
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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https://books.google.be/books?id=P3lbAAAAcAAJ&hl=nl
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Hollands Leeuw.





H 0 L L A N D S

L E E U W

IN

1830 EN 1831 ,

DOOR

D. 3. den Beer Poortugael ,

EERSTE LUITENANT AAN DE KONINKLIJKE

MILITAIRE -AKADEMIE , TIJDELIJK

GEPLAATST BIJ DE

Kompagnie Vrijwillige Dagers

DER

LEYDSCHE HOOGESCHOOL .
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BREDA ,

ter Drukkerij van F. P. STERK,

1831 .



Zijt gij niet Bato's edel bloed ,

Een roemrijk Heldenkroost !

Nog schenkt u God dien eigen moed

Vind in dien moed uw troost .

R. FEITH ,

Oden en Gedichten .



VOORWOORD.

Waar is de Hollander, de waarachtige Lief

hebber zijns Vaderlands , die in deze dagen koel

blijft, bij de grootsche krachtontwikkeling der ge

trouide gewesten aan WILLEM DEN I. ?

0 ! gewis is hij niet te vinden in het oord , waar

de schimmen der Voorvaderen rondwaren , en zich

verblijden over hun waardig nakroost , waarvan reeds

ein uitverkorene * ) tot hen is opgestegen !

Ook mijn hart deelt warm in den roem , dien ons

dierbaar Holland , met het opoalten der wapenen

door alle standen , bij geheel de wereld inoogst !

* ) VAN SPEIJK .



Die deelneming, waarde Landgenooten ! deed mij

mijn gevoel in het Dichtstukje uitstorten , hetwelk ik

waag , U bij deze nederig aan te bieden. Hoe ver

re hetzelve beneden het onderwerp is gebleven , kan

zeker niemand beter dan ik - zelf beseffen ; doch

waar is de gelukkige , die al zijne gewaarwordin

gen mag uitdrukken , al wat hij gevoelt mag zeg

gen !

Kunstregters ! ziet op tijd en plaats der vervaar

diging , dan zal ook Uw oordeel het doel niet mis

prijzen ; dat doel is niet anders, dan het toebren

gen van eene geringe hulde aan allen , die thans ge

wapend aan onze oude grenzen staan , in het alge

mecn , en aan U , Burgers der Leydsche Hoogeschool

in het bijzonder , aan welker zijde 's Konings ver

trouwen mij plaatste, en wier aller heil mijn hart

zoo vurig wenscht , als den eerrollen vrede aan den

Staat.

D. B. P.



H 0 L L A N D S

LEEUW

IN

18 30 EN 183 1 .

Derer dieren Vorst , met moed vervuld ,

Sliep vreedzaam op zijn eigen akker ,

Het lijf gerekt, den staart gekruld ,

Maar 't oproerkreiten maakt hem wakker ,

' t Verraad ontwaakt hem , hij staat op ,

En voert zijn hoogste kracht ten top !

Ja , Hollands Leeuw is opgestaan ,

Het heiligst vuur gloeit in zijne oogen ,

Hij brult en schudt de losse maan ,

Bij 'tzelf-besef van zijn vermogen :

Zijn opstaan zet een muitzucht pal ,

Die eens Europa vloeken zal !



Verjongd staat hij met d'ouden moed ,

En blikt de Hel met grootheid tegen ;

Hij zweept den staart van 't kokend bloed ,

Te driest getergd en moe gelegen ,

En klemt den pijlenbondel zaam ,

En handhaaft Hollands roem en naam !

Daar staat hij fier , de kroon op 't hoofd ,

Het zwaard in forsch gespierde pooten ,

Geen tijger, die zijn kroon hem rooft ,

Of 't zwaard hem uit de klaauw zal stooten ;

Zijn ijz'ren tand en wapenschreeuw ,

Heeft nog de kracht van vroeger eeuw !

Hij staat alleen ; geen Bondgenoot

Zal hem zijn krachten onderschragen :

. Maar daarom is hij meerder groot ,

Dat hij - alléén den strijd zal wagen ,

En Belgies Muiters , Frankrijks magte

Met al wat oproer preekt, veracht.

Zijn oog vlamt naar geens anders grond ,

Slechts eigen erf blijft hij bewaken ,

Waar hij de schoonste lauw'ren vond ,

Die nog om graftropheën kraken ;

Voor buit verbieſ hij nooit den kop ,

Voor God en Regt - slechts slaat hij op !



Daarvoor dan is hij opgestaan ,

In u , Bataven ! thans te wapen ,

Die eer voor God en Regt vergaan ,

Dan onder 't juk eens vreemden slapen ;

Daarvoor prijkt in den schoonsten dag ,

Met nieuwen gloed de åloude Vlag !

.

Zou dan 't verfranschte Belgisch rot ,

Met diep ondankbare oproerlingen ,

Den Tuin - leeuw grijpen naar den strot ,

Of 'tzwaard hem uit de klaauwen wringen ! ...

't Meineedig volk met de oproerpest

Besmet nooit Hollands ' rein gewest!
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Want jong en oud , en klein en groot ,

' tIs al naar Hollands grens getogen ,

En beeft niet voor der Franschen lood ,

of muiters uit de Hel gespogen ;

En land- en stceman staat vol moed,

Met Pallas- kroost , bij Mavors -stoet !

Een ieder reikt elkaêr de hand ,

Geboorte of goud heeft geen vermogen ,

Alleen op 't dierbaar Vaderland

Slaat ieder Batavier zijne oogen ;

Zijn redding is slechts aller doel ,

Daarvoor alleen heerscht één gevoel !



Ô , Grootsch is 't schouwspel , ja , voorwaar ,

Ten toon gespreid voor 't oog der volken !

Kom , hoofd der Jacobijnen -schaar *)

Van Seines boord , met vuur en dolken ,

Op Hollands Eendragt stuit gij af ,

Of vindt aan Hollands grens uw graf!

Kom , zie hoe hier een Vorst in ramp

Niet smaad’lijk wordt door 't volk vergeten ,

Hoe ieder voor hem vliegt ten kamp !

Een kamp , die ook voor God mag heeten ;

En voel dan wat een Koning zegt ,

Waaraan de Natie is gehecht.

Kom zie , hoe Holland , nooit ontaard ,

Geen Vrijheid wil van vreemde rijken ,

Onschendbaar de Eer der vlag bewaard ,

Door zijn chassé's en zijn VAN SPEIJKEN ,

En keer terug naar Seines vloed ,

Geverwd tot zelfs met Konings-bloed !

En zou dan Hollands Helden teelt,

Dat nimmer boog , voor Belgen beven ? ...

Neen ontuig , dat met eeden speelt ,

't Verraad kan slechts Verraders geven.

Maar Helden , als oud Holland vond ,

Neen , teelt men niet op uwen grond!

*) LA FAYETTE



Doch tegen 't onregt staat het Regt ;

De Trouw staat tegen de ontrouw over ,

Het pleit is spoedig dan beslecht ,

Wie distlen gâren zal of loover :

Hier Godsdienst , Trouw en ware Deugd ,

Daar , bij de niuitzucht , hellevreugd !

ô ! Wie dan nog voor Holland schroomt,

Of vreest voor minder tal en krachten ,

Voel dat hem bloed door d'adren stroomt ,

Waar 't dood en graf meê kan verachten ;

Voel Hollands grootheid in zijn lot ,

En wacht' den zegen meê van God !

Volhard dan , Hollaud ! met geduld ,

Volhard bij 't onverdiende lijden !

En wordt Euroop' met krijg vervuld ,

De God des Regts zal met u strijden ,

En 't slagzwaard zeegnen , duizendvoud ,

Aan Hollands Leeuw zoo wel vertrouwd !

EINDHOVEN ,

Mei , 1831 .
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