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Τ Ε W Α Ρ Ε Ν !

HUNS - KONINGS.

Zoo er ooit eene gelegenheid geweest is , Neder

landers ! om te toonen , wie en wat gij zijt , het

is de tegenwoordige. Uw Koning , de Vorst , dien

gij zelven gekozen hebt , en die deze keus volko.

men geregtvaardigd heeft , uw Vriend , in den

volsten nadruk des woords , uw Vader , uw Wel.

doener , die , sedert vijftien jaren , dag en nacho

uw geluk en welzijn gezwoegd heeft , de

beste , de edelste , de grootmoedigste der Koningen

roept u te wapen. Zijne stem is die van alle

weldenkenden en braven onder u ; zij is de luide

voor
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gij moogt , gij moet u ten strijde wapenen. Dat

geene bedenk ing u in het volvoeren van dien hei

ligen pligt weêrhoude !

Indien de Koning u te wapen riep , om den

hoon , de beleediging, de verguizing van zijnen

naam , van zijnen persoon en van zijn huis te wre

ken en te straffen , dan reeds zoudt gij u , als

echte Nederlanders , om strijd aanmelden , en met

drift wenschen , u in de gelederen der wrekers

geplaatst te zien , ten einde u zelven als werktui

gen in de hand des. Almagtigen te beschouwen

ter bestraffing van de snoodste ondankbaarheid en

den verregaandsten euvelmoed. Maar nu is er

meer , dat u roept , en wekt en dringt. Uwe eigene

eer , op de grievendste wijze aangerand en geschon

den , moet gij wreken ; uwe bedreigde regten moet

gij handhaven ; uwen dierbaren grond moet gij

tegen de aanvallen van eenen 'woesten drom dol

zinnige muitelingen verdedigen ; uwe vrijheid , het

erfgoed , dat uwe vaderen, u , ten koste van hun

bloed , verworven en nagelaten hebben , moet gij

beschermen . Dit alles wordt bedreigd door een

ontaard valk , dat al wat menschelijk , waar en



om

reine geesten Waaruit zoo veel kwaads in de we

reld gebragt is: het ongeloof en het bijgeloof.

Deze wangedrogten hebben zich verbroederd , en

zich verpersoonlijkt in de aanvoerders en drijvers

van het verblinde volk , welks verlichting zij met

alle kracht en geweld tegengewerkt hebben

op deszelfs domme onwetendheid , het gebouw

eener schandelijke overheersching en eener verach

telijke grootheid op te halen.

Wilt gij het volk leeren kennen dat zich als

dolle oproerlingen tegen, u overstelt en u belaagt :

slaat dan slechts de geschiedenis op , en gij zult

zien , hoe dikwerf het op de geduchtste en vrees

selijkste wijze voor zijnę muitzucht en oproerig,

heid , door het plunderen en verbranden zijner ste

den en dorpen, is gestraft geworden ; gij zult zien ,

dat het nimmer zijne ware belangen gekend heeft ;

dat het nimmer , onder welk bestuur ook , vrede ,

rust en orde heeft kunnen bewaren ; dat het zich

steeds door weêrspannigheid , lichtschuwing, balda

digheid en snoode ondankbaarheid gekenmerkt heeft.

Maar wat behoeft gij dit volk uit zijne vroegere
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en bedrog , ziedaar de middelen , welke het heilig

noemt en die door hetzelve overal , waar zulks

slechts mogelijk is , ter bereiking van het ver

foeijelijkste doel , aangewend worden. Gij kent im

mers de ellendelingen , de verachtelijke wezens ,

die zich aan het hoofd der muiters stellen , die zij

volgen , en aan welke zij hunne hoogste belangen

toevertrouwen ? Ik kan de namen van eenen DE

POTTER DE STASSART , en anderen van dien ver

achtelijken stempel , niet ter nederschrijven , zon

der dat mijne ziel ontroert , mijne hand beeft , en

mijn aangezigt van schaamte en spijt gloeit , dat

zulke aterlingen ooit den naam van Nederlanders

gedragen hebben. Wanneer gij deze kent , met den

afschuwelijken TIELEMANS , dat gebroedsel der hel ,

die slang , die de Koning in zijnen boezem ge .

koesterd heeft , die zijne weldaden genoten heeft ,

om dezelve op de snoodste wijze en ' met den

zwartsten ondank te vergelden ; en bedenkt , dat

zulke monsters hunne leids- en raadslieden zijn :

welk eene voorstelling moet gij u dan van hen

maken ? Het kan niet anders , of het volk , dat vrij

willig den nek kromt onder zulke gedrogten , dat



staat van zaken onder hen kan stand houden ?

Hunne beginselen , hun doel , hunne middelen zijn

allen even uitzinnig en verachtelijk . Het kan niet

anders , of eene inwendige verdeeldheid zal hen

aangrijpen en hen vernielen . Wij mogen het ge

looven : de Almagtige heeft de boosheid dezes

volks niet langer kunnen aanschouwen ; de tijd is

bij Hem gekomen , dat Hij het voor deszelfs euvel

moed en gruwelen wil straffen ; daarom heeft Hij

de boosheid ten hoogsten top bij hetzelve laten

stijgen , en nu begint zijn strafgerigt reeds door

de zinsverwarring en verbijstering , waarmede Hij

dit gruwelrot bezoekt ; het zal bezwijken onder

den last zijner eigene zinneloosheid ont

aarding.

Komt , Nederlanders ! voltooit het werk dat

de Almagtige voor u begonnen heeft. Het is uwe

taak niet , dat gebroedsel uit te roeijen ; maar

alleen het te beteugelen : zijne vernietiging zal het

zelf bewerken . Gij behoeft niet aanvallend

slechts verdedigend werkzaam te zijn. Gij wordt

niet geroepen om cen verachtelijk volk , dat men

en

maar



zij door hunne euveldaden besmet hebben , be

houden , om er zich zelven door hunne onrust

en tweedragt te verdelgen. Gij, behoeft slechts

uwen eigen grond tegen hunne aanvallen te ver

dedigen , en te beletten , dat zij dien niet , gelijk

den hunnen , door helsche gruweldaden bezoedelen ;

gij behoeft slechts te waken , dat zij de lucht ,

waarin gij leeft , door hunnen vergiftigen adem

niet verpesten ; gij behoeft slechts uwe haardste

den voor hunnen overmoed te beveiligen , uwe

vrouwen , kinderen en grijsaards voor hunne dol

zinnige woede te beschermen , uwe vrijheid en uwe

regten tegen hunne belagingen te handhaven.

Welk eene schoone , welk eene edele taak , Ne

derlanders ! en hoe gemakkelijk te volbrengen ,

daar gij op den bijstand des Almagtigen , die een

wreker der ongeregtigheid is , kunt en moogt ver

trouwen ! Het is waar , de oproerlingen hebben u

voor lafaards gescholden , en zij hebben gelijk :

hun moed ontbreekt u , de moed , om waarheid

en regt en pligt te verguizen en met voeten te trè

den , om eene wettige orde van zaken op de schan

delijkste wijze om verre te werpen , om de gehei



uw hoogste roem ; zij verheft u in de oogen van

geheel de wereld. Zij is eere kostbare parel aan

uwe kroon , en zij verzekert u van de gunst van

Hem , die te zijnen tijde het goede loont , gelijk

Hij het kwade straft.

Komt het er echter op aan , om voor waarheid

en regt te strijden , om den grond uwer vaderen

te verdedigen : waar vertoont de geschiedenis dan

een volk , dat u overtreft ? Of heeft uw welge

voerd staal niet meermalen verwaten en snoevende

aanvallers en belagers voor eeuwig doen verstom

men ? Kunnen de bladzijden der geschiedenis ver

nietigd worden , waarop vermeld staat , dat de

magtigste rijken voor uwen gewapenden arm ge

sidderd hebben ; dat gij aan de trotsche overheer

schers de wet hebt voorgeschreven , en dat de ge

duchtste vijanden voor u hebben moeten neder

knielen , ten einde u om eenen vrede te smeekeng,

waarvan gij naar uwe willekeur de voorwaarden

bepaaldet ? En hebt gij niet nog voor weinige ja

ren , in den grooten strijd der volken , uwen van

ouds gevestigden roem op de luisterrijkste wijze ge

handhaafd en bevestigd? Maar dezen roem , den

.



gend , dat dezelfde geest u nog bezielt; dat gij

in geenen deele ontaard zijt van uwe vroegere

deugden ; dat de vereeniging met een verbasterd

volk u niet besmet heeft ; dat gij uwen edelen

aard ongeschonden hebt weten te behouden ! Gij

zijt thans wederom vrij van hetzelve , van die ont

aarde Belgen , en deze vrijheid is de dageraad van

uw toekomstig geluk. Zweert alle nieuwe betrek

king met hen af ; verklaart openlijk , dat gij niets

van hen en niets met hen gemeens wilt hebben ;

dat gij bereid zijt , allen omgang en verkeer met

hen te eenenmale af te breken ; dat gij uwe

vroegere begunstiging hunner nijverheid en werken

thans aan uwe eigene zult schenken ; dat gij kracht

dadig zult werkzaam zijn , om den bloei uwer

eigene fabrijken te bevorderen , en dat gij in ieder

opzigt den voorspoed des Landzaats, ten koste van

den hunnen , zult trachten te vermeerderen .

Met dezen geest bezield , schare gij u , Landge

nooten ! onder de vanen van uwen Koning , en

strijde gij , waar het noodig is , voor zijne eer en

uwe eer , voor uwen roem , uwen grond ,

uwe bezittingen , uwe godsdienstige en burgerlij

voor



Wie on

hoog gevoel op uwe daden verheffen . Maar gij

hebt deze aansporing niet noodig ter volbrenging

van hetgeen uw pligt van u vordert. Geene aan

prikkeling van buiten is van dat vermogen : opu,

als het eigen inwendig gevoel , dat uwe borst

doortintelt; geene stem eens anderen spreekt zoo

luide , 200 krachtig , 200 nadrukkelijk , zoo over

redend, 200 onwederstaanbaar , dan de stem , die

zich in uw binnenste laat hooren , de stem van

uw geweten , die de stem van God is.

der u gewoon is , deze stem te hooren en hare

inspraak te volgen , zal haar ook nu niet miskennen ;

zij zal hem zeggen , wat hij te doen heeft , hoe hij

zich gedragen moet.

Diegenen onder u , die eene opwekking van

buiten noodig hebben , hooren dezelve van aller

wege , als nagalm van hunnen Koninklijken Vriend

en Vader. Zijne stem dringt tot u door ; Hij

roept u te wapen tot verdediging van
uwe eer )

uw leven en uwe bezittingen . Geene bedenkin

gen mogen u afhouden , zijne stem te volgen , het

is de stem des Vaderlands
. Alle middelen worden

aangewend , om u het losrukken van de banden ,



kroond , tot uwe haardsteden en dierbare panden

zult teruggekeerd zijn ! Alle welgezinden zullen

u begunstigen , u hunne woningen en harten ont

sluiten : zij zullen u in uwe eerlijke bedrijven en

ondernemingen behulpzaam zijn , en gij zult met

de uwen het brood des voorspoeds eten . De Ko

ning zal zijne zorgen voor u verdubbelen ; uwe

namen zullen nimmer bij Hem in vergetelheid ge

raken : gij kunt te allen tijde en in alle omstan

digheden veilig en inet vertrouwen tot Hem nade

ren ; Hij zal u zijne gunst betoonen , en , waar Hij

immer kan en mag , uwe wenschen bekroonen .

Dat dan niemand , wie hij zij, zich late afhou

den door ongegronde bedenkingen en bezwaren

veel minder zich late afschrikken en verleiden

door die snooden, welke zich, helaas ! nog maar al

té veel in ons dierbaar Vaderland bevinden ; lage

zielen, baatzuchtige zelfzoekers, die, aan de snoodheid

verpand , met het verachtelijk geboefte van muiters,

plunderaars , brandstichters en moordenaars heulen

en zamenspannen ! Ach ! dat wij het moeten be

kennen , dat er onder ons een snoode aanhang ge .

vonden wordt , die den muitelingen heimelijk on



waar

tering hunner lage zielen lucht te kunnen geven ,

en, ware het -mogelijk , in dolzinnige woede hunnen

wrok te koelen , in het bloed der edele en

lijk vrije Nederlanders. Wie uwer kent die on

verlaten niet aan hunnen sluipenden gang , hunnen

schuwen blik , het valsche en verraderlijke , dat in

al de trekken van hun helsch gelaat te lezen is ;

aan hunne geheime zamenscholing ; aan de ge

veinsde vriendelijkheid , waarmede zij u behande

len ; aan de angstvalligheid , waarmede zij u be

spieden , en toeluisteren , of gij in uwe onder

linge gesprekken hunne namen noemt; aan de be

zorgdheid , waarmede · zij hun binnenste , dat

zwarter is dan de nacht , voor uw navorschend

oog zoeken te verbergen. Vergeefs voeren zij je

gens u , en in het openbaar eene andere taal, dan

zij onderling en in het geheim voeren ; vergeefs

zoeken zij uiterlijk eene andere ziel en eene ande

re inborst te vertoonen , dan hun werkelijk in

woont ; vergeefs wanen zij in hunne domheid , die

zij , bij al hunne list en sluwheid, toch niet ver

bergen kunnen , u ten aanzien van hunne gezind

heid en bedoelingen , te misleiden. Nimmer kau

en zal hun dit gelukken ; nimmer zal het bedrog



en

leeren kennen , om aan zoo veel boosheid geloof

te geven , den onergdenkenden eene wijl te hun

nen opzigte in andere gedachten doen verkeeren :

zoodra echter de tijd zal gekomen zijn , dat er eene

uitschifting en vergelding zal plaats hebben , dan

zullen zij ontwaar worden , dat zij ter regter

plaatse bekend staan , als de werkers van ongereg

tigheid ; dan zullen zij in al hunne naaktheid en

afschuwelijkheid ten toon gesteld worden ,

hunne regtvaardige straf zullen zij geenszins ont

komen. Zwaar zal de hand der wrekende gereg

tigheid vallen op de hoofden van dit onzalig rot ;

op hen , die hunne magt misbruiken , en aan de

geesten eene verkeerde en verderfelijke rigting ge

ven ; die, in plaats van vrede en eenheid te bevor

deren , twist en tweedragt zaaijen en aankweeken.

De verblinde en verbijsterde menigte , welke zich

door zulke voorgangers laat misleiden en mede

slepen , zal noodzakelijk de gevolgen harer dwaas

heid ondervinden , en voor hare verkeerdheid moe

ten boeten ; . maar geducht zal het oordeel zijn

over degenen , die haar zulks berokkend heeft !

Doch zwijgen wij van deze onwaardigen , die



derlanders ! Gij zult een klein , maar vrij en

magtig volk uitmaken , sterk door de eendragt ,

welke u zamensnoert , vrij van elke overheersching.

Uw Koning zal alsdan zijne zorgen voor u kunnen

verdubbelen . Hij zal alsdan zijne krachten niet

behoeven uit te putten , en zijne ziel af te matten,

tér vereeniging van de tegenstrijdigste beginselen.

Zijne edele bedoelingen zullen alsdan geene tegen

kanting meer vinden , in de woelingen van het

drieste bijgeloof, en in de schandelijkste baatzucht .

Hij zal zich alsdan ongestoord kunnen bezig hou

den , met het uitdenken van gepaste middelen , ter

bevordering van den bloei en den welvaart van

uwen zedelijken , burgerlijken en maatschappelij

ken toestand. Vrij en ongehinderd zal Hij uwe

Waarachtige belangen kunnen behartigen , geheel en

onverdeeld uw Vader , uw Vriend , uw Weldoe

ner kunnen zijn . Uwe liefde zal Hem kracht ge

ven , uwe-trouw Hem ondersteunen uw geluk

Hem bemoedigen. Hij zal met kracht en nadruk

de wetten kunnen beschermen en handhaven , die

gij zelven voor uw welzijn ontworpen en vastge

steld hebt. Het onderlinge vertrouwen zal in uw



deren ,
en u

vermeeraera wordel .

Komt , Nederlanders ! spant uwe krachten za

men , om deze toekomst te verhaasten . Vereenigt

u allen tot hetzelfde doel : vrijheid en bescher

ming des Vaderlands , der vaderlandsche gods

dienst en der vaderlandsche instellingen. uw Ko

ning en zijne dappere Zonen gaan u voor. Reeds

hebben de weldenkenden in menigte zich om hen

henen geschaard ; haast u , hun aantal te vermeer

aan hen aan te sluiten. Slaat de

handen ineen , en werkt allen mede ter bereiking

van het groote , het verhevene doel. De Almagti

ge slaat uwe pogingen , uwe werken gade , en zijn

zegen zal dezelve met den besten uitslag be

kroonen .

Moeders ! spoort uwe zonen aan ,
wape

nen ter hand te grijpen , ter verdediging van u

zelven en uw zwakker kroost. Uw moederlijke

blik spreke: den versaagden moed in ; uwe liefde

heilige hen aan de dienst des Vaderlands en des

Konings , die u beschermen ; uw zegen vervulle

hen met de edelste en verhevenste aandoeningen !

Vrouwen ! weêrhoudt uwe mannen niet , den

drang hunner harten te volgen , en u yoor den,

om de



ten ;

gevierende terugkomst , oneindig dierbaarder aan

uw hart zullen zijn ; dat gij u met meerdere

trotschheid op hun bezit zult verheffen , doe hen

in hunne goede voornemens volharden , als helden

en redders des Vaderlands in uwe armen terug te

keeren !

Grijsaards! leert den jongen , wat zij doen moe

blaast hen aan met het vuur uwer jeugd ;

zegt hun , dat zij voor iets groots en edels zullen

strijden ; toont hun in uwe fiere blikken , hoe de

diensten , aan het Vaderland bewezen , zich zelven

op de heerlijkste wijzen beloonen ; verzekert hun

met plegtigen ernst , in naam des Almagtigen , dat

de zege , die zij nu gaan behalen , hun nog in den

hoogsten ouderdom , eene onuitputtelijke bron van

vreugde , blijde herinnering en kracht zal zijn .

Rijken en gegoeden ! de tijd is voor u geko

men , om milde gaven op het altaar des Vader

lands te leggen , tot ondersteuning van de huisge

zinnen der dapperen , die zich in de gelederen der

verdedigers van uwe bezittingen geschaard heb

ben. Wie het zelf aan kracht ontbreekt, de wa

penen te torschen , wie in betrekkingen geplaatst

is , die hij niet kan en mag verlaten , biede , in
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ding voor verlangen .

aan het Vaderland en zijne verde ligers brengt , en

zij zijn Hem welgevallig.

Zoo vereenige gij u allen , om ieder op zijne

wijze en naar zijn vermogen mede te werken , tot

behoud en welzijn des dierbaren Vaderlands ,

van alle kanten weêrgalme de kreet : Te Wapen !

hulp en bijstand voor Vaderland en Koning !

en
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