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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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AAN DEN

LUITENANT-GENERAAL ,

Baron

D.

I.

CHASSÉ ,

HANDHAVER VAN HOLLANDS ROEM ;

BEVELHEBBER DER CITADEL TE ANTWERPEN ,

EN VAN

HET VIERDE GROOT MILITAIR COMMANDO.

Heel 't vaderland , aan hem verpligt ,
Roemt hem met ééne stem ;

Zijn grootheid wordt een zuil gesticht ,
En 't nakroost zegent hem .
RHIJNVIS FEITĖ .

De
e wapenkreet van Neêrlands Koning
Ontyonkte in ons weêr ' t heldenvuur ,

Maar uwe trouw en moedbetooning
Schonk Hollands erf een

hechten muur ;

Gij deedt voor ' t eerst den inuiter deinzen ,

Bij ' t yonklen van uw eerlijk oog ;
Wie Vorst en vaderland bedroog ,
Een onbezweken trouw mogt veinzen ;

Wie ' t oproer wierd ten steun en schild ,

Als opgeworpen landbevrijder ,

Niet gij hebt , eerbiedwaardig strijder !

Van Hollands dappren ' t bloed verspild,

***

Niet gij hebt, eer- en pligtvergetend ,
Aan ' t snood verraad uw dienst verpand ,

Noch Batoos fieren leeuw geketend ,
Uit liefde (in schijo ) voor ' t vaderland,
Een luid « Wilhelmus van Nassouwen ?

Ging ' t gloeijende metaal vooraf ,

Dat aan den muiter ' t voorbeeld gaf ,
Hoe de eer zich wreekt door uw kartouwen,

Geen rooyrenleus , noch oproeryaan ,

Verving bij u de vlag der dappren ,
Zij bleef op wal en stengen wappren ,
Onschendbaar als ons volksbestaan ,

*

Ons volksbestaan onschendbaar ?

Duister

Is ' t lot , dat Neêrlands grond verbeidt ;

Nog torschen wij geen vreemden kluistèr ,

Maar , toeft ons de onafhanklijkheid ?

Ja ,

God regeert ;

het lot der volken

Bestiert Hij door der Vorsten hand

Hun uitspraak zal voor Nederland
Een hooger raadsbesluit vertolken,

Op God berust nog onze hoop ,
Wat neevlen ook de toekomst dekken ,

Dat ons Zijn gunst ten schild blijft strekken ,

Bewees uw

glorie aan Euroop ,

Een nieuwe lauwer siert uw slapen į

Waar reeds de sneeuw des tijds op daalt ;

Maar ook de leeuw voegt in uw wapen ,

Die op het schild van Holland praalt .

Uw naam zal de eer zijn onzer gronden ,
Als MAURITS en DE RUITERS naam و
Tot aan des werelds grens ; de faami

Uw onbezweken moed verkonden ;

En taant voor u eens ' t levenslicht ,

(Al moog ' de nijd van gramschap blaken )

' God zelf zal de cerezuil bewaken ,
Door 't dankbaar Holland u gestichit !

G. VAN ENST KONING,
1 November 1830 .

Te AMSTERDAM , bij
C.

M.

FERRARI ,
Zeedijk , Nº. 142.

