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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 doeleindenWe 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 uitStuur 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 hoeveelhe-
den 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 staanHet “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 wetWat 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 viahttp://books.google.com
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BIJ IE T L E ZEN

VAN

' S KONINGS WOORDET

IN DEN

STAATSRAAD :

Mijn lot is daarboven beslist ! Ik heb de

grondwet bezworen , en zal die

handhaven . (*)

« Boven is mijn lot besloten ,

Edle taal uit 's Konings hart ;

Hoort ze armen , hoort ze grooten ,

In den tijd van bittre smart.

Schrikkelijk is het Zuid aan 't woeden ,

Broeders bang is 't ons in 't Noord ;

« Ach ! wie zal ons land behoeden ?" .

Is en hier en daar het woord.
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Broeders boven is ’ t besloten ,

Wat ook zinke , wat verga.. !

Komt gij armen , komt gij grooten ,

Zeggen wij het Willem na !

't Oog op Gods bestuur geslagen ,

Dat geeft rust bij 't prangend leed !

Vast gelooven in deez dagen ,

Dat God onzen kommer weet.

(*) Deze woorden komen onder anderen voor in de Utrecht

sche Courant van den 6 September 1830.



* 2 *

Hij de Heer van alle volken ,

Hij regeert naar zijnen wil :

Hij gebiedt, van uit de wolken !

En de muiters zwijgen stil.

God regeert! - wie zou dan beven ?

Wie niet rustig voorwaarts treen ?

Hij door wien de volken leven ,

Wil , • en rust heerscht fhier beneen.

« 'k Heb' de grondwet eens bezworen

Dat was vader Willems woord !

Dat doet hij aan Neerland hooren ,

God heeft ook dat woord gehoord.

Nimmer was hij eedverbreker ,

Nooit een huichelaar onze Vorst !

Nu ook is zijn woord ons zeker ,

Broeders 't oordeel dus geschorst.

Niet gevit op 's Konings handlen ,

Niet verdacht des Konings zoon ;

Laat hun , laat ook Fredrik handlen ,

Ons vertrouwen , zij hun loon.

Wat ook van de toekomst worde ,

’s Konings eed is ons een pand ;

Wis uit oproer keert eens orde ,

Door de God van Nederland !



Wij ook Broeders , wij ook zweren ,

Trouw aan Willem , aan elkaar :

Hoor dien eed , o Heer der Heeren !

's Konings Troon is ons Altaar !

Wen de nood nog hooger stijge ,

Hollands welvaart wordt verstoord ;

Vorst wij zweren't ! op ten krijg !

Is dan ook der Burgren woord.

'k Wil en zal de Grondwet haven

Dat is taal Oranje waard !

Vorst , gij zult uw woorden staven ,

't Is ons wel , - daar gij ' t verklaart.

Vorst die wet zij nu uw baken ,

Wat ook Belgie eischen moog :

Wie ook naar verandering haken ,

Op de wet zij staag uw oog.

>Moog uw lof in 't Zuiden dalen ,

't Noord verheft uw fiere moed !

Brabands vleitaal kan niet halen

Bij ons zuiver Neerlandsch bloed.

Wraak is vreemd aan 't vaderharte ,

Dat o Koning in uw slaat !

Maar vergeet niet, met wat smarte ,

U het Zuiden thans belaadt .



* 4 *

Broeders op de Wet te oogen ,

Zij ook ons ten heilgen pligt :

Dan , dan wordt alleen ons pogen ,

Vorst en volk ten heil verrigt.

Broeders naar de wet te handlen ,

Zij nu meer dan ooit de leus ;

' t Regte spoor staag te bewandlen ,

Zij en blijve onze keus !

Kom o Koning ! - kom o Broeders

Willems zoonen ! - zweert als wij,

Onder 't oog des Albehoeders :

Lijden , strijden willen wij !

Lijden , strijden als de Vadren ,

Voor ons Neerland , voor de wet ;

Met dezelfde moed in de adren ,

Tot dat Neerland zij gered.

7 September 1830.

Gemakkelijk zal men zich de cene of andere zangwijze he

inneren voor dit stukje gepaste
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