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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DRUKKERIJ VAN M. WIJT & ZONEN.

Ik groet u , vreeslijk burggevaart ,
Tot greis doornageld en doorschoten ,

Verplet en rookend vijftal sloten ,
Met schrik als Alvaas bouw vermaard !

Ik groet u , rots- en marmerblokken ,

Gebrijzeld hardsteen en arduin ,

't Geweld ten bolwerk opgetrokken
En door ' t geweld gekneusd tot puin !

o Had de bouwheer ' t ooit vermoed ,

Hoe hoog gij Hollands roem zoudt dragen ,
Hij had geen heipaal ingeslagen ;
Hij had uw grondvest omgewroet .

Gezegend tot de laatste neven ,
Verschansing , tot den dood verweerd ,
Aan de overmagt niet opgegeven ,

Dan tot een steenhoop weêrgekeerd !

Moog' schat en arbeid , vroeg of laat ,
Uw puinen weer tot wanden hechten ,
Of mokers en houweelen slechten

Wat nog van u te wagglen staat :

't Is all ' om ' t even !

Demp uw grachten ,

Of hef rondeel en ringmuur weêr :

Gij hebt geen hooger roem te wachten :
Gij staat of stort tot Hollands eer !

Wat dacht gij , Fransche zwermen , zegt !
Die als een jagtsneeuw aangeschoten ,
Den breidel kwaamt aan stukken stooten ,

Verraad en oproer aangelegd ?

Dacht gij u lauwren op te garen
keld steen ?
Uit scherven en verbrokkeld

Voor heldendeugd zijn lauwerblaren ,
Voor plondren en rammeijen geen.

Keert , horden ! trekt braverende af!
Vermeldt met daavrend zegezingen ,

Hoe gij den wachter wist te dwingen ,

Dat hij u ' t puin van ' t burgslot gaf.
Juicht !

Later uitspraak zal bepalen ,

Als weer het Regt ter vierschaar treedt ,

Wat neêrlaag is en zegepralen Re

Wat glorie en wat schande heet.

Druist , vuur en vlammen ! lood en kruid !

Den burgwal en zijn wachters tegen :

Bij ' t klettren van den kogelregen

Bot Neêrlands lauwer weligst uit.
Stuift , waait uit een , in asch gezonken ,
Gemuurten van ' t verwoest kasteel !

Ook nog uw digglen schieten vonken
Als korlen van verplet juweel.

Waak ! wijk noch wankel ! Neerland , waak !

De wereld staat u aan te staren ,

U , die den eersten spriet deedt varen
In ' t giftig bloed van d'oproerdraak.

Zie , ' t monster krimpt ! het voelt de wonde ,
't Is diep in ' t wrokkend hart verzeerd !
' t Rolt nog het vlammend oog in 't ronde ,
Maar ' t is ontzag en vrees geleerd.

Wie weet het ! ... Ja , de juichtoon ruischt ,
Maar ' t ondier zal zich ' t lang beklagen !

't Zal niet zoo ligt weêr d'aanval wagen :
't Heeft op de rots ' t gebit vergruisd.

Gehuurd door ' t onregt en ' t verraad !
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Wie weet het , digte duizendtallen ,

Of aan die neêrgeplofte wallen
De grenspaal van ' t geweld niet staat ?

Neen , wanhoopt , vorsten ! wanhoopt niet ,
Gij , bloodaards in uw koningshoven ,

Die , achter ' t purper weggeschoven ,

Naar d'uitslag van de worstling ziet !
Neen , tast niet siddrend naar de slapen ,
D

Als leed de rijkswrong roof en hoon :
Zijt rustig ! Neêrland staat in ' t wapen
En Nassau draagt een koningskroon.

Verijdeld werd uw booze raad ,
Benijders , in ' t gerigt verheven ,
Die Neerland dacht ter prooi te geven

Aan ' t ondier , dat gij woeden laat !
Breekt op de vierschaar , die gij spande ,
Geveinsde Brit en sluwe Gal !

Hoe meer gij Neêrland doemt tot schande ,
Hoe heller Neêrland schittren zal.

Eens

wat de toekomst geve of roov' -

Schoon luidkeels nu de Faam vermelde
Dat Neêrlands bolwerk aan de Schelde

In zwaveldamp en asch verstoof :
Eens zal zij , na de noodvlaag stilde ,
Bazuinen tot den versten neef

Dat Neerland , toen de wereld trilde ,

Het bolwerk van Europa bleef.
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