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I'Ieeeêrńe gedeelte „él-eem аашпег;
Íiîñgérl Éyn gefehreëven", l:tïioeń ’er noch

‘eenige hnóp van ve'rgelyk met den Kei

ner plaat@ 'bade op de 'vraag of zy сеа.

'genswooŕdìg 'voor overbe'odig zonden te'>

houden zyn? Antweorde ik neem ble-‘-`

`Wy1 ons belang Omtrent het Openen def

Sehelde ’er in verhandeld Word. Dus 'heb>

А! - ik'
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ik hoognoodig geöordeelt die zelfde aen»

merkíngen met eenige weinige verendeà

ringen in Weezen te laaten. l

»,Zy kùnnen, zo ik vertrouw, aan кип—

_digen aanleiding tot denken geeven.
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Onder de Zinfpreuk:

‘ ‚Een Volk doet geene eigentlykê verliezen, het Ìîeldt

niet naar zynen ondergang ‚ dan , wanneer het de

geäarîheíd en de deugden verliest, waar aan het

zynen Ор/готп гегДЬийщтп’ ¿L_

’ D E; MA в L Y.

Mag ik in de tegenswoordíge tydsomfiandígĳ- _

heden ‚ myne waarde Landgenooten u dit ge

zegde van den Heere Машу, dar my getroffen

heeft, wat nader onder het oog brengen. (Мо

‚ gelyk en den Hemel bewaare ’er ons voor) mo

gelyk naderen wy her rydí’cip , dac wy merkelyke

verliezen zullen doen, immers de zo ongelyke

mpgt van het Huis van Oostcmyk, in vergelykíng

van de onze moet.’er billyk voor doen vreezen. ‘

Нес is danwaar,‘ wy hebben Oorlog- en den geenen

die afraaden zou dat wy niet'alle poogingcn in het

werk ficlden om de gevolgen ’er van voortekon‘ìen ‚_

2011 een flegtenScaatkundìgen niet alleen, maar ook

‚ een flegtBurger weezen.—— Zeker was het beterldac

wy alle zodaam'ge opofl‘eringen deeden , welk met

de сожмите шт от eigenîlyk bejtaan overeen

komfiig‘zouden zyn. -‚—— Ik weet het niet zeker

en wil hec voor als noch tegens onze Commer

cieele Ingezeeren niet beweeren , maar zou by

voorbeeld het openen der Schelde tegenswoordíg‘ ‚

wfel zo nádëclíg weezen ,Aals hec ten rydcn VVHU de '
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Vreede van Munfierf; ten tyden van Het verdrag,

van 1718; ten tyden dat de Haaven van Oosten#

de zo niet verbeeterd en vooräl zeden: dat door.

den laatflen Oorlog met Engeland, de laastge~

noemden Stad, zo een merkelyken Handel tot zig'.

getrokken heeft, was; en zou men niet упадет

moogen of de nadeelen welke wy. doorde ope

nen van de‘ Schelde l-yden zouden, niet voor een

goed gedeelte door het verleggen van een gedeel-~

te van onzen Handel naar Oostende reeds plaats.

’ hebben gehad? ik wil gaarne gelooven dat indien

Antwerpen eens wederom‘een Handelplaats wierd ‚

dat als dan die' Haven , of de mondt van de Schell

de een ’veel ‘beter gelcegenheid zou oplecveren,

nm eenen uitgeflrekter Handel te dryven; behalì

yen dat daar door den Handel van Zeeland z_eer zonl
gellremd worden v; maar zouden ten dien opzichten

geene bepaalingen te maaken,en voortedragen z.yn?‘

En wat men aanvoerd nopens het nadeel dat de,`

Oost en West-Indifche Compagniën doorden vryen

Vaart van voornoemdeSlad op deOost-Indiën zoude.

lyden kunnen , ziet men niet dat dit nadeel reeds:

werkelyk voor een gedeelte fiand grypt door d@

zogenaamde Compagnie te Trim: opgericht. Het:

rootße verfehil dat daar omtrent zou plaats heb,

en , en dat _men niet ontkennen kan zeer aanmer-I

kelyk tefwezen, is, dat eene Stad als Antwerpen,

zo zeer in onze nabuurfchap geleegen , dat nal

deel in evenredigheid oneindig zou vergrooten, ed,

aar eenigzms ßoreerende, dit пат

datV den Handel

tuur'lyker wys veele van onze Ingezeetenen en daar

wtlonder zeer gegoede lngezeetenentrekken zonde,

alwaar zy zeker meer geconfidereerd en bevoor-~

deeld zouden worden , dan z_y alhier uit hoofdc‘van

hunnenGvde-íeî‘stzymofzyn kunnen’;behalven,dat.;4

door de febikkingen, welke de Keizer in alle zy->

пе Erflanden nopens de vry‘heid van den Gode»

dienst en de voorrechten daar annex, gemaakt;

heeft : ook andere gezindheden zouden kunnen ge-"

‚‘sis‘i weteßa». 9m. щ rerblyîî aldaar te псешЁ.
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Dit zyn zo het my voorkomt de voornaamfie’

beweegredenen , voor en tegen , welke omtrent

het alofniet: openen vandeSchelde kunnen bygof.~`

bragt worden. ’Er zyn zekerlyk meer anderen,

maar die maken ons‘meerder Vgemeenfchappelyle

met andere Moogenheden van Europa, wier- be

lang het zeker niet is, den Keizer van deeze kant.

te groot te laaten worden. Maar myn waar»

de Meedeburgers zon’ ik hebben kunnen

vraagen, indien het nog wd van vraagen was ‘г

Aan wie ’zal het zyn, het Fpit eerst afro»

byten ‘2 Is Vrankryk tegenswoordig wel gedis)

po'eerd om zig in een Oorlog met den Keizer in

te laacen'? Zyn belang zegt men eis vhr liet; het.

zy zo, maar handelen de Moogenheden wel til-—

toos, kunnen zy wel altoos handelen naai hetgeen.

oogenfchynlyk hun belang eisch‘t? Ik z11 hiî rnie't

‚Zeggen dat de eige Zuster des Keizers ‚op de

Franfche troon zit; dat de natie van haar een twee’

den opvolger is verwagtende; ik zal dat niet (Шес

telyk aanvoeren, om dat volgens de conflitutìe’van

het Land,de Vrouwen geheel en al uit de Regee—

ring gefloot'en zyn. Maar zyn zy ’er door de wet‘

ten uitgeflooten, evenwel behouden zy daar ge“

lyk als elders en moogelyk meer dan elders, (ту!

men de Franfehe Natie doch eene zeer groote be

fchaafdheid niet kanweigeren, (een zeer gmoteh

invloed. Welk dan moet de’n invloed van eene

beminde Koningin weezen , die met de natie in

zodaanig cene betrekking Raat? - Met dat al

zal Vrankryk ons niet verlaaten, ik geloof het;

maar ‚het zal ’er moogelyk fchoorvoetendp сое

overgaan, om ons te hulp te koomen; en indien

dan van wegens den Keizer de noodige Грога ge

maakt word, zou h t dan ’volflìrekt omnoogelyk

weezen, dat wy f ii zeg den Hemel behoede ’er

ons voor " dat wy het ongelukkig jaar van 1672

zagen herleeven: wanneer wy na in den begin

nen een zeer ongelukkigen Oorlog gevoerd te heb

ben, eene taamelyke goede Vreede verkreegem

рты na myn gedachten ‚ om rondborstig te ipkree

» en ,
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ken, ook het gevolg van deezen _Oorlog kunnen,ì

kunnen loopen , daartoe moeten wy ons voorbereil

den. Want wat byvoorbeeld Pruìsfen aanbelangd

die in dic geval, onzen natuurlyken Bondgenooe

weezen moet, die zal vreeze ik, ons ook al, voor.

geenen fubiecen inval genoegzaam beveiligen kun#

rien. Was Frederik nog in den bloei van zyna
aren, had hy nog alle die vermoogens welke..

1n den volmaaklìen mensch, doch 'met de tyd af‘

neemen, en afneemen moeten; da’n ‚ dan zouden

wy niet ce vreezen hebben. Maar eenigzins door-_Í

zichcigen Leezer.' zien gy. niet da: indien Frede

rik ílegls die jaaren had, toen hy de Franf'chen.

te Rosbach, de Oostenrykers de Lirfa flag leever

de , dat den Keizer dien wy gaarnealle groote

hoedaanigheden toekennen, he: niet eens in den

zin zou hebben gekrcegen, om aan hec verzoek,

van eenige Huizen `van Negotie te Antwerpen te

voldoen en' clev (а) opening van de Schelde te

eifchen. ’ ’ ‘ “ ’ ’ ’ ~ ‘

Onderfiand zullen wy van Pruisfen bekomengmo,

gelyk zullen wy met behulp van onze Geallieerden ,

naar verloop van ecn Jaar, in flaac wezen om hec'

Huis van Qostenryk het hoofd te bieden; maar;

behalven dat daar door een algemeenen Oorlog zal

ourlìaan, dat honderd duizenden menfchen, het

leven zal kosten en wiens uitilag, men. doch! иге:

(а) Men beweert, of het op, geuoegzaamen grond is,

kan ik niet zeggen; dan de Keizer in zynen doortochc

door Antwerpen :,_ door eenige der= voornaamíìe Huizen ,
lgls dat van den Graaf' van Proulx' aangezogt zou geworf

den zyn, om de Schelde се орепепеп , еп dapzederndî;

Familie by den Minister niet hebben los gelaaçen om di:

’iebcwerkem ’ ’ ` ’ ’ "

A_‘H-ŕ-_hù_~

zyn: maar dat wy щ den beginne groote gevaaren `
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wel voorzien kan; is del vraag of de verliezen , de

oodzaakelyke verliezen ,ä welke wy in dien Oor—

yog maken zullen, wel opweegen kunnen, tegen-ë

de voordeelen, welke wy__ ’er voor onzen Koop
handel uit beöogen? ‚Of; omgekeert; of de ver

iiezen,welke wy door het openen van de Schelde,ì

in onzen Commercieelen Цап, zouden lyden,Í

wel zo groot weezen zullen, als de verliezen; ‘
welke wyv in zo eenen ongelyken Oorlog, rené,

:ninlien in den beginnen, te wagten hebben?

Ik Weet wel da‘z in zekere gevallen, wan».

neer‘ hel: ’er op aan komt, om ‘over het beftaav,`

van eenen Staat te redenkavelen ,v men geene.

oogenblik’kelyke ,‘ of fchoon groote verliezen in,
balans fiellen kan; en dat men in dat geval , hetl

al, voorghet al,o ’ ofl‘eren moet! Maar zyn zodanig

de omílandighe en? Zyn de eísfchen van den.

Keizer, van dien aar; , dat , door ze in te willigen den.

Staat, met/haaren ondergang gedreigt word. ik

meen hier voren de nadeelen, welke‘de opening

van de Scheldeveroorzaaken zoude, gedeeltelyk

voorgedraagen 'te hebben, 'er kan zeker hier by

nog veel meer gevoegd worden , en zulks zou‘

het best: door een bekwaam Handelaar welk door_

zigt heeft; gëfchieden kunnen. Ну zou by voor

beeld , onder anderen aanvoeren kunnen , dat indien

_ Antwerpen eens weder tot een Handelplaats wierd,

den Handel aldaar niet een zee-r goeden uitflag,

zou gevoerd worden; om reden,'dat z_íg in die

ftìlle Stad, welkers inwoonders, van de Holland‘
yfelle zuinigheid niet ontvreemd7 zyn , zig zeer groo

te Capitalisten onthouden, als blykbaar is, in de

Geldligtingen, welke in Holland gedaan, altoos

voor aanmerkelyke Sommen, door de Antwerpe->

naars deel in genoomen worden: welke gelden

alsdan in de Negotie gebruikt, ’erleven, en bloei

dan zoude ge'even, dat niet dan ten grooten na"

’ " А s съест.
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deele, voor onzeHandeldryvende Seeeden Каир.

fchìeden.. Den kundigen Handelaar,l zou zeker

meer. redenen aan voeren kunnen; maar nog eens,

zyn de nadeelen. zoogroot „van die zyde, dat zy.

de nadeelen. van den Oorlog zoude kunnen op

‘wcegen: ‘enàeindelyk zoude ’er geene middelen te

beraamen zii/n; om, indien men eens te rade wierd,

van gedee „ely-k aan de eisf‘chen van den Keizer

voldoen, de nadeelige gevolgen , welke in het

Openen ‚dan de Schelde zouden kunnen voortvloei»

jen, {c maatigen? De Brabanders, (de Oostende

naars ‚en Antwerpenaars uitgezonderd ,) zullen nìm-_

mer regte Zeelieden worden Die den geest dier

Natie kend, zal hier van overreed worden; tezeet

aan hunne vermaaken , en afgetrokken levenswyi

gewend, zig met beuzelingen ophoudende, op.

verre, zeer verre na, in ’t algemeen die kundig

heden niet bezittendc, welke in ons gezeegend

Nederland, in ’t algemeen plaats heeft; niet die

zugt tot chryheid, en onaf hankelykheid hebben

de С diel of fchooq niet altoos nuttig ‚L tot het by-.

zonder welzyn) echter eene Natie aanduid, welke

in (tant is, alleslaan zyn befiaa’n op te offeren; en

daar het doch van zynen Koophandel, zyn wel-_

vaard zoeken en vinden moet; daar zynen plaats

lyken grond, het niet voeden kan, ook ficedsalles

zal aanwenden, wat daar toe vereifcht word: en

dus de Brabanders, welken eenen weeligen grond

bewoonen , die »te vreden zyn, met het geen

` zy ligtelyk verkrygen kunnen , ons nooit in

kundigheid , werkzaamheid , en verkreegene

Rykdommen evenaaren zullen : behalven dat; ’

in haaren eigen boezem, door de verdeeldheid

van belangens , de Stad van Oostende ,

verte het grootûe gedeelte, van haar Handel ven

]iezen zal; De Scheepen welke nu uit de Oost,

of elders’ te Oostende aankomen, om hunne goe

deren се опытен s welke шасси door de gesm

‚в . ‘ vene
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vene Наташи, op Brugge, Gand, тиф},

werpen, На, met ligters vervoerd wierden; zul».

len direät naar Antwerpen overfleekenA Hier door

zal Oostende, niet alleen haare Scheepvaart ver

liezen ,‚ maar de binnen l’teeden, als dedrîe еетзсч

genoemden. zullen ’er ook haar voordeel niet byl

vinden , dien Handel naar Antwerpen verlegt zyne

de, «zal merkelyk ‘verí‘chil, in het "I‘ranfport ver-z

oorzaken, dewyl het zeekergemakkelyker is, de

goederen van Oostende naar de gemelde. plaaczen

te vervoeren, als van Antwerpen; daar men de.

Schelde ten minsten, со: aan Willebroek moet

onvaaren. Het groottle voordeelm dar ’er voor de

Oostenrykfche Nederlanden uit kan ontí‘tann , .Cllr

dat groot is! Is ongetwyfield1 dat ’er twee Havenß

in plaats van een, aanwezig zullen zyn; dat de`

Haven van Antwerpen veiliger. dan die van OOS—_

tende, zal kunnen gemaakt worden, om dat menl

den zandban'k, die voor Oostende legt, niet ge—

noegzaam kan amoveeren; dat de Schelde in,

haaren loop tot Antwerpen; v—erl'cheide plaaczen

opleeverc, alwaar men door den tyd, Scheeps—_‚

timmerwerven, zou kunnen aanleggen. Dit zyn

de voordeelen, welke Antwerpen in de eerste.

plaats en de naby geleegene plaatzen, in de twee‘

defer zoude uit trekken ku‘ìnen,_'\Van‚t wat de overi -

ge groote ůeedenf, van Braband en Vlaanderen.

aanbelangenßie kunnen ’er altans in de eerste vyfen

twintigjaaren, geen voordeel by hebben. 1k be~`

kcn‚het uitzicht is voordeelig! En is het voordee

lig voor Braband, kan het wederkeerig, niet dan

ten hoogi‘te nadeelig voor ons zyn. Ons belang

zeker eil‘cht, dat de Schelde geflooten blyve,

en dewyl het gefloten bl-yven der Schelde, door

de zekerste 'l‘raûaaten vastgefield‘ is geworden,

vinde ik by my zelfs geene vryheid, ‘om dieswee

gen eenige aanmerkingen temaaken. Want tc._ ‘

vergeefs», beroept zyne Keizerlyke Мамы: zig

._ . . A i ‚
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"р de hardigheîd, die ’er in ‘oplgeflootcn щ

vÌan eene onafhankelyke Mogendhei te dwingen д

om met de geleegenheìd van zyn eigen land ,i

z_yn voordeel niet te doen ! Die Tractaaten leg

gen daar,ì en het heeft de Republiek, maaral te

veelgoed en bloed gekost , om het Huis van,

Oostenryk, by zyne bezittingen te handhaaven,
d'an dat het zelve Huis geregtigd zou kunnen zyn,I

от iets dat vooreerst,»ons by den Vreede van.1

Munster en het Traétaat'van 17 31 wettig afgeflaam

iS, en dat wy vervolgens, door onnoemelyke be-Ä

wezene diensten, , meer dan dubbe‘d ei-.
gen hebben gemaakt; te willenA te rug eisfchen.

'j’VVat dan gedaan? Overweegen zo als ik ger-_

zegt heb., nletde voordeelen, of nadeelen, maar’

e mindere Of meerdere nadeelcn, welke ’cr‘

uit moeren voortvloeijen.- Is het beweezen , dan

de nadeelen ënorm zyn , welke uit 'de opening

van de Schelde moeten voortvloeien? Moeten

of kunnen zy onzen val berokkenen. Wel aan

Vaderlanders, Patriotten , en gy van wien men.

gezegt heeft, dat gy het niet en waart, llaa dey

handen in een, en toont dat gy dezelfde zyt‚‚

als ten tyden van Philipde 2de. Want u hier tezeg_

gen, (zo als ik ook gedaan zou hebben indien het nog

geen Oorlog geweest was.) Gy hebt te veel te ver-.

liezen, en te weinig te winnen , gy zulteen fpelfpee

len., waar gy ten minsten drie tegen een hebben zult,

en dan alvorens tot het uittersten te komen, be-'

reken: шве voordeelen en nadeelen, toont door—

uwe gewoone Scherpzinnigheíd , dat gy uw be

lan welkent, en is de vrede duurzaam, alfchoon

dat gy eenige opöfferinge heb moeten doen, gaat:

voort met verflandig uw belang te bereekenen,

— en de Compagniefi van Trieste van Ат‘шед

pen , zullen ZO wel ‚ als die. van Ооп‘еп

de " vervallen. ‘- De Brabandí‘che Natie , of.

fehoon verdienstelyk, zal u nimmer in de kunst

`yan Handel in’t groot te dryven, evenaren-6

‘ ‘ Ед,
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Dalì dit fchynt nu niet meer te pas ’te коша ‘,f'aÍì

`voor zo ‘verre ‘wy door onze geällieeïdem nog гёт

ne be-v‘reedáging tref‘enkonde’, (Wanneer ze zeker naai"

туп oordeel eenigligt o‘ver‘de zaakfprei’den ',en dan;
zy aanleiding aan andere. geeven kunnen, om deezlel

of geene‘aanmerkingen hier gemaakt, verder nipte

breiden, waar door men ons waar belang `beteralà

‘nu, zalï kbnnen onderfcheiden’. Het devies :aah

’c hoof: van dic детьми-вершим, en dat шага

het werk van‘den Heer Mably leezende, my :en

uitterste was treffende; bemoedigd my om iet:

van onze regenswoordige omítandig—heden‘ re ze ь

gen , om reden ‚ dar ik `>my durf verzeekerd houden ь

dac wy'ìn der daad dac Volk niet zyn, баста?

»den oever van zyn ondergang is. Ik zie alsnog 'm

fons die zelfde zaaden van deugd, welke m’en" ih

onze Voorouders bewonderde! Ze zyn ’er mogelyk

‘àlgetneen niet te vinden , maar doch het goede'

zaad, 'zal het onkruid dal: ’er door den tyd inge»

komen was, v’er‘flîikken; en daar dwalen menfchë"

lykis; zal men, dit vertrouw ik, ontwaar worden?,

'dat ‘de zulke welke men voor flegte menfohen

hield д niet- anders dan dwaalende menfchenl geg

weest zyn: die dan te achtingswaardiger zullen

zyn,” naar mate zy een beter inzicht verkreegen

hebbende, altoos met die Cordaatheìd, welke aan

eerlyke lieden past 5 handelen‘zullen‘ Ik dief-pg

fpreekI myn Waarde Lezer, ken onder diergeeń

welke tot beide (ik zeg niet faétiën‘, dit is een

naam die honende) is de partyen behooren,zodaanì~

lgeweike elkander als menfch hoogachten, en die

waarlykachtingswaardig zyn :gvan defzulke nu in ge

voelens vereenigd , kan en de ’grootfie hoop op`

vatten, wyl z zig nim er door een laag belang

’zullen laacen eheerfchen. f;

Hierv wilde ik myne voorfielljngen eindigen;

'wanneer .detyding van een aanflaanden Oorlogs,`

‘geconŕirmeerd werd. Nu zal hec er misfchien

op'aankomcn dan (di: vertrouwen wy) bewaar

. heid
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Í'i'éid zal worden , hec geene den Heer Mably iìì

'de goor ons aangehaalde woorden l ZiedenTyrel)

is zeggende ,_O Neen! eenen of meer ongelukkig

'ge gebeurteniìfen , zullenV ons niet op den отв?

man отрада)“ 4brengen , wy zyn üerk door de

legging van fonsyland, wy kunnen voet voui voel:

het aan den Vyand beríwiscen._ Voor overmagc zou

den `wy zeker bukken moeten, maar het belang
`man geene onzer nabuuren wil , dat den Keizer ce

„ставшимиmaaken zou. Laacen ‘wy inrusfchen

_ ¿utenze zaak op de billykheid is gegrond, heni

die Progresfen _zo moeilyk maake als doenlyk is,

doen wy_ hem ter.Zee alle die afbreuken, welke

tene geöorloofde Reprefaille billyken.- Laaten wy

door Onze landmagl: zoo veel mogelyk te vermeer

deren, ons Zeefweezen niet verzuimen., daar doof

'zullen wy veel beeter befchenmers vkrygen, dan

wanneer wy met een Haauwen tred , in Onze

Operarien, op hunne 'gunst wagtende waeren;

.Vrankryk ziende dat w`y ter Zee , ‚ст; i'etegroot iii

_Raat zyn, zal minder vreezen ons се hulp te ko

men , daar hy anderzins l'ehfoomcn zou,_ door En

- vgelandlontrusc te worden. :Payom de nos parfum'

mr, zo als de Бинт): zeggen, вините Nabil-‘

Een ziende, datwy van ae oude Bataaffche Hel#

штамм .-omaarezyn; шкива—отце verdeedi

ens worden. In der dead wat een ßfchande zoú

с voor die Чох—ежата; ¿van-een kleinpland dat k

haau'welyks `een {li-p op 1de Waareldkaartzbeílaat,

f door de machtigile Mogenheißl van Europa ne zien

l¿zwerweldigen'. In dit Avertrolaiìvexi ,f en voornas

»tnennlyk op die' der Voorzienigheid, welke niet

«du-ld dnt eene zo fchreeuwende onbillykheìd, als

ñeeze met eenfgoede uicllag bekroond wiel-dà ma#

gen wy met eenige geruscheid beiluinen ‚так wy , zo

hiet Zegepraalende. ten minsten met het daaaelyk

штампа!beßaanwan ons gemeenebesl: envoorreg=

,ieu van dien, zullen mogen aanweezigblyven. Innus- 
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(chen mïàtrouwen_wy voor als nog níet geheeiL eh 913

de Regcvaardighmdivan zyne Majefieit den Keizer д

welke naastdenkclyk omtrent de eigentlyke Ища.

не ‚ der zaaken niet grondig genoeg Onderrechtis;\

en díe,daar hy, ook een menfch is, feiIen kan, ge.

matiger denkbeelden omtrent ons zalopvatten :v en

‘daar hy ’veele blyke’n van billykheid; in zyn by.

'zonder leeven ‘egeeîì'èn heeft, met de Republiek

vals eene (maf ankelyke Mogenheid zynde , ед

die zyn Doorluchcig Huis, zo veele diensten be.

песни heef: ‚ ook handelen zal;

Ps. Den Schryìì‘éì‘ behoud aan mĳ!" het recht,

om een Franfche vertaalíng hier van te

geeven , die men in de лап/Маши ’weeì‘:

te 'wagten heeft;
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