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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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5 Nu ' t Belgisch

Volk

zich

veel , van hunne magi

( beloofde ;
un Vaan in Brusselvestte , en met bebloede hand

De wetten zwaar gewond , van orde en regt beroofde,
En 's Konings eigendom , stak in den vollen brand,
Ontwaakt nụ Neerlands Leeuw ,

en op uw vreeslik

i brullen ,

f
Voelt elk

regtschapen

en grootmoedig

Batavier ,

Zjne Edle ziel met trouw , voor ' t Nederland vervullen ,
En schaart zich nu vol moed , bij Nassauws krigs
( banier. »
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De Liefde voor het Vaderland was altoos een ken
merk van onzen landaard -- wij zien dezelve , van
de tijden van

Claudius Civilis af tot op onze dagen ,

goed en bloed rustig opzetten om hetzelve te be
Schermen . -- Nooit echter vertoonde deze zucht zich
schooner , dan toen Philips de Tweede de vrijheid
naar het harte stak ; toen wierd elk Nederlander een
Wie telt alle namen van hare edelmoedige
Held .
beschermers , die onder de banier der Doorluchtige
Nassauwsche Vorsten gestreden hebben ?
En wij Nederlanders , uit dat zelfde bloed gespro
ten , zijn bereid , ons onder die zelfde banier te

scharen, om de beleediging welke ' onzen Koning is
gedaan , te helpen' wreken — Sire; op goede gronden
mag ik zeggen : wij zijn bereid
want hoe vele
duizenden

hebben zich reeds ,

zonder

aanmoediging

aangeboden , om voor uwe Majesteit , als een getrouw
onderdaan te leven en te sterven .
Het woelzieke volk , moge zoo woedend wezen ,
als maar mogelijk is - Zelf zoo verwoed , dat het
aan den Tijger gelijk is , eenmaal zullen die op
roerigen en hoogstwaarschijnlijk spoedig , door onzen
moed , en onder Gods liefderijken Zegen beteugeld
worden ; om de heilzame wetten en regten van on
zen Geëerbiedigden Koning te eerbiedigen .
Sedert de aloudste tijden , en wel sedert de grond
vesting van ons dierbaar. Vaderland , toen alles nog
met Poelen en Moerassen doorsneden was ; toen onze
lage terpen niet anders dan een wild , woest en laag
heide veld waren , toen waren het, onze aloude Voor
yaderen

die door-Graven'en Vorsten bestuurd werden ,
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En uit dat zelfde bloed , Sire! weet elk rechtscha
pen Nederlander , die eenigzins met de geschie
denis , van ons Vaderland bekend is , dat het aloude
stamhuis van Oranje is voortgeplant .
Uwe onderdanen welke u getrouw blijven , weten ,
dat , datzelfde huis van Oranje altijd het welzijn
Fan zijne onderhorigen heeft in het oog gehouden .
Geloof Sire ! dat het voor uwe getrouwe onderdanen
sthartelijk is , te ondervinden , dat men uwe goede
inrigtingen , uwe heilzame wetten voor de Maat

schappij , en uwe Edelmoedige denkwijze, op 200
danige wijze poogt te miskennen en te onderdrukken ,
Maar elk , die één vongsken van Vaderlands lief
betoond zich
de in zijné borstvoelt gloeijen
ook genegen om
de beleediging U aangedaan , met
eenen Held van Waterloo , en deugdzamen Fredrik
te helpen wreken . -- Te regt meen ik te mogen
zeggen , dat elk Vaderlandslievend hart ! op de eerste
Foepstem bereid
alle de gevaren , hoe groot
bereid is
,
is,

dezelve

ook

mogen wezen , te durven

daarom žingt mijn
ping en Vaderland.

trotseren

Zangster uit eerbied

voor

Lang moog ons Koning Willem leyen ,
Tot heil van ' t dierbaar Vaderland ,
. : Eens ontvangt Hij ,

de belooning ,

Voor zijn wijs beleid en stand :
Die Hij aan zijne onderdanen ,
Altijd liefdrijk

schonk in deugd ,

Lang moog onzen Koning leven ,
Lang wappert 'd Oranje Vaan in vreugd.
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welk

eene

verschrikkelijke

woede ,

mijne

waarde Landgenooten ! valt ons eene menigte van woel
zieken niet te lijf.
Zoude dit nu eindelijk de be
looning weien , welke men aan ons wilde schenken ",
of liever had toegedacht , voor dat zij , nu onzen be
minden Koning ook tot Vorst en Beschermer jaren
lang hebben gehad , of zoude het de voldoening zijn
welke men aan Hem wilde geven , voor dat Hij hun ,
zoo vele voorregten boven ons nog , dat wij weten ,
heelt geschonken ?
Zijn wij niet

als

menschen

in

opregte

Neder

landers verpligt , om , uitteroepen ; Valschaardig en
ondankbaar volk . -- Ziet mijne Landgenooten ! hoe
vele duizenden zich reeds onder
de banier van
onzen dierbaren Koning gesteld hebben , en zich nog
bereid houden om , op eene enkele wenk . , het zwaard
des oorlogs te omgorden ; om den dood rustig te
gemoet të treden .
Laat u niet afschrikken mijne Nederlansche Na
tuurgenooten , door een drom van laaghartige zielen.
Hoe vele ouders hooren . reeds , dat hạnne dierbare
panden , het Slachtoffer hunner woede zijn geworden ,
vele vrouwen hunne Echtgenooten' en vele kinderen
hunne Vaders , arme weesjes ! uwen en onzen Koning
zal wel met dat zelfde Vaderlandslievend hart aan u
denken ,, waarmede
En nu mijne

hij altijd bezield

Landgenooten !

gelen aan u mogen schrijven ;

Laat ik

is geweest.
nog

deze re
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Een schier ontelbre drom , vån allerlei

gepeupel ,

Tot beedlaars zelfs er bij, die doof zijă , blind of kreupel,
Vliegt bijkans zinneloos , ja ! als

in

razernij ,

Ons , die bedaarder gaan , in vollen ren op zij
Naauw brak onz ' magt hun vaart , of ijsselijke kreeten
Weergalmden door de lucht, gelijk een ijzren keeten ,
Die langs de straat gesleept , methelschetoonen knarst,
En , eensklaps doorgekloofd , gelijk een donder barst .
Verbaasd, verschrikt, ontroerd, getroffen door ontzetting
En siddrend voor een ' drom , die dreigde met verpletting,
Dringt ons , van smart en schrik , in ' t oog vast traan
bij traan ;

Terwijl voorzichtigheid ons spoort ' tot wijking
Wel ! mag een onderdaan ,
Niet wijken voor een

aan

die zijne pligten kent ,

drom , die dezepligten schend ?

Wij zien wel , laf gespuis ! gij wilt aan alle kanten ,
Uit , zucht tot Muiterij , des oproers standaard planten ;
Maar , wic zich ook begeve in uw vloekwaard verbond ,
Wij , zijn ons Vorst getrouw , tot aan den laatsten stond .
Nog aan den Grond gehecht en in gepeins verzonken ,
ร์ j
En denkende aan die drom die als van muitzucht dronken
Of dorstende naar

bloed , zich uit in woest getier ,

Stijgt in ons ziel de vraag : hoe kwam dat oproer hier ?
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Wilt gij nu woelzieken , in uwen vollen vaart blij ven voorthollen ?

Hoort gij oproerige
redenen meer , welke

zielen nu na geene billijke
u nog eens op den weg van

pligt en orde kunnen terug leiden ?
Beschouwt dit niet laaghartigen , als eene aansporing ,
of wel als eene welmeenende raad , want alle de on
derdanen onzes Konings , en ook

ik , weten

en

zijn

ten vollen overtuigd , dat op uwer aller gemoederen
geen vat meer is te bekomen , dat na billijke reden
zoude willen hooren .
Zijn uwe oogen nu zoodanig verblind , dat gij,
ор den hobbeligen weg des oproers geen licht meer ziet,
dat u tot andere denkbeelden zoude kunnen brengen ?
Of zijne uwe oogen dan boven dien nog met een
floers bedekt , dat alles , wat voor ons licht en aan
genaam is , voor u met den sluiër der duisternis be
dekt blijft ?
Of zijn uwer aller harten , dan
dan zoodanig
zoodanig verhard ,
dat het niet meer vatbaar is , voor iets , wat na
deugd , pligt en orde strookt?
Of zijn uwer aller gemoederen zoo opgeruid ,
dat gij niets meer ontziet , wat u in uwen dollen
vaart ontmoet ?

O

armzalige wezens

wat zult gij allen

het slacht

offer nog worden uwer eigen doldriftigheid .
hebt gij immér zoo gelukkig geleefd , als onder eenen
Vorst van Oranje ?
Hebt gij wel immer zoo vele voorregten genooten ,
als die , welke gij nu zedert zeventien jaren lang hebt
ondervonden ?
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Moet gij allen die deel hebben , aan het laaghartig
oproer , niet zeggen , al is het niet uiterlijk , dan
toch spreken uwe harten : "Nimmer hebben wij zoo
gezegend en welvarend geleefd , als onder de rege
ring van den Koning van Nederland . -

Maar mogelijk zijn uwe harten reeds versteend ,
noch Godsdienst , noch pligtmatige redenen , noch
orde, noch deugd , zijn voor dezelven meer vatbaar.
. Genoeg dlaag Gespuis ! gij zult den wrekenden arm
der geregtigheid niet meer ontkomen.
Wij Gew
trouwe onderdanen van onzeń Geliefden Koning en .
Vaderland: roepen vol moed en vreugde : Lang leve
de Koning ! Lang 'bloeije het Vaderland ! Lang leve
het geheele Vorstelijke huis ! +
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