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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

HET

GESCHOKTE NEDERLAND.

HET

R

2
G2

GESCHOKTE

& D & # 1 A 10 :
DECLAMATORIUM ,
DOOR

H . J. FO P P E .
MUZIJK VAN

B. VAN BREE.
NADWIGIBIGIDIGIOHORBO

M BIBI6I61019. .

KOOR.

De lieflijke Vrede , gedaald van omhoog ,
Bragt zegen en welvaart op aarde;
Hij streelde en hij vaagde den traan uit het oog ,

Dien .'t onregt in wrevel ons baarde.
Hij daalde en hij bragt ons den lieveling weêr ,

Onze eer, onzen roem en ons leven ;
Oranje , den steun onzer Vadren weleer ,
Oranje heeft hij ons hergeven .

RECIT.
Verbroken was het vreemde juk ,

En naam en roem voor. bloed herkregen ;
't Geteisterd Land genoot dien zegen ,
En steeg ten toppunt van geluk.

Weêr woei de vlag , de vlag der Vadren ,
In golven uit op d’ Oceaan ;

i

De Handel bragt uit Oost en Westen ,
Van Noord en Zuid zijn schatten aan .

De Nijverheid , die steun der volken ,
Deed wondren ; 't loon was goud en eer : :
De vreemdling vond in Neêrlands telgen ,
In 't kroost zijn wakkre Vadren weêr .

De Kunst herkreeg weêr bloei en leven ;
Het licht brak zacht de neylen door ;
't Godvreezend volk bragt Gode de eere,
En 't lied klonk in Gods tempelkoor.

Zoo prijkte ons Land als 't heilrijkst plekje grond op aarde,
Geëerd , bewonderd door 't verbaasde Euroop'.

Nu stijgt de geest des kwaads uit zijn spelonk te voren :

Hij predikt ontrouw en . . . misleidt den blinden hoop ;
Hij geeft het heilrijkst erf ter prooije
Aan roof en moord , aan vuur en zwaard.. .
En 't heilrijkst plekje grond der aard' ,
Dat oogen zagen ,

Verkeert in 't rouwverblijf van droeve magen .

Hier schreit een Moeder : ach ! haar lieyling is doorboord!

De grijsaard ziet zijn’zoon ,zijn'steun ten grafkuil dragen !
De teedre bruid bezwijkt: haar halsyriend ligt vermoord !
De Vrijheid wordt de mom der huichelende snooden ;

En Regt en Waarheid in de borst gesmoord.

Op uwe zielen zal het bloed eens komen ,
we

Verworpnen ! dat in 't Zuiden vloot ;
Op u die stroom van bittre tranen ,

Die de onschuld om uw ' wrok vergoot.
Geef, geef ' t verloren heil ons weder ,
Dat arın en rijk hier vinden mogt.

Hergeef aan 't Vaderland de welvaart ,
. Voor bloed en tranen eens gekocht.

-

Daal, vriendlijk beeld der Hoogste Liefde !
Daal, Vrede ! zeegnend op ons neêr.
Geef 't zuchtend Vaderland zijn welvaart ,

't Geweld zijn kluisters weêr.
o Gij , die boven lucht en heemlen
Uw zetel hebt gebouwd en de aard ' gebiedt !

o God ! bescherm , bescherm uw kindren !
Verlaat uw Neêrland niet !

K O R

A À L.

Knielt , Kindren van Neêrland ! voor d'eeuwigen God ;
Beveelt u zijn eeuwig vermogen.
Zijn hand heeft de golven een ' teugel bereid ,

Voor Godsdienst en Deugd hier den zetel gespreid .
Knielt , knielt voor den God in den hoogen.

Knielt, Zonen van Neêrland ! voor d ' eeuwigen God ,
Den God , die u redde voordezen .
Knielt, knielt voor den schepter , die de aarde gebiedt.
' t Geweld en de nacht , zij verwinnen hem niet:

De Algoede zij eeuwig geprezen .

Knielt , Broeders en Zusters! voor d ' eeuwigen God,
Den God ouzer Vadren daarboven.
Zijn liefde bewake den dierbaren grond.
Ontsluit uwe harten , ontsluit thans den mond ,

Om God in de heemlen te loven .

RECIZ.
't Geweld gaat voort met gruwlen plegen .
Bedrog vindt schier alleen gehoor.
Wat God ons schonk in zijnen zegen ,
Gaat in vernieling weêr te loor.
» Verdelging !” klinkt langs alle wegen .
't Gebrek sluipt binnen naast den dood .

't Verlaten weesje smeekt om brood.
De zuigling smacht verlaten van zijn moeder.

De kreet des oproers brult,

En rolt langs straat en plein , en vult
Met jammeren en weenen

De roodgeverwde lucht.
Het bloed vervolgt het bloed ; de broeder schrikt ontvlugt
Het moordend staal des broeders.

Geen grijsaards , kindren , moeders ;
Niets , niets bedwirigt meer 't wreed gemoed ;
Van trouw en ontrouw stroomt het bloed ;
Naast de ondeugd ligt de deugd bezweken.
Vergeefs barst men in snikken uit.
Te laat begint het hart te spreken .
Gij gaaft u aan 't bedrog ten buit ;
't Is op 't będrog , dat ge u moet wreken.

Waar zijn die trotsche pronkkasteelen ? waar

Die rijkdom , waar die weelde ?
o Dwazen ! nog voor kort zoo groot,
Geëerd , benijd door nageburen ;
Op 't puin van uw gesloopte muren
Staat thans uw schandzuil - waart gebrek en dood.

De Kunsten staan in rouw bij haar vernielde altaren.
De Nijverheid beweent verlies van have en goed.

De boom ligt thans ter neêrgeslagen ,

Die zoo veel monden heeft gevoed .

.

... De schaamle steekt de leêge handen
Wanhopend uit om werk en brood , ; .

.

.

Waar Eerste Willem zoo veel bronnen
Weldadig voor het volk ontsloot.

Penseel en luit zijn neêrgesmeten ,
Waar nog voor kort haar luister blonk ;

Waar nog voor kort de melodije
Van Haidns Schepping streelend klonk.
Onsterflijk Meester ! neen uw zangen ,
Neen , klinken daar niet als weleer.

Uw tooverlied , vergode Mozart !
Vervult daar 't Koor der Kunst niet meer .

Daag , daag, von Weber ! – stem de harten .
Dat uw gevoel zich overgoot. –
Vergeefs ! – vergeefs ! hun hart is dood
Voor al wat goed en groot ,

Wat schoon is en verheven .
Uw ' Koning zet gij 't moordtuig op de borst.
Gij dwingt het zwaard ons in de handen :
Zijn leven hoort aan ons, ons leven aan den Vorst .
Nog leeft in ons de Moed der. Vadren ,

Om nacht en boosheid af te slaan .
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Nog glimt de heilge vonk in de adren ,
Die tot den dood toe pal doet staan .

Nog leeft die deugd in Bato's telgen ,
Die zoo veel wondren heeft verrigt.
Oranje wenkt - en Neêrlands dappre
Vliegt weêr den dood in 't aangezigt.

Het Regt gaat ons voor bij de wakkre banieren ,
Door Eendragt en Liefde gerust in ons lot.
Ten strijde !- ten strijde ! 't geweld naakt uw muren

Uw steun is Oranje , uw beschermer is God.
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U Liefdrijk Vader ! God van eeuwen !
Aan U bevelen wij dit strand .
Bewaak het zuchtend Nederland !
Uw Liefde schenk ' zijn dappren Zonen

Den zegen van uw Vaderhand !

Moed ! moed ! het uur heeft reeds geslagen

Moed ! moed ! Oranje gaat u voor !
„ Voor Vaderland , voor Vorst en magen?? !

Dit klinke uw reijen door. . .

RECIT
Op , op dan , o dappren ! de geest uwer Vadren
Omzweeft uw banier in den heiligen strijd .

Op op dan , o zonen van 't roemrijkst geslachte !
Uwarm aan 't behoud van ons Neêrland gewijd.

K O O R.

Op , zonen , die het smetloos bloed
Nog bruisen voelt in hart'en adren !
Toont, toont , waar 't Land en Koning geldt,
Dat gij , op 't voorbeeld van uw Vadren ,
Uwe eere boven 't leven stelt.

KWARTET en KOOR.

o Moeder ! schoon u 't harte bloedt ,
Wanneer uw panden u begeven ,
o Zegen 't zwaard in hunne hand :
Het geldt uwe eere , 't geldt uw leven ,

Den roem van 't Vaderland !
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