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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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De vreede heeft thans uit , o dierbre. Vaderlanders !

Wij leven als weleer , in schaeuw der Oorlogstanders ,

Voorheen gaf heldenmoed aan Neêrlands zwakheid kragt :

De moed der Vaderen leeft , in ' t dappre nageslagt.

A. LOOSJES Psz: ,

VADERLANDSCHE ZEEHILD,

en 450225915



DE

OLSCIONDEN TROUW

0 ! Welk een troost is dit ? wie heeft zulks ooit beleefd ?

Dat als men Hoogtijd houdt , dan zoo partijen geeft

' t Is Held Chassé , die , met het oog om hoog geheven ,

Den Hemel aanblikt ; en in ' t zwart gehuld wil ſneven ,

Voor Wet en Vaderland , terwijl de Heldenſtoet ,

Die hem omringt , zweert trouw , om met hem ' t laatste blodd

Te offeren op ' t Altaar , voor Vrijheid , Eer en Wetten ,

Om aan het muitend rot , hier paal en perk te zetten ,

Door slechts een enkle daad , van waren Heldenmoed ,

Die menigwerf in cens , bluscht fellen wrevelgloed ,

Door ' t Staal niet te ontzien , voor 's muiters oog r'ontsloten);

En smeekt hij geen genaê , ' t hem dan door 't hart te stootenia

Want dan bepleit de punt , van uw geduchten kling ,

In ' s muiters lillend hart , een doodlijk regtsgeding,
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Doch daar 't een Hijara is , en zij geen woord u houën ,

200 velt g ' hun al ter neêr , door ' t donderen der Kartouwen ,

Van 't Land- en Zee -Kasteel , terwijl 't hun valt te lang ,

En uw Kanon vast dreunt , hun doodlijk Lijkgezang ,

Mij dunkt , - 'k zie hier den Held , met zilvergrijze Haren ,

Zich wenden tot den GOD , den heer der legerscharen ,

Mijn GOD ', als ' t u behaagt bij ' t einde van zijn bee ,

Deel elk van ons uw hulp , waarop wij wachten mcê ,

» Zijt ons een schild en loon , ja ! gij kunt ons bevrijden ,

Uw Almagt wil voor ons , en ' t dierbre Neêrland strijden ,

Gij hebt uit loutre gunst , en met vergramden vuist ,

Den Vijand van ons land , in vroeger Eeuw vergruist ,

Wij smeeken om die gunst , en om genaê voor allen ,

Die voor het Vaderland , voor Wet en Koning vallen ,

Nu is het volk bedaard , hoe woest het anders schijn ,

't Gevoelt thans wat het is , den dood zeo na te zijn ,

Hoe ! zegt hij, wakkre schaar ! mijn kinders zoudt gij beven ,

Een held zou schrikken voor ' t verliezen van zijn leven ,

99 Dat elk van u den dood als Batavier veracht ,

» Hij die in ' t strijden sieeft , wordt steeds met roem gedacht,

Dat moed en fierheid , bij bedaardheid zich bepalen ,>

» En , wacht van ' s Hemels gunst , alleen het zegenpralen , "

De muiters vallen aan , van d'een en d andren kant ,

Daar vliegt Paleis en Hut , voor aller oog in brand,
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Daar gij gelast het vuur uit ieder stuk te maken ,

' t Brandt alles eensklaps los , hoort alles knappen kraken ,

Geen wonder dat het hart , der jongen helden lile ,

Bij deerst geloste laag , daar daard en zee van trilt ,

Nu heerscht het wreedst gevecht, door Muiters eerst begonnen !

Wie leert mijn snaar den klank ; van ' t donderen der kanonnen ?

Wie schetst mij ' t bliksemvuur door laag , op laag , gewekt 3.

Wie , hoe de hemel zelfs , door dikken -rook betrekt ?

Wie , hoe de woestheid werkt der donderende klooten :

Die uit het grofgeschut op muur en muiter scooien

' t Gebulder in de lucht , der Bommen krak op krak ,

De brand in huis , bij huis , de val , van dak , bij dak ,

' t Gekerm der stervende en gewonde Muitelingen ,

Mijn zangeres is niet , geschikt om zulks te zingen ,

Dat elks verbeeldingskracht , derf zij deryarenis ,

Zich slechts een denkbeeld vorm , van al wat aaklig is.

200 wreekt zic . Neêrlands Leeuw als men zijn tuin wil schenden ,

Door zijnen dappren stoet , van Land , en Waterbenden ,

Wien ' t Echte Neerlands bloed , nog door de adren vloeit ,

En in wier oog het vuur , van eedle gramſchap gloeit ,

Om zich te wreeken , aan dien woesten hoop Rebellen ,

Die op ons vrije Erf de wetten wilden stellen ,
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En daangedanen hoon , aan Koning , Volk en Staat ,

En den gepleegden moord , dan burger en soldaat ,

Op zulk een wijs Chassť plukt“ gif de Eerlauwrieren :

Ô Dat ze binnen kort uw grijzen schedel sieren ,

Triomph ! roept elk ų toe , terwijl de dankbaarheid ,

En vaderlandsche touw , van blijdschap tranen schreit ,

Elk burger bide voor u , en wenscht u tang te leven ,

Wijl gij het grijze hoofd , voor ' t land hebt veil gegeven ,

De Koning , even zoo gevoelt ook deze vreugd ,

En schenkt u lof , ten loon , voor uwe heldendeugd ,

Wijl gij door daên bewijst , ’t vertrouwen u geschonken ,

Zult ge ook door ' t nakroost zelfs , bij Neêrlands Helden pronken ,

Daar eene Burger Kroon , versier het grijze hoofd ,

Wordt nooit uw heldenglans , eeuw uit , eeuw in verdoofd ,

Om dat gij ' t Helden Feest , t' Antwerpen hebt gehouën ,

En Muiters hebt vernield , door ' t donderen der Kartouwen.

H, MOLENAAR.

, Wel hem , die ' t Vaderland meer dan zich zelv bemint ,

In ' t sneuvelen voor haar eer een zuiyren wellust vindt ,

, Die niet met woest getier , ontvruchtbre taal of loosheid ,

„ Dien achtbren naam misbruikt tot dekking van zijn boosheid ;

Maar die door daden toont , terwijl de noodstorin brult ,

Dat hij zijn pligten kent , dat hij zijn pligt vervult.”

J. F. HELMERS.

HOLLANDSCHE NATIE , DERDE ZANG, .
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