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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 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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NEDERLANDSCHE VLAG. (*)
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Wat zwiert gij met die oproerylag,

Weerbarstig in zijn ' kleuren ;

En durft, ten smaad van ' t echt gezag ,

Haar onzer waardig keuren !

Het rood hebt gij ons toebedeeld,

Het hooge geel den Koning :

En ' t zwart heeft u het oog gestreeld ,

Als juist voor aardbetooning.

(*) Het is bekend dat de Courier des Pays- Bas gezegd heeft,

dat de vlag , thans bij het oproer te Brussel uitgestoken , de

Nederlandsche behoorde te zijn. Het rood kende hij aan Holland

toe , het hoog geel aan het Koninklijk Huis en het zwart aan

de zijnen .
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Ik dacht op 't geen gij hooren doet ,

Bij ' t schaamtloos oproerkraaijen ,

En waar ge u zely ' mee streelen moet ,

Terwijl ge ons zoekt te paaijen ;

Het rood zal dan , naar allen schijn ,

Daar gij ' t op ons wilt brengen ,

Het echte Neêrlands bloed wel zijn:

Dat gij zoo gaarn zoudt plengen .

Het gloeijend geel zweemt naar de vlam ,

Die ge u ten nut wilt maken ;

En uit de hel zijn oorsprong nam ,

Om Neêrlands troon te blaken .

Het zwart verbeeldt des afgronds nacht ,

Waarin gij ligt gedoken ,

Om , wijl het heer der duivlen lacht ,

Het oproer aan te stooken.

En deze schandvlag wilt gij thans ,

Terwijl de wolven huilen ,

Voor de oude vlag , 200 rijk aan glans ,

Voor Neêrlands vlag verruilen !

Voor Neërlandsch vlag , wier gloeijend rood ,

Het echte bloed beteekent;

Het bloed , waarop in nood en dood ,

Een dierbaar Koning rekent.
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Het wit , dat zuiver , rein en blank ,

De kleuren zaam' moet brengen ,

Tuigt dat geen helsche toversprank

Nog ' t Hollandsch hart kon zengen.

Het blaauw , dat naar het hemelsch zweemt,

Tuigt plegtig dat wij allen

Niet van het goede zijn vervreemd ;

Noch , als gij, afgevallen.

En deze vlag , ô logenmond !

Durft gij baldadig smalen ;

Die vlag , die ' t gantsche wereldrond

Met glorie heeft zien pralen !

Die vlag , door heldenmoed en kracht ,

Aan ieder smet ontwassen ,

Die d'overvloed heeft aangebragt,

Waarvan gij nu moogt brassen.

Die vlag die we een' grootmoedig Vorst ,

Thans dringen op te steken ;

Om op de vrije en reine borst ,

De kracht der hel te breken .

Geen andre vlag kan ooit ons hart ,

Verleiden of bekoren :

' t En , waar ' t gevoel , te fel gesart ,

In volle vlam wil glooren ;
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Dan toon ' de Oranje vlag u aan

Dat wij, voor eer en wetten ,

In vuur en vlam onwrikbaar staan ,

En niets ons kan verzetten ;

Zij toont den gloed die ons nog rest ,

Die allen mogt bezielen ;

Om de add’ren , in hun gruwzaam nest ,

Als bliksem , te vernielen .

M. WESTERMAN .

Te Amsterdam bij M. WESTERMAN , 1830 .

PRIJS 10 Cents.
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