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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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Is 't mooglijk, welk een maar? In 't dierbaar Nederland

Verheft zich de oproerkreet, door Neêrlandsonderdanen,

Vertrappend regt en wet, verscheurendd eendragtsband,

En 't ware Neêrlands hart stort bij die treurmaar tranen.

-e36943

Ja, tranen stort het hart, dat Nederland bemint,

Het bloedt bij 't grievend leed ons Vaderland beschoren.

Onzaalge Burgerkrijg! waar gij den toegang vindt

Gaan vrede en orde en heil en welvaart zaam verloren.

-€3-6943

En wat is de oorzaak toch van zulk een snood bestaan?

Wat dolheid greep u aan, wat is uw doel, ontzinden !?

Met welk een oogmerk toch gordt gij de waapnen aan?

Gij, die, in Neêrland's Vorst, een Vader zelfs mogt vinden.
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Gij, aan wie rijkelijk zijn gunsten zijn betoond;

Die onder zijn beheer uw welvaart zaagt vermeêren ,

En nu, o snoode ondank! dat al met oproer loont.

Hoe kunt ge, als Neêrlands volk, u zelfzoo diep verneëren?

-83-6933

Wat was, vóór vijftien jaar, uw lot? In welk een boei

Laagt gij gekluisterd? In wat niet uw steên verzonken? -

Thans staat uw handel, uw fabriek in vollen bloei. -

Dat al heeft Neêrland's Worst, ondankbren! u geschonken.

-83-6943- .

Dat weet ge, en niettemin vat gij de waapnen op. -

Waartoe, o Belg! het staal den Belg in 't hart gestooten?

Wie voerde dus uw woede, o Burgeren! ten top?

Waarom het broederbloed met eigen hand vergoten?

-&#69 33

Doch, ja, 't is wolventuig, met lammrenvacht omkleed,

Dat u tot oproer hitste, en burgerbloed doet stroomen,

Dat, bij wat u ook treft, zich schuil te houden weet, 1.

En lagchend 't leed aanschouwt, aan Neêrland overkomen.

+3&#3

0 Belgen ! treedt terug, strijkt, strijkt uw oproervaan!

Buigt weer voor Neêrland's Vorst, waartegen geu verzette,

Betoont gehoorzaamheid! Wijst de oproerstookers aan,

Opdat de magtige arm der wetten hen verplette.
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Ja, vrede en eendragt snoer ons weêr met vasten band.

weer moog hun invloed 't heil van Nederland vergrooten,

Doch, hoort gij niet dien roep, blijft gij die vreè verstooten,

Eischt gij, wat God verhoede, een krijg in Nederland:

-=><>sam

Dán, dán, Broeders! op ten strijde !

Op ten strijd! als 't wezen moet,

Schoon dan ook, bij die gedachten,

't Neêrlandsch hart van weedom bloed?

-€369 33

Ja, roept u de stem uws Konings,

Geeft dan aan die stem gehoor,

Strijdt dan moedig, waar de pligt roept:

Neêrlands Kroonprins gaat u voor.

-€369 33

Neêrlands held, wiens jonglings jaren

Tuigden van zijn dapperheid,

Is het Opperhoofd, dat moedig

U op 't pad der Eer geleidt.
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Laat de moed u niet ontzinken

In d', aan 't regt gewijden, strijd;

Toont hun, die uw wetten schenden,

Dat gij Nederlanders zijt.

-€369 33

Toont hun dat het bloed der Vadren

Nog door hart en adren vloeit,

Dat het echte Neêrlands harte

Nog voor Land en Koning gloeit.

-é#6943

zº

Strijdt aan 's dappren. Kroonprins zijde,

Door zijn heldenmoed ontbrand.

Velt het muitrenras, dat, wrevlig,

Tegen regt en wet zich kant;

-##63933

Dat, in woede als uitgelaten,

Het gezag schendt van een vorst

Die, met nooit volprezen goedheid,

Neêrlands kroon en scepter torscht.

33-69 83

Die. in 't welzijn van ons allen,

Zijn geluk en vreugde vindt,

Die, door elken Nederlander,

Om zijn deugden wordt bemind.
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Broeders! ja, strijdt voor uw koning,

Vast omsnoerd door d' eendragtsband,

s Hemels zegen kroon uw pogen

Voor den Vorst en 't Vaderland!

Amst. 1830.

J. P. V. R.
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