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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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DE VRAGENDE NOORD - NEDERLANDER .

W.at wilt gj toch , Zuid - Nederlanders !
Wat wilt gij hebben , Belgiesch volk ?
Wet gij , door blindheid gansch verbijsterd
Voor u een ' doodelijken dolk ! ?
Wat is uw doelwit ,

wat uw pogen ;

Daar gij in dolle razernij,
Eensklaps als dwazen slaat aan ' t muiten
En brengt u zelv'ter slavernij.

Waarom toch stoort gi thans den vrede ,
Reeds výjftien jaar door ons gesmaakt ?
Waarom verbant gij rust en orde ,
Waarnaar elk Vaderlander haakt ?
Is niet ons land het puik der aarde ?
Of woont gij niet in Nederland ?
Zegt het rondborstig , Toomeloozen !
Wie heeft uw geestdrift overmant ?

Zijn het de dwazen , die , vermeten ,
Ten koste van ons goed en bloed ,
U woest en wild in ' t rond doen sluipen ,
Daar gij in waften euvelmoed
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Het Landsbestuur maar aan durft randen ,
Gelijk een tijger uit zijn hol,
Straks slaat zijn vreeselijke tanden
In 't weerloos schaap ? - Volk ! zijt gj dol ?! -

Of weet gij 't niet', dat ook gij allen
Tot ' t Nederlandsche volk behoort ? ,
En voegt het dan , dat echte Belgen
Den kreet van plund'ring , brand en moord ,
Alom ten hemel op doen stijgen ?! Neen ! ' t is geen vriend van ' t Vaderland
Die aan een troep van plunderaren
Moedwillig leent zijn burgerhand.

Neen , ' t is geen vriend der Nederlanden ,
Die juichen kan bij ' t grievendst lot :
Hij kent geen eed , geen wet noch orde ;
Hij kent geen Vaderland noch God .
Zegt , vrienden

uit het woelig Zuiden ;

Wat wilt gij in uw razernij ?
Wilt gij op nieuw als slaven k nielen
En kiest dus weer de slavernij ? ! .

Of zijt gij ' t Landsbestuur dan moede ,
Dat U toch rust en vrede brengt ?
Ofhaakt gij naar een Landsregering ,
Waarnaar misschien uw dwaasheid hengt ?!
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Of wilt gij liever tot een' Koning
Een Vorst, een Dwingeland gelijk ? !
Neen , dan waart gij , Zuid - Nederlanders!
In uwen wensch , rampzalig rijk,

Ach ! wilt gî liever niet iu vrede ,
Bij Gade en Kroost , aan de eigen haard ,
Het zoet des levens ruim genieten ?
En is U dat niet alles waard ?
Ja , zegt het Broeders, uit het Zuiden ;
En slaat met ons de hand in eep ;
Wi immers zijn toch Nederlanders ,
En als zoodanig elgemeen .

UITBOEZEMING
VAN EENEN
NOORD - NEDERLANDER .

Wijze :

Wilhelmus.

Aan WILLEM van Oranje (*)
Is staâg mijn lied gewijd :
Voor WILLEM van Oranje
Is steeds mijn lier bereid .
De eerste WILLEM leefde
Tot heit van 't Voorgeslacht:
Thans leeft weer de eerste WILLEM
Door braven hoog geacht. -

Voor WILLEM van Oranje ( S )
Vloeit thans mijn stompe pen ;
Maar tevens weet min veder ,
Dat ik den Kroonprins ken . —
Ja , 'k ken u , held der helden ,
Gij spruit van ' t Nassau's huis ! Mort men thans in het Zuiden ,
In ' t Noorden zijt Gij ' t huis . ( * ) De Koming.
( 9 ) De Kroonprins.
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Ja Kroonprins van Oranje !
Een telg van Nederland ;
Wordt Gij eens onze Vader ,
Schraag ons dan door uw hand ;
Want hier hebt gij geen zorgen ;
Hier kent men wet en pligt ; Hier wordt door aller pogen
' t Geheel naar eisch verrigt.

Hier woont de beste WILLEM
In aller braven hart ; Hier wonen zijne zonen ,
Wier moed de laagheid tart . Hier woont de eerste WILLEM
Uit ' t edel Nassau's bloed :
Hier wonen zijne zonen ,
200 vol van heldenmoed .

Ja , WILLEM van Oranje
Toont zich zijn

naam steeds waard ; -

Hij zorgt voor elks belangen ,
Voor Gade , Kroost en haard . —
Hij zorgt voor rust en vrede ;
Zijn leven geeft hij prijs :
Want, gaf hij daarvan immers
Naar Brussel geen bewijs ?! -
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Ja , WILLEM van Oranje ! .
Gij hebt het ons getoond ,
Dat in uw edel harte
Het bloed voor Neêrland stroomt.
Ja , WILLEM van Oranje !
De hoop van Nederland ,
Ons hart , ook hier in ' t noorden ,
Is aan uw hart verpand.

Prins ! blijf dan steeds met moede
Te strijden voor ons land ;
Wil zonder schrik , de woede ,
(Door vaste en fiere hand)
Des muitelings bedwingen ,
Op dat zijn lage trek ,
In aller brave harten ,
Voor hem , tot schand ' verstrek ' !

Dan zult gij met uw' broeder
Den Prins van Nederland ,
Den hoogstbeminden FRED'RIK
(Door liefde en bloed verpand )
Het vaderland behoeden
Voor ramp en tegenspoed ;
En ' t dankbaar Volk zal zeggen :
Het geen gij deedt , was goed .
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0 , Prinsen ! dapp're Zoren
Van 't oud Oranjehuis ,
Zorgt voor ons dierbaar Neêrland ,
Hoedt ons voor ramp en kruis !
Strijd door uw moed 0 ; WILLEM !
Voor ' t Noordlijk Koningrijk ;
Geef door uw moed , 0 , FREDRIK !
Een onverschrokken blijk .

Dan zullen Nederlanders
Aan 't Vorstlijk huis gehecht ,
Met blijde monden zeggen :

&
« Het geen zij deen was regt." Dan zal ons Neêrland juichen ,
By 't geen gij hebt volbragt ; En 't Volk uw' namen noemen
In late nageslacht.

Een Vaderlander .
GRONINGEN
den 11 September
1830.
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