This is a reproduction of a library book that was digitized
by Google as part of an ongoing effort to preserve the
information in books and make it universally accessible.

https://books.google.com

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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Thans hoort men dagelijks in de Noord- en
Zuid - Nederlandsche Gewesten van

ons Vader .

land de wapenkreet aanheffen , en ofschoon bei
der doel geheel verschilt, dringt echter de weer
klank buiten beider grenzen door.
der eersten is edel en gepast ,

De roepstem

tot verdediging

van de regter op onzen dierbaren grond , en tot
schraging van den troon van onzen beminden en
braven KONING ;
lijk en onbillijk ,

die der laatsten is schande
tot onderdrukking onzer land

genooten , en het doen wankelen van den

regt

vaardigen zetel van hem , die hen zoo vaderlijk
bestuurt , en aan wien zy de welvaart
erven te danken

hebben ;

hunner

en het is daarom

dat

ik juich de stem der eersten te mogen hooren ;
ja ! ik juich , om dat in Noord - Nederland deze
kreet niet te vergeefs wordt aungeheven , maar
dat er zich uit alle oorden scharen om den troon
es
van onzen beminden VORST , terwijl aan de
spits des legers de banier wordt gedragen , die
ons bewijst dat het regt geen onregt duldt. Ja !.
mijn juichtoon is billijk , te meer , daar de jon
gelingschap , aan Minerva's dienst verbonden ,de
wapenen omhangt , en het heiligdom tan Pallass
verlaat om het strijdperk van Mars in te vlie->
' gen , ter verdediging eener regtvaardige zaak .
Maar echter doorvlijmt mij de smart ,

dat ik ,

ofschoon met U , Jongelingen , aan de eerste ge
wijd ,

ook met U geen

zoon des laatsten kan

IV

zijn ! droefheid doet mij de oogenblikken in stil
gepeins doorbrengen , als ik bedenk dat ik mij niet
kan scharen onder den drom dier edelen ,
de

hevigheid des

strijds U

waar

zal henen toeren ;

om den Belgen bij het wapperen der vañen , en
het donderen der kartouren te toonen , dat de
woede des Noord - Nederlandschen Leeuws eenmaal
getergd , den onverlaat moedig weet te
gen .

Hoe gaarne had ik den

wenk

besprins

van onzen

braven KONING gehoorzaamd , niet dringende tot
nijd en tweedragt , maar tot verdediging en eens
gezindheid ; de wil stemt zoo geheel in dat va
derlijk verzoek , maar het zijn de krachten die mij
verhinderen de inspraak van het hart te gehoor
zamen , tot mede opwaking en ten strijde snelling .
Gij , edele Broeders ! gij zijt getuigen van mijne
billijke

verontschuldiging , en

ben ik gerust.
U

de regt zoekende wapenen

het mij groote opoffering U
kunnen

hierop pleitende ,

Doch ofschoon mijn arm niet met

laten vertrekken ,

kan besturen , is
uit deze plaats te

voor allen te hebben ,

vaarwel gezegd , zullende strijden voor het be
houd van dien grond , waarop ik adem , en tot
staving

van het bewind van het stamhuis

Oranje , waaronder

wij ons

van

steeds beroemen

Noord -Nederlanders te zijn . Ja , Broeders ! ik
moet U allen vaarwel zeggen ; opdat ik mij
altijd herinnere voor welke edelen ik dezen groet
heb bestemd ! en mijne zwakke woorden de eer
zullen genieten door U dappere Vaderlandsche
Akademische Jongelingen ,, te worden opgenomen .
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Eiel is uw doelwit , braven !
Priesters van één heiligdom ,
Die niet als gedwongen slaven ,
Knielen wilt voor 's muiters drom ! Edel !'nu ten strijd gevlogen ,
Daar de muitzucht en de logen

Woeden op der Belgen grond ,
En den braven WILLEM KONING
Staan naar heerschappij en krooning
Die daar hare regten vond .
Neen ! gij wilt dien trots niet dragen ,
Die uw volk in boeijen slaat ,
Die stout durft "den schepter vragen ,

Voor een' lagen onverlaat ;
Want gij toont het met uw daden
Dat geen ed'le zich laat smaden ;
Reeds omgordt gij 't wapentuig ,
Klemt het strijdgeweer in handen
Hakende om het los te branden
Op den kop , die zich niet buis '.

6
Aan Minerva's koor verbonden ,
Waart gij aan haar dienst gewijd ,
Doch uw grondregt wordt geschonden ,
En gij zijt gereed ten strijd.
Maar zij zal niet van u scheiden ,
Pallas gaat u voor in 't strijden
Is uw Mars in ' t oorlogsveld ;
Haar uil leert u omzigtig wezen ;
Haar speer den vijand voor u vreezen ;
De helm is 't tooisel van den held .

Wordt gij door haar aangedreven ?
Zoo is ied're wenk een pligt ;

Gij ontziet noch goed noch leven
Als gij hare zaak verrigt.
Komt dan ! aan haar zij gevochten ;
Reeds heeft zij een' krans gevlochten ,
Die nog hare lokken siert ;
Maar die zij zich af zal rukken ,
Om u op het hoofd te drukken
Wen gij blijde 't huis komst viert.
Ja ! na de afreis uit uw

woning ,

Steeds het lö lied gestand ,
't Lied voor Vaderland en Koning ,
Staat hiermede in 't schoonst verband.
Veel te eng zijn nu deez' muren
Ieder wil het lot verduren ,

Dat den krijgsman tegen grimț .
Nu dan , wakker toegeschoten ,
't Hart van uwe landgenooten
Is 't , waarin ge in achtiog klimt.

.

7

Vaart dan wel , o jongelingen !
.
Waar de vaan ten strijde voert ;
Boosheid zal uw moed bespringen ,
Doch houdt stand , waar ze op u loert!
Wreed gescheiden van uw

ouders ,

Drukt een looden last uw ' schouders,
Doch voor . Vorst en Vaderland ;
En na 't juichend overwinnen ,
Vliegt gij weêr hun' woning binnen ,
En een traan loont uwe hand .

Vaart dan wel , bij 't onrust woelen !

't Hart dat in uw meisje slaat',
Is bij ' t edel regt bedoelen ,
't Kleinood , dat gij achterlaat ;
Doch dit voert u zelf ten krijge
Hoe zijn werkingskracht ook stijge ,
Hoe natuur die scheiding prangt ,

En is Neerlands leeuw gewroken ,
't Slagtžwaard roemrijk opgestoken ,
' t Is haar arm , die u ontvangt. .
Strijdt dan , waar ge u mogt bevinden ,

Zijt getrouw aan pligt en eed
Doch verwijderd van uw vrinden ,
Is hun afzijn u tot leed ;
Maar 't kan u geen wonden groeven ;
Waartoe zou de smart behoeven ,

Als men 't juk voor vrienden torscht;
L
Want is eens de grond verdedigd
En des krijgsmans doel bevredigd ,
Weêr stort ge aan dezelfde borst.
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Vaart dan wel , van mij gescheiden ,
Snelt het wijde strijdperk door ,
Ook mijn hart zal u verbeiden
En mijn denkkracht volgt uw spoor .
Zal der Belgen woede vergen ,
Daar hun wrok u stout kan tergen
Dat de strijd u hevig wordt;
O ! dat dan uw zwaard niet misse ,
Ieder schot u vergewisse :

Dat het in hun ' boezem snort.
regten ., die zijn zeker ;
Wee hem ! die ze schenden waagt ,

Ja ! uw

En als lage ,eedyerbreker :
Weder and're regten vraagt ;

Zoo gij Potter mogt ontmoeten ,
Trapt zijn ' kop in met de voeten ,
Daar ontspringt de gift fontein ;
En de leden , tam gemarteld ,
Zullen , hoe hij stervend spartelt,
Nooit onze belagers zijn.
Snelt dan naar het doel van streven ;
Jagers ! nu de buks van 't lijf ,
Met het slagtzwaard opgeheven rin !!
il
IJlende naar hun verblijf,

En komt gij na 't strijd verduren
Als verwinnaars in deez' muren
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11. Vraagt men dan « wie zijn toch die ? ”
o ! Hoe schoon zal 't antwoord wezen
Dat m'op uw chacot kan lezen
« ÇIVES ACADEMICI.” ,
A. G. VAN MOOCK , Stud.

