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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. Wat blijde maar klonk mij in de neren!
’k Mogt dan op nieuw den naam, den naam van Holland hooren!
Die naam, ‘op elken plek geëerbiedièd en geëerd,

Ziet door geen valseh verbond zich langer mee: 0ntëerd.
De Belg die eigen welvaart moordt ‘

En Neêrlands heil zoo wuft verstoort,
Heeft, in baldadig woên, de zilvren volken‘keten
Vernield, en wuft het heil versmeten,
Hem, overdadig van den troon ,
Oud Nederland ten spijt , door NASSAU aangeboôn;
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En de‚allerlaatste stad van den oproergen grond

Waar nog ORANJES heirmagt stond,
’

f

Heeft thans getoond aan ’t wereldrond,
’2

Dat waar men Belgen zocht men slechts verraders vond.

Doch zij die, trots de Maa_s en ’t IJ, haar kruin
‚Door NASSAU’S gunst verhief, ligt thans in ’t puin,

En ziet in ’t stroomend bloed van al haar ingezeten,
Wat straf, hoe spade ook, aan ’t verraad wordt toegemeteu ;

En ’t muitziek rot dat ze in haar arm ontving,
Schoth thans hoe ’t misdrijf nooit geregte wraak ontging.

Doch, hoe de muitzucht om haar woedcn

” Thans met haar helpers ook moog bloeden,
Het buigt den fel gebeuktenkop

_

Als boet’ling nooit in ’t stof, maar heft ter wraak zich op.
Schud , Hollands Leeuwenstoet, schud daarom ﬁer de manen _
En gord u aan ten strijd bij NASSAU’S legervanen!
Den muitling van ons erf geweerd ';
Zie slechts den standaard aan bij wien gij ’trouwe zweert:

Zijn rood toont u het bloed gestort door Hollands vadren , \
Te lang verguisd, gehoond door lage landverradren,

‚Zijn wit, door ’t Belgiesch ras ontheiligd en bespot,
Toont d’ onschuld uwer zaak, ons‚heilig regt voor God;
Dat blaauw, dat aan dat wit zich strengelt ,

1

Is ’t zinbeeld van d’ opregte trouw
Waarmeê het Hollandse]: staatsgebouw
Zich steeds met NASSAU heeft vermengeld;

Want , wanneer zich ORANJE ook aan ons hoofd bevond,
Genoot oud Neërland heil op zijnen vrijen grond.
ò

’ Zijn vlag, zoo onverdiend beleedígd,
Zij dan door ons op nieuw, en wel met kracht, verdedigd,
Geen Belg, slechts huurling van ’t verraad ,
Betreê thans ongestraftden grond van Hollands staat.
En, moet ons heilig regt bezwijken ‘
Dan neêrgehliksemd dam en dijken ,

En d' Oceaan zij ons op nieuw een toeverlaat.
Daarna zal de onschuld toch het hoofd weêr opwaarts beuren,
En moog’ de Christen nu om dntwerps neêrlaag treuren,
lDan toone een zuil het nakroost aan,

’t Verraad waarvoor die stad haar straf heeft ondergaan, ‘

__4’__
En zegg': v Dit gruwzaam lot was billijk haar beschoran",
c Die , onder NASSAU groot ,_slecltts naarde stem wou hoeren

‘ Van breemd en muitend graaurv , vertreders van de wel,
a En dus , om ’t snoodst verraad, vernield werd en verplet.”

’ norrnnnan’,
‘ ‘29 Oct. 1830.
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