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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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Nog kortelings verscheen bij den Boekhandelaar SMIT
alhier een dichtstukje van gelijken geest als het hier
aangebodene.
genoeg

De

overtuiging

werkzaam zijn

kan ,

alleen ,
om

dat men niet

in onze dagen de

liefde voor Land en Koning , voor rust en vrede op
te wekken , heeft

den vervaardiger gedrongen ,

dichtregelen

welwillende

te leggen

der

bescheidenheid

deze

voor

Wie Neerlands bloed door d'aadren vloeit

Van vreemde smetten vrij,
Wiens hart voor Land en Koning gloeit
Verhef den zang als wij.
TOL LENS.
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Op ! Nederlanders .

Broeders , waakt !

Het monster dat van moordlust blaakt
ਬਲਾਤ

Verheft zijn kop en toont zijn tanden ,

En waagt , het langer sluimren moe ,
Den troon en ' t altaar aan te randen .
Op ! broeders.

Snelt ter redding toe .

( 4 )

De vaan des oproers staat geplant

En wappert in ons zalig land.
Op ! rukt die schandbanier ter neder ;
Omringen wij des konings troon :
Oranje staat als Libans ceder

En vreest geen laster, smaad of hoon .

Op ! Broeders, staan wij allen vast ,
Dat ons geen tooverzang verrast
Of argeloos in slaap komt wiegen ;
Maar zijn wij elken stond gereed
Om voor ' s lands heil ten strijd te vliegen ;
Dan zijn wij trouw aan pligt en eed .

Komt , dooven wij het vuur der twist ,
Ontylamt door staat- en priester-list,
En schuwen wij die duivlenscharen

Die in der godsdienst heilig kleed
En in de schaduw van de altaren ,
Slechts spotten met hun trouw en eed .

( 5 )

De vrijheid zij ons lief en dier ,

Maar geen losbandig volksgetier ,
Geen roekloos spel van ijdle slaven
Die om hun eigen eer

en lof

Als honden om een broodkorst draven ,
Als wormen kruipen in het stof.

Weg met die leeraars vol van waan ,

Zij zoeken lauwren op de baan
Die eerst der burgren bloed moet drenken ;
Zij spellen yrijheid , regt en vreugd ,
Maar zullen d'onschuld boeijen schenken
En kerkers aan verlichte deugd.

Op ! Broeders , zijn wij allen één :

Ons is des Vaders eer gemeen
En Neerlands Vorst is Neerlands Vader ;
Den besten Koning trouw behoed ,
En moet het , vloeije uit borst en ader ,
Voor Neerlands Vader Neerlands blocd .

( 6 )

Geen onderscheid van naam of leus
Een is ons aller wil en keus ,
Wij kiezen vrijheid ,

regt en vrede ,

Verdedigt door Oranjes hand
En één is aller teerste bede :
Het heil van Vorst en Vaderland .

Dat vrij dan wreevle muitzucht woed '

En koortsig dorsť

naar Konings bloed ;

Ja met de hel durft zamenrotten ,
De vrijheid ruilt voor dwinglandij
Het regt der wet voor moordschavotten :

Geen nood.

God staat Oranje op zij.

Ja , groote Koning van 't Heelal !
Zijt gij Oranjes sterke wal ,
Bescherm den Vader van ons allen .
Houdt Nassaus stamhuis lang in stand ,
En wat moog wanklen , wat moog vallen ,
Bescherm

den Vorst en Nederland !
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