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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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Hoe holt gij zoo dolzinnig voort,
Z00 toomloos in uw vaart;

Beroert gij zoo ’t gelukkigst land,
Het beste land op aard ?

‚ Zegt, haat gij dan uw eigen haard ‚_
En dien_ van elk gezin ,_
En’ voert, gespoord door. ’gazernij:z

Gebrek ter woning in?”
Of ziet gij nietl,käat duisternis ’ ’ ’
U thans geheel om_geeftï?
_ En gij uw eigen fakkel bluscht,

Waar bij gij hebt geleefd

„IOI SCHHII(IG voor uw land!

En Wierdt gij door het waarde-beeld
.Van Hem, op wien gij smaalt,
'Als ’t laagste werktuig afgehuurd,
Ten sehanddienst uitbetaald '?
Keert, keert terug, met diep berouw,

Of wacht het gruwzaamst lot!
Keert tot UW burgerpligten weer,
Te snood door u bespot!

Keert Weer, met smeekbee om gena,
Tot eer, en wet, en Vorst!

Vertrapt de sehandlijke oproerleus,
Die gij baldadig torscht!
‘Ja, keert terug met diep berouw,
En zweert uw dwaling af!
Of ducht, wen gij hardnekkig blijft,
‚Voor u de zwaarste straf!

t
Gij weet, Wie uwer thans reeds zucht,
Wiens werkplaats is vernield ,
Waarin hij door zijn nijvre hand
Zijn brood in eer behield ‘?
Getuig, oproer’ge Brussel stad,
Of waar gij, snoodaards, woelt,

()f gij niet reeds de wrange vruchtî,
In maag en hart gevoelt!
Wat steeg niet in ommn’s tijd,
O! Brussel, uw geluk!
Wal: bragt de snoode Corsicaan
U anders aan dan druk!

Of zaagt gij ’t welgevallig aan

Het bloed, dat hij vergoot,
Of toen hij mus, ’t Heilig Hoofd,
‚Als in een kerker sloot?

Voor oproer steeds gevreesd?
'l‘e zacht ‚was dus de liefde band,
Die 11 aan WILLEM bond:
Doch zachte banden helpen niet
Aan eenen dollen hond.

Wat vroegt gij ooit, naar billijkheid,
Voor stad , ‘voor kerk of land,‘
Of gij genoot het beste deel

Uit Koning WILLKĲ’S 'hand ?
Het is dien waren Christen één

Hoe elk de Godheid dient;
De braafste burger van dit land
Is steeds zijn beste vriend.
Uw zedeloos bederf alleen
Heeft u te ver ontaard;
Keert gij niet tot’berouw terug,

Dan zijt gij straﬂ‘ens waard.

En de algemeene kreet gaat op
In elk der braven stand : “
« Komt, strijden wij voor rust en vree,“
« Voor Vorst, en Vaderland!”
‘ (6 En schragen wij het Staatégebouw
<( In 5t Noordelijk gewest;
« En roepen Wij dien Belgen toe
<( Bij ‘wíen het oproer rest:
« Keert nog terug, tot wet en plígt

« In Neerlands Maatschappij,
« Wier vaad’ren zich van ’t Spaansche
(( Eens vochten vrank en vrij!
« Oiumr. was toen aan hun hoofd,
« En telde goed n‘och bloed!

<< ORANJE had bij ‘W'aterlao
« Ook nog dien ‘zelfden moed!

« Met roovers om zich heen!”

(Te veel gewaagd , roemwaarde Held,
Bij dat zoo laag gespuis ,
Te veel gewaagd voor ’t Vaderland,
En uw Doorluchtig huis!)

Thans scharen we ons om Neerlandc troon

En staan onwrikbaar pal !
En straffen uwen euvelmoed ,
Die men beteug’len zal!

Wij zweeren wm.an eeuwig trouw,
En oﬂ'ren Hem ons bloed,

’‚Wij vreezen, Belgen, ’t oproer niet, ’
Hoe schandlijk het ook woed’!
Wij ‚vreezen nooit uw woest getier;
Maar wacht u voor de straf ;
Legt nog uw schandlijke oproerleus
‚Voor de echte kleuren af!

Die Vader, die zijn kind’ren mint,
Neemt in gena u aan ;
Zoo ras gij met berouw in ’t hart,

Vertrapt uw oproervaan !
I

Dus wacht u voor ’s Landslegermagt
En brave Burgerschaar!
Keert, muiters! ras tot de orde weêr,
En boet aan ’t Hoog’ Altaar!
n o 'r ’r u n n A M ,
Sept. 1830.

W. ERKELENS COOKE.
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