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 doeleinden We 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 uit Stuur 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 hoeveelheden 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 staan Het “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 wet Wat 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 via http://books.google.com
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Aile Koniukrijk, dat tegen zich zelf Terdeeld is, wordt
Terwoest ; en elke Slad of Huisgezin, dat tegen ïicb zelven
verdeeld is, kan niet staande blijven. (*)
JIXUI.

(*) Yolgeu io rerUling Tan den Hoogleeráar vab m mzm.

Als ons het juk was afgevallen,
Gewrocht door d' aartsgeweldenaar,
Slechts waardig vorst voor wufte Gallen,
Toen rolden, van der Barden snaar,
De hooggestemde vrijheidstoonen ,
Voor 't luistrende oor der dankbre zsnen,
Van 't vrij gestreden Vaderland;
Nu wordt, na vijftien kalme jaren,
,Die rust gestoord door plunderaren,
Uit Brussels afgrond opgevaren,
Verspreidende om zich moord en brand.
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Wiens hand zou niet weêr 't speeltuig klemmen ,
Daar diepe verontwaardiging
Zich luid verhest, met duizend stemmen,
Om deze helscbe worsteling?
Dus kliiiken ook mijn vrije zangen,
Die mij den zwangren boezem prangen;
Daar moedwil Neêrlands grondslag schudt,
En 't huichlend mom heest aangetogen
Der Frijheid; om, door list en logen,
Den besten Vorst, te lang bedrogen,
Te slingren, door de v?et gestut.

Als na een rust van weinig jaren,
Zoo heilrijk voor 't geteisterd oord ,
Weêr de Etna, door zijn rookpilaren,
't Geluk des Landbewoners stoort ;
Dan braakt bij straks uit gloênde kakcn
Een' vuurstroom; die bij 't vreeslijkst blaken,
'sVolks rijkdom meê sleurt in zijn vaart ;
Zoo woedt irw wrevel, bastaard telgen !
Onwaardig thans den naam van Belgen ;
Uw leus is plundren en verdelgen;
Uw vaadren deugd gebeel ontaard,
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Wat smaalt gij op uw' braven Koning?
Zijt gij zijn ruime weldaân moe?
Hoe , . plundert gij uws naasten woning;
En geeselt ge u met eigen roe?
Het oproer, door uw toorts ontstoken,
Wordt eerlang in u zelv' gewroken;
Wanneer me u met veracbting noemt :
„De ZuideJijke rustaanranders!"
Want door de brave Nederlanders ,
Getrouw aan Nassaus gloriestanders,
Wordt uw muitzieke geest gedoemd.

Kiest gij , tot aanbevelings brieven,
ô Biep misleide Brusselaars !
En pleitbezorgers voor uw grieven,
Een bende lage plunderaars?
Wat durst ge u ongestraft vermeten ,
Op 's Koningswapen, stuk gesmeten ,
Een' weg te banen tot zijn" troon?
Treedt zoo bet kind den besten vader,
Ootmoedig, met zijn smeekscbrist nader?
Zoo diep zinkt slechts een landverradèr ,
Ben eedlen Batavier ten boon.
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Gij wenscht de Franschen na te volgen,
Maar hebt u in de zaak vergist;
Die natie, ligt niet regt -verbolgen
Om onverduldbre Priesterlist.
Maar wat wil uw vermetel pogen?
Wisent eerst den nevel u uit de oogen ,
Lang door Jezuïtisch goud verblind,
't Zag ginds zijn doel als kaf verstuiven;
Hier, onder 't zedig kleed der duiven,
Zoekt me op uw' hals dat juk te schuiven
Waar in de Hel haar zege vindt.

Uw opstand heeft thans neêrgedonderd ,
De vruchten uwer burgren vlijt;
Uw roofzucht schatten uitgeplonderd,
Gespaard voor 't kroost van later tijd.
Wat vreemdling kan u meer vertrouwen,
Uw woord en eeden heilig houen,
Die gij ligtzinnig zelf verbreekt?
Noemt gij 't ook vrijheid van geweten,
Als ge u , zoo schandlijk , hebt vermeten
Om 't land, als rag, van een te reten,
En stout nog van uw regten spreekt?
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Wat wroet ge in eigen ingewanden?
Laat af dat schandelijk vergrijp!
Als Neerland zal tot asch verbranden ,
Wordt in dien gloed uw welvaart rijp?
Terug verdoolde Landgenooten !
Met 's Vorsten gunst als overgoten,
Ten koste van ons rustig Noord.
De handel vestigde uwe wallen ;
Maar hier, hier zijn, bij honderdtallen,
De woningen tot puin gevallen,
Waar nu de grond brengt distels voort.

Keert , als misleide boetelingen ,
Weer tot uw' Koning, diep gehoond !
Wat heeft een muiter te bedingen,
Die boven regt en wet zich troont,
Door dolle razernij gedreven !
Die schandvlek hebt ge u aangewreven ,
Bezoedeld uw' doorluchten naam :
Wischt af die smet door eedier daden,
Herstelt naijvrig weer die schaden !
Dan zal de vloek , op u geladen ,
Verzwinden met uwe oude blaam.
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Zoo moge ons land weer rust genieten !
Door uwen haat te fel geschokt:
De boom des vredes wortlen schieten!
Als niet uw borst van wrevel nokt.
Bemint en eert uw' goeden Koning !
Werpt stout nooit weer zijn gunstbetooning ,
Ondankbaar, Hem in 't aangezigt.
Maar blijft gij 's Hemels wijze wetten,
Gramstorig, met den voet verpletten,
Als God zich zal ten zetel zetten,
Beeft dan ook voor Zijn hoog gerigt.
v. W.
2 September 1830.

NASCHRIFT.

Behoed uit uwe hooge woning,
Wij smeeken 't U, Almogend God!
Den eedlen Telg van onzen Koning,
Die zich vertrouwt bij 't muitren-rot.
Ja, zoo er een dier ongezinden
Zich roekeloos dorst onderwinden ,
Om Hem , zijn heldendeugd ten loon ,
Den moorddolk in de borst te stooten,
Zoo tref hem, en zijn vloekgenooten ,
De bliksem op hen neergeschoten ,
Van uw' getergden Hemeltroon.
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Ai mogt Hij, als veminnaar, keeren
Weêr aan het liefdrijk vaderhart!
't Oud Holland zal Hem dankend eeren,
Vergoeden al zijn' smaad en smart.
De jeugd zal Hem haar kransen vlechten,
En om den Helden schedel hechten,
Zijn' naam , in 's Lands geschiedenis ,
In duurzaam goud ter nederschrijven ,
Bij zijne vroegre krijgsbedrijven ;
En Nassaus Huis hun dierbaar blijven ,
Wie Neêrlands glorie heilig is.

In den avond Tan den 3den September 1830.

