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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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J. P. H E Y E,

MIE D, S T U D.,

TE L E Y D EN,

MID C C CX XX.



Deze regelen, hart en pen ontvloeid, bij het verne

men van den opstand in Brussel, schenen mij echter

toen minder geschikt om publiek gemaakt te worden;

nu echter daar onze geliefde KoNING zelve ons te wa

pen roept, nu vereenig ik mij met het gezegde van

den Vaderlandschen Scheltema, dat hij ons bij eene

andere gelegenheid toeriep: « Naar ons inzien is het

« hooge pligt, bij een ieder aan wien het gegeven

« is om als schrijver of dichter het gevoel zijns har

« ten in dat van anderen over te storten, vooral gee

« ne pogingen daartoe onaangewend te laten. - Nu

« geldt het Nederlander te zijn. - Het heilig vuur

« ontvlamt, het moet bij ieder opgewekt en gevoed

« worden.” - Mogten dan ook deze regelen, het hun

me bijdragen, om de geestdrift voor de heilige zaak

te vermeerderen,

De Schrijver.

- vr

Leyden 6. October 1850.
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WAPENKREET,

Blijmoedig stroome uit hart en ader,

Voor Hollands Vader, hollands bloed

Waak op! waak uit den doodslaap op,

Te lang getergde Leeuw;

Verplet het ongediert den kop,

Dat zich op zuider heuveltop,

Verheft met dol geschreeuw :

Waak op ! verniel het vuig geslacht, ' '

Dat eer en pligt vergeet,

Dat, steunende op hun overmagt, "

Oranjes heilig regt verkracht,

En d'eens gezwooren Eed. –

Te lang reeds hebt gij, fier van aard,

Grootmoedig hun verschoond;

Te lang het wufte volk gespaard,

Dat Néerlands Worst en naam onwaard,

Ons dierbaar Holland hoont.

Maar
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Maar nu, verbroken is de band

Die ons aan 't Zuiden bondt;

Welaan ! d' Oranjevaan geplant;

Te wapen ! voor het Vaderland,

Voor Hollands heilge grond.

Moedwillig, wees 't verwaten ras

Den broederhandslag af,

En scholdt op Hollands modderplas,

En dacht dat hun geslacht het was,

Dat Néerland aanzien gaf,

En hoonde met ontaarde mond

Oranjes eed'le stam,

En brak het heilige verbond,

En vloog in dolle woede rond,

En zette 't land in vlam.

Te lang, te lang dien hoon geduld,

Te lang die smaad getorscht!

De vlam breekt uit, het oproer brult,

De kreet die woest de lucht vervult,

Roept wraak voor land en Vorst.

Wien nog één druppel Hollandsch bloed

Door hart en adren vloeit,

Hecht' thans 't Oranje om den hoed!

En toone dat nog d' oude moed,

In 't Hollandsch harte gloeit,

En
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En fnuik den trotschien onverlaat,

Die onzen grond onteert,

En redde den bedreigden staat; ' -

Eer 't dierbaar Vaderland vergaat, "

Door 't oproer overheerd. ' , '

Waak op! waak uit den sluimer op -

En blusch den helschen brand; -

De nood van Holland is ten top ! -

Waak op! waak uit den sluimer op, '

Ten strijd voor 't Vaderland! - II

Mijn broeders, wien d' olijven kroon, T -

Van Pallas, 't hoofd omzwiert, " , ,,

Komt ! Schaaren w' ons om Willems troon,

Komt ! vlechten wij den burgerkroon, of

In 't loof dat ons versiert: I

Komt! moedig 't stil vertrek verruild;

Voor 't veld, en 't krijgsgewoel:

Wien blijft, wanneer de noodstorm huilt,

En Hollands Zon in wolken schuilt,

Het edel harte koel?

Neen! moedig hart en hand geleend

Aan d eer der heil'ge zaak:

Komt! zweeren wij door deugd vereend

Bij 's eersten Willems graf gesteent'

Oranje en Holland, wraak.

Be
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Beschermen wij met krachtgevoel

In Willem, Hollands keus;

En in het vreeslijk slaggewoel,

Zij 't heil des Vaderlands ons doel,

Oranje onze Leus.

Te wapen dan, o ! eedle jeugd,

Den dierbren grond behoed;

De Leydsche Pallas stort met vreugd,

Voor Hollands roem, en Willems deugd,

Het Vaderlandsche bloed. A

Ten strijd! het wapentuig omgordt,

Onze arm den Vorst gewijd.

De Leeuw is fel tot wraak gepord!

De sabel blinkt, de kogel snort,

Komt broeders ! komt ! ten strijd !
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