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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 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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Али и NEUERLANDERS.

Waakt op, rechtschapen Nederlanders!
En sluit den kring om Nassau's Troon,
Verplet die> vuîge tegenstanders,
Die God en eer en pligt ten boon,
Baldadig met ae Wetten spotten; Verniel ze, Waar ze zamenrotten,

En strooi langs ’t oppervlak der aard,
Ten aas van ’t roofgediert’, en honden
Hun beend’ren, half vermaald, gesclgonden,
Als laatstl'g'k- noch eerdienst waard!
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VerWatcn’ Belgen, Brusselarenl,
Loont gey dus uws Vorsten gunst?
‘Die, schutsheer steeds van uw alteren ,
Van_uW fabrieken en uw kuns'.,
Door immer nieuwe gunstbewĳzcn,

Uit stulpen deed. Palijzen rijzen,
En meer dan Vader Wel vermag,

‘Ten koste van zijn and’re kinderen,
Bij U de vannoê deed vermind’ren,
En Welvaart schiep

ieder’ dag!

._

Zeg, staaft gij dus uw dure ceden?
Zeg, houdt gij dus uw Koni/1g woord?
De grondwet met den voet _te treden,
Wat Íielten bovenäl bekoort,‘
Еп wat ondank’bren kan vermaken,

Met helsche logens uit te braken,
En, schendig met geslepen staal,

De oppermagt naar‘ ’t hart te steken,
Dat is, bij ’t eed en wet verbreken,

UW leus en vuige oproertaal!`
Maar

_.5_;
Maar Weet, Hij, Hij waakt d’ (трепещет;
Die d’ aardbol op zijn ving’ren draagt,
Hij ’s werelds lot en pleit beslechter,
Wiens hand ook Nassau’s zetel schraagt,
Hij waakt en ziet uw euveldaden,
ziet U schand’ op schande laden ‚
En tergend dwingen _ bij nw vorst,

Hij ziet liet en‘—- zijn bliksem ﬂitsen.
Zijn vaardig om het brein te splitsen,
Dat al ldie gruw’len smeden dorst!—

Dan zullen uwe ondankbre honden,
(Uw Potter en uw Tielemans,
En wie zich met hen zaam verbonden,

Belagers van den Konings glans!
Еп ’t heigebroed der Loĳalisten,
Die nu hun duívlen vonden kwisten,

En ’t oproer kraaijen onder ’t volk;
Die nu. hun staat en stand onteel‘en,)

U de aard van hunne grieven leeren,
En ’t doel van hunne tong en dolk!
Komt

.__ 6 _._.
Komt, komt dan echte Nederlanders!
Schafen we o_ns om Nassau’s troon!

In spĳt der Belgsche tegenstanders ,
Dien Vorst ощути-(1 en zulk een zoon!
Laat vrij hun klaauw langs alle kanten,
Hun kleuren en hun vlaggen plańten ,w
‘ Geweld en oproer houdt nooit stand !-
Bĳ ons, hoe ’t muitend rot moog woeden,

Bĳ ons, in voor- of tegenspoeden ,
I
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Is ’t eeuwzg,” Vons'xf en VADERLAINDE

I. DAANE.

Haarlem September 1830.
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