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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Wijze : De Nieuwe Haring.

Hef aan , hef aan , o vrijheids zoon !
Verkond , op vaderlandschen toon ,
De liefde voor uw grond , die blakert in uw borst .
Hef aan , met ons , o Bato's telg !
Hef aan , o regtgeaarde Belg !
Voor Vaderland en Vorst.

Gij zijt ons dierbaar , heil’ge grond !
Waar vroeger eens ons wiegjen stond ,
Waar vrijheid is gevest door Vader Willem's hand

En wat de tijd ons ook ontrooft ,
Nooit wordt de liefde in ons verdoofd ,
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Voor Vorst en Vaderland .
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Wij vloeken 't gruwzaam muitren -rot ,

Dat snood met eed en wetten spot
En Neêrlands dierbren naam op 't schendigst heeft bemorst .
Wij staan , wat om ons wijk ', of vall” ,
Als ware Nederlanders pal
Voor Vaderland en Vorst .

Wat wangedrochten de afgrond braakt
,azt
!
Geen nood ! geen nood ! ORANJE waakt
Zijn wijsheid , moed , beleid , houdt onverwinbaar stand :
Hij leeft alleen voor Neêrlands heil
En wij , wij hebben alles veil
Voor Vorst en Vaderland . : " it on

Geen vrees dus voor een woest getieri,
De Koning houdt de leeuwbanier , do
Hij staat onwrikbaar , door twee dappre Zoons omschorst .

Door hem is Neerland groot en vrij;
En op zijn wenken strijden wij
Voor Vaderland en Vorst.

Wij wachten op zijn fiere stem :

Een teeken slechts -- wij volgen hem ,
Verscheuren de oproervaan , door snood geboeft geplant
En met een onversaagd gemoed
Verkoopen wij den muitren 't bloed ' ';
Voor Vorst en Vaderland .
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Nog zijn wij rustig ; maar bereid En bouwen op het wijs beleid
Des raads , die naast den troon de Staatsbelangen torscht?
Die edle Vaderlandsche schaar
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Zal zorgen , in het Staatsgevaar ,
Voor Vaderland en Vorst...
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Het Noorden doemt het oproer luid ! Ja ! zelfs het grootste deel van 't Zuid , Ook dáár waar de oproerylam het allerfelste brandt.
Dáár huivert menig bij dien kreet ,
En bidt , te midden van het leed ,
Voor Vorst en Vaderland . 4

De Belg staat Holland nog niet af ,
Dat eens de broederhand hem gaf.
Geen oproerkraaijer dooft dien trek in aller borst !

Is 't slanggebroedsel slechts gesmoord ,
Dan wordt alom één kreet gehoord
Voor Vaderland en Vorst .

Welaan dan , moed , o Bato's telg !
Welaan o regtgeaarde Belg !

Door muiters in hun brein verward .
Zij dwalen . Nog klopt menig hart
Voor Vorst en Vaderland .
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Biedt den verdoolden vrij de warme broederhand

4

Maar 't vloekgespan, dat uit den nacht

Des zwarten afgronds voortgebragt,
Het oproer heeft gestookt; naar 't bloed van Neêrland dorst,
Zal boeten met hun duivelsch bloed
't Verderf zoo snood door hen gebroed
Voor Vaderland en Vorst.

Wij blijven 't Vaderland getrouw
En scharen ons om 't Staatsgebouw .
Wij loven God - ons lot is in zijn wijze hand .
Wij waken ; maar wij vreezen niet
En sterven , als de nood gebiedt ,
Voor Vorst en Vaderland !
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