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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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Daar mij door eene onbekende hand het
volgend

Dichtstukje

ter

king werd aangeboden ,
belang ,

mijner

beschik

achte ik het van :

hetzelve in deze gewigtige tids

omstandigheid, om deszelfs krachtige taal
aan het publiek ,
in

en aan alle die belang

den welvaart van ons lieve Vaderland

stellen ,

aantebieden

gemeen te maken .

en

door
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druk
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Mogt
in

onze

hetzelve strekken , om den moed
strijderen

optewekken en aante ,

puuren , dan voorzeker zal ik mijne moeite
genoeg beloond rekenen .

Rotterdam ,

ܬܟܚܘ

6 October 1830 .
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aakt opä te wapen Nederlanders !
De Maiters dreigen moord en brand ;
Komt schaart u om de heilge standers ,
Verdedigt de eer van 't Vaderland .

Snelt aan , wien 't bloed der brave Vad'ren ,
Nog onbesmet door de ad'ren vloeit,

Snel aan , daar reeds de horden nad'ren ,
Wier hart van wrok en moordzucht gloeit.

Ontrolt de vanen , doet ze wapperen ,
Wreek met ontembre leeawen - kracht,

Het dierbaar bloed van onze Dapp'ren ,

*
Tat

In Brussels moordhol omgebragt.

Yt Verraad deed 'uwe broed'ren

sneven ,

0 , wreekt het in den naam van God .
Op uwe klingen staa geschreven :
VERDELGING VAN HET BEULENROT ! .

Geen godsdienstleuş moet u yerhind'rep ,
Wanneer het Hollands glorie geldt,
Wanneer gj prijs op gade en kind'ren ,
En prijs op Neêrlands Koning stelt.

Houdt de eendragt hart aan hart gesloten ,
Staan wij voor wet en orde pal,
Dan zweer ik u , mijn Landgenooten ,
Dat de Almagt voor ons strijden zal !

Wie 't jeugdig vuur de borst doet blaken ,
Neem

deel in dezen heiligen strid.

Of zoudt gj 't eergevoel verzaken ,
Die telgen der BATAVEN zijt !

Hoe zoudt gij voor verraders beven !
Waar. WILLEMS zoon den standaard plant,
Daar wangt gj willig goed en leven ,
Voor vrijheid Vorst en Vaderland.

De grond , door 't voorgeslacht gelieiligd ,
Die de asch van awe vad'ren dekt ,

Blijft Helden ! door uw moed beveiligd ,

Wordt nooit door eerloos bloed bevlekt?

De toorts , die 't Zuiden wist te ontsteken ,

Wordt in het Noorden uitgebluscht;

Het is vergsefs

het oproer preken ,

Waar 't heilig regt de waarheid kust.

De vonken , die naar buiten spatten ,
Hoe helder schitt'rend ook in schijn ,
Zijn niet vermogend vlam te vatten ;

Daar wij, God lof, koelbloedig zijn .

't Is vruchteloos , ons aan te vuren ,
Neen Hollands leeuw word niet ontroerd ,
De rol , gespeeld door onze buren
Wordt slechts door duiv'len uitgevoerd .
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Wee hem , die hier de kreet doet hooren ,

Die tweedragt zaait

en oproer zoekt,

Des Hemels wraak is hem beschoren ;
Geschandvlekt wordt zijn naam vervloekt.

Te wapen dan , bij duizend -tallen ,
De zaak der menschheid drift u aan ,
Eer omgekochte vloekvazallen
as

,

Oranjes zon doen ondergaan .

Een warme Vriend
van VORST en VADERLAND !
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