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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Als de regtvaardigen opspringen van vreugde, is er
groote heerlijhheid, maar als de goddeloozen op
komen, wordt de mensch naauw gezocht.
Het is Gods eere, eene zaak te verbergen, maar

de eer der Koningen, eene zaak te doorgronden.
Weldadigheid en waarheid bewaren den Koning, en
door weldadigheid ondersteunt hij zijnen troon.
Vreest den Heere en den Koning, en vermengd u
niet met hen, die naar verandering staan, want
hun verderf zal haastelijk komen.
SALOMO.
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Hoor , vreemd'ling! en verstom, juich, Nederland/uw Vorst
Heeft zich met moed en kracht, met deugden ernst omschorst!
Hoor, nadat smaad en schimp, door muitren aangeheven,
In Vader WILLEMs ziel verschriklijk was gedreven,
Nadat oproer en brand, dolzinnig voorgezweept,
Als woeste vaart, en rust en orde had weggesleept,
Ja zelf, o schand ! de leus, ons dierbaar, was verbroken,

De leus der vrijheid, door ons goed en bloed gewroken,

Miskend, en 's Koning schild zelfs met den voet getrapt,
En broedernaam en

min koelzinnig weggeschrapt !

Hoor nu de Vorst in toorn, o neen, als vader spreken,
Geen dwalend morrend kind vermag het hart te breken;

Het hart, dat voor het kroost gevoelvol

leeder

slaat,

Ontbrandt in toorn, noch wraak, en is vervreemd van haat !

Hoor 's Worsten eigen woord: » Ik heb den eed gezworen,
» Tot welzijn van het volk, den eed, die nooit verloren,

» Maar altijd is bewaard, in 't hart, dat sterk verlangt,
» Dat wijsheid onderzoekt, waar volksgeluk aan hangt;
» Bereid, om aan den wensch regt billijk toe te geven,
» Wil ik, dat heil voor 't volk en welvaart zullen leven;
» Partijgeest word gefnuikt, geen offer aan geweld,

» Door driften aangespoord, worde ooit ter neer geveld;
» Dit is volstrekt mijn eisch, 'k wil volksgeluk en

vrede,

» Breng, wijze Raad! uw hulp, uw trouw, uw liefde mede,
» Voor 't vaderland, dat slechts op hulp en redding wacht;

» Mijn hart wenscht, dat belang van 't volk hier wordt geacht.”

Zoo spreekt de Vorst, en geeft zijn doel, zijn wil, te kennen,
Geen hoon en smaad doet drift als spoorloos wrekend rennen;

zachtaardig klopt zijn hart,

en liefde spreekt zijn mond,

't Is weldaad, die het volk aan WILLEMs troon verbond,
r
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Wie

is de held, wiens roem bij 't nageslacht zal leven?

Is hij 't, wiens wreekend zwaard het schuldig rot doet sneven,

Is hij het, trotsch op faam, die, dondrend met geweld?
Der muit'ren hoop verderft, of hnn ter neder velt?
Die voor zijn troon en kroon den

onderdaan doet beven?

Wiens aanschijn niets, dan schrik, ontzag en vrees kan geven?
Is hij het, in wiens geest de zucht naar glorie woont,
Op wiens gelaat zich toorn en gramschap, staag vertoont?
Of komt hem de eere toe, die, van den drom afhank'lijk,
Behoud en welvaart smeekt; wiens moed, zoo ligt vergank'lijk,
Als eigen geestkracht is? Die wil geluk het niet,
Zijn kroon en troon ten prooi van onderdrukkers biedt !

Die liever 't regt verzaakt, als vrees hem ramp doet duchten,
Die enkel redding zoekt in laag armhartig vlugten,
Die, als het lot zich wendt, verblijd met zelfbehoud,
En pligt en vaste moed voor zich te groot beschouwt!

O ! wie verdient dan lof? wiens roem zij ons dan dierbaar?
Wie

daagt voor

Neêrlands hart en Godgewijde vierschaar?

Geen overheerscher. . . neen! noch lafaard boeit ons hart,

Noch voert ons op tot dank, noch lenigt Neêrlands smart;
De held, wiens roem, wiens eer bij 't nageslacht zal leven,
Is hij, de Vorst, wiens moed slechts duisternis doet beven;
Die met geen bliksemzwaard, door toorn en wraak gewet,
Zijn volk verderft, vermoordt, maar op hun dwaling, let,
Om als een vader, hen op 't regte spoor te leiden,

-

Wiens hart, het volk gewijd, vertrouwend blijft verbeiden,

Dat zelfs in bangen tijd, bij de ak'lige oproerkreet,
De God de Vorst der aard, HEM noch zijn

volk vergeet;

Die 't bloed van de onderdaan als 't eigen dierbaar leven
Waardeert, en 't volk ten heil, hun regt en rust wil geven;
Die nooit door toorn geschokt, maar met een traan in 't oog,
Van

menschenliefde en deugd den blik slaat naar omhoog,

Van de almagt kracht ontleent, en fier op dat vermogen,
Zijn troon, de grondzuil vest, waarop Euroop' kan bogen;
Die laf, noch wreed, noch trotsch, maar krachtvol majesteit,
Met vaste moed en ernst, om zijne kroon verspreidt,
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Die als een sterke rots, onwrikbaar in orkanen,

Den storm der zee veracht, wiens moed geen ramp kan tanen;
Die altijd edel, groot, het heilig regt waardeert,
En zelfs den bastaard regt en pligt en deugden leert.

Hij, die Worst WILLEM kent, erkent in HEM dien held,
Die God, het volk tot heil, in Neêrland heeft gesteld;
Ons hart ontgloei in dank, geen dubbelzinnig prijzen,
Noch vleitaal, snood als valsch, doet hier de danktoon rijzen,

Neen, de overkropte borst ontlast erkentlijk 't lied,
Dat Neêrlands echte zoon God voor die weldaad biedt.

Dit is de held, wiens roem bij 't nageslacht zal leven;
Hij is 't, en schoon de dood HEM angst, noch ramp kan geven,
In 't duister

onbekend,

het regte Neêrlandsch hart

Wenscht vurig, dat HIJ leev”, lang toeve deze smart!
Ja, WILLEM leev”, tot heil en duisternis zal zinken,

Het ongeloof bezwijkt, de gloriezon zal

blikken,

De dweepzucht wordt gefnuikt, der vad'ren roem gekroond,
En 't monster, bijgeloof, met ramp en straf geloond.
HIJ leev”, regeer nog lang, en hij, die HEM ooit smaalde,
Of stout aan 't snood ontwerp den lagen prijs betaalde,
Of 's Konings majesteit onbillijk, eerloos schond,
Verderv”, en woon niet meer op vaders dierbren grond,
Of, zoo hij 't schand besef, zoo roekloos dwaas bedreven,

Roep' hij met Neêrland uit: » Triomf! Vorst WILLEM leve!”

*

ZIJN waarde, ernst en trouw verstomt gewis de kreet,
Die 't oproer zinloos braakt, als 't deugd en pligt vergeet.
Gij allen, die HEM kent, die WILLEM kunt waarderen,

Leent sterkte aan zijn wet, blijft zijnen voorgang eeren,
Uw vaderlandsche deugd, uw trouw, uw dank betoon,
Is weldaad voor 't geheel, uw pligt, en WILLEMs loon !
F. J. HA LL O.

14 September 1830.

