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In de maend Maerte Jestleden , heeftVrankryk aen
geheel de wereld eene nieuwe ontstigting gegeven ,

die de diepste verontweerding verwekt heeft in ' t

gemoed van alle menschen aen wie nog het minste

gedagt van eer en deugd overblyft.

Het komt van op nieuws te doen blyken aen alle

de Souvereynen , aen al het Volk van Europa , dat

zy geen rust, geen geluk te verhopen hebben , zoo

lang het onder geene strenge voogdye is , die zyne

zinneloosheyd kan intoomen , en beletten dat zyne

nabuerige volkeren op nieuws zyne slagoffers niet

worden .

Want hoe heeft zyn gedrag geweest sedert twee-en

twintig jacren tot dezen dag ? Eene raezende zinne

loosheyd heeft zig overweldigd van deze Natie , sedert

den 14 Julius 1789 , en deze heeft altyd aengegroeyd

tot dezen oogenblik .

. Heeft men het niet zien beschimpen , vernederen ,

veragtelyk ontweerdigen de Koninglyke Majesteyt in

zyne Constituante Vergaedering, zoo babbelagtig als

bedriegelyk ?

Zyne eerloose Nationale Conventie , heeft zy niet

geheel de wereld verschrikt door zyne Konings-moord ,

de ontelbaere moorderyen , de uytbanning van alle

geestelyke gevoelens , van alle zeden , van alle deug,

delyke saemenleving ? Is het zy niet die de verderf

felyke oorlogen begonst heeft , strekkende tot ver

nieting van alle wereldsche gemeynzaemheyd, onder

voorwendzel, zoo verraederlyk als belacchelyk, van

eene verdigte vryheyd en gelykheyd ?
Heeft men oytzoo zien verwoesten , het volk

uytputten met meer maniere als onder zyn uytwer

kende Directorye , noyt verzaedigd van ' t goud en
meer plunteragtig, listiger als Cartouche en Mandrin ?

Wat heeft in 't vervolg deze Natie gedaen onder

zynen Corsicaen , onder zynen Napoleon of Nicolaes

Buonaparte? Zy en heeft niet opgehouden van aen

geheel Europa eenen vernielenden oorlog aen te doen.
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Zy heeft die verwoest geduerende vyftien jaeren , van

Moscow tot aen Cadix , van Hambourg tot aen Ra

gsua en Sicilien. Eyndelinge zy heeft Egypten gaen

met bloed besproeyen , en tot de puynhoopen van

den ouden Tempeľ van Jerusalem gaen onteeren ; zy

heeft bewezen dat den roovers-oorlog het eenigste

element geworden was , waer in deze zotte Natie iu

het vervolg konde leven .

De Mogendheden van Europa , beurtelings verne
derd door de woedende militaire loosheyd van dezen

Corsicaenschen meester baenstrooper , die zig aen hun

hoofd begeven had , hebben eyndelinge het gevoelen

van hunne eygen weerdigheyd hernomen ; zy heb

ben opgehouden in hunnewederzydsche oneenigheden

van zoo weynig belang ; zy hebben zig te saemen

vervoegt het gepasseerde jaer , hebben dit monster

Nicolaes nedergeslaegen, en hebben gedagt den oor

sprong te dempen van deze onophoudelyke oorlogen ,

met op den Troon van Vrankryk te plaetsen zynen

wettigen Koning Louis XVIII , den besten , den regte

veerdigsten en vrede-lievensten van alle Koningen.

Indien wy de gebeurtenissen niet beschouwd hadden ,

zouden wy konnen gelooven dat deze Natie, die zig zelfs

geplunderd en gemoord heeft geduerende zes-en-twin

tig jaeren , niet zoude konnen verdraegen hebben de

regtmaetige en vredelicvende regeering, vait zynen
goeden Koning Louis XVIII, van welke verheven

deugden wy oog -getuygen geweest hebben , gedue

rende zyn verblyf tot Gend.

Terwyl datžy sedert thien maenden , in hetzy

geniet waeren van zyne goedertierentheyd en van alle

de voordeelen van de vrede die hy hun bezorgd had ,

verstouten zy zig, met hunnen Nicolaes Buonaparte ,

eene der schandelykste saemenzweeringen te smeeden

die oyt in de wereldsche Jaer -Boeken kan aengehaeld

worden ; zyn gansch leger en vreesde niet meyneedig

te zyn , zynen Koning te verlaeten , niet tegenstaende den

ecd van getrotuwigheyd die zy hem gezwooren had

den ; hem te dwingen met geheel zyne Famillie ,

eene schuylplaets te zoeken in het Gastvry Belgica ,

en te plaetzen op den Troon , den moorder en eeuwig

duerenden stoorder van Europa. Wat is'er uyt gespro
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ten ? Eenen nieuwen oorlog, in dezen oogenblyk, veel

schrikkelyker, meer tegen - borgerlyker als alle de

yoorgaende.

Hoe doet hy dien ? Nog niet voldaen van geheel

het leger tot meyneedigheyd gebragt te hebben ; dien
schaemteloozen booswigt, waepend nog al het slegt

volk van geheel Vrankryk , alle de gevangenen in de

huyzen van zekerheyd , waer van hy benden van

bloed -dorstige menschen maekt, onder den zagten

naem van Vry- Compagnien . Hun voornemen was,

van zig in wanorder en met duyzenden in het Neder

land te werpen en alles te verwoesten.

Waerom doet hy 'eyndelyk dezen oorlog ? Om zig

in zyne onregtveerdige bezitting te behouden ; om een

Carnot , een Fouché, een Caulincourt, en geheel

zyne schelragtige bende die hem in zyn schandelyk

voornemen geholpen hebben , staende te houden . "Tºis

eyndelinge om Europa op nieuws te overvallen , te

plunteren , te verwoesten , te vernielen en zelfs te ver

drukken en te verpletteren al wat zig ook nog eerlyk

'bevind in Vrankryk. Alle middels zyn voor hem goed ,

als zy maer eenen goeden uytval belooven, wagt hy

niet van die in ' t werk te stellen , waer over Spai

tacus, Attila en Tamerlan zig zouden geschaemd.

hebben.

Indien het gepasseerde jaer , als wanneer de Groote

Mogendheden , tot de hoofd -stad hadden van dit

schuldig Vrankryk , zy een graen min van grootheyd

vån ziel bezeten hadden , zy en hadden dezen vree

den roof- vogel niet laeten ontsnappen die nu op

nieuws hunne duyven wilt verscheuren . Zy hadden

dit zoo genaemde Fransch volk gemuyl-band , die aen

zien word voor wettiglyk den Tyran wedergeroepen

te hebben , en die nu niet meer is als eene bende

baenstroopers en vervaerelyke vrybuyters van 't land.

Zy hebben te veel betrouwen gehad in het een en

het ander ; zy en hebben niet gedagt dat de mensche

lyke boosheyd zoo hoog konde stygen , tot waer zy nu

gebragt is in Vrankryk ; zy hebben geloofd aen den

besten zin van deze zelve trouwelooze en oproerige

die tegenwoordig nog dit Koningryk regeeren ; zy heb;
,

ben volmaektelyk bedrogen geweest.
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Want ziet de kragt zoo schielyk als magtig , waer

mede dit gespuys en zyn opperhoofd als raezende op

Brussel zyn gekomen , van den 15 Julius lestleden ;

tot den 18 , dag wanneer zy volkomendlyk verslaegen

geweest hebben , in eenen der hardnekkigste , bloe

digste , maer ook luysterlyksten Veldslag voor de

Geallieerde, die oyt geleverd geweest heeft. Indien de

baenstroopers victorieux geweest hadden , de plunde

ringe , moorderye, brandstigtinge , verwoestinge van

den staetkundigen en borgerlyken staet van Belgica

waeren de cerste gevolgen , Belgica en was in wezen

niet meer ! Dank word bewezen aen de waere Hel:

den Wellington , Blucher en Bulow , en aen onzen

welbeminden Erf- Prins Oranje Nassau , die door hun .

nen bewonderden moed , van onze hoofden gedraeyd

hebben deze verwoestende plaege.

De ontzaggelyke Legers der Geallieerde Mogendhe

den , overstroomen alreeds, met'er waerheyd op hun

ne beurt het Fransch grondgebied , en bereyden zig om

kragtelyk in te sluyten dezen helschen aenslag der op

roerige , tegen het menschelyk geslagt en de Burger

lyke saemleving. Wy bidden God dat het mag geluk

ken dat zy hun geheellyk verstroeyen , en wy verho

pen dat het zal zyn .

Maer als het hun gelukt is , moeten hunne legers

eeuwigduerende in Vrankryk blyven om zyne onrusten

gerust te stellen , om zyne militaire uytzinnigheyd in

te toomen , en te beletten alle oogenblikken weder je

keeren om zyne gebueren te verwoesten in het aeň

komen van zyne woede ?

Van alle Staeten van Europa, Belgica is het meeste

blootgesteld , en het is byna altyd met verwoestinge,

dat de Franschen hunne oorlogen beginnen . Hunne

grens-paelen van Duynkerke tot aen den Rhyn zyn

opgehoopt van sterkten , waer dat geheel Belgica met

moeyte een bezit , door middel van dien , en kan
zy

ne staetkundige gelegentheyd niet anders aenzien wor

den als voor volkomentlyk onzeker. Dezesterkten zyn

daerhy van een zoo goede aengelegendheyd dat zelfs

in dezen oogenblik de werkingen der Geallieerde legers
kwellen.

Is den tydstip niet gekomen om aen Belgică eene ,
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redelyke borgstelling te geven , tegen de woede van

dit zoogenaemd Fransch Volk, zoo onrustig , zoo

vreed ? Byna alle zyne sterkten van eerste linie , van
Cales tottot aen den Rhyn , hebben eertyds aen

Belgica toebehoord , en hebben’er maer afgetrokken

geweest door overwelding van Vrankryk , die t’allen

lyde de Nederlanden begeert heeft , en zal'er niet van

ophouden zoo lang het Vrankryk zal zyn. Waerom.

moet ecn kleyn volk , getrouwig en vreedzaem , land

bouwer en vernuftig, verheven door alle de borgerlyke

deugden , eeuwig aen de eygenzinnigheden , aen de

oorlogzugtige raezernye en aen de afperssingen van

zulke boose gebeuren blootgesteld zyn ; zonder al zynen

kant eenige verdedigings middels te hebben ?

De groote Opperhoofdige Vorsten van Europa, ko

men van op te regten in hunne wysheyd, dit Volk ,

in de weerdigheyd van Koningryk , onder den be

roemden Willem den I , waerschynelyk om'er van

eene grenspael te maeken , tegen de wulpsheyd en be

geerte der Fransche. Maer hoe sterker die grens- pael

zal zyn , zoo veel te meer zal hunne meyning ver

vold
zyn . Zoo dan met aen Vrankryk af te nemen ,

en aen Belgica te voegen de eerste linie van de sterk

ten , ten minsten tot daer in begrepen den loop der

Maes, men ontneemt alsdus niets van hun ; het

zyn maer veroveringen dat men hun zoude doen terug

geven . Alsdan zoude Belgica eene redelyke borgstelling

tegen de Fransche invallen hebben , en hunne woede

I zoude een weynig getemd zyn . Engelanden Pruyssen

schynen alsnú de opregte natuerlyke Bondgenooten

van onzen Koning der Nederlanden te zyn ; en hoe
sterker hyzal zyn , hoe meer de twee andere Staeten

bedekt zullen wezen.

Als'er cene andere borg-stelling moet zyn voor 't

noorderlyk Duytschland, en aen Pruyssen , de sterkten

van Sedan af, tot en daer in begrepen Landau ,

konnen dit wel geven ; en het overmaeken van Stras

bourg in de handen van Oostenryk of Beyeren , zou

den ook konnen helpen om vast te stellen de voog

delyke noodzaekelykheyd aen Vrankryk , voor de ruste.
van zyne gebeuren .

Maer, laet ons niet voortgaen de inzigten der Groote
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Mogentheden dies aengaende andere Stacten ; laet ons

eygentlyk de onze oppassen , om dat’er geen is die

meer gedreygd is ; en die meer noodig heeft , hem te

versterken al den kant van Vrankryk. Noyt schoonder

gelegentheyd heeft'er geweest , om tot dit oogwit te

geraeken , noyt zal’er zig een beter vertoonen , en eens

die laeten voorbygaen , zy en zal zig noyt meer

aenbieden.

Men had zig verwagt aen deze werking van 't voor

lede jaer. Maer de grootmoedigheyd der Groote Vorsten ,

hebben'er hun zekerlyk aen geweygerd , in de hoop

dat dit Fransch Volk , zoo boos zedert zoo veel jaeren ,

zoude wederkeeren tot bekeering ; en het is mogelyk

een opzigt , waerom dat geene

oorlog geeyscht hebben , naer hun volkomentlyk ge

slaegen en overwonnen te hebben . Maer van daeg , dat

hy komt preuf te geven van nieuwe geweldenaryen,

tegen hunnen goeden Koning , dat zy niet meer be

kwaem zyn een regtmaetig en vreedzaem Gouverne

ment uyt te staen ; dat zy maer in de ongerustheyd

der heymelyke saemenspanningen konnen leven , der

raezende staetsomwentelingen en der bloedige over

winningen. Dat zy maer eene bende struyk -roovers en

land-viy buyters geworden zyn , die men zoude moeten

uyt de Wet der Natien roeyen , het schynt noodzae

kelyk te zyn , van te beletten zoo veel mogelyk , aen

zulk een Beeren volk , zig zoo gemakkelyk te verspreyden

uyt hunne hollen.

De groote Mogendheden van Europa en zullen altyd

niet vergaederd zyn , gelyk zy waeren in den oogen

blik van de ontscheping van Buonaparte ; zy en zul

len ook niet altyd eens-gezind zyn gelyk tegenwoor

dig. Hadde Buonaparte zyn misdaed uytgesteld tot de

sluyting van het Congres van Weenen , tot de terug

komst van iederen Souvereyn in zyne Staeten ; tot

de vermindering op den voet van vrede van hunne

legers ; hy hadde zekerlyk veele land -streken over

meestert , bezonderlyk Belgica , voor aleer dat de

Mogendheden in staet zouden geweest zyn den storm

te stutten van zynen nieuwen Robespierrisme ; en als

dan bunne groote Overwinningen van 1814 , wae

ren tot niet gebragt. Maer had Belgica verzekert
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geweest door de eerste linie sterkten tot aen de Maes ;

had Pruyssen in bezit geweest van deze linie tot aen

den Rhyn ; Oostenryk of Beyeren hun op Strasbourg

gesteund ; Vrankryk zoude zig in eene sterke voogdye

genoeg gevonden hebben , om niet te durven beginnen

de ongelukken die zy medegedeyld heeft, in zynen

barbaerschen inval in Belgica van den 15 Juny lest
leden.

De vermindering van die sterkten van Vrankryk ,

zal weynigen indruk geven aen zyne voorgaende magt ,

om dat deze versterkte uytterste paelen weynig diepte

hebben ; in tegendeel dat het Ryk van Belgica door deze

verkryging zoude bekomen , den eenigsten graed van
bestendigheyd, die zy noodig heeft.

Want waere het zaeke dat het noodig geoordeeld

wierd , gelyk men van voornemen is , daer eenige

nieuwe sterkten te bouwen , hoe menigte voortsbren

genden grond , nuttige stigtingen , en zoude men niet

moeten opofferen op zoo eene kleyne uytgestrektheyd

van land , en wat zoud'er blyven om dit te verdedigen ?

Ten anderen , wat voor schroomelyke kosten en zoud

hun opmaeken niet veroorzaeken , die alle jaere alle

de schoonste inkomsten van het Ryk zouden verslin

den , en den Koning in de onmogelykheyd stellen van

oyt de contributien te verminderen, gebragt op eene

onmaetige fransche geweldenarye, aen eene onverdrae

gelyke schatting ? Waer aen den anderen kant de Fran

sche sterkten geheel opgemaekt en hunne kosten ver

geten zyn ; den staet van oorlog is in wezen ; de

middels om die te bekomen zyn genoegzaem , en

waerom zoo eene schoone gelegentheyd verzuymd'

om Belgica te versterken , die geene bekommering , aen

geen Mogentheyd , kan toebrengen ?

Zekerlyk zullen de Franschen met alle hunne magt

uytvallen , met hunne gewoonelyke hooveerdige bab

belingen , tegen deze zoogezeyde verdeeling van hun

Ryk ; tegen deze vermindering van hunne middels van

verdediging ; en zullen onze voorwerpen als vraekroe

pende onregtveerdigheyd beschuldigen , en tegenstree

vend aen de Fransche eer , etc. etc.

Maer wat gaet ons hun geschreeuw aen ? Zy en heb

ben die van andere niet aenhoord , en wy en moeten de

>
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hunne niet aenhooren. In tusschentyd 'wy verzoeken

hun van de volgende aenmerkingen te macken :

10. Dat alle die sterkten , met hunne grondgebieden ,

eertyds deel gemaekt hebbende yan Vlaenderen , Не.

negauw , 'tNamuersche , ' t Luyksche en ' t Luxembourg

sche ; daer zy van afgezonderd geweest hebben door

de magt en de verovering ; en dat eene andere magt ,

cene andere verovering mag , door het zelve regt , hun

hegten aen hunne respectieve corpsen .

2°. Dat die sterkten aen Vrankryk meer dienen om

hunne naebueren aen te tasten , te flauw tegen hun ,

als om zig te verdedigen ; dat zy'er indringd als het

hun gevalt ; terwyl dat zyne naebueren niet konnen

tegen hem , naementlyk uyt oorzack van die sterkten .

Wy onderstellen dat de Geallieerde Mogentheden zig

genoegzaem zullen overtuygen van de waerheyd , in

dezen oogenblik zelfs, en het is te hoopen dat zy'er

eenig aendagt op zullen nemen . Eyndelyk in onze onder

stelling , en om niet te veel te willen , zyne sterkten

van tweede en derde linie , blyven 'hem , en zyn ge

noegzaem tot zyne verdediging.

30. Dat het onstaetkundig zoude zyn , om niet te

zeggen onregtveerdig , van de minste agt te nemen

op die zoogezeyde Fransche cer , die in niet anders

bestạet , als in trotsheyd en gesnor. Zonder te spreken

yan de oude tyden , wie hebben wy gezien aen het

hoofd zedert de revolutie van dien Franschen eer ? Wy

hebben'er gezien een Camille Desmoulins , ecn Mi

rabeau , een Gorsas, een Hebert, of vader Duchene ;

een François de Neufchateau , cen Brissot,een Bailly ,

een Marat, een Chaumette , een Danton , een Pethion,

een Robespierre, een Fouquier Thinville , en een hoop

al gelyke monsters,die nietanders gepreekthebben als de

godloosheyd, de diefte, de verkragting, de pluntering

en de moorderye. Daer heeft men eenige van die menigte

apostels van den Franschen eer gedurende de Repu

bliek , en nog heb ik alle de Jacobinieren uytgelaeten.

Wie heeftde Fransche eer ondersteund geduerende

het Consulaet en zyn Keyzerryk ? Is het niet een Ræ

derer , een Merlin , de Ministers Cochon , Chaptal ,

een Regnault-de- St.- Jean -d'Angely, een Molé, een

Carnot, een Caulincourt , een Fouché , een Queval ,
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eu cen hoop andere koopmans van geveynide reden

schryvers, van veranderlyke en valsche grond-regels

waer van zy hun bediend hebben in verkeerden zin ,

met de laetste onbeschaemdheyd , dan in het voordeel

van d'een party , dan in het voordeel van een ander ,

volgens den nood van den oogenblik ? Op de terugkomst

van den Koning in Vrankryk, hebben zy hem niet toc

geeygend alle de deugden , en aenBuonaparte alle de

ondeugden ? In den aftogt van den Koning, genoodzaekt

door den inval van Buonaparte, die verranderlyke

meyneedige , hebben zy niet aen den Koning toegeschre

ven alle de ondeugden , en alle de deugden aen Buo

naparte ? Waer isdan de Fransche eer ? Als zy
sedert

vyf-en -twintig jaeren , in de eerste Personnagien van

den Staet niet berust heeft, waer heeftzy
dan berust ?

Het besluyt is dat het zoogenaemde Fransch Volk ,

verlooren heeft alle gevoelen van eer , van regtzinnig

heyd en van zedelykheyd , en dat zy niet meer moet

gerekend worden onder de gepoliceerde Natien van

Europa , zoo lang als zy hunnen stroop -meester niet

overleveren aen de vraek der Souvercynen. Is het uyt

eenpunt van eer dat geheel de Natie meyneedig geweest

heeft aen den Koning , en is gekomen om Belgica van

Charleroi af tot dry ueren van Brussel, te verwoesten ?

De Decreeten waeren gereed om aen Belgica te ont

nemen alle zyne geld-munt, alle zyne lynwacten , lae

kens , hoorn-vee , en hun niet te laten , zelfs geen

levensmiddelen; en dat is de Fransche eer ? Als de

publyke baen -stroopers het willen gelooven , den mensch

met het minste oordeel en kan het niet gelooven ; en

hy zal alle middels nemen , om verre van hem te ver

wyderen , zulk een punt van eer .

4°. In den inval van Buonaparte , in Vrankryk ,

in plaets van 'eene enkele pooging te doen om hem

terug-te-dryven, om den Koning te behouden , en eene.

andere revolutie te ontgaen , heeft de Nationaele Garde

zig liever beest getoonden de linie-troepen meyneedig.

Geduerende dat den Koning zyn verblyf tot Gend ge

houden heeft, eene groote menigte getrouwe onderdaė

nen zyn hun by hem komen vervoegen , en de burgers

der steden , alsook de buytenlien , hebben hun het

logement en kost moeten bezorgen. Onder hun heb
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ben zig misschien eene groote menigte gevonden , ook

van die oude militairen en requisitie-broeders, die cer

tyds ons verdrukten met zoo veel beleefdheyd , en niet

tegenstaende hebben wy hun wel onthaeld ; schoon in

dezelve onderstelling , wy niet en zouden mogen hoopen

van hunnen 't wege een zoo edelmoedig ontlrael. Wy

hebben het Evangeliegevolgd , die gebied het kwaed,

met goed te loonen . Wy zyn te vreden van het alzoo

gedaen te hebben . Ondertusschen is het niet geraed

zaem de edelmoedigheyd te verre te brengen ; en gelyk

eene groote menigte van die vlugtelingen ook deel

maekt van dit trots Fransch Volk , van die groote

Natie , die heeft willen kleyn maeken alle de andere;

die ons geplunterd en zoo lang afgeperst heeft , het

is redelyk dat zy eenige pensioenen betaelen , eenige

schaedeloosstellingen aen hunne weerden geven ; terwyl

zy demiddelshebben. Den afstand van die sterkten zou

den konnen wat daer toe instaen , en het is eenen

middel te meer om daer op aen te houden .

- Dat het goede deel van de Natie op dezen voorstel

niet uytvalt. Wanthad zy in 't jaer 1792, plaets ge

had , het is meer als waerschynelyk , dat de Fransche

revolutie noyt het caracter van vreedheyd , die het

aengenomen heeft zoude uytgeoeffend hebben , en dat

den Koning en de Groote, in die sterkten terug ge

trokken , by een volk van vrienden , hy daer eene

verzekerde schuyl-plaets zoude gevonden hebben , van

waer zy gemakkelyk konden de gemoederen stutten van

het Ryk. Zoo dat den Koning zelve, zyne vreedzaeme

Opvolgers en zyne Groote , zelfs een regt belang heb

ben in dezen afstand. Want hadden die gezeyde sterk

ten aen Belgica toebehoord , en had den Koning , uyt

zyn Ryk verjaegd door de trouweloosheyd van zyne

onderdaenen , konnen in de sterke Stad Ryssel ver

blyven , hy en hadde niet bloodgesteld geweest aen

de benauwdheden en gevaeren , die hem den ontzag

lyken inval van Buonaparte , in Belgica , van den 15

Juny lestleden , gegeven heeft; want tot Gend resi

deerende, eene opene stad , hy daer geen middels tot

wederstand konde vinden , tegen het een of het ander

oproerig Fransch leger-corps.

50. Eyndelyk, het zelye Fransch Volk , zoo hooveer
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dig , 200 struyk -roovend , zoo onbermhertig als zy over

winnaers zyn , moet hy voor niet, vrywilliglyk en on

verhinderd geplunterd hebben twintig jaeren lang, ge

heel Europa en bezonderlyk Belgica ? Dat zy gedenken

alle de rooveryen die zy'er gedaen hebben , dat zy be

schaemd staen en schaedeloosstellen alle de ontelbaere

schaeden die zy veroorzaekt hebben.

Wat voor schaedeloostelling zullen zy aen de Bel

gen geven ,voor de grootemenigte goederen van hunne

ryke Gestelyken , die zy by . openbaeren uytroep ver

kogt hebben , en'er den prys van genoten hebben ?

Wat zullen zy weder geven voor de afgeworpen Ker

ken , zyne afgebrokene publieke gebauwen, waer van

de puynhoopen tegenwoordig nog ons land en steden

ontcieren ? Žal hy , om niet, uyt onze Tempels, uyt

onze publyke gebauwen , de geheyligde Vaeten, de

juweelen , de kostelyke meubels , alle de voorwerpen

yan wetenschappen weggenomen hebben ? Hoe zal hy

betaelen de schrikkelyke requisitien van alle slag , die

žy afgeperst hebben in geheel het land, met eene roof

zugtigheyd zonder weerga, en daer by voegende de

schimping aen de verdrukking ? Wat voor wedergeeving
zal

zy doen voor alle de lasten , zoo groot als ontzag

gelyk , gebragt ten minsten op zes dobbel van de oude

schatting, en waer van het aental by schatting beloopt
de vier honderd millioenen .

Wat is dan het uytstekende voor-regt van dit volk

op andere Natien , om zig zulke uytmaetige regten

toe te eygenen ? Is het den naem van Franschman die hy

draegt ? Maer deze benaeming is die beter als den naem

van Belge,Engelschman , Hollander ofDuytschman ?

Ieder-een draegt den naem van zyn land , en daer is

geheel het geheym . Is het om dat hy beter de zede

leering oeffend, de burgerlyke deugden , eyndelyk het

punt van eer , waer van hy zoo veel gedruys maekt ?

Maer hy zelfs heeft ons wel geleerd te onderscheyden

de deugden en het punt van eer die hy oeffent, zedert

twintig jaeren dat hy ons bezeten heeft; en allen on

partydigen mensch die het caracter van dit volk van by

beschauwd heeft , zal moeten over -een -stemmen , dat

men mag met regt onderbrengen , alle die groote hoe

danigheden aen de volgende , te weten : deydelheyd ,
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de ligtveerdigheyd , het gezwets , de trotsheyd , de be

geerlykheyd', deonhuysheyd, de beschimping , deonbes

schaemtheyd, de troureloosheyd, de meyneedigheyd,

de rooverye, de Konings-moord, de misagting van
al wat geen Franschman is. Dus , wy en gelooven

niet dat diergelyke gaeven genoegzaem zyn , om hun

het regt te geven , om Belgica uyt te stroopen , byna

het vierde van eene eeuw , zonder daer voor

regtveerdige schaedeloosstelling te geven ; en heeft het

ecne andere veretlening te geven als zyne sterkten ?

Dat men ons ten minsten niet betigt , van hier een

hitsig schimp-schrift te schryven tegen eene groote en

aenzienelyke Natie. Om zulk een haetelyk verwytzel

te ontgaen ; wy nooden eenvoudiglyk deze Natie , van

te herhaelen alle de vreedheden waer aen zy zig pligtig

gemaekt heeft sedert 1789 tot dezen dag. Ziet gelyk

wy komen te zeggen wat zy voor zig hielden aen

Belgica , indien den 15 Juny lestleden , het hun gelukt

lad , onder hunen Corsicaen , de legers der Verbon

cine Mogentheden te overweldigen ! Alle de maetre

gels waeren reeds op voorborgt genomen , om dat'er geen

geld -munt, geen brood, nog de minste noodzaekelyk

heyd , zoudeovergebleven hebben !Niet tegenstaende dat

zy aen geheel Europa afkondigden dat geheel Belgica

bun de armen opende , en alzoo hadden zy hunne

vrienden behandeld ! Diesvolgens als'er hun nog cene

once goede zinnen en grootmoedigheyd overblyft , zy

zullen zelfs moeten bekennen , dat verre van een schimp

schrift tegen hun geschreven te hebben , wy zelfs mer

kelyk ten onderen gebleven zyn van de waerheyd der

wreedheden , die hem zyne oude agting heeft doen

verliezen , onder de beschaefde Natien aengehaeld te

hebben ; en het is eene waerheyd die hun moet ge

zeyd worden . Wilt zy ontzag hebben , dat zy zig beterd
om die te herwinnen. Dat zy afstaet aen die grouwe

lyke uytlaetingen van alle slag ; dat zy zig hersteld.

gelyk de andere beschaefde Natien , door de opregte

oeffening der menschelyke deugden ; en die Natien

zullen alsdan alle agting en ontzag wedergeven die zy

aen hun eygen ontnomen hebben.

Intusschentyd dat wy niet meer bedrogen worden

aen hunne schandelyke listen ; en wy en moeten ons
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niet meer laeten bedriegen , nog door hunne trouwe

loose redenaers , nog door die valsche schryvers waer

van de pen niet anders als verblindheden en logentael

uytbraekt; nog door hunnen zotten hoogmoed, wanneer

zy zegenpraelen , nog door hunne listige verworpent

heyd , wanneer zy bezwyken .

Naer Buonaparte en zyne wederspannige omgewor

pen te hebben , de Verbondene Mogentheden zullen

ор nieuws voortsgaen tot het sluyten van de vrede met

Vrankryk ; God gave dat een Merlin, een Carnot ,

een Caulincourt , een Barrère , een Regnaull-de- St.

d'Angely, en andere stretkundige bedriegers van dat

slagt , de Cabinetten van Europa niet en verleyden

door hunne geveynsde beloften die zy verydelen , door

gewaende hinderpaelen die zy opwerpen , om Vrankryk

te behouden van eenige verdeeling. Want de zelve

heeft zoo een schandeleus gedrag gehouden , en zoo

eenen langen tyd wegens geheel Europa , om de zelve

in geen voogdye te stellen , of hun ten minsten te

verpligten vaneene daedelyke en genoegzaeme borge

te stellen, voor pand van zyn goed gedrag in het ver

volg. Terwyl zy geen zeden nog woord heeft, kan zy

geen andere vaste borg geven , dan die van zyne sterk

ten . De zelve moeten nog dienen totschaedeloostelling

aen een deel der Belgen , voor de schrikkelyke dieften

die zy by hun begaen hebben ; hunne zekerheyd enl

onafhanglykheyd tegen zyne militaire woede te bevry

den , en om uyt te keeren de kosten van eenen af

gryselyken oorlog, waer van zy de schrikkelyke ver

woestingen verspreyd hebben tot op ons grond-gebied ;

met de schoonste velden te vernielen van den omtrek

van Charleroi, van den 15 tot den 18 Juny lestleden ,

want alle die geweldenaryen en mogen opregtelyk niet

voor niets gedaen worden ,

Wyweten nogtans met waerheyd, dat het aen geene

bezondere toestaet, van de ontwerpen te onderzoeken

die maer toebehooren aen de Souvereynen. Maer onze

gepasseerde onheylen , zyn ons nog zootegenwoordig ;

onze toekomende gevaeren zyn zoo duydelyk , dat men

zoude moeten domme-koppen zyn , om niet te tragten

van die te ontgaen voor het vervolg , niet tegenstaende

dies zullen wy ons gedraegen aen al wat de Groote

Mogenthedenwillen vaststellen ten onzen opzigte.
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Wy bepaclen ons hier aen de enkele wenschen,

maer weldierbaer aen onze herten , en wy vestigen

die op de volgende sluytende bemerkingen :

Wanneer een bende wederspannige, baenstroopers,

zig noemende het Fransch Volk , heeft willen zynen

vreeden wensch geven om te behouden een overwel

digden Troon , den Kaeper Buonaparte , den onge

naedigen verwoester van Europa; waeromhet Belgisch

Volk , vreedzaem en getrouwiý aen zynen Souverain

en zoud het van zynen 't wege geen mogen maeken ?

De zoogenaemde wenschen der Fransche baenstroopers

en heeft maer voor oogwit gehad het ontaerd ontwerp

van eene pluntering en eene eeuwigduerende moore

derye. Den wensch der Belgen , heeft voor oogwit de

voornaemste geboden der natuerlyke wet , dien van

de verdediging en behouding van zig zelventegen de

strooperyen van onregtveerdige aenvallers. Wy den .

ken dat dien lesten wensch den voorrang moet hebben

op d'andere , en het is aen zyne volbrenging dat de

gevoelens van onze herten zig strekken .

Suasit amor Patriæ præsens emittere votum .

DE BELGEN
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