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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
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ZONDAG, 5 Septem.

A A N S IP R A A K.

AAN HET

[ollandsche Wolk.

JWaarde Landgenooten.

,, De pen heeft mij in de hand en het.

,, hart klopt mij allerhenaauwdst bij het ne

,, derschrijven van deze regelen !” zoo sprak

nog onlangs een Nederlander, die eenen vreem

den staatsman met de ommekeer van Frank

rijks regering bekend maakte. Doch hoe zal

deze man niet moeten gesteld wezen bij de

schrikbarende verwarringen , welke zijn oog

allerwege in de Zuidelijke Landschappen van

ons Koningrijk ontwaart ! Hoe moet hem het

hart niet bloeden, gelijk dat van elken opregten

Nederlander, bij het zien van de onbeschaamd

ste en nimmer te vergevene ondankbaarheid

van een volk , dat wij niet ophielden onze

broederen te noemen , en dat hun masker

afgelegd hebbende , ons als slagtoffers kunner

dwingelandij den dolk toewerpt , om ons het

hart te treffen, -- van een volk dat deszelfs

behoud, opkomst en bloei aan Koninklijke

gunsten en voor "effte", in vele ruimere mate

van hunnen Vorst genoten dan den Noord

Nederlanders mogten te beurt vallen, te dan

ken heeft, - van een volk dat niets voor

heilig houdt , de bezworene en eens toege

juichte grondwet onder de voeten vertrapt en

met het gezag van hunnen braven, te veel

toegevenden en vaderlijken Vºorst in het open

haar en schaamteloos den spot drijft. Neen ,

deze monsters kunnen nimmer onze broeders

geweest zijn , en droegen zij ook eens dien

eernaam , zoo zouden zij het thans nimmer

meer kunnen worden. VV ij schamen ons , dat

deze gedrogten zich den naam van Nederlan

ders toegevoegd hebben. Van Nederlanders ,

welker hoofdkarakters LEIDZAAMHEID ,

GETROU] | HEID AAN HUNNEN VORST'

en OPREGJ HE I D in HUNNE HANDE

LINGEN , uitmaken.

Ja deze schoone hoofdkarakters werden ons

van vreemde volkeren toegekend, en dezelve

zullen thans met schande in de geschiedenis

gebrandmerkt worden , doch de Noord-Neder

landers zullen deze loffelijke hoedanigheden

nimmer verloochenen ; hun gedrag in deze

benarde oogenblikken spreekt hier tot waarborg

z).007'.

Doeh , waarde Landgenooten , wij moeten

thans ophouden in de volharding eener Lijd

zaamheid , die misdadig jegens onzen Koning

zoude worden , die onze welvaart zoude

ondermijnen en ons tot slaven maken 2) (t?',

een volk, dat ons noodzaakt om hen te vloe-

ken. Neen. Broeders, die wapenen hebt ,

scherpe dezelve , legt u toe om het ondier te

vellen , dat u met opgespeerden muil in eene

wraak aangrijnzende houding in deszelfs

klaauwen tracht te vatten , om u uit een te

rukken. Vaders , zoo het zyn moet , trekt

znet uwe zonen het zwaard aan, houdt hen

de ware grondles voor oogen , BETER TE

&TERVEN DAN IN SCHANDELIJKE

ONDERVVER PING AAN EEN DOL

ZINNIG MUITGESPAN, TE LEVEN ,

geeft hun een voorbeeld wat men aan een goed

Koning, en aan het Vaderland verschuldigd

is. Zijt thans niet met eene bespottelijke toe

gefelijkheid bezield, het geldt uw eer, uw

welvaart ; het geldt alles wat u dierbaar kan

zijn.

De onbeschaamden durven eischen te doen,

welker toestemming dan onmiddelijken ondergang

van het Koninklijk Huis, en dat van Hooffsdes

zelfs GETROUWVE onderdanen zoude bewer

ken , want wat moet de natuurlijke en billijke ge

volgen zijn , zoo hunne eischen veld wonnen ?

Voorzeker zouden de Noordelijke Provincies,

daar niet alleen tegen opkomen , maar zij

zouden , 2 onder eenig dralen , doen zien ,

dat zij dit nimmer zouden dulden. Of zoude

het hun nog mogelijk wezen , om opofferingen

te blijven doen, van welke een ander gedeelte

der natie zoude verschoond worden , opofferin

gen, die de Noordelijke inwoners van het Rijk

bijzonderlijk drukken en aan welke zij stil

zwijgend voldeden ! Zouden zij kunnen dul

den , dat een hoop volks, de pest van het

mensahdown en oorzaak van thans zoo veel be

drukte huisgezinnen nog, meer voor re/tert boven

ons zouden genieten , dan zij reeds ondervon

den hebben , en waant men , dat de behoeftige

volksklasse, of liever de zich thans buiten be

staan bevindende huisgezinnen, welke in Amster-

dam alleen op TVVAALF DUIZEND kunnen

beloopen, stille aanschouwers bij dit alles zouden

blijven ? Neen, dit is niet mogelijk, het ge

voel van eigenwaarde is nog sterker bij de

geringen dan bij de aanzienlijken, en dit

gevoel zou de zeker eenen algemeenen opstand

te weeg kunnen brengen.

Doch onze dappere Koningszonen zijn aan

het hoofd van magtige legers, in staat om de

oproerlingen tot gehoorzaamheid en onderwer

ping te brengen. VVij mogen dan ook zeker

verwachten , dat H. H. K K. H. H. geene

Koninklijke en Volks onteerende toegefelijkheid

zullen aan den dag leggen, welke het geluk

der geheele natie zoude ondermijnen. De

toegefelijkheid is goed en prijzenswaardig ,

doch zij zoude, in dit geval, misdadig worden.

Zonder handhaving der grondwet behoeven wij

dezelve niet, al de Provincien MOETEN

zich daaraan gelijkelijk onderwerpen , geene

uits onderin g zal er mogen plaats grijpen , ook

wat VER RAAD is, zal geene VERSCHOO

N IN G, onder welk voorwendsel ook , mogen

erlangen. Het Straf-/ Vetboek moet niet voor

muitelingen gesloten blijven en de onschuldigen

moeten het niet voor de schuldigen boeten.

W) at ons ook over het hoofd hange, en welke

donder ook bij ons moge uitbarsten, vergeten

wij nimmer dat wanorde de grootste onheilen in

de maatschappij baart, dat onze regering zich

thans in de moeijelijkste omstandigheden be

vindt , en wij hunne vaderlijke zorgen niet

door voorbarigheid of gewelddadige behan

delingen aan onze medeburgeren of aan wien

het ook zijn moge, miskennen. De God, die

Nederland zoo kennelijk, in de nijpendste 76

varen te hulp kwam , geve den inwoners moed

om hunnen vijanden krachtdadig hoofd te bieden,

standvastigheid en liefde voor hunnen geëer

biedigden Vorst en dierbaar Vaderland, eens

gezindheid en liefde tot orde in al hunne ba

drijven , dan zullen zij zich aan geene bui

tensporigheden schuldig maken, welke hun bij

alle weldenkenden even zoo misdadig zoude

doen worden, gelijk de vijand het is die zich

voor altijd schandvlekte.

GEDRUKT BIJ MARTIN SINDELSHoUSEN, BEURSSTEEG , No. 122.
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