
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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Gij , boven duizend uitgelezen !

Moet eedler zijn dan zij ;

Gij moet , als God , regtvaardig wezen ,

Barmhartig zijn , als Hij.

of doolt gij , langs verkeerde paden ,

In 't geen gij denkt of doet

Zoo hebt gij d’Oppervorst verraden ,

Wiens beeld gij wezen moet .

Asmus .

Gij heet een Vorst : – zoo’n Vorst wou ik niet heeten ;

Ik ruil mijn huis niet voor uw' weidschen troon .

Draagt Gij een ' diadeem ik draag een vrij geweten ,

En dat weegt ligter dan uw kroon .

Ge ontziet een Volk , door 't onregt hoog verheven ,

Erfvijand van mijn Land, mijn' Koning en mijn' God.

Hen vleit Ge , die U eerst van erf en troon verdreven ,

En kreunt U niet aan der verdrukten lot .

.
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Ware ik , als Gij , een groot en magtig Koning ,

Ik hield mijn woord. Gij doelt alléén op winst ;

De Staatkunde , anders niet , bestuurt uw krijgsvertooning ;

Aan helpen denkt Ge zeker 't minst !.

Zag ik een' Bloedverwant , door roovers , aangevallen ,

Bij God ! dien stond ik wakker bij :

Gij , Gij beheerscht wel honderdduizendtallen ,

En .. laat het rooven roovers vrij !.

Had ik een Kind , door d'echt , mijn' stam verbonden ,

En leed haar Vader last en nood ,

Ik had , gewis , dien Vader hulp gezonden ;

Met hem deelde ik mijn laatste brood.

Gij hoort datKind , en ... laat het vruchtloos smeeken ;

De Broeder pleit vergeefs op regt en Vorstenpligt;

Maar hun , die orde en wet en eed en trouw verbreken ,

Toont Ge een vriendschapplijk aangezigt!
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Neen , Rijksmonarch ! hoe bang de stormen huilen ,

En staan we ook hier verlaten van heel de aard ' ,

’ k Wil uw paleis niet met mijn boekcel ruilen ;

Uw kroon is geen » Heb dank ” ! mij waard' .

+

Behou uw kroon ! Laat mij mijn vrij geweten !

Uw luister trekt mijn hart niet aan.

Gij heet een Vorst : - zoo’n Vorst wou ik niet heeten ;

'k Heet liever WILLEM's onderdaan .

Van ouds was ’t Ridderwoord den Troonbekleeder heilig ;

Thans bindt geen trouw de Vorsten meer :

Geen eed is voor den schenner veilig ;

Het laagst belang staat boven de eer !

Neen , Koning ! ņeen , dat zijn geen Koningsdaden.

De brave burger gruwt er van !

Ik wil uw schuld niet op mijn' schedel laden ;

Voorwaar , dat doet geen eerlijk man !
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Laat kroon en staf en purpren tooi U streelen ,

Biede oproer en geweld der muitren hulde U aan ,

Hier wil ik in uw magt niet deelen ,

Daarboven niet , voor U , ter vierschaar gaan !

HOLLANDUS .
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