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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AAN DE PoTTER.
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De Potter, juicht gij triumfeert
In uw zoo grootsch gesmeede plannen;
Uw schrik'lijke afgod wordt vereerd,
Gij zijt alzoo te onregt verbannen.
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Gij ziet uw moeite en zorg beloond,
Door 't grootste deel der eedle Belgen;
Hoe grievend fel ge u zaagt gehoond,
Uw hoon zult gij haast uit zien delgen,
t

l

Gij had gelijk, ja gij had regt:

Acht in zijn denkwijs, godsdienst, zeden,
Is 't noord van Nederland te slegt,
om naast het zuiden op te treeden
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De Belg slechts mint de vrijheid juist,
Daarvan kan thans Euroop' getuigen,
En 't staal des opstands in de vuist,
Wil hij voor zich zijn' Vorst doen buigen.

Hetgeen hij vroeger zelv' zich gaf,
't Geen hij met ons toen heeft bezworen ,

De grondwet keurt hij vloekend af,
En fier sluit hij daarvoor zijn ooren.

De Potter, juich! gij zegepraalt !
Uw heilig plan komt ter volvoering;
Uw edel hart heeft niet gedwaald :

't Is alles opstand en beroering.
--

Al reeds moest 's Konings dappre Zoon,
(De telg eens dwinglands in uw oogen)

Dien erfgenaam van Rijk en Kroon,
De smaad des braven Belgs gedogen.

h-

3

-

Gij hebt naar ommekeer getracht,
In 's Lands heerzuchtige Regeering,
En 't offer voor uw doel gebragt,
O banneling, vol wijze leering!

Gij deed dit, en de vloek der wet

Heeft ongelukkige! u getroffen.
Zoo ziet zich de onschuld vaak verplet,
De man des volks zich nederploffen.

De Potter, juich! uw plan gaat door,
't Is niet meer schuldig in elks oogen;
O neen, het vindt in 't rond gehoor,
't Word in 's Lands Raadzaal overwogen.

't Wordt overwogen, ja weldra
Zal 't achtbaarst ligchaam zich vergad'ren,
En ligt zien wij (wat ongena !)
Het uur van beider scheiding nad'ren.
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Wij blijven lage slaven, wij,
Maar ge acht geen beter lot ons waardig.
Gij Belgen zijt dan groot en vrij,
, Vermogend, wijs en hoog regtvaardig,

O grootste dag, die haast verschijnt,
Waarop gij wetten kent noch boeijen!
Uw nijverheid, die thans verkwijnt,
Uw handel zal dan welig bloeijen.

En Brussel, Brussel boven al
Door vreemd en eigen thans verlaten

Bedreigd met een gewissen val,
Verbreedt, verfraait dan markt en straten,

, O Belgen! juicht, uw heilzon naakt;
De zegen daalt op u ter neder,
En deze blijft niet onvolmaakt:

De Potter ! gij keert tot hen weder.
10 September, 1830.
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