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AAN DEN LEZER.

Dit Pukje, Nederlandſche Lezer ! plaatst U beur

telings op driederlei ſtandpunt ; of liever , het deelt

U de gevoelens mede, die , op drie verſchillende tijol

ſtippen der allerjongſte en allertreurigſte geſchiede

nis van Uw land , door een Uwer medeburgers ont

boezemd werden ; daar het voor hem zelyen behoef

te was te ſpreken , en hij hoopte, U daardoor al

thans niet te zullen ſchaden. Toen het eerſte ge

deelte van het geſchrift herdrukt moest worden ; oore

deelde hij er iets te moeten bijvoegen , opdat Gij

niet , alleen iets ontyangende, dat min of meer ver .

ouderd was , U te leur geſteld vinden mogt. Maar

dit bijvoegſel was reeds ter perſe gegeven , en gen

deelA3



deeltelijk gedrukt, soen zich de blijde mare vero

Spreidde: Brusſel is veroverd ! Zie daar de reden ,

waarom het ſtukje zulk een vorm heeft als Gij ziet ;

en tevens de verſchooning , yoor hetgene U in den

zelyen mishagen mogt.
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BIJ VOEGSEL.

Toen ik , voor weinige dagen , door het hart bijna

onwederſtaanbaar gedrongen , mijne gevoelens voor

mijne dierbare Landgenooten ontboezemde ; durfde ik

niet hopen , dat mijne zwakke poging bij hen die

belangſtelling vinden zoude , van welke nu het uit

verkoopen eener zeer groote oplage van mijn ſtukje

getuigenis geeft. Dit verblijdt mij ; daar het mij de

ſtreelende overtuiging ſchenkt , dat ik niet geheel

vruchteloos gesproken heb. Maar het ſtukje , dat

men weder wenscht op te leggen , kan , door den ,

zoo buitengewoon ſnel afwisſelenden loop der ge

beurtenisſen , reeds eenigzins verouderd ſchijnen. En

men zal veelligt oordeelen , dat het niet gevoegelijk ,

zonder eenig bijvoegſel, op nieuw kan uitgaan. Waar

lijk , dit bekommert mij zeer : want velen hebben

reeds , op verſchillende wijze, 200 voortreffelijk ge

ſproken ( 1) , dat , nu althans, mijne ſtein niet be

hoef.

(1 ) Onder hen mogen wij , tot onze blijdſchap , den

beroeiden kenner der vaderlandſche Geſchiedenis , Mr.

• J.
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hoefde gehoord te worden . Ook wilde ik thans veel

liever zwijgen ; dan iets onberadens zeggen , over het

groote en moeijelijke vraagſtuk , dat thans aller ge

moederen bezig houdt. Maar de onvoorziene goed

keuring , aan mijn ſtukje 'te beurt gevallen , legt mij

bijna de verpligting op , om andermaal , ten minſte

iets , te zeggen . Men vergunne mij dan bij het ge

fchrevene , dat ik oordeelde bijna onveranderd te moe

ten wedergeven , thans het volgende te voegen.

Andermaal ſpreek ik tot U , bewoners van ons al

ler dierbaren geboortegrond ! die Vaderland en Ko

ning bemint , eene gematigde , grondwettige vrijheid

hoogſchat , en echt Nederlandſche gevoelens en ge

zindheden zoekt voor te ſtaan , en tot Uwe kinde.

ren en kindskinderen over te brengen. Nu , meer

dan

J. SCHELTEMA , tellen. Hij toch , die , in de jaren 1813

en 1815 , zoo heilzaam en roemvol werkzaam was , ter

opwekking en leiding van den volksgeest, heeft , dezer

dagen op nieuw , zijne Landgenooten aan zich verpligt ,

door de uitgave van een voortreffelijk geſchrift , bij den

Uitgever dezes verſchenen , geheeten : Iets over het oproer

ell den opſtand te Brusſel en Luik , en tot bemoediging der

Landgenooten. De Schrijver , zoowel als deszelfs geſchrift ,

zijn boven mijnen zwakken lof verheven .

A
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dan ooit , voel ik mij aan U , Gij moogt dan Belgen

of Hollanders , Groningers of Luxemburgers zijn ,

door gemeenſchappelijke vaderlandsliefde verbonden .

Nu of nooit , waardſte Landgenooten ! mogen wij el

kander , God dankende , geluk wenſchen met de aan

vankelijke vervulling van onderſcheidene verlangens ,

die wij , bij den aanvang dezer maand , met een be

klemd hart, ontboezemden. Want , bij het woeden

van den hevigen ſtorm , die alles dreigde te verſlin

den , verblijdt zich de angstige zeeman over iederen

zonneſtraal, dien hij door de zamengepakte , zwarte

wolken ziet dringen. Nu hoopt hij , dat het hevig

ſte geweld van den orkaan gebroken moge zijn , en

ſpant, met vernieuwden moed , alle krachten in , oni

de haven der rust en der veiligheid te bezeilen , naar

welke hij zoo reikhalzende uitziet.

Zoo mogen wij te moede zijn , daar wij de misda

dige hope der vijanden van Nederland , in menig op.

zigt , le leur geſteld , en die boozen in hunne eigene

netten verward zien. Op buitenlandſche hulp , dit

blijkt nu meer en meer , hadden zij gehoopt : maar

hunne ſtrafbare pogingen hebben , clders zoo wel als

hier , de verontwaardiging opgewekt van allen , die

hun niet in boosheid gelijk waren . Niet zonder zorg ,

zagen wij de listige hoofden of zendelingen van het ·

Oproer naar die hoofdſtad vertrekken , waar ,

zen leeftijd , meer dan ééne omwenteling van ons Va

derland voorbereid of bewerkt werd . Maar zij kwa

in on

men
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men terug ; zwegen van den uitſlag hunner onderhan

delingen ; en verkondigden nu , dat zij de regering

van ons koninklijk Stamhuis behouden wilden heb

ben . Meer behoefden wij niet te vernemen , om te

weten , hoe zij buiten ' s lands ontvangen waren .

Maar niet minder vruchteloos, heeft het Oproer

gezwoegd en gekuipt en gewerkt, om het geheele

Zuiden met zich , tegen het Noorden , te doen zamen

ſpannen , en tot het deelgenootſchap der ontrouw te

verlokken , of liever te dwingen. Geen middel , van

welk eenen aard ook , van brandſtichting af, tot de

ſchending en vervalſching van openbare ſtukken toe ,

is onbeproefd gelaten , om dit heillooze doel te be

reiken . En evenwel ; - nu of novit, ja ! nu meer

dan immer voorheen , mogen wij U, Vlamingen ,

Antwerpenaars, Luxemburgers en Limburgers! roe

men als ware Nederlanders ; wier burgertrouw op

de hagchelijkſte en langdurigſte proeve geſteld , on

bezweken gebleven , en onwrikbaar ſtandvastig be

vonden is. Want , hebben zich eenigen , in verge.

lijking der wel gezinde bevolking weinigen , door

het bedriegelijke lokaas laten vangen ; hun afval doet

ons de onverzettelijke gehechtheid der overigen aan

Vaderland en Koning des te hooger waarderen . O

Landgenooten ! nu of nooit , moeten wij , van goeder

harte , de broederhand toereiken aan allen , die zich

zoo den Nederlandſchen naam waardig , gedragen

heb
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-

bebben ! Maar vergeeſt het , dat bewondering van

het goede en edele mij mijn onderwerp doet voor

uitloopen .

Even roemrijk , heeft het Leger de vuigſte laste

ringen zoo wel , als de laagſte en listigſte pogingen

en treken , om onder de Krijgslieden , door verlei

ding , omkooping en bedrog , deelgenooten voor de

misdaad aan te werven , beſchaamd gemaakt , en tot

vermeerdering van der boozen ſchande doen uitloo ..

pen. Onder hen , wien de gelegenheid werd aange.

boden , naar welke alle braven in het leger wensch

ten , om het Oproer krachtdadigen tegenſtand te bie

den ; was , zoo veel wij weten , de Generaal VAN

Geen , die te Namen het bevel voert , de eerſte , of

ten minſte een der eerſten . Maar welk eene moeije .

lijke gelegenheid was het ! De STASSART was uit

Parijs , te Namen wedergekeerd. Hij doet ijlings , wat

ieder , die hem kende , van hem verwachten moest....

Oproerleuzen worden opgestoken ; - maar opgesto

ken , om aanstonds weder te verdwijnen , door de

krachtdadige maatregelen van den vaderlandſchen held .

Nu of nooit , moet Gij het hooren , Landgenooten !

De STASSART mogt tegenwoordig zijn ; VAN Geen ,

en met hem de zaak van trouw en Vaderland , over

won . - Dien Generaal noemen wij ; omdat hij onder

de eersten was , die den Opstand beteugelden : maar

wie was er onder de Krijgsbevelhebbers , van hooge.

B
ren
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tên " of lageren ráng', die niet zijn voorbeeld navolg.

de , of wenschte te kunnen navolgen ? - Kortom ; nu

of nooit , heeft het Leger , hoe lang ook aan de ver

leiding blootgeſteld , hoe weinig gelegenheid ook , om

voor 'hét Vaderland te doen , wat men wenschte ,

zich tot nog toe aangeboden ziende , zich evenwel

de regimatigſte aanſpraak op de hoogachting , het

vertrouwen en de erkentenis der natie verworven.

Moge eerlang het fchoonſte ridderkruis de borst van

alle brave Krijgslieden , die uitgemunt hebben , ver

fieren !

Hebben de oproerlingen de ſchandelijke hoop te

Jeur geſteld gezien , die zij op de verleiding van Land

genooten en Krijgsmagt vestigden ; niet minder zijn

zij in hunne eigene netten gevangen , daar zij de on

verwijlde zamenroeping der Staten Generaal eischten .

Immers de Koning heeft aan de Volksvertegenwoore

digers eene aanſpraak gedaan , die , met hoe vera

fchillende aandoeningen ook ontvangen , te Brusſel

althans de eer genoten heeft (want wie rekent het

haar niet tot groote eere ? ) van openlijk verbrand te

worden . En de Vertegenwoordigers zelve hebben

reeds zulk eene kloeke en vaderlandlievende houding

aangenomen , dat de STASSART vervaard geworden ,

ën , vol wrevelmoed , naar zijn gewestwedergekeerd is.

Onze hoogst geëerbiedigde Koning zelf heeft, nu

meer dan ooit, de treurige voorpelingen zijner gew

trou .
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trouwe dienaren bevestigd gezien ; thans duidelijke

dan immer te voren , aanſchouwd , welk eene uit

werking zijne gadelooze langmoedigheid hebbe , op

onverbeterlijke menſchen . De Kroonprins , wiens

goedhartigheid en perſoonlijken moed men grootelijks

roemen moct , met hoe diepe ſmartwij hem ook , door

eene oproerige ſtad , hebben zien trotſeren ; deze heeft ,

midden in het verbolgene Brusſel , de hardnekkige ,

ongevoelige , voor alle ſchaamte onvatbare boosheid

zijner vijanden zich woeden . O ! God zij gedankt ,

dat de dappere Vorst haar ſlagtoffer niet geworden

is ! En mogen wij dan niet hopen , Landgenoo .

ten ! dat het , zoo hoog door ons allen gewaardeer:

de Vorstelijke Huis , nu althans , weten zal , wie zij.

ne vrienden , wie zijne vijanden zijn , en dat deze

kennis voor het Vaderland niet verloren zal wezen ?

Het is waar ; één van des Konings Raadslieden , die ,

zoo lang en met zoo ſtandvastigen moed , aan de vij

anden van Nederland wederſtand geboden had , heeft

zijn ontſag gevraagd en verkregen . Maar dit ont

Nag zelf is van zóó veel vereerends vergezeld en ge

volgd geweest , dat het Oproer geene reden heeft , of

hebben zal , om zich met die overwinning geluk te

wenſchen .
1

Maar er is meer , dat ons , hoe hagchelijk ook de

omſtandigheden blijven , toch goede hope mag inboe.

zemen. Vergelijken wij de geſteldheid van het ge

trouB %
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trouwe Nederland , met den treurigen toeſtand , in

welken het beklagenswaardige tooneel van den Op

ſtand verzonken ligt . In het eerſte woont niet ſlechts

rust en orde ; maar er ontwaakte ook , ja er leeft

ſteeds , zulk een bedaarde en kalme , maar tevens vuri

ge en krachtige volksgeest , als wij, federt jaren , niet

aanſchouwd hadden . Daarbij woont er eendragt, die

magt geeft. Want nimmer was het gevoel van ver

ontwaardiging algemeener ; de wensch naar beteuge

ling van het Oproer eenstemmiger ; de vreugde , over

iederen maatregel der Regering , die kracht en moed

fchijnt te ademen , meer eenparig. Daar integen

deel, waar wet en orde verbroken is , heerscht Re

geringloosheid , van alle jammeren vergezeld , die zij

niet zich voert. Door beloften , die telkens valsch

bevonden worden , door leugens , die ſteeds met nieu

we list verzonnen moeten worden , door het uitdee

len van geld , dat al minder en minder de begeerlijk

heid en de behoeften van het graauw bevredigt , zoekt

men er het ongeduldige volk te paaijen . En even

wel kan men het niet in den band houden . Want

te Brusſel (de Staats- Courant zelfs zegt het (2))

ftelt het ſchuim der maatſchappij de wet ; en dat Luik

vooral niet gelukkiger is , weet ieder. Hier wordt

verdeeldheid ; daar weifeling beſpeurd ; maar overal

angst , die steeds demisdaad op de hielen volgt. Hier

wil

( 2 ) Van den 22 September j . t.
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wil men het beginſel ; daar ſlechts den wensch der af

ſcheiding voorgestaan hebben . Nu stelt men de ver :

ſcheuring der banden , die België met het gehate Hol

land vereenigen , als het hoogste doel zijner wen

ſchen voor ; dan weder fchijnt men , voor eene wij

le , dien eisch te vergeten , en zegt ſlechts : Wij wil.:

len niets meer , dan gelijke regten met Holland ! ( 3 )

Op den éénen oogenblik , roept men alle Zuidelijke

Afgevaardigden te Brusſel bijeen ; maar , op den

volgenden , ziet men DE CELLES ( 4 ) en de zij

nen , te 's Gravenhage , de vergadering der Staten

Generaal bijwonen . Eindelijk , hier ziet men de

ze , ginds weder eene andere leuze opgestoken ; ter

wijl het oog bijna ſchemert van zoo verſchillend ge

kleur

(3) Woorden eener vergadering van Brusſelaars, dezer

dagen bijeengekomen , onder de leiding van d'HOOGVORST

en van de Weijer. In hetzelfde ſtuk zegt men , regt

vaardige en grondwettige bedoelingen te hebben ; maar gispe

evenwel de Zuidelijke Afgevaardigden , dat zij zich aan al

de - yormen onderwerpen , die de Grondwet voor de beſlisſing

der tegenwoordige groote vraag voor ſchrijft ; en ook daar

over , dat zij kunnen goedvinden , den langzamen , wettigen

weg te volgen. Zie de Staats - Courant van den 18 Sepo

tember j. I.

( 4 ) Dezen noem ik , omdat hij zich aan het hoofd ge.

ſteld heeft van de Afgevaardigden , die , te Brusſel ver

eenigd , openlijk hebben aangekondigd , dat zij de afschei

ding eischten. Overigens veroorloof ik mij geenerlei be.

oordeeling van 's mans bedoelingen , of betrekkingen tot de

jongste gebeurtenisſen . Trouwens dit zoude voor mijne

Laidgenooten geheel overtollig zijn ......
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kleurde vlaggen , die zelden vreedzaam , in elkanders

nabijheid , gewaaid hebben .

Waarlijk zulk een Oproer kan niet verre meer van

zijnen ondergang verwijderd zijn ; 200 nechts de

Koning , zijner zinſpreuk gedachtig , voortgaat zijn

grondwettig gezag , en de zaak van het.Vaderland te

handhayen ; en z00 daarbij de natie even bedaard ,

maar ook çven moedig blijft, als thans ; op alles bereid

zijnde ; door niets , dat gebeuren kan , zich te zeer

verheffende, of latende neêr aan ; en zich bovenal ge

reed houdende , om , 200 het noodig wierde , alles veil

te hebben , om het dierbaarste op aarde te behouden .

Niemand toch mcene , dat ik de bovenstaande

moedgevende. bedenkingen medegedeeld heb , om ,

terwijl nog het ranke ſchip van onzen Staat door de

zwaarste stormen geslingerd en bedreigd wordt , aan

Nederland trage en onvoorzigtige gerustheid in te

boezemen . Dit zouden mij mijne Landgenooten , dit

zoude ik mij zelven , nu minder dan ooit , kunnen

vergeven . Want, hoe zeer zich ook het Oproer in

vele opzigten bedrogen lieeft ; nog staat het evenwel

dreigende tegen ons over , met onverminderde , 200

niet vermeerderde boosaardigheid ; versterkt en uit

gebreid door langdurig geduld ; met allerlei middelen

gewapend ; steeds gereed om iedere vonk van onrust

( en hoe'vele liggen er verſpreid !) aan te blazen , en

daardoor alles , 20o mogelijk , in ylam te zetten . En

>

waar
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waartoe kan de wanhoop dolzinnige menſchen niet

vervoeren , die onder de omwentelingen van onzen

leeftijd groot geworden zijn , en zich door dezelve

uit het voetzand verheyen hebben ? .... En daar

enboven worden niet de grondvesten van eenen Staat

bewogen ; als deszelfs toeſtand zoodanig is , dat yer

andering of wijziging der Grondwet , op welke zijn

beſtaan rụst , door ſommigen noodzakelijk geacht ,

door anderen tegengeſtaan ; en door het hoogſte Ge

zag , om wijze redenen , aan de overweging der

Volksvertegenwoordigers voorgeſteld wordt ?

Ja , Landgenooten ! nu of nooit, wordt er eene

vrage overwogen , welker beſlisſing op het lot van

onze kinderen en kindskinderen grooten (God geve !

gunstigen ) invloed hebben zal . Gewigtig , boven al

de vroeger aangevoerde grieyen , welker herhaalde

opſomming ons het begin van den opſtand hooren

deed , is de , nu onlangs , door de Celles en zijne

partij, luidkeels aangeheven eisch van afscheiding der ,

door Verbonden en Grondwet vereenigde gewesten ,

Moge die eisch algedeeltelijk ſchipbreuk geleden heb

ben , op de krachtige en algemeene tegenverklaringen

van Gent en Antwerpen ; en op de , duidelijk geble

kene ongenegenheid van vele andere , in het Zuiden

wonende ingezetenen , om hunne belangen aan de

wil .
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C

Willekeur der partij op te offeren ; velen evenwel ott

der ons , die de goede en getrouwe Belgiërs hoog

waarderen , wenſchen niet langer zoo naauw verbon

den te blijven , met die gehoorzame volgelingen van

D'OULTREMONT en VAN DE Weijer , van wier , ge

"heel niet broederlijke gezindheid zij, vroeger reeds

veel, maar nu meer dan ooit , geleden hebben.

De vraag zelve is ter beantwoording des te moeijelij

ker , omdat zij Nechts keuze geeft , tusſchen blijvende

vereeniging , en gedeeltelijke afscheiding. Hoe veel

is er niet , dat voor het behoud der onveranderde

Grondwet ſchijnt te pleiten ! Maar hoe veel ſtaat

daartegen over , dat den evenaar onzer wenſchen lige

telijk naar de andere zijde kan doen overhellen !

Zij, die het eerst voorgeſtelde gevoelen zijn toe

gedaan , beroepen zich op de voortreffelijkheid onzer

Grondwet ; en maken ons vooral op de wijsheid ha

rer zamenſtellers opmerkzaam , die zeer groote ruim

te gelaten heeft , tot het maken van bijzondere veror

deningen , welke de verſchillende beſchaving , zeden

en gewoonten der onderſcheidene gewesten wenſche

lijk kunnen maken ( 5 ). – Zij prijzen ons het voor

beeld onzer bedachtžame voorvaderen aan ; die zeer

wel

( 5 ) Zoo zoude men , bij voorbeeld , omtrent het hoo

ger en lager Onderwijs , voor de verſchillende gedeelten

van het Rijk , onderſcheidene bepalingen kunnen maken ;

zonder dat daartoe , in de Grondwet , iets behoefde ver

anderd te worden.
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wel wisten , hoe gebrekkig en onvolledig het miao

fchappelijke verdrag was , dat de Vereenigde Geyes

'ten te zamen verbond ; maar het evenwel , meer dan

twee eeuwen lang , onveranderd in ſtand deden blij

ven ; daar zij voor de verwarringen en botſingen

vreesden , die veelligt uit een grondwettig herstel der

dingen ontſtaan zouden , zoo lang de nieuwe grond

wet nog van die vastheid verstoken bleef , welke de

tijd aan de oude had bijgezet. Zij meenen , dat

ter verandering der Grondwet van eenen Staat het tijd .

stip , wanneer de gemoederen in hevige drift ontsto

ken zijn , niet het gunstigste kan geacht worden . -

Naar hun oordeel , zoude thans iedere wijziging in

het maatſchappelijke verdrag , hoe doelmatig die ook

anders wezen mogt , op de Regering en Volksverte

genwoordigers het vermoeden werpen van vrees voor

het Oproer , en daardoor hoogst ſchadelijk wors

den. - Wanneer eenmaal ( voegen zij er bij ); in een

land , het voorbeeld gegeven is , dat de gemoedelijk

fte trouw , ja de grootste inſchikkelijkheid der Rege

ring , een maatſchappelijk verdrag , door de heiligste

eeden bezworen , niet tegen het geweld van een ' mein

eedigen Opstand beſchermen konde ; hoe ligt , ja !

hoe ſpoedig , zal men zich dan aangelokt vinden , om ,

door de aanrigting van dergelijke gruweltooneelen ,

dezelfde uitkomst te weeg te brengen ! - Zij ſpre

ken verder over de verzwakking die het Koning

rijk der Nederlanden , door de afscheiding der gewes .

ten ,
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ten , ondergaan zoude ; en over de groote moeijelijk

heid van het vraagſtuk , om eenheid en verſcheiden

heid zoo te yerbinden , dat er billijke en duurzame

fchikkingen getroffen worden . Eindelijk vragen zij ,

met bezorgdheid , of de voorgeſtelde afscheiding met

de bepalingen , belangen en inzigten van onderſchei

dene groote Mogendheden genoegzaam ſtrooken zal,

om door dezelve , zonder ongenoegen , aangezien te

worden ?

Anderen integendeel , en onder hen niet minder

verlichte en achtenswaardige mannen , oordeelen , dar de

belangen van den Koophandel en yan andere bronnen

van vaderlandſche welvaart , zoo wel als de billijke

wensch naar het genot van rust , eene gedeeltelijkę

fcheiding der Nederlandſche gewesten zeer raadzaam

maken . En het is waarlijk te betreuren , dat door

de gebeurtenisſen der laatſte jaren , bovenal der jongst

verloopene maanden , zoo veel aanleiding gegeven is ,

om dien wensch te verdedigen . Wat menigvuldige

tegenſtreving tegen de heilzaamſte maatregelen der Re

gering ! ... Hoe veel verachting tegen de Hollan ,

ders ! ... Hoe groote , kwalijk ontveinsde onverſchil,

ligheid omtrent den Koophandel, die zenuw van den

Staar l... Doch genoeg. Ieder weet , hoe veel er

(helaas !) is voorgevallen , dat ook aan de geduldigſte

Nederlanders den wensch konde inboezemen , dat de

band ruimer en losſer gemaakt wierde , die hen met

zul

1
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zalken vereenigde , als zij uit het pleitgeding en de,

briefwisſeling van de Potter , en uit de jongſte on ,

lusten , hadden leeren kennen !

j

Landgenooten ! ik beken , dat ik , niet zonder die

pe ſinart , noch zonder groote bezorgdheid , den band

zal zien verbreken of losmaken , die onze gewesten ,

zamenhecht. Maar geenszins ben ik vermetel gem

noeg , om een vraagſtuk te durven beſlisſen , dat de

ſchranderſte verſtanden onzeker houdt. Intusſchen

mag ik , met vertrouwen , voor mijne geliefde mede

burgers die wenſchien ontboezemen , met welke al.

len , die het Vaderland beminnen , hoe zij ook an

ders over onzen toeſtand denken , moeten inſtem

men !

Ja , Nederlanders ! waar Gij ook woont , nu of

nooit , moet Gij , met groote behoedzaamheid zor.

gen , dat de overweging van het moeijelijke vraag ,

fuk , dat uit zoo veel verſchillende oogpunten ben

ſchouwd kan worden , geenen twiştappel werpe , tus,

fchen de bewoners der verſchillende gewesten van ons

Vaderland , welke door gehoorzaamheid aan de wetten

verbonden zijn . Eendragt tusſehen de goeden , die

te onontbeerlijker is , omdat het Noorden en Zuiden al

thans in eenigebetrekking tot elkander zal blijven ſtaan ;

andragt alleen , ik herhaal het , is de voorwaarde ,

ор
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op welke wij het heil van ons aller Vaderland mom

gen hopen. De ſchoonſte vrucht , die de jammer-.

lijke beroerten dezer dagen kunnen voortbrengen , is

deze , dat getrouwe Hollanders , Vlamingen en Antwer

penaars , dat vaderlandlievende Groningers en Luxem

burgers elkander beter leeren kennen en hooger waar

deren , dan immer voorheen. Maar daarvoor vreezen

de weêrſpannelingen het allermeest. Hoe juichen zij

daarom , over het opwerpen van eenen eisch , door

welken zij hopen , gewest tegen gewest , ſtad tegen

ſtad , in het harnas te zullen jagen ! Indien hun dit

mislukt ; dan of nooit , zal hun ganſche plan misluk .

ken ! O Nederland ! mogt U dit groote heil beſcho

ren zijn !

Maar daartoe moeten wij ons , bij al de overwe

gingen , tot welke de omſtandigheden ons roepen ,

laten leiden door eene edelmoedige en onbekrompene:

vaderlandsliefde. Dan zal geen plaatſelijk of gewes

telijk eigenbelang het eenige of voorname rigtſnoer:

onzer pogingen zijn ; wij zullen even vurig wen

ſchen , dat Groningen en Leeuwarden mogen bloei.

jen , als dat het Amſterdam en Rotterdam welga ;

en wij zullen even min Antwerpen trachten te ver

nederen , als wij aan deszelfs welvaart het heil der

Noordelijke provincien willen opgeofferd zien . Door

zulk eene gezindheid alleen , onderſcheidt zich de

edelaardige vaderlandsliefde van kleingeestige baat

sucht. Zonder die gezindheid , kunnen wij op onze

poo

1
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pogingen , noch de goedkeuring van ons geweten

noch den lof der nakomelingſchap , noch den zegen

van den regtvaardigen Alregeerder verwachten !

Er is iets anders , dat , nu meer dan ooit , de ern

ſtigſte nadenking verdient van allen , die het .Vader

land lief hebben . De Grondwet is de hegtſte band ,

die Vorst en Landzaten met elkander vereenigt ; de

zeker te waarborg voor het behoud der wederzijd:

fche regten . Laat men dien band eenigzins verſlap.

pen , voordat een ander deszelfs plaats vervangen heeft ;

dan is het gedaan met orde, veiligheid en rust ; ter

wijl niets ons wacht dan jammerlijke regeringloos

heid . Hoe arglistig , en verderfelijk tevens , is daarom

de booze handel van die onrustſtokers , die zich ge .

dragen , als of de Grondwet niet meer beſtonde , en

reeds door de vergaderingen , die zich te Brusſel en

Luik opgeworpen hebben , regtens verbroken ware !

Niets integendeel verdient weer de dankbaarheid van

het ganſche Vaderland , dan de kloekmoedige pogin

gen van meer dan éénen edelen Volksvertegenwoor

diger , om , in overeenſtemming met den wijzen Kó

ning , dan eerst , als het ſnood geſchondene gezag der

Wet geheel herſteld zal zijn , over het , al of niet

wenfchelijke van hare verandering te doen raadplegen .

En Gij , Landgenooten ! al hoopt Gij zelfs ons maat

ſehappelijk verdrag weldra gewijzigd te zullen zien ,

zult 'evenwel , nu meer dan ooit , zorgen , dat Uwe

vijanden U de minſte inbreuk niet verwijten kunnen

ор
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op eene Grondwet , door hen even dikwijls luidkeels

ingeroepen , als ſchandelijk verkracht!

Hoe gewigtiger de , thans aangevangené raadple

gingen over het lot van Nederland zijn ; des te har

telijker wensch ik , dat men bij dezelve , nu voor.

al , het oog ſteeds geſlagen houde op de vaderland

ſche Geſchicdenis (6). Zij ſtelt ons , in een rijk ge

Itoffeerd en levendig tafereel , de voordeelen en na

deelen voor oogen , die kunnen voortvlocijen uit aller

lei ; ja bijna zeide ik , uit ſchier alle mogelijke reger

ringsvormen en volksverbindtenisſen. Door haar eerst

leeren wij de behoeften , wenſchen en gezindheden det

verſchillende gedeelten van Nederland grondig keni

nen . Zij doet ons , uit hetgene geweest is , eene

juiste gevolgtrekking maken omtrent hetgene , onder

begunstiging van gelijke omſtandigheden , zijn zal ,

of althans ligtelijk kan gebeuren. Vergunt mij, Le

žers! een en ander voorbeeld , ter proeve en ter be

vestiging van het gezegde , bij te brengen. Door

die fakkel der eeuwen voorgelicht , zal 'men geens.

żins Staats - Vlaanderen , tegen het belang en den ,

fteeds levendig geuiten wensch van Zeeland , van de

ze provincie afscheiden ( 7 ).
Met het oog op de

ge

(6) Ik neem dezelve hier , in den ruimsten zin ; 200

dat ook de geſchiedenis van de verſchillende Zuidelijke

gewesten ingeſloten worde.

(7) Belangrijk is hier : de vergelijking der krachtige

Nota , ingeleverd, ter gelegenheid van de vredehandeling

te
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geſchiedenis geſlagen , zal mén , 200 de Grondwet

gewijzigd wordt, alle mogelijke voorzorgen nemen ,

opdat niet , door nieuwe ſchikkingen , de naijver,

door welken , in ons voormalig Gemeenébest , dik :

wijls de handeldrijvende en landbouwende gewesten ver

deeld werden , thans weder moge ontſteken. Door

dat licht zich latende geleiden ; zal men nimmer den

thans zoo genoemde Zuidelijke provincien voor een

geheel houden , door gelijkheid van aard en inborst

verbonden ; maar veeleer het groote verſchil opmer,

ken tusſehen de Nederlanders van Vlaamſche en van

Waalſche tong. (8) En , welke maatregelen ter ſcheit

ding of vereeniging van gewesten , men ook raadi

zaam oordeele ; men zal althans zorgen , dat de eers

ken niet de Tagtoffers worden van den onrustigeny

en heerschzuchtigen aard der laatſten. Want wie ijse

niet, bij de gedachte aan een mogelijken ſtrooptoge

der Walen in het rijke Vlaanderen , gelijk aan dien ,

welken hunne voorvaderén , toen Malcontenten ge

naamd ,

te Amiens, door den Afgezant SCHIMMELPENNINCK , wel

ke men bewaard vindt bij BÓSSCHA : Gefchied. der Nederlo

Staats- omwenteling in 1813 , in de aanteekeningen en bij.

lagen op het eerſte Scuk , bl. 5 volgg.

(8) Eene zeer belangrijke , daartoe betrekkelijke bij.

zonderheid vermeldt de Heer SCHELTEMA , t, a , p. bl. 14. -

Hier van Walen ſprekende , bedoel ik geenszins de Luxem .

burgers ; die zich , ook bij het begin der Brabandſche

beroerten , onder Keizer Jozef II, 200 gunstig onder

ſcheiden hebben. En in het algemeen zonder ik allen;

uit , die aan wet en pligt getrouw zijn gebleven.

+
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legd. »

naamd , ten jare 1578 durfden wagen , en met al te

gelukkigen uitſlag volvoerden ? (9) - Eindelijk , de ge

ſchiedenis raadplegende , zal men , door menigvuldige

voorbeelden bevestigd zien , wat de wijze Hooft ons

leert ; terwijl hij over de gezindheid ſpreekt, door een

gedeelte der Walen , in het jaar 1579 , aan den dag ge

Van Henegouw ,” zegt hij, „ was noch kloeke

„ hoope , ” (dat hetzelve aan de Algemeene Staten ge

trouw zoude blijven ) ; ,, die eevenwel haast yerdween ,

tot klaare leer , hoe weenigh men aan woorden heeft,

daar de wispeltuurigheit der zinnen zich aan geen

ontzagh vertuidt (d. i . verbonden ) vindt. ” ( 10)

Op die klare leer der geſchiedenis dan lettende ; zal

men geene zorgen te groot achten , om niet ſlechts ,

zoo dit noodig geacht wordt , nieuwe verordeningen

en wetten te maken : maar ook derzelver herhaal

de overtreding , zoo veel menſchelijke wijsheid ver

mag , voor te komen en te verhinderen . Immers

eene Grondwet wordt geſchreven op papier of perka

ment; en de Geſchiedenis, zoo wel der oude, als

vooral der jongst verloopene dagen , getuigt met lui

der {tem , hoe moeijelijk het zij , eene zoo broze ſtoffe

( ) Zie Hoofts Nederl. Historien , nabij het einde van

het dertiende boek . (D. IV. bl . 205. volg, der nieuwe uit

gave van de Hoogleeraren SIEGENBEEK , SIMONS en VAN

CAPPELLE .)

(10) Zie de Nederl. Historien , in het vijftiende boek,

( D. IV . bl. 315 der aangeh, uitgave.)
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tegen hen té beveiligen , die brandſtichting onder

hunne voorname hulpmiddelen rekenen .

O ! moge de hoogſte Beſchikker der menſchelijke

lotgevallen geven , dat , zoo onze Grondwet veran

derd worde , dan althans al het goede bewaard blij

ve , dat zij behelst , en , door haren beſchermenden

invloed , ons deed genieten ; - en dat het volksver

drag , dat haar vervangen zal , nimmer door zoo

treurige omſtandigheden , als het tegenwoordige , wor

de verbroken !

Geſchreven , Woensdag den 22 September 1830.



NU OF NOOIT !

HOOPT ! DANKT GOD ! WAAKT !

Hoopt.oopt en hebt goeden moed , o dierbare Landge

noolen ! want de hoofdzetel van den Opſtand is geyal

len . Brusſels trots is vernederd ; haar ongehoorde

overmoed beteugeld ; en Nederland gewroken . Zij

was , weken lang , de ſchrik der goeden ; de kracht

en ſterkte der boozen . Maar nu daagt zij niet langer ,

met ongeſtraften euvelmoed , het ganſche Vaderland

uit. Nu niet langer , kan hare list en haar geweld on

beteugeld werken en woeden , om allen , zoo mogelijk ,

in hare misdaden en jammeren te doen deelen .

Hopen wij , dat Brusſel (hoe diep ook verlaagd , het

is eene Nederlandſche ſtad ) behouden worde ; zoo ver

re er nog redding mogelijk is , voor dat verblijf der

misdaad en der ellende , hetwelk zoo lang der uitgela

tenfte boosheid ter prooije geweest was , en niet , dan

door den hevigſten , langdurigſten , bloedigſten ſtrijd ,

aan derzelver geweld ontrukt konde worden . - Maar

verblijden wij ons ; daar onze Vorst getoond heeft ,

dat
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dat hij Koning is , en dat er nog eene Grondwet be

ſtaat , ſterker dan de vereenigde woede der zamen

gezworene vijanden van Nederland.

Verheugt U ! want het Leger heeft eene ſtandvas

tigheid en dapperheid betoond , die onze hope op

deszelfs heldenmoed , hoe hoog ook geſpannen , nog

verre overtroffen heeft. Ja ! bij het hartelijke en

diepe medelijden , dat wij, jegens zoo veel bedrukte

huisgezinnen en geſlachten , gevoelen , wier naastbe

ſtaanden de zege met hun leven gekocht hebben ,

mogen wij hen de vertroostende taal der waarheid

doen hooren : Uwe dierbaren zijn gegaan , wer

sy waarts hun pligt , en dus God zelf, hen riep . Hun

leven hebben zij veil gegeven , niet zoo als me .

„ , nig krijgsman , helaas! doen moest , voor de wil

lekeur der dwingelandij; maar voor eenen Koning,

,, den besten van Europa , die het bloed zijner dap

,, peren niet opofferde , voordat alle middelen om

het te ſparen , vruchteloos waren uitgeput. Ge

,, ftorven zijn zij voor de edelſte zaak , voor de hei

», lige belangen van het lieve Vaderland , welks dank .

9 zeggingen hen volgen in het graf ; welks erken

, tenis hunné nageblevenen niet mag , of zal, of kan

9 vergeten !”

Ja ! wij allen wijden tranen aan de nagedachtenis

eler helden : maar wij verblijden ons , dat hun bloed

niet vruchteloos gevloeid heeft ; dat de troon beves

tigd ; het gebied der wetten aanvankelijk herſteld is ;

وو

en
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en dat Nederland zich voor het oog der natien , luis .

terrijk van die magtelooze volkeren onderſcheiden heeft ,

die , in vroeger' en later ' tijd , van vreemde hulp de be

ſcherming van Vorst en burgers moesten afsmeeken .

Juicht , Landgenooten ! want God heeft het Oproer

vernederd , en het Vaderland aanvankelijk gerede

Ja ! Hij , Hij heeft dit gedaan . Dankt nu allen

God ! Hij gaf die kracht van geest aan den lange

moedigen Koning ; die dapperheid aan de helden ; die

zege aan de regtvaardige zaak ; die bewaring aan den

I edelen Prins der Nederlanden , welke , nog in het

heetſte van den ſtrijd , het bloed der ſchuldigen , zoo

veel mogelijk , zocht te ſparen ; die beſcherming aan

zoo veel brave krijgslieden , wier leven onze ſmart

over het verlies van anderen verzacht. Hem boven

allen danken wij voor al het heil , dat wij hopen ,

dat , door die overwinning , het Vaderland moge be.

ſchoren zijn ! Welk een Kerkgeloof ook onze eere

dienst regele ; allen loven wij den Eeuwigen voor ee

ne overwinning , die niet ſtechts onze burgerlijke ,

maar ook onze godsdienstige regten verzekert, tegen

het geweld van hen , voor welke niets heilig was .

Hoopt en dankt God , Landgenooten ! maar waakt,

nu zoo zeer als ooit. De Opſtand was zoo geducht ,

dat hij op dienzelfden dag nog , toen Brusſel werd

aangevallen , die groote omzigtigheid en behoedzaam

heid geacht werd noodzakelijk te maken , welke het

antwoord der Volksvertegenwoordigers op de konink

lij
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lijke aanſpraak ademt. Zoo ſterk was hij , dat, met

uitzondering van Luxemburg , het ganſche Waalſche

Nederland door denzelven weggeſleept was , of dreig

de te worden . En wie weet of durft zeggen , hoe

verre binnen of buiten ' s lands , hij zijne takken uit

gebreid hebbe ; in eenen tijd , wanneer de geest van

beroering , die Europa's volkeren ontrust , hem zoo

zeer begunstigt ? Zoo voorbeeldeloos hardnekkig was

diezelfde Opſtand , dat hij het alleruiterſte durfdewa...

gen , en niet , dan door zulk eenen ſtrijd , bedwongen

konde worden !... Van 200 bedenkelijken aard was

hij , dat door denzelven aan ineer dan eenen van onze

moedige Vertegenwoordigers aanleiding gegeven werd ,

tot het uiten van den beſcheiden ' wensch , dat twee

van 's Konings Raadslieden zich mogten verantwoor

den . 200 ſterk eindelijk was het Oproer , dat het onze

Grondwet zelve die vijftien jaren lang , zoo veel ſchok

ken had verduurd , in gevaar konde brengen !....

Zoude zulk een Opſtand geheel te onder gebragt

zijn , zoodra de oproerleuzen te Brusſel niet meer ge

zien worden ? Ik durf het niet hopen , Landgenoo

ten . Want de ſtrijd zonder wedergade , buiten en

binnen Brusſel gevoerd , ( och ! dat dezelve thans ge

heel beſlist zij !) heeft nu , meer dan ooit , getoond ,

welke vreesſelijke wapenen Arglist en Trouweloos

heid , Woede en Wanhoop , aan het vertwijfelde Op

roer in handen geven . De geſchiedenis leert ons , dat

eene overwinning , die zorgeloos maakte , fomwijlen

Scha
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fchadelijker was , dan de nederlaag zelve. Daarom

roept U , geliefde Landgenooten ! niet mijne zwakke

ſtem , maar de ſtem der bedachtzaamheid en der wijs

heid toe :

Nu of nooit , moogt Gij hopen ; behoort Gij God

te danken ; maar moet Gij waken !

Geſchreyen , Zondag den 26 September.
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