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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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Aan alle

Weldenkende

Nederlanders /

Oproermakers, Aterlingen,
Hebben Neêrlands rust verstoord,

En, door snoode handelingen,
's Konings hart op 't wreedst doorboord,
Ja! de goede, brave Koning,
Aller liefde en achting waard,
Oogst, van menig gunstbetooning,
Ondank in, van helschen aard.

* - --

– 2 -

Kon slechts 't muitren- rot bevroeden,

Hoe , door hun gevloekt bestaan,
Goede Willem's hart moet bloeden,
Die hun steeds heeft welgedaan !
Neen – met

schennis

aller eeden,

Met verzaking van hun pligt,
Dien zij schaamteloos vertreden,
Wordt hun schandwerk uitgerigt.

Tuk op plund'ren, rooven, branden,
Onder oproer-kreet en-leus,
Slaan zij de gevloekte handen,
Aan het doel van hunne keus ;

Vreeslijk moet hun woên verduren
Alles, wat die keuze voedt;
Uit beroofde wand en muren,

Stijgt een schrikb're vlammen- gloed.

-- 3 -

Waartoe toch die schandtooneelen,

Daar het mensch'lijk hart van gruwt?
Waartoe worden er - zoo velen,

Als doldriften voortgestuwd?
Aangehitst door vreemde tolken

p

(Adeltrots en Priesterdwang)
Opgebraakt uit 's afgronds kolken,
Maken zij 't

den

goeden bang.

revvers van vvvvens

Wat toch is het doel dier snooden,

Menners van een wuft gemeen?
'T is om zich te doen vergoden :
Ander doelwit is er geen.
Klagten over schijnb're grieven,
Over onregt nooit gehoord,
Waarmêe zij de lucht doorklieven,
Is, van hen, 't schoonklinkend woord.

- 4 –

Neen misleiden, (want niet allen,

. Zijt gij schuldig aan den ramp,

Waarin Neêrland is vervallen)
Neen, niets wettigt uwen kamp:
Snoode Huichlaars, Godverzakers,
Hebben uwe

trouw misbruikt.

Schuwt die listige oproermakers,
Eert de wet door hen ontduikt.

Om zich, in uw

steên te vesten

Tot verstooring van uw heil,
Met uw goed en bloed te mesten,

Hebben zij de misdaan

veil.

Keert, verdwaalden ! tot uw Koning,
Die u weldoet op den duur;
En geniet in uwe woning,
't Voorregt van zijn zacht bestuur.

- 5 -

Hebt gij welligt grond tot klagen?
(Want een Vorst, is ook een mensch )
Doet hem wettig kennis dragen
Van uw klagten, van uw wensch.
Neêrlands Koning is regtschapen,
Edel, braaf van geest en hart;
Nooit heeft zijn gevoel geslapen,
Voor der onderdanen smart.

Dempt dan alle de oproervonken ;
Gruwt

van 't breken

van

den band ,

Eens door Bat en Belg geklonken,
Tot den

bloei van Nederland.

Neen - geen tweedragt, kan de Belgen
Scheiden doen van

Bato's kroost;

Nimmer zullen Vrijheids telgen
Dulden, dat de Moeder bloost.

– 6 –-

Koomt dan, Woord - Zuid-Nederlanders !

Volgt geen lage driften op;
Toont U ware Vaderlanders;

» Eendragt voert uw' magt ten top.”
Onder de echte Oranje - lommer,
Groeit uw' voorspoed welig aan;
Neen - geen twisten, zorgen, kommer,
Kunnen op uw grond bestaan.

's Hage,
September 1830.
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F. R.

