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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
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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 doeleindenWe 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 uitStuur 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 hoeveelhe-
den 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 staanHet “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 wetWat 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 viahttp://books.google.com
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Cari sant parcoles , cari liberi , propinqui , familiares ; sed om ·

nco omnium caritates patria una complexa est : proqua quis

bonus dubitet mortem oppetere , si ei sit profituras ? Quo

est detestabilior istorum immanitas , qui lacerarunt omoi sce

lere patriam et in ea funditus delenda occupati et

fuerunt.

sunt et

CICERO .

De liefde tot zyn land is yeder aengeboren.

VONDEL.



Si scintista

Geenzins , Geachte Landgenooten , worden deze ver

sen om derzelver dichterlijke waarde aangeboden.

Do vervaardiger gevoelt genoeg , hoeverro sij beneden

andere voortbrengselen vanden Nederlandschen zang

berg , ook in dezen tijd , staan . Zijn oogmerk is al

leen om Vaderlandsliefde en moed door deze dichtre

gelen , sooveel als in zijn vermogen is , te bevordo

Met dat doel biedt hij ze u nederig aan.

Heeft hij het genoegen van zijne onderneming door

uwe goedkeuring bekroond te zien , dan sal hij zich

daardoor aangemoedigd vinden , om misschien nog

TeR .



eenige stukjes in denzelfden geest te laten volgen .

Mogt uwe medewerking dezelve eenigzins doen strek

ken ter leniging van de smarten , welke zij lijden ,

die voor ons hun bloed hebben veil gehad ! De God

der vaderen zij met ons dierbaar Nederland , als in

de vroegere dagen !

SLYK EWYK ,

10 Decemb. 1830 .
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AAN DEN KONING.

* .1

Neen, Nassau's telg zal niet bezwijken ,

Al dreigt ondankbaarheid zijn troon ;.

Zijn moed en wijsheid zal ons blijken ,

Al scheurt het oproer zijne rijken ,

Al treft hem bitsche nijd en boon ! "

j

.

Ja , daarop , Vorst , rust ons vertrouwen ,

En daarop Neêrlands hoop en moed !

Neen , onze moed zal niet verflaauwen

Wij blijven hoop en geestkracht houën ,

Want nog heerscht Nassau's edel bloed !

7

Wat onverlaat uw naam moog hoonen ,

Wat laster uwe glorie schendt,

Toch blijven Neêrlands echte Zonen

Hun trouw en hunne hulde toonen

Den Vorst, wiens wijsheid Neêrland kent!

Ja , de eigen kring derzelfde helden ,

Die Braband eens bewonderd heeft ,

Toen ze in de Waterloosche velden

Den vreemden dwingland tegensnelden ,

Is 't , die op nieuw uw troon omgeeft.
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Uw troon omgeeft..... ja , hij zal strijden ,

Voor vrijheid , Vorst en Vaderland

En vallen of het land bevrijden

Van ondergang en dreigend lijden ,

Na 't zwaard weêr blinkt in zijne hand !

Nog moog des oproers fakkel roken ,

Of vlammend zwaaijen in het rond ,

Nog moog het monster , losgebroken

Uit d'afgrond , onze rust bestoken ,

En dreigen Neêrlands ouden grond ;

Reeds is het wraakzwaard opgeheven

Dat zijnen kop verplettren zal ,

En rust en welvaart zal hergeven ,

En vrede en eendragt doen herleven ,

Door 's helschen monsters diepen val !

Nog moog het in zijn waanzin brallen ,

Terwijl het moord en plundring brouwt;

Het zal slechts des te dieper vallen ,

En 't aardrijk zal van vreugde schallen ,

Als ' t zijn vernedering aanschouwt!

Ja , Vorst, die dag ,,van God gebeden ,

Breke eerlang Neêrland zeg'nend aan ,

Wanneer, als in het grootsch verleden ,

Het Vaderland wordt vrij gestreden

En laauw'ren kransen Hollands vaan !



Als de eeuwige God tot mededoogen

Met Neêrlands lot en goede zaak ,

Met Nassau's leed en smart , bewogen,

Ons bijstand zend van uit den hoogen ,

De muiters plettert door zijn wraak !

Maar wil Hij , dat ze zegepralen , ...

Tot erger lot en straf bespaard ,

Dat alle onze 'oorlogskrachten falen ,

En Neêrlands roem nog meer zal dalen

Dan grijpt ons aller hand het zwaard !

Dan zullen wij uw troon omringen ,

Met U aan 't hoofd ten strijde gaan ,

En zoo de muiteren bespringen ,

En zoo hun euvelmoed bedwingen ,

En sterven of hun schaar verslaan !

Maar neen , die dag zal nimmer komen ,

Dat helsche boosheid zegepraalt;

Nog moge niets haar woen betoomen ,

De dag zal eenmaal zeker komen ,,

Dat God haar woede zelv ' bepaalt !

Ja , God zij, als in vroeg’re dagen ,

Met Nassau's en met Neêrlands lot !

Hij moge uw troon en luister schragen ,

En wij Hem dankbare offers dragen

Als NassAU's Redder , Hulp en God !
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HERINNERING .
1 .

Weer dringt mijn blik uit 't droevig heden

Met geestdrift in het schoon verleden ,

Toen Neerlands gloriezon nog blonk ;

En zoekt uit ' s lands historieblaren

Op nieuw weer troost en moed te garen ,

Nu Neerlands zon zoo eensklaps zónk:

Zij zonk ?.... 0 Neen ! Hoezeer verduisterd ,

Zij is nog niet geheel ontluisterd ,

Maar kan nog schittren als weleer,

Als Nassau's arm ons wil beschermen,

En God zich over ons ontfermen ,

Dan praalt ze in ouden luister weer.

En heeft de God yan ons vertrouwen

Ons Vaderland niet vaak behouën ?

Getuig het , onvergeetb're tijd ,

Toen Hij van de overmagt van Spanje ,

Toen Hij van Vrankrijk en Brittanje

Het zinkend Neêrland heeft bevrijd!

Moest niet natuur haar loop verkeeren

En onzen bangen grond verweren ,

Toen alles reeds verloren scheen ?

Hleeft Nederland niet tachtig jaren

Bedreigd door duizende gevaren ,

Met God zich zelve vrijgestreen ?

-
-



En zou die God ons thans vergeten ?

Of hebben wij van een gereten

Den band , die ons aan hem verbond ?

Neen , eer zal 't al vernietigd worden ,

Eer God gedoogt, dat rawe horden

Verwinnen 't land , door Hem gegrond !

En , Broeders, zouden wij dan vreezen ,

Als wij in 's lands historie lezen ,

Dat God en Nassau hulpe boồn ?

Neen , nog woont boven 't stargewemel

Dezelfde God in d'eigen hemel ,

En nog is Nassau op den troon .

Neen , Broeders , dan geen moed verloren ,

De God der vad'ren zal ons hooren

Ons niet verlaten in den nood ;

Nog heerscht de Vorsť van onze keuze ,

Komt, broeders , dan zij onze leuze ,

» Met God en Nassau ! Vrij of dood !"

1
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Ja , Néerlands dapp'ren , suelt ten strijde

Voor vrijheid , Vaderland en Vorst !

Gij strijdt , wie ook 't gevaar vermijde,

Geen geestdrift blaker in den borst ;

Die niet , als in der vadren dagen ,

Wil hand'len , maar slechts moed'loos klagen ,

En krachtloos, deelen in den rouw ; . that

Neen , als de stormwind zweept de baren

En ' t oog niets schouwt dan doodsgevaren ,

Dan blijkt des zeemans moed en trouw .

Die trouw is u ook bij gebleven ,

U , die met vuur te wapen snelt ;

Die moed zal nimmer u begeven ,

Die thans in uwe harten welt !

Gij zult des vijands trots verned'ren ,

Gelijk de orcaan de hooge ced'ren

Verplet op d'eeuw'gen Libanon !

Die moed , aan Néerlands zonen eigen ,

Zal Brabands euvelmoed bedreigen ,

Die reeds te lang ons overwon !

1
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Door overmoed en duld'loos lijden ,

Bedreigen ?..... Neen , Gij zult verneêren

Wat Holland lang vernederd heeft ;

Geen Belg zal onzen grond meer deeren ,

Nu Gij dien heilgen grond omgeeft!

Nu Hollands Leeuw , gespoord tot strijden

2

Op nịeuw met waardigheid verrijst;

En n , zoo fier als welberaden ,

Der vad'ren moed en heldendaden

Hivi was a

'

Tot prikkel uwer roemzucht wijst !

Hun oorlogsroem zal immer blinken ,

Wat de ijs’ren tand des tijds ooit sloop ,

Wat praalgestichten hij doe zinken !

Op u , hun kroost, rust onze hoop ;

Gij zult die hoop niet wreed bedriegen ,

Wat ' t hart ons spelt niet laf doeu liegen ,

Neen , Néerlands zonen houden woord !

Gij zult, met moed en heldenarmen ,

Den Vaderlandschen grond beschermen

Van vreemde plundering en moord.

Op , op , te wapen , ed'le zonen

Van ' t oude , schoone heldenland !

Gij zult de hoop met de uitkomst kronen ,

Daarvoor hebt gij uw trouw verpand!

Komt dan , als in der vad'ren dagen ,

Het oog op Neêrlands God geslagen !

En zoo , met Nassau's telg aan 't hoofd ,

Geen muitziek volk om zoen gebeden ,

Maar 's vijands schaar met kracht bestreden ,

Die schendig ons den vrede rooft !
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Gij strijdt voor haardstee en altaren !

Bij God , er is geen heil’ger strijd !

Heel de aard' zal metverwond'ring staren

Op a , die Nederland bevrijdt!

God zal u zijnen zegen schenken

Het nageslacht nog aan u denken

Als Neêrlands echten heldenteelt !

Der maagdenhand zal laauw'ren vlechten

En die om uwe kruinen hechten

Als uwe hand ons vrede deelt !

?

:
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GOD MET ONS !

Ja , God met ons , dat is de spreuk der vadren ,

En ook de leus van onzen moed !

Wij , die hun bloed nog bruischend vloeit door de adren,

Wij durven ook dien God nog smeekend nadren ,

Zoo eind'loos groot als eeuwig goed !

• Hij, die hen hielp , zal ons ook bijstand schenken

En 't zinkend Neêrland hulpe bien !

Hij, wien het al gehoorzaamt op zijn wenken ,

Hij zal zijn trouw in eeuwigheid niet krenken ,

Als wij geloovig op Hem zien !

Maar God helpt slechts , die zelve zich beschermen ,

Was even zeer der vad'ren spreuk ;

Zal de Eeuw'ge zich dan over ons ontfermen ,

Dan moeten wij niet laf en werk'loos kermen ,

Maar onze moed zijn zonder kreuk .

Dan zal ons Nederland geen muitzucht deeren ,

Al spawt het monster helsch venijn ;

Dan zullen wij onfeilbaar triumferen ,

Des vijands trots en euvelmoed verneêren !

Wie zal met God ons tegen zijn !



- ;

-

܀



1







تملل

۴


	Front Cover
	Si scintista ...

