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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STAD - EN LANDGENOOTEN !
Mijne gevorderde jaren , en andere omstandighe

den , laten mijniet toe , om , in de zorgelijke tijden ,
die wij beleven , mij te scharen onder de verdedi
gers van ons vaderland , of de handhavers der

openbare rust.
Om , evenwel, iets toe te brengen tot opbeuring ,

onder zoo veel leed en aanvuring van moed en
trouw , geef ik deze dichtregelen in het licht , hoe
weinig waarde dezelve ook mogen hebben. Het er

gere den lezer niet , die te zien aanvangen met
den aanhef van een ' verjaringszang : deze drie cou

pletten kwamen mij voor , als eene gepaste inlei
ding , en niet ondoelmatig te zijn ,

Dat dezelve niet ten voordeele van onze strijders ,
derzelver vrouwen of kinderen , waarvoor reeds

op eene andere wijze gezorgd wordt , maar voor de

zulke mijner stadgenooten , die , door het vroeger
stilstaan van vele handwerken , in deze kommer
lijke dagen , ondersteuning zullen behoeven , strek

ken zullen , haop ik , zal wel eenige goedkeuring
wegdragen .

De geheele opbrengst van den verkoop van dit stukje

zal in handen worden gesteld der Commissie , tot
dat einde aan ons kenbaar gemaakt.

.

, De welwillende medewerking van mijnen zoon

troostte mij. Ik wensch ’s hemels zegen en uwen
bijval op mijne en alle goede pogingen , die in dezen
hagchelijken tijd , tot bevordering van het goede,
worden aangewend .
Met een kloppend hart voor vaderland en Koning.

C . SCHUTTER S.
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at donkre wolken pakten zamen
En bersten los op Nederland ! '

Daar mee , wie zal mij niet beämen ,

o

Staat ieders welvaart in verband ;
Zijn rust en vrede weggeweken ;

Ziet men betrekkingen verbreken ,
Die volk aan volk verbonden hield !
Hoe drukken vrees en bange zorgen

Het hart dan , van den vroegen morgen ,
Hoe wordt de stille vreugd verujeld !

( 6 )
In zulk een stand, bereikt gij heden ,
Mijn vriend ! den trap van dertig jaar !
Waar is dat rustige voorleden ?
't Is weg ! gedrukt door bang bezwaar
Is mijn verstand als ingezonken :

Mijn dichtluim ligt als vastgeklonken ;
Geen toontje wil er uit mijn hart;
Of 't zou een sombre treurtoon wezen ,
Die niets dan jammren zou doen vreezen :
Zoo , zoo is mijn gevoel verward .

Maar , - o ! ik zie door nevlen henen.

Wat is er , in die dertig jaar ,
Niet al gebeurd ? Hoe is verdwenen
De grootste druk , na bang gevaar.

Hij leeft en heerscht nog in den hemel ,
Die , op het ondermaansch gewemel , . .
Niet slechts alwetend nederziet ;
Maar die ook , uit verwarring , orde ,

Hoe donker ’t voor ons oog ook worde ,
Behaagt het Hem , met magt gebiedt.

:

( 7 )
Zoo wasmijn sombre toon ,wanneer mijn vriend verjaarde, (*)
En wat ik verder zong , heeft geen of luttel waarde.
' k Hervat dien toon nog eens , voor vaderland en volk ,

In 't hagchelijk tijdsgewricht. Nog blijft die donkre wolk
Ons ,boven 't duizlend hoofd , zoo schrikverwekkend hangen ;

Nog voelen wij het hart, door bittren weemoed ,prangen ;
Gindsbarst hetonweer los ; daar vreestmen voor 't geweld ,
Dat , dreigend' , zich vertoont , en eerlang alles velt.

Hoe , welgedane Belg ! pas uit het stof verheyen ,
Is dit het loon aan Hem , die , overmild in 't geven ,
Wat gij begeerdet, schonk ? - is dit uw dankbaarheid ?
Den vloek van 't nageslacht hebt ge u ten loon bereid .
Uw naam werd naauwlijks meer genoemd, als Neerlands daden,

'k Bedoel mijn vaderland , met eer zijn overladen ;
Toen 'onze heldenstoet , geholpen door Gods hand ,

Voor have en vrijheid streed , ter zee en op het land ;

Gij boogt u onder 't juk van 't overheerschend Spanje ,

Van Vorsten , in 't bewind van 't uitgebreid Germanje,
Toen de edle vrijheid bloeide op onzer vadren grond :
Ja , Belgen ! toen het lot ons weer aanéén verbond ,
( * ) Oct. 1830.

( 8 )
Om , onder 't Fransche rijk , te zaam den hals te krommen ,
Waart gij en wij bereid , om dappre heldendrommen
Te leveren voor den strijd ; ook uwe heldenmoed

Verheerlijkteuwen naam ; er vloeide ook Belgisch bloed .
Een beter tijdsgewricht scheen voor ons oog te dagen ,
Daar Belgen en Bataaf dien eernaam zouden dragen
Van 'Neerlands Koninkrijk : wij boden u den hand ,
En uwe broedertrouw scheen ons het onderpand
Van welvaart, ja , één geest zou ons te zaam verbinden ;

Geen domme ijver zou het oog nu meer verblinden ;
Uw groote nijverheid en onze handellust
Werd steeds geroemd , vereerd tot aan de verste kust.
Zoo scheen een heldre zon te rijzen uit de kimmen ,
En hoog en hooger aan den horizon te klimmen ;

Maar , acht! die hoop vloog weg , der Belgen snood beleid.
Heeft vrees en onrust door 't gezegend land verspreid .
PL

Gij , ontevredenen ! met gunsten overladen ,

Durft , in uw euvelmoed , den besten Koning smaden !
Woeste

's Verraders woeste wraak maakt u het hoofd op hol ,

En 's nabuurs voorbeeld , hoe verkeerd begrepen , dol !
Versmaders van uw Vorst ! verguizers van de wetten !
Gij durft het moordend staal voor uwe broeders wetten !
En , wijl ge uw welvaart tot den gronde toe vernieldt,

Roept 't bloed tot God om wraak van hen door u ontzield !

'

( 9 )
Neen , mijn beschuldiging moet aller hoofd niet treffen ;
Er zijn er , die den kreet des afvals hoorden beffen
Met een getroffen hart, -- U wenschen wij, eerlang ,

Bevrijding van het leed , van onrust en van dwang !
Genoeg mijn hart ontlast voor 't ongeluk der Belgen :
Mijn zang heeft zachter toon voor Bato 's wijzer telgen.

Hen roep ik niet tot wraak , maar tot bedaarden moed :
Voor vaderland en Vorst , vloeit , is het nood , hun bloed !

Op dan , Landgenoot ! ~

Bataven !

Anders wordt gij vuige slaven

Van dat rustverstorend rot ,
Dat , met overheerschend dwingen ,

Uwen erfgrond komt bespringen ;
Dat met pligt en eeden spot.

Geeft den moed nog niet verloren .
Laat het heel de wereld hooren ,

Dat geen vrees het hart beknelt ,
Dat het kroost der Batavieren

Moedig ook wil zegevieren
Over plunderziek geweld .

( 10 )
't Nageslachte moet het lezen ,
Dat gij , kloek en zonder vreezen ,

Onzen grond en have en goed ,
Onze haarsteen en altaren

Weet heldhaftig te bewaren ,

Voor des vijands overmoed .

Zijn zij muiters , wij zin mannen ,
Die niet roekloos zamen spannen

Met een volk , dat regt verkracht ;
Wij , gehoorzaam aan de wetten ,
Laten ons niet gansch verpletten
Door een trouwelooze magt.

Offert kracht en goed en leven :

God zal hulp en zegen geven ,
Als men die ootmoedig vraagt.

Op dan , trouwe Nederlanders !
Schaart U onder de oorlogstanders ,

Als de muitzucht ons belaagt !

( 11 )
Onze Koning heeft gesproken .

Al de smaadheid dient gewroken ,
Dien Beminden aangedaan .

Maar , waar door ? door liefde en achting ,
Door getrouwe pligtbetrachting ,
En de Belg zal schaamrood staan .

Laten Rusch en Pruisch en Britten

Ons , waarop wij hoopten , zitten ,
Nog om hooger staatsbelang ?

Neen ! niet hooploos onder 't wachten ,
Steeds ontwikkelt eigen krachten ,
Bij het klimmen van den drang !

Nog eens : moedig op , Bataven !
Neerlands trouw en eer te staven ,
Wacht men van u : wankelt niet !

In de dringendste gevaren ,

Helpt de God der legerscharen ,
Als men biddend op Hem ziet.

( 12 )
Nog een' toon voor u , bedrukten !
Die om Neerlands'toestand treurt.

Komt, niet moedloos , neergebukten !
't Hoofd ten Hemel opgebeurd !
Dáár , dáár woont Hij , die , in tijden

Van benaauwdheid , bijstand schonk ;
Die zoo vaak , bij 't vreeslijkst lijden ,
Hielp , wanneer de moed ontzonk.

.

Kunt gij niet ten strijde trekken ,
Daar 't uw kunne en stand verbiedt,

Gij zult ook tot nut verstrekken ,
Al ziet men uw wapens niet.
Voor Hem , die daar , uit den hoogen ,

meddenn
samme
om

Op 't gewoel der wereld let ,
Steeds aanbiddend u gebogen !

0 ! Hij hoort het smeekgebed !

.

( 13 )
Drukken u de vele zonden

Van ons volk en eigen schuld .,

Laat dit vrij de harten wonden , ::
Maar met ootmoed steeds vervuld .
Om vergeving God te nadren ;

.. .

Eigen zonden afgestaan :
Zoo -- zoo deden onze vadren , ?
En het is hun wel gegaan . .
.

Zij , die daar zoo grimmig loeren ,
Als een tijger in het woud ;
Zij , die daar de wapens voeren ,
Denken dat hun niets weerhoudt.

God , op wien wij nog vertrouwen ,

Zien zij roekeloos voorbij ;

Op Hem blijven wij steeds bouwen :
iwen :

Dat Hij ons genadig zij!

( 14 )
Neen , zņ mogen razen , tieren ,

't Onregt zal, met woest geweld ,
Toch niet lange zegevieren ,
't Wordt eens paal en perk gesteld .
Op dan , Christnen ! landgenooten !

Wat nog valle , wat nog sta ,
Hand aan hand aanéén gesloten :

'tRegt drijft boven , hoe 't ook ga !

-- ..."

