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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 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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Wat oproerkreet verheft zich ſuid ,
En dreunt ons , wild en woest, in de ooren
En scheurt van een het Noord en Zuid
Dat broedertrouw zich had gezworen ?
Wat Hijdra heft den slangenkap
In Brabands bloeijende oorden op ,
En spuwt rondom

zich helsche vlammen ;

Slaat woedend den gewetten klaauw
Aan ons gevestigd Staatsgebouw ,
En dreigt de geestkracht te verlammen
Die de opgetrokken stichting schraagt ,
Ea immer hooger zou doen rijzen ? —
Wat demon is ' t , die , huichlend , daagt
Om 't pad den onverlaat te wijzen ,

Waarop 's Volks welvaart wordt belaagå ,
Tot Heerschzucht zich door bloed en traner

Een weg ten troon heeft kunnen banen 7

't fs ondank , in de hel geteeld ,

Die , niets dan zwarte gruwlen broeijend ,
Op 's voogʻlaars fluitje vleijend kweelt ,
Maar ', 't eerloos hart van moordlust gloeijend ,
Den duren burgerpligt verzaakt ,
Genoegen in vernieling smaakt ,

En wellust ademt in verdelgen ;
' t Is ondank , die den besten Vorst
Verguist , zijn wapen schenden dorst ,
En bij een hoop misleide Belgen
De yuurvlam aanblaast , stookt , en voedt ,

Die , eenmaal hevig uitgebroken ,
Rondom zich woelt in fellen gloed ,
Tot de oorlogsfakkel is ontstoken
En in het stroomend broederbloed
De vrijheid , schijnbaar aangebeden ,
Wordt smaadlijk op het hart getreden .
Laat af , verblinde muiters ! keert

Terug tot pligt en wet en orde.
Wat gij van ' t Hoog gezag begeert,
Zal , waar ge uw naam als Belg onteert ,
Nooit , afgedwongen , u geworden .
Al zwaait ge uw oproervanen rond
Op onzen diergekochten grond
Blijft Hollands oude vlag in waarde.

" Was met die vlag , dat eeuwen lang
Gestaafd werd onzer Vaadren rang
Voor 't aanschijn der . bewondrende aarde .
Ontplooid reeds door den fieren geus ,
Was zij , ter zee en land , de leus
Voor onze koene strijdbre helden ;
En woei hen vóór op de oorlogsbaan ,
En wees het pad des roems hun aan
En 't daavrend » winnen of vergaan !"
Klonk op de bloedige oorlogsvelden.

Wij staan
bij God !
wij staan niet af ,
Wat eenmaal ons de moed der Vaadren
Ten leuze, op 't spoor der eere gaf:
Eer stolt ons laatste bloed in de aadren ,
En zal op 't versch gedolven graf
Van

d

allerlaatsten onzer dappren

Nog Hollands vlag ter eere wapp'ren .

Wat kreet verheft zich uit dien poel
Der opgeruide bandeloosheid ?
Wat jaagt gij naar een scheemrend doel ,
Ten prooi , in 't aangestookt gewoel ,
Aan fijn - gesponnen helsche boosheid !

Wat wilt gij ? —p Dat zich 't Zuiden scheid '
Van 't overheerschend juk van ' t Noorden ,
Verbroken zij de eenstemmigheid ,
Die heerschte aan Schelde- en Amstelboorden ;
Verscheurd der Eendragts rozenband ,
Belg en Batten ! ”
Gestrengeld reeds om

Is daarvoor de oproerleus geplant ?
Is 't daarvoor , dat het twistyuur brandt ,

!

Zijn vonken wijd en zijd doet spatten ?
Is 't dat , wat d' onverlaat verblindt ,
Die in verwarring voedsel vindt ,
Maar , door den stroom steeds voortgedreven
Daar muitzucht eens zich -zely' verslindt
Voor eigen zelfbehoud moet beyen .
Ondankbren ! dat is dan het loon

Voor zachte en vaderlijke wetten !
Gedwee , waar 't magtsvoord van den troon
Wie oproer ademt kan verpletten ,
Maar woelziek , waar met schainpren hoon
Ge u tegen de orde kụnt verzetten ;
Slaafs kruipend , waar eens Dwinglands magt
3 .

U voir zijn " zekel -neće doet, bakken ) ? 17
Losbandig , waar der wetten krachts 117
U welvaarts vruchten mag doex plakken zu
0 Weet , van ' t Noorden , dat gij smaadt ;
In woeste drift dolzinnig haat

.
Zijt gij door inborst lang gescheiden ; '
Hier huist een Landaart , die getrouw

Blijft pal staan , wie 't ook wil verleiden ,
Den Koning mint; en '

Staatsgebotiw-, Hii

Met goed en bloed , is it nood , verwerén
Bij elk oproerig zamenzweren >
Met smetlooze 'eere schragen zal ,
Tot #vie het muitziek aan durft randen
Gebrándmerkt met onwischbre schande , 1 TV
Door

eigen woeling stort ten val. *

Één kréet slechts rijst er uit het Noorden's
Die niet als ijdle klank verzwindt,
Maar weêrgalm , in elks harte vindt
Aan Amstel- Rotte- en Merweboorden ;

*

Door Fries en Zeeuw vol

vuur geslaakt , 1 .

Waar de Yssel-Stroomgod stort zijn beken ,
Of waar in Geldrens. vruchtbre streken

De volksgeest-zely ' s Lands regt bewaakti
9 Dat is de kreet : » ORANJE LEVE !
Den Vader van het Vaderland
Blijft , wie oproerig hem weêrstreve ,
Onze arm en wat ons rest verpand !
Wij zwoeren trouw den dierbren Koning ,
En , op zijn eersten wenk gereed ,
Vraagt Hij ons voor zijn zorg belooning ,
Dan staven wij dien heilgen eed !" ).
Dat is , wie 't hartsgevoel ook smoorden ,
Toen om verdichten smaad en grief
In ' t Zuiden ' t oproer zich verhief ,
Dat is de VOLKSSTEN VAN HEEL ' T NOORDEN .

Losbarstend uit een vol gemoed ,
Schalt zij alom en klinkt in ' t ronde.,
Want Hollands trouw blijft ongeschonden ,
Ze is met de moedermelk gevoed.

O Landgenooten ! bij de stormen ,
Wier woest gebulder ' t hårt ontzet ,
Dat we ons ten kop’ren ringmuur vormen
Waartegen 't oproer zich verplet.
Al schijnt ook onze leeuw te slapen
Hij waak ', gereed ten heilgen strijd ,
En de eer van NASAUS Vorstlijk wapen

Wordt door geen laag geboefte ontwijd.
Zoo'moog de drieste muitzucht beyen ,
En zij het twistvuur uitgebluscht !
Dan ziet ook ' t Zuiden orde en rust
In zijn landsdouwen weêr herleven.
Keert weêr en wischt uw schanddaad uit ,
Misleide (en opgeruide Belgen !
ORANJE zie regtaarde telgen ,
Gelijk in ' t Noorden , ook in ' t Zuid '!

De smet zij van uw naam gewreven ,
De Oranjevaan alom geplant ,
En klinke één stem door Nederland :
» Lang moet de beste Koning leven ! ”
Zoo bloeije op nieuw weêr rust en vree :
God , Neêrlands God ! verhoor die bee !!
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