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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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Herdenkt uw afkomst , ô BATAVEN !
Herdenkt wie uwe vaders zijn ,
Die u en deugd en vrijheid gaven
En uwen naam , van schande rein .
Ook gij , gij hebt geen juk verdragen ,
Tot slaven zaagt g’u nooit verlagen ,
Hoe naauw in het gevaar gebragt .
Dan werdt g' ontvonkt , toen gij uw vadren
In uwen geest zaagt tot u nadren ,
En ' t juk vervloekt hebt en veracht.

Euroop' moest van ons wijsheid leeren ,

Niet om

naar Oost of West te gaan ,

Maar om als man , de vrijheid teeren
En in de grootheid vast te staan !
Vrij mogt een ander beter droomen ,
Tot hooger idealen komen ,
Tot meerder vrijheid kwam hij niet .
Nog was ' t verstand bij hem aan 't dwalen ,
Toen gij zijn aandacht kondt bepalen ,

En op uw wijsheid staren liet.

En zult gij ' t nu dan koel verdragen ,
Dat op den Nederlandschen grond ,
Verwaat’nen uwen roem

verlagen ,

En dat uw moed hen niet weerstond ?
En zoudt g ' als leeuwen niet ontwaken ',
Uw

$

vijand niet met fierheid naken ,

En schudden stout de manen af ?
Om aan die muiteren te leeren ,
Hoe zij de vrijheid moeten eeren ,
Die Neêrlands leeuw hun eenmaal gaf !

En waar , waar zijn uw jongelingen ,
Wier jeugdig hart ontgloeit en brandt ,
Om trots den haat der vreemdelingen ,

In ' t vuur te staan voor ' t Vaderland ?
Gewis die zoo veel deugden erven ,
Zij zullen met geen schande sterven ,
Maar toonen wat BATAVEN zijn ;
Die vreemde zeden trotsch verachten ,
En fier zijn op hun eigen krachten ,
Goddank ! van waan en grootspraak rein.

Denkt aan uw broeders in het Zuiden ,
Die branden door denzelfden gloed ,
En ' t aan Europa zullen duiden ,

Hoe ' t oproer zijne misdaad boet !
BATAVEN , wilt het altijd toonen ,
Dat burgers , hier in eendragt woonen ,
En hand aan hand als broeders gaan ,
Nooit moogt ge met dien eernaam noemen
Hen die en wet en pligt verdoemen , +
Naar 't leven onzer vrijheid staan .

Herdenkt uw Vorsten o ! BATAVEN ,
Ja Vorsten , vaders niet in schijn ,
Die U hun goed en leven gaven ,
U vrij van kluisters deden zijn .
Hun deugd zal Neerslands roem vermeeren ,
Oranjes kleur uw vlag vereeren ,

En Vorst en Volk vereenigd zijn !
En dacht ge nog aan oude veeten ,
Dan mogt ge geen BATAVEN heeten ,
Maar gij zoudt Neêrlands val berein .

BATAVEN loont uw deugden weêr ,
De Godheid zal uw krachten schragen ,
En nimmer zal Europa vragen :
« Bestaan er geen BATAVEN meer ? »
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