdienstigen zin , welke van ons ,
Gode zij dank ! nog niet is geweken ; die edele
geestdrift vrijwaart ons tegen vreemden laster ,
partijdige

verguizing

en

miskennenden volks

trots.
Maar , zegt men welligt, wapenhandel en ze
delijkheid laten zich in eene redevoering beter
vereenigen , dan in de wezenlijkheid .

Hoe ! be

zit gij dan alleen afkeer van alle buitensporig
heid in woorden en daden , gij die meent , dat
onder de wapenen geene zedelijkheid bewaard ,
geene
zijn
en

godsdienstigheid

behouden blijven ?

Of

de verleidingen tot drank , spel, ontucht
brooddronkenheid in eene vesting of in

het leger

zoo

groote stad ?

overvloedig ,

als

hier in

eene

Schuilt hier het misdrijf niet vei

lig onder de menigte , biedt zich verboden wel

1
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lust hier niet alom schaamteloos aan , en is het
niet alléén de vreeze Gods ,
de
sten ,

en

het diep besef

alomtegenwoordigheid

des

Allerhoog

welke de zedelijkheid onderschragen , en

voor afdwalingen beveiligen kan ?

Waant men ,

dat , bij een stil , eentoonig leven , bij gemak en
weelde ,

de

onschuld en vroomheid ,

stadig vermaan en bespiedend
den
ling ,

blijven ?
die

oog ,

onder ge
ongeschon

Vraagt het den eerlijken jonge

van schijnheiligheid en vermomming

een'

afkeer heeft ,

hem

terughoudt

en laat hij u zeggen ,
van

het

kwaad ,

en

wat

zijnen

voet bevestigt op het moeijelijk pad van deugd
en wijsheid. Vraagt het den braven krijgsman ,
die zijne dienstjaren getrouw volbragt , en zijne
krijgspligten loffelijk vervuld heeft , en in het bur
gerlijk leven terug keert.

Vooroordeel alleen ,

weekelijkheid , overdrevene teederheid , gebrek
aan menschenkennis doen uitvaren tegen de ver
leidingen van het krijgsleven.

Ligchaamsoefe

ning , tucht , ondergeschiktheid , dagelijksche ver
moeijing doen spoedig en gerust inslapen op het
harde leger , bevorderen de gezondheid , en ste
vigen

de

mannelijke kracht.

Het gevaar , dat

altijd en van alle zijden nabij is , houdt waak
zaam ; nood leert bidden ; pligtsbetrachting geeft
een

zedig

zelfvertrouwen ,

af hankelijkheid

en

het gevoel der

van hooger bescherming sterkt
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het ootmoedig geloof. Onderlinge behoefte ver
bindt den krijgsman aan zijn' medgezel ; gelijke
behandeling

fnuikt

den trots ; gelijke kleeding

bedekt het onderscheid van geboorte en staat ;
en in de ure des gevaars is
eenigd ,

men

naarmate

men te meer ver

sterker gevoelt ,

dat

eendragt magt maakt.

Onvergetelijk uur , waarin ik met duizenden
stadgenoten ,

mijner

in digte

drommen , onze

Amsterdamsche jongelingen en mannen , ernstig
en welgemoed , uitgeleide deed tot buiten stads
poort ! Hoe velen , dacht ik , waren er onder deze
sterkgespierde bevolking uit te rusten , ter we
ring van het dreigend gevaar ! Hoog klopte mij
het hart in den boezem.

Is het nood , op dui

zenden dezer mannen mag het Vaderland reke
nen ;

braaf en

getrouw

zijn

Amstels burgers

aan het Vaderland , aan den Koning. De minste
kreet , die oproerig luidde , met hoeveel geest
drift werd hij niet gewroken ! Moest niet eigen
dunkelijke bestraffing met kracht worden tegen
gegaan ?
stad ,

De rust en veiligheid in deze groote
dag

bij

en

nacht , ongestoord genoten ,

zijn zij niet treffende bewijzen van het gezond
verstand

der

menigte ,

door

gepast onderwijs

gestevigd ! hoe treffend toont zij niet al de geva
ren

in te

zien der wanorde en regeringloos

heid , hier , waar elk eenig eigendom te verlie
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waar

zen ,

elk

goed

heeft , en haardstede

en bloed te beschermen
en altaren weet te waar

deren , hier is een leger op te rigten , groot en
sterk genoeg , om , in vereeniging met de talrij
ke benden der andere getrouwe gewesten , het
hoofd te bieden aan roekelooze muitelingen ; om
eenen vreemden berooiden hoop
die

zoo

gaarne

af te weren ,

tot in het hart van het rijke

Holland , onder schijn van weêrwraak , stelen ,
branden en moorden zou.
Toehoorders ! is nu de burgerwapening

III .

hoog zedelijke pligt , hoe kan er dan twijfel ont
staan omtrent hare algemeenheid ? Zou dan eene
vergelijkende berekening onevenredigheid kun
nen aanwijzen tusschen de gewapende burger
magt van eenige

stad in het oude Vaderland ,

en derzelver bevolking ?

Welk Amsterdammer

zou de ongunstige uitkomst zulk eener bereke
ning voor de stad kunnen dulden ?
Zou zij in
waarheid bestaan ? Losse dit vraagstuk op wie
Gebrek

kan.
zelve

kan er

aantal
aan

aan

zeker niet zijn , dat bewijst het

vrijwilligers,

te

geestdrift bij de bevolking

brengen

ter

die

reden

genoeg hadden

verschooning.

Of wordt

die geestdrift

gematigd

lemmeringen,

plaatsvervanging , vertraging, af

door

zoo

menige

be

wijzing, waar bescheidenheid en te gemoetko
ming

verwacht moesten

worden ; onzekerheid
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material

van den gang des bestuurs ;

onwisheid van ons

aanstaand lot , dat af te hangen schijnt van Bond
genooten , welke, gelijk altoos, ook nu hun eigen
belang

het

allereerst

zullen

beoogen , en niet

vergeten kunnen, hoe groot eenmaal het kleine
Nederland was door vrijheid , koophandel, land
bouw , scheepvaart en eendragt.
Medeburgers ! Met wat regt zouden vreemden

beschikken over het oude Gemeenebest der Ver
eenigde Nederlanden , dat zijn eigen volksbestaan
herwonnen , zich zijnen eigen' Vorst gekozen , goed
en bloed heeft opgeofferd voor zijne andermaal
bedreigde

onafhankelijkheid ?

Berust dan

grooter uitgebreidheid van grondgebied ,

in

of ge

tal van bevolking , het regt om de natiën te ver
deelen , te verspreiden , te drijven als eene kud
de schapen ?
Is er in Amsterdam geen geld genoeg om wapenen
te betalen ; zijn er geene kooplieden genoeg , om die
te ontbieden ; heeft men ons nog iets te vergeefs ge
vraagd; worden niet reeds verminkten in den strijd
tegen oproer en geweld ondersteund , en wedu
wen en weezen geholpen ; hebben uitgetrokken
vaders van huisgezinnen niet de geruststellende
zekerheid mede genomen, dat hunne stadgenoo
ten zorgen voor achtergelaten gade en

kroost ;

was de inteekening niet ruim ; waren de bijdra
gen

van

minvermogenden

en van dienstboden
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niet mild , uit godsdienstige dankbaarheid , chris
telijk gevoel en liefde voor Stad en Vaderland ?
Waar het de hoogste belangen van dat dierbaar
Vaderland geldt,

heeft elk burger van gezond

verstand , en die schot en lot betaalt, het onbe
twistbaar
oordeel.

regt

van

vrij

onderzoek

en bondig

Het groote vraagstuk is door

gemeen gevoelen

van

het

het volk der oude

al

Ver

eenigde Gewesten , en de stem zijner vertegen
woordigers beslist.

De afscheiding bestaat.

De

Koning zelf heeft haar erkend. Tegen elken twij
fel deswege druischt onwillig aan het verstand ,
het gevoel , de ondervinding, de eer , de liefde
tot het oude Vaderland.

Voor den Vorst ,

in

volkomene vereeniging met hetzelve, gloeit lief
de in het eerlijk hart ; wij schenken ons ver
trouwen niet ten halve ; opofferingen , ja , wij zijn
gereed , maar weten willen wij waarvoor ; oud
vaderlandsche

trouw zij onze waarborg; open

baarheid vergezelle haar; eenvoudigheid , zuinig
heid ,

verantwoordelijkheid en kracht van

be

stuur , zij alleen kunnen het vertrouwen vesti
gen ,

het

crediet doen herleven ,

meren ontsluiten ,

de schatka

en ons onafhankelijk volks

bestaan verzekeren.
Wij zijn met ons kleine
Men late ons vrij, met ge
Land te vrede.
zetheid ,

kalmte ,

rust ,

naar

onzen

landaard ,

met onze zeden en gewoonten werken ; hande
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len , varen en bouwen ;

en wij misgunnen geen

volk der aarde eenig voorregt .
Maar men beschikke over ons niet eigendun
kelijk ;

men

rande

onze grenzen niet aan ;

de

Hollandsche Leeuw zetelt zich in zijnen ouden
tuin ; de pijl-bundel zij dunner
band hecht is ,

wanneer de

wordt die oude bundel onver

breekbaar ; en nog kan het zijn : » Eendragt maakt
magt."
Verlangt gij dit , brave Medeburgers!
gen dit met ons de duizenden ,

verlan

die deze stad ,

de twee en een half millioenen , die den ouden
Staat bevolken ,

wel

dan ,

drukt dat verlan

gen uit , bescheiden , bondig en met kracht. De
Staatswet

worde

gewijzigd

naar

onze tegen

woordige behoeften , redelijke wenschen en ware
belangen !

Vóór zeventien jaren kwaamt gij de Mogend
heden vóór ; gij riept van de oevers der Theems
Oranje

terug ;

de Dam en het Paleis daverden

op hunne pijlers, bij Amstels eerste welkomst
groet aan Neêrlands Vorst ; hier werd Hem de
hoogste magt

opgedragen ; hier in den tempel,

waar RUITERS assche rust , in het gewijde koor ,
zwoer Willem I zijnen plegtigen eed.
Elke
dag van deze maand brengt gewigtige herinne
ringen aan

Het zij

niet

te vergeefs dat wij

eens de hagchelijke kans hebben gewaagd ! Nu of
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nimmer.
ming ?

Doch

waartoe

voert deze

uitboeze

Tot den gebiedenden pligt der burger

wapening , meer algemeen , meer volkomen , zoo
als het was bij onze Vaderen , wanneer zij stre
den voor haardsteden en altaren , voor de vrij
heid en het onafhankelijk volksbestaan .
Of meent gij , dat Europa het oog niet meer
op u gevestigd houde ? Van vreemden laster
zuivert ons eenmaal
denis.

de

Maar hoe zijn

onpartijdige Geschie

wij

eerbiedwaardig

worden in het oog der volken ,
een

vierde

van

ten

geschokt ,

eene
door

na meer

eeuw door

dan

burgertwis

buitenlandsche

roofd , door dwingelandij

ge

list

be

verzwolgen te zijn ?

Hoe ? Door zelve onze boeijen te slaken , en
het oppergezag te vertrouwen aan het oude
Stamhuis.

Een

grijze

straften reeds

held en wakkere
het

muitziek

zeelieden

rot ,

verraad

be
en

moord : en de Schelde kondigt den volken der
wereld den alouden roem van onze vlag. Bel
gië is opgeroepen voor de regtbank der waar
heid en der geregtigheid ;

maar

ook

het oude

Nederland wordt gadegeslagen met angstige ver
wachting.

Zullen wij dalen of rijzen in het oor

deel der volken ?
bewaren ,

Zullen wij een rein geweten

of moet schaamte ons aangezigt be

dekken , wanneer wij door onze schuld verloren

1
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Toonen wij ons

zullen hebben wat ons rest ?

de achting van Europa waardig door achting
voor

ons zelve !

op goed beraad ,

En die achting gronde zich

perkte opofferingen !

Medeburgers ! wat is geld

en goed , zonder Vaderland ?
zonder eer ?

en onbe

kracht van daden ,

Wat is een volk

Waar zetelt de vrijheid , dan in

de wijkplaats van verlichting, zedelijkheid , een
dragt en godsvrucht ?
Ja , ik noem haar luide die schutsvrouw van
ons volk.

Godsvrucht is de hechte

ons volksbestaan .

Zoo was

steun

van

het oudtijds,

zou

het nu nog zoo niet wezen ?

Of voert de nood ons niet tempelwaarts, ver
hoogt niet het gevaar den godsdienstigen zin ;
geeft het niet kracht aan het gebed , tranen aan
het berouw , toon en klank aan het gezang ,
sterkte aan de deugd , innigheid aan de liefde ?
Dáárvoor zij den
En wilt gij,

Allerhoogste lof

en

dank !

Stadgenooten ! het bewijs van de

kracht eens godsdienstigen bestaans; laat mij u ,
aan de hand van eenen eerwaardigen
overvoeren in Antwerpen ,

die

stad

getuige ,
van

ver

schrikking, onder het gebulder van het geschut,
het gefluit der kogels , het geknetter der bommen ,
en de uitbarsting der vlammen ; laat mij u dáár
van eenen Belg doen hooren de taal der ang
stige vroeging , die kortelings nog was de taal
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van ongeloof en losbandigheid. Hoe hechtte zich
de

roekelooze ,

bij

de

vrees voor het keeren

der oorlogskans , bij de

ontveinsde

schuld van

verraad en moord , hoe hechtte hij zich aan den
weerloozen man , die moedig overal verkondig
de het woord van God en den Zaligmaker der
wereld !

Doch ,

woestaard ,

om

keert ų af van den verslagen'
oog

het

te vestigen op eenen

anderen aanvoerder van het oproer , die in het
redden

van

benarde

zijne

tegenstanders

ge

kwetst , verminkt , vervolgd ; in het beschermen
van

onschuldige

vrouwen ,

kinderen

en grijs

aards vergoeding vond voor zijne schuld , terwijl
hij

het

smeekend

vestigde op

oog

het heilig

beeld van den gezegenden Verlosser.
Toehoorders ! volgt nog eens

Vat nu moed ,
den leeraar ,
der

treedt met

en

verschrikking,

het

hem ,

in dat uur

gasthuis binnen , waar

de verminkten in doodsangst uit hunne kribben
waren gekropen , om veiligheid te zoeken tegen
den

verdelgenden

slag der boinmen ; plaatst u

aan de sponde van eenen Hollandschen krijgs
man , die kalm den dood afwacht op zijne een
zamelegerstede;
meldt ,
het

hoe

hij

die

verhaal nog eens

sterven ;

met

veege

lippen

ver

in het Euangelium van Lucas
had

de. Zaligmaker ,

gelezen

zeide

hij ,

van

Jezus

had voor

zijne vijanden gebeden , voor hem , armen zon
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daar, zou Jezus ook wel bidden ;

in die stille

deemoedige verwachting wenschte hij nog eene
laatste voorbidding, en stierf getroost.
ongeloof en

vrijgeesterij ,

in

de

Ziedaar

ure , des

ge

vaars , gesteld tegen over de kalme gelatenheid
der eenvoudige godsvrucht.
En nu ,

wat

is het besluit ?

Dat wij , geen

van ons allen , zonder een hecht geloof , bestand
kunnen zijn tegen de kracht van het geweten ,
ontwaakt in de ure des gevaars ; dat er geene bij
zondere vrijheid bestaat zonder de waarheid ; dat
godsvrucht en deugd alleen de hechte steunsels
zijn der zedelijke en burgerlijke vrijheid ; en dat
onderwerping aan het hoogst gebod alleen

ons

gewent aan getrouwe pligtsbetrachting, terwijl
de hooge moed van het bevredigd geweten , bij
de wisselende kans ook der heiligste zaak , ons de
toekomst rustig te gemoet voert , en waarborgt
tegen zelfverwijt en schande.

Toehoorders !

op elk onzer rust eene groote

verantwoordelijkheid , als burgers van den Staat .
Ontveinzen wij

ons

die

verantwoordelijkheid

niet; ernstig , hoog ernstig is onze toestand; de
roekelooze is gelijk aan hem , die daar slaapt op
den top van eenen mast , in het holle der zee .
Wie het gevaar veracht ,

voorbijziet ,

verbeu

zelt , komt in het gevaar om .
Waken

wij

dus

allen .

Te

wapen

al

wie
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kracht in de spieren , al wie moed in het hart
heeft !
En nadert de nood , 200 volgen de
scharen der burgers elkander , en niemand blij
ve achter , waar het geldt Vrijheid , Vaderland
en Koning!
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