
109 Gelegenheidsstukken uit 1813 over de omwenteling
Bronnendocument bij de brochure ‛Het wonder van 1813’

Hier wordt een volledig overzicht gegeven van alle gelegenheidsstukken die in 1813 verschenen in verband met de omwenteling die in dat jaar plaatsvond. Door een 
opstand van Nederlandse bestuurders en de komst van prins Willem Frederik van Oranje werd de Franse bezetter verjaagd en de onafhankelijkheid van Nederland 
hersteld. De stroom van publicaties over de bijzondere gebeurtenissen van de laatste zes weken van 1813 hield niet op met de aanvang van het jaar 1814. Gekozen is 
voor publicaties in 1813 om de hoeveelheid materiaal te beperken en om uitsluitend de eerste spontane reacties te bekijken.

Voor het vinden van de stukken is uitgegaan van de database van TEMPO (The Early Modern Pamphlets Online), waarin de collecties van Knuttel en Van Alphen 
zijn opgenomen. Daarnaast werd de Nederlandse Centrale Catalogus (via Picarta) en de catalogus van de Koninklijke Bibliotheek (KB) doorgenomen op publicaties 
uit 1813 die zijn gedigitaliseerd, maar niet in TEMPO zijn opgenomen. Alleen al met de verzameling van Knuttel is het grootste aantal gelegenheidsstukken 
(pamfletten) dat in 1813 is verschenen gedekt. Het stuk met de titel ‛Nederlandsche strĳd-zang’, nummer  23607 in de verzameling van Knuttel, ontbreekt in de 
collectie van de KB en is daarom niet opgenomen in onderstaande lijst. Niet alle publicaties vermelden het jaar van uitgave. Voor deze selectie is uitgegaan van het 
jaar van uitgave dat is toegekend door Knuttel, de KB en TEMPO. Speciale vermelding verdient het in de lijst opgenomen ‛Vreugdezangen op de zigtbare goddelĳke
verlossing van Nederland in 1813’, dat volgens Knuttel en de catalogus van de KB in 1813, maar volgens TEMPO in 1814 gedrukt is.

Korte analyse
In de meerderheid van de 109 documenten wordt de bevrijding van ons land in 1813 ondubbelzinnig aan God toegeschreven. Het gaat om 77 van de 109 stukken, 
ofwel ruim 70 procent. Dat percentage stijgt boven de 80 procent als gekeken wordt naar het aantal pagina’s (1400) dat deze stukken vertegenwoordigen van het 
totaal (1677). De overige 20 à 30 procent van de stukken heeft voor meer dan de helft ook een verwijzing naar Gods hulp, maar minder duidelijk gekoppeld aan de 
redding van het vaderland. De stukken die overblijven zijn in hoofdzaak ook niet onchristelijk. Vaak is niet de oorzaak van de wonderlijke omwenteling, maar een 
ander aspect het onderwerp, waardoor Gods besturende hand niet aan de orde komt. Voorbeelden zijn ‛Lierzang, bĳ de komst van … Willem Frederik’ en 
‛Nederlands wapenkreet’ van Marten Westerman. Deze schrijver geloofde wel aan Gods bestuur, zoals blijkt uit zijn twee andere stukken uit 1813, ‛Het herstel van 
Nederland’ en ‛Vreugdezang’. Onderstaand overzicht met citaten spreekt verder voor zich.

Uitleg bij het overzicht
De citaten staan op volgorde van de titels van de stukken; achter elk citaat wordt de pagina vermeld waarop het citaat te vinden is; titels met een link staan op Google
Boeken en zijn daar volledig in te zien; auteurs worden zo volledig mogelijk vermeld, zodat zij gemakkelijk te vinden zijn in het Biografisch Portaal van Nederland; 
er is een aparte kolom voor het totaal aantal pagina’s van het betreffende stuk;de laatste kolom ‛Pamflet’ vermeld het pamfletnummer zoals opgenomen in de 
database van TEMPO (via TEMPO zijn de titels te raadplegen, maar zonder gebruikersnaam niet verder in te zien; toegang is o.a. te verkrijgen via een lidmaatschap 
bij de Koninklijke Bibliotheek).
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God heeft mijn Vaderland verlost. (12) 't Herstelde Nederland. Voorgelezen in Enkhuizens 
departement der Maatschappĳ tot Nut van ‘t Algemeen den
20sten van wintermaand 1813 door Johannes de Jongh 
(1742-1830) (geschreven in Enkhuizen)

12 23623,
23623a

Twee liedjes, waarin de kreet “Oranje boven!” de boventoon voert en waarin geen 
verwijzing naar Gods handelen voorkomt.

't Herstelde vaderland.Volks-lied 2 23563

Juicht nu vrolyk Hagenaren, daar uw vryheid zon herschynt! Daar den drom 
geweldenaren, uit het Vaderland verdwynt! Juicht met open, dankb’re harten en 
brengt Hem, die ’t al regeert uwen dank, – daar Hy uw smarten in genot en rust 
verkeert. (1)

Aan de Hagenaren, ter gelegenheid hunner verlossing uit 
de Fransche dwingelandy. 

3 23626

Smaakt dan, van ’t leed verlost, de vreugde van dit uur; wijdt uwen dank aan God, 
den vader der natuur. (13)

Aan het volk van Nederland (Amsterdam) 14 23559

Doch schoon het oorlogsvuur van alle kanten brandt, bewaart Gods vaderzorg uw 
dierbaar Vaderland. (6)

Aan het volk van Nederland, in november 1813 
(Leeuwarden)

7 23560

Gij, o! mijn vaderland! weer vrij … en, NEDERLANDERS! wij! wij danken de 
Algoedheid (5)

Aan mĳne landgenooten, bĳ de heugelijke verlossing van 
het Fransche juk door A.N. v. P. [Abraham Nicolaas van 
Pellecom (1783-1849)] (Amsterdam)

5 23585

Dan wordt aan U! DER VADREN GOD, een hulp in nood bevonden, als REDDER VAN ONS 
VADERLAND, het danklied opgezonden (8)

Aan mĳne landgenooten, bĳ den aanvang van Nederlands 
bevrĳding, november 1813 (Rotterdam)

8 23550

De geest, die in Oranje leeft, die Nederland heeft vrijgestreden, en ’t eeuwig regt op ’s
volks gebeden, door stroomen bloeds, verworven heeft (3)

Aan mĳne verloste landgenooten door Jacob Vosmaer 
(1783-1824);

4 23592

God wordt niet duidelijk genoemd. De redding van Nederland wordt hierin 
toegeschreven aan de prins van Oranje. Voor de schrijver is de vaderlandsliefde het 
goddelijke vuur, waar het heil van Nederland van verwacht moet worden.

Aan Nederland, bĳ de afschudding van het Fransche juk 
door Cornelis Leendertsz. de Koning (1758-1840) 
(Haarlem)

8 23580

God kan slechts d’ overwinning schenken! Zij vliegt ons vóór op zijne wenken zoo Hij 
de Zegepraal gebiedt: – God wenkt! – en Neêrland is behouden! God, – wien de 
vaderen vertrouwden! Geen nood! – waar Hij ons bijstand biedt. (7)

Aan Nederland. Uitgesproken in de vergadering van de 
Maatschappĳ tot Nut van ‘t Algemeen, departement 
Leeuwarden, den 8sten december 1813 door W. W. N. 
(Leeuwarden)

8 23637
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Is ooit een volk door de zigtbare hand der Goddelijke Voorzienigheid, op eene geheel 
onvoorziene, en schier wonderdadige wijze, … gered geworden, wie onzer zou zoo 
ongevoelig, zoo Godvergeten – ondankbaar zijn, om niet te erkennen, dat ons, 
Nederlanderen, zodanig eene verlossing thans mag gebeuren? (1)

Aanspraak aan het herstelde volk van Nederland. 
Eendracht maakt macht (Amsterdam)

20 23534

wie … moest niet in deze voor Volk en Vaderland zoo onverwachte als gewenschte 
Omwending van zaken, den vinger Gods aanbidden, bewonderen en eerbiedigen: en 
erkennen, dat Hij, die boven den Kloot der Aarde zit, bij wien alle deszelfs bewoneren 
minder dan niet te schatten zijn; het alleen is, wien aan het geweld, der trotschen, en 
aan het rumoer der Volken, op zijnen tijd weet perk en paal te stellen, en dat de Hem 
zoo vaak opgezondene smeekingen en gebeden van de Braven en Godvruchtigen in 
den Lande niet te vergeefsch zijn geweest, maar dat Hij dit weleer gelukkig en 
gezegend, doch sints langen tijd zoo jammerlijk gefolterd en mishandeld Land, voor 
eenen dreigenden ondergang genadig heeft willen behoeden. (43) 

Beknopt en echt verslag van de oproerige bewegingen en 
gepleegde geweldenarĳen binnen de stad Amsterdam, op 
den 15den en 16den november 1813, vervat in twee 
missives. Ter logenstraffing van de alsints allarmerende en 
vergrootende geruchten, allerwegen verspreid door 
Cornelis van der Aa (1749-1815) (Amsterdam)

92 23611

En Zondag bragt men der Godheid door eenen plegtigen Dank- Vast- en Bede-Dag de
verschuldigde hulde en dankzegging voor deszelfs onuitsprekelijke goedertierenheid 
en zigtbaare bewijzen van vaderlijke zorg en liefde, waar mede hij ons zonder een 
enkel druppel bloedvergieten van onze vijanden verlost had. (19)

Berigt der gebeurtenissen op den 3, 4, 5, 6, 7 en 8 
december 1813 te Zierikzee voorgevallen (Zierikzee)

19 23635

Wie toch in de gebeurtenissen van den jongst verlopen jaarking den zichtbaren vinger
Gods niet bemerkt, moet geene Voorzienigheid, of, hetgeen op het zelfde nederkom, 
moet geenen God geloven. (5)

Berĳmde vertaling van het XIVde hoofdstuk van den 
propheet Jesaia door Samuel Iperuszn. Wiselius 
(1769-1845) (Amsterdam)

13 23593

Elk valt voor God aanbiddend nêer: … “Europa heeft haar vrijheid weer.” (5) Bĳ de aanvankelĳke verlossing van mĳn vaderland door 
Wesselius Albertus van Hengel (1779-1871) (Amsterdam)

12 23578

Is ’t mooglijk, groote God! breekt Nederland zijn kluisters? … Of is ’t een zaal’ge 
droom? … Maar ’t is geen droombeeld. Neen, de volkren zegepralen, de dwingland is 
verneêrd, God stelt zijn heerschzucht palen...
Juicht! God wil Neêrlands vrijheid. Hij zendt uit Azia verbrekers van ons juk. (3, 10)

Bĳ de verlossing van mĳn dierbaar vaderland door 
Petronella Moens (1762-1843) (Utrecht)

11 23584

Toen zaagt ge, in uw verdrukte landen, uw Vlag en vrijheid – goed en goud ontheiligd 
door verlamde handen, maar thans, ontscheurd aan Frankrijks banden, heeft de 
Almagt weer die gloriepanden Oranje, uw Redder, toebetrouwd. … Juicht, Neêrland, 
juich om 't Godlijk wonder (10, 11)

Bĳ het opsteken der Hollandsche vlag in november 1813. 
Lierzang door Adrianus Cornelis Schenk (1775-1855) 
(Rotterdam)

11 23587
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God dank! hy [= Napoleon] schokt niet langer throonen; die regenbui van 
vorstenkroonen is thans geen wenk meer van zyn hand. (13)

Bonaparte, ode. Toegezongen aan den dichter van het 
dichtstuk, getyteld: Napoleon, ode. In het jaar 1806 in Den 
Haag by de erven van Isaac van Cleef, boekverkopers van 
den (toenmaligen) koning en der (zogenaamde) koninglyke
bibliotheek uitgegeven door Pieter Gerardus Witsen 
Geysbeek (1774-1833) (Amsterdam)

16 23597

dat WILLEM van Oranje, afstammeling van dat Doorluchtig Huis, aan ’t welk ons 
Vaderland, naast God, zijne verlossing van het vroegere juk te danken heeft gehad (5)

Brief van C. aan X. over de brieven van A. aan Z. 
(Amsterdam)

13 23600

en (den Hemel zij dank!) niemand twijfelt thans meer aan de zekerheid der 
herwonnene vrijheid (4)

Brieven van A. aan Z. [door Willem Bilderdĳk 
(1756-1831) en Johan Valckenaer (1759-1821)] (Leiden)

20 23598

– Brieven van B. aan Y. over den brief van A. aan Z. [door 
Hendrik Willem Tydeman (1778-1863)] (Leiden)

19 23599

Als ik zo nagaa … hoe zichtbaar God met ons geweest is, geringe, ja zelfs hachgelyke,
pooginge tot onze redding voorspoedig gemaakt heeft, hoe de harten van zo veele 
Mogendheden bewogen geworden zyn, om met alle magt werkzaam te zyn tot één en 
het zelfde oogmerk, De vernedering van den Franschen Keizer, de vrijmaking van 
Volken van zijne onderdrukking, en een algemeene Vreede, dan heb ik hoop, dat de 
Voorzienigheid dit oogmerk zal blyven begunstigen (19)

Buur praatje tusschen de schoolmeester J.N. te A. en Klaas
te T., over het belangrĳke van Neerlands verlossing en de 
oproeping tot de landstorm en landweer, als een middel, 
om die, met Gods hulp, volkomen te maken (Hoorn)

20 23603

De Dwingland sprak, en onder zijne Vanen, was slechts de dood de vrucht van zijn 
genaâ! – Maar Gij, o God! en Heer der Legerscharen! Gij hebt verlost, zoo 
wonderbaar als groot; de onstuime zee moest op uw’ wenk bedaren, en Neêrland 
wierd gered uit al zijn nood. – (4-5)

Dank-lied aan God, bij de staats-omwenteling van 
Nederland, afgekondigd den 24 november 1813 door 
Johannes Hazeu Cornelisz. (1754-1835) (Amsterdam)

8

ô God! ô God! ons vaderland, alleen gered door Uwe hand, al ’t menschdom moet U 
eeren, Uw Almagt sprak, Uw Bliksem schicht, die trof den vijand in ’t gezigt, weg 
vliedt zijn magt ô Heere! (5)

Dank-offer aan God en Zĳne Koninklĳke Hoogheid 
Willem den 1sten, souverein vorst der Nederlanden. Bĳ 
gelegenheid van de gelukkige omwenteling in ons 
vaderland, in de maand november 1813 door A. Polet 
(Gouda)

15 23586

– De insolvente boedel, of De aftogt van de kinderen van 
Kea. Treurspel (Amsterdam)

40
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Vertrouw onwrikbaar op de schikking van Hem, wiens licht de aarde beschijnt; 
verwacht de zoetste zielsverkwikking in ’t tijdstip, dat gij redd’loos schijnt. …
Oranges kroost, hoe fel bestreên, ziet men toch eind’lijk zegenvieren. In ’t tijdstip, dat 
het redd’loos scheen. … wie kent hierin niet de hand van het Opperwezen? … 
Het menschdom, ach! zoo lang verdrukt, ziet eindlijk zich weêr los gerukt, en roept, 
terwijl het zuchtend hart een danklied heft aan God: Schep vreugde (24, 25, 37)

De intogt der Russen in Nederland, of De onverwachte 
redding. Tooneelspel, met zang door Dirk Willem 
Stoopendaal (-ca. 1828) (Amsterdam)

37

– De laatste woorden van graaf Cellery, in de nacht tusschen 
15 en 16 nov. 1813. Parodie der alleenspraak van 
Patroclus, in het treurspel Achilles, II bed. I toon 
(Amsterdam)

7 23612

Godlijk geschenk – ô zucht voor ’t Vaderland! Uw lof zij steeds het doel van onze 
blijde toonen, zo leef de VORST, aan Nederland verpand! Zoo moet de dank zijn zorg 
bekroonen!!

De liefde tot het vaderland, cantate. Ter viering van de 
herstelling der Nederlandsche vryheid en 
onafhankelykheid door Steven van Bronkhorst 
(1763-1826) en J. Seeburger (Arnhem)

8 23573

Hoort, vader, hoort de dankbre klanken, der Nederlanderen gunstrijk aan – ziet hoe 
we U nedrig biddend danken, voor ’t goed dat gij ons hebt gedaan. Jehovah, Vader, 
God, Ontfermer, Gij Onregtwreker, Regtbeschermer; ziet gunstig op ons pogen neêr; 
betoont U nog, gelijk voor dezen, de God van Nederland te wezen, zoo overwinnen 
we, U ter eer. (8)

De moord te Woerden, lierzang door Martinus Gerardus 
Engelman (ca. 1772-1823) (Amsterdam)

8 23633

Wat blijde mare treft onze ooren! ORANJE heeft ons weêr verkoren tot kroost, wat 
heuglijke ommekeer! De gruwzaam prangende ijzren banden, de boeijens, vallen van 
de handen; de dwingland stortte plotslijk neêr! Wij, diep, zeer diep in ’t stof gebogen, 
wij slaan de roodgekretene oogen weêr op, en zien, o heuglijk lot!  Wij zien en staan 
op ’t hoogst verwonderd, den plonder-arend weggedonderd; wij zien ’t, en looven 
juichend God. (3-4)

De verheugde en God loovende Amstellaren, bĳ 
gelegenheid van de komst van Zĳne Doorluchtige 
Hoogheid, Willem Fredrik prins van Oranje, etc, etc, etc. te
Amsterdam, op den 2den van wintermaand, in het jaar 
1813 (Amsterdam)

7 23617

Ook eenmaal moet de groote dwingeland der aarde betuigen met Nebucadnezar, hoe 
zeer ook die zijn afgoden bleef aanhangen, dat er geen God is die alzoo verlossen kan
als de God van Sadrach, Mesach en Abednego – dat er geen God is die alzoo 
verlossen kan als de God van Nederland (13)

De verlossing van Nederland, en het herstel van Oranje, in 
november 1813 (Leiden)

14 23536
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Voor de Oppermagt geknield, vereenigt voor de Altaren; zingt gij des Hoogsten lof, 
Bataafsche Burgerscharen! Gepaste erkentenis rolt van uwe lippen af, in dankgebed 
tot Hem die u de Vrijheid gaf! (3)

Dichtgedachten, bĳ den aanvang des jaars 1814 door 
Martinus Gerardus Engelman (ca. 1772-1823) 
(Amsterdam)

16 23574

WILLEM DE EERSTE, Souverein Vorst van Nederland!! ziet daar het middenpunt van
vereeniging van alle de bewooneren des lands, van de vriendschap der Bondgenooten,
van den eerbied zelfs onzer vyanden. Ziet daar eene éénheid van bestuur... Zulk eene 
eenheid van oppermagt, gewaarborgd door een Nederlandsch Vorst, die den wenk der
Almagt, onder dit alles erkent…  Willem den Eersten als Souverein Vorst van 
Nederland op dit oogenblik plegtig uit te roepen; is niet anders dan de tolken te zyn 
van den algemeenen wil der natie, en zich te kwyten van de dierbaarste pligten aan 
God en ’t vaderland. (1)

Doorluchtig vorst! De roep van het magtige Amsterdam is 
de stem van geheel Nederland... (’s-Gravenhage)

1 23520

Zoo werd dan in weinige dagen, door onverwachte en elkanderen snellijk opvolgende 
gebeurtenissen, onder het Bestuur eener zorgende en wakende Voorzienigheid, de 
Vrijheid en Onafhangelijkheid in een groot gedeelte van het voormalig Holland 
hersteld, op verre de meeste Plaatsen waakte Gods Almgagt, door gepaste middelen, 
voor onze rust (44)

Echte en onpartĳdige geschiedenis der gelukkige 
omwenteling in ons vaderland uit de beste berigten bĳeen 
verzameld (Rotterdam)

105 23533

GOD zelf heeft ons bevryd uit onzen nood. (7) Een lied voor Nederlanders door Quirĳn de Flines 
(1771-1847) (Amsterdam)

8 23575

– Een nieuw lied, Smĳt hem maar op de wagen 3 23566

NEDERLANDERS! Er licht thans voor U en voor uw nageslacht een gewigtig tijdstip 
aan. – De troepen, die voor ruim achttien jaren uw grondgebied bezet hebben, 
verlaten hetzelve, en laten U en uwe kinderen aan hun eigen lot over. – Dat lot is nu, 
naast God, in uwe handen, en het zal van U afhangen, U en uw nageslacht, onder 
Gods zegen, gelukkig of ongelukkig te maken (3)

Een woord op zĳn tĳd, aan de Nederlanders, bĳ het 
verlaten van hun grondgebied door de Fransche troepen 
[door Theodorus van Swinderen (1784-1851)] (Groningen)

8 23535

Al is ’t gevaar nog groot, geen Nederlander beeft; betrouwende op den God van zyne 
brave vadren. Die God heeft, als weleer, van schande en overmoed heel Neêrland vry 
gemaakt (4)

Eenige Hollandsche en Engelsche dichtregelen, op de 
gelukkige herstelling van Nederland in den rang der 
onafhanglyke volken door Quirĳn de Flines (1771-1847) 
(Amsterdam)

8 23576
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Nooit was de hand des Allerhoogsten zichtbaarer, in het bestuur der Waereld en der 
Volkeren, dan in de laatste Gebeurtenissen, die de Omwending van Zaken betreffen, in
November van 1813 ons te beurt gevallen (3)

Gedenkzuil, opterichten in de harten der Nederlanders, 
wegens de omwenteling in november 1813 (Rotterdam)

18 23541

ô Alvoorzienigheid! gij redder uit gevaar, uit rampen noch zoo fel, uit onheil noch zoo
zwaar. Verlostet Israël ook eenmaal uit de klaauwen, van Pharaö een’ vorst die ieder 
deed benaauwen, … Gij opperheerscher Gij, hebt ’s Franschen magt gescheurd,’t 
verzonken Nederland ook weder opgebeurd, ja ons verlost van hun die elk’ 
overmanden, gij schenkt ons als voorheen weêr vrije Nederlanden (4)

Geschiedkundige treur-zang van de Fransche tirannĳ, 
gepleegd te Woerden den XXII november 1813 
(Amsterdam)

8 23632

Dank zij de goedheid Gods! die neêrzag uit den Hoogen, en op de bede der vertrapte 
Burgerij, den trotschen euvelmoed niet langer kon gedoogen, maar ons verloste van 
het juk dier slavernij. (3)

God andermaal zichtbaar. De God van Nederland, bĳ de 
heuchelĳke omwenteling der zaken, en de gelukkige 
herstelling van Zyne Doorluchtige Hoogheid den heere 
prins van Oranje enz. enz. enz., in hoogst desselfs 
verheven amptsbedieningen, enz (Nijmegen en negentien 
andere plaatsen)

10 23571

– Hans Jenever, broeder van de natte gemeente, in vreugd, 
wegens het vertrek der Franschen door Robertus Hennebo 
(Amsterdam)

4 23568

Zoo is dan eindelijk de trotschen euvelmoed van den Tijran van Europa, den Roover 
van ons weleer gezegend Nederland vernederd, en zijn geweld gefnuikt! Zoo heeft 
dan, de God der wraake, de God onzer Vaderen, de duizenden gebeden der braven 
verhoord, de tranen der Godsdienst gedroogd, en, de onder het ijzer juk van den 
Dwingeland bukkende Volken opgebeurd. Zoo ademen wij, ô Landgenooten! na 
negentien bange jaren, weder vrij! (3)

Hartelĳke Oranje-taal, aan het geredde volk van 
Nederland, en bĳzonder aan mĳn vaderstad Amsterdam. 
Ter viering hunner blĳdschap, en aanvuring der alouden 
Bataafschen heldenmoed. Gesterkt door de heilrĳke 
verwachting eener gelukkige toekomst. Den eersten van 
wintermaand 1813 door William Pieter Turnbull de Mikker
(1758-1819) (Amsterdam)

11 23616

De VORST, op onzen grond geteeld, die in des volks belangen deelt, is ons van God 
teruggegeeven...
Men ziet Gods wrekende Almagt strijden; voor al wat ademt zoo geducht! – En, daar 
de Dwingeland schandlijk vlugt, het menschdom van zijn juk bevrijden. (4, 6)

Herinnering aan de redding des vaderlands, lierzang. Aan 
het einde des jaars 1813 door Johannes Mattheus Sobels 
(1784-1820 fl.);

8 23588
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Daar liggen ijz’re boeij en banden, daar ligt, na zoo veel bangen druk, ’t afgrijslijk, 
afgeworpen juk. Wij heffen onze vrije handen, met vreugdetranen in het oog, tot God, 
weêr onzen God omhoog … [D]e God der vad’ren redt … door zijn hand het lang 
vertrapte Vaderland. (3, 4)

Het geredde vaderland (Haarlem) 11 23558

De tyd is eindelyk daar, waarin Gods wyze hand op één keer redding schonk aan ’t 
dierbaar vaderland; (3)

Het geteisterd Nederland, of Bittere vruchten der 
zoogenaamde Fransche vryheid (Amsterdam)

7 23567

Maar, ’t uur der wrake had geslagen: GOD wenkt zijn’  slaanden Engel toe, – Europa 
is bevrijd van plagen, en Neêrland van zijn geeselroê! (3)

Het herstel van Nederland door J.W.IJ. [Jacob Wybrand 
Yntema (1779-1858)]

4

De God, door u in ’t hart vereerd, zal Holland weêr doen bloeijen. … 
dank Hem die de magt der aard naar willekeur kan korten; den dwang uit zijnen 
hoogen vaart in d’afgrond weêr kan storten. Dank Hem! gij zijt van ’t juk verlost (8, 
12)

Het herstel van Nederland, lierzang, uitgesproken op den 
Amsterdamschen Schouwburg, den 27sten van 
slagtmaand, 1813 door Marten Westerman (1775-1852) 
(Amsterdam)

12 23615

Eene Hoogere Magt, die van God, scheen Willem [stadhouder Willem I van Oranje] 
op te roepen, om Nederland van het juk der overheersching te verlossen. Hij 
gehoorzaamde aan de stem der Regtvaardigheid en Nederland werd gered. …  ja, 
mogten niet minder de pogingen van onzen doorluchtigen Vorst en Souverain [prins 
Willem Frederik van Oranje], tot onze verlossing, met den Goddelijken zegen worden 
bekroond (15, 6)

Het origineele volkslied: Wilhelmus van Nassouwen. 
Deszelfs oorsprong, vermoedelĳke dichter en noodige 
opheldering, dienstig der verzameling van stukken over de 
verlossing van Nederland (Leiden)

15 23539

[Het Wilhelmus toegepast op prins Willem Frederik:] Standvastig bleef ik staren op 
Hem, Die de onschuld redt; zoo vloden achttien jaren: God hoorde mijn gebed. Ik zag
het tijdstip nadren: wees welkom, dierbaar strand! Gij, erfdeel mijnen vadren, 
gezegend Vaderland! (7)

Het oude volkslied Wilhelmus van Nassouwen, gedicht in 
den jare 1568, vrĳ nagevolgd en toegepast op den 
tegenwoordigen tĳd 1813 door M. M. (Leiden)

8 23551

God! die Oranjes bloed behoedt hebt op ons bidden, gij brengt hem, gij alleen, weêr 
in ons juichend midden, en ’t Vaderland is hem, en hij is ’t Vaderland, en allen slaan 
wij ’t oog op de Almagt van uw hand: we aanbidden (7)

Het vaderland door Jan van der Bol (Rotterdam) 11

Nadat ons dierbaar Vaderland, uit deszelfs achtienjarige slavernij en verdrukking, 
onder het ijzeren juk der Fransche dwingelandij, op zulk eene ongedachte als 
zigtbaar Goddelijke wijze, verlost was. – (5)

Het verheugd Rotterdam, bĳ gelegenheid der blĳde 
inkomst van Zĳne Doorl. en Kon. Hoogh. Willem den 
Eersten, souverein vorst van Nederland, prins van Oranje 
en Nassau, etc. etc. etc. den 9 december 1813 (Rotterdam)

64 23628
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Oranje boven! WILLEMS Kroost regeert, dat ons verlost en troost! Dat dit geluk 
bestendig zij, door ’t Opperwezen ons geschonken! Jehovah’s zegen blijve ons bij (8)

Het verloste Nederland door J.J. Gosselin [Amsterdam] 8 23577

Eeuwig dank dan, achtbre mannen! … Dat gij ’t stadsbestuur aanvaard hebt, … God 
bekroone uwe daad met zegen (5)

Het volk van Amsterdam, aan de wel-edele heeren mr. J.C.
van der Hoopt, mr. P.A. van Boetselaar, mr. D.W. Elias, ... 
[etc.], welke het provisioneel bestuur over Amsterdam 
aanvaard hebben, op den 16den van slagtmaand, 1813 
(Amsterdam)

6 23614

Was er immer een tijd waar in het Nederlandsche Volk reden had God te danken en te 
verheerlijken, dan is het, nu zijne vaderhand ons van het onverdragelijk juk eener 
vreemde overheersching, op eene zoo onverwachte als krachtdadige wijze verlost, en 
de Vrijheid en Onafhankelijkheid dezer Gewesten hersteld heeft. (1)

Historisch verhaal van het voorgevallene binnen de stad 
Woerden, en van den gruwelĳken moord en de plondering 
door de Franschen aldaar gepleegd op den 24n, 25n en 26n
november, 1813 (Amsterdam)

59 23630

De God van Nederland strijd met ons, wie kan aan de overwinning twijfelen. (2) Hollands leeuw door Petrus Steven Schull (1791-1835) 
(Dordrecht)

4

Komt weer tot ons Oranges telgen! Helpt ons den dwingeland verdelgen, hem 
dwingen tot een goeden vreê, Ja, roepen wij: ORANJE BOVEN! Maar eerst nog 
Neêrlands Godheid loven! Dit brengt den besten zegen mee! (3)

Hollands leeuw is ontwaakt [’s-Gravenhage] 3 23552

De God die onze Vadren beschermde, zag neder op onzen druk, en daar Hij zich om 
ons ontfermde, ontsloeg zijn hand ons van het juk (5)

Hollandsche volksliedjes, voor Oranje en het vaderland 
(Amsterdam)

16 23547

Gericht aan de prins van Oranje:
Landhersteller! Lustaankweker! rijk Geschenk van Neêrlands GOD! (1)

Hulde aan onze wettige souverein (weerklank op het 
Afscheid aan de Franschen) 

1 2088

Ja zij glimmen aan de kimmen, de eerste stralen van dat licht; uit het duister stijgt 
zijn luister en de nacht van onheil zwicht. Ziet, de zegen stroomt ons tegen; ’t 
jamm’ren wordt in vreugd verkeerd; uit het onbeschrijfbaar lijden, rijst een zaligend 
verblijden: kniel, ô Aarde! – God regeert! (11)

Hulde aan Zĳne Koninklĳke Hoogheid, Willem Frederik, 
prins van Oranje, souverein vorst der Vereenigde 
Nederlanden, en hoogstdeszelfs vorstelĳk huis door 
Muziekgenootschap ‘Felix Meritis’

11 23617a

Gelijk een Blixemschigt, in ’t felste van ’t onweder, veld met een zware knak een forse 
eik ter neder, zoo knakte ’s Hemels magt, ook Vorst Napoleon! (1)

Iets ter verlossing van Nederland 4 23570
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de Afstammelingen van Neêrlands Helden zullen zich hunner waardig gedragen! de 
God, die eenmaal hunne poging zoo krachtig ondersteunde, en met zegenrijke uitslag 
bekroonde, zal ook ons bijstaan, en ’t toekomstig geslagt zal door ons zijne rust en 
welvaart verzekerd zien (7)

Kort betoog, dat de volkswapening met de voormalige 
conscriptie niet te vergelĳken is (Amsterdam)

8 23605

Wij zullen trekken in den naam van den Heer der Heêrscharen, en God zal de 
Kanaäniten [= Fransen] in onze hand geven. (8) Deze auteur schreef ook: ‛Berĳmde 
vertaling van het XIVde hoofdstuk van den propheet Jesaia’

Kort tafereel der nieuwe Fransche tyrannie [door Samuel 
Iperuszn. Wiselius (1769-1845)] (Amsterdam)

8 23532

Voor vrijheid, regt en leven, gordt elk de waapnen aan;...
gewis bij zulk een strijden, blijft ons Gods zegen bij: wij zullen de aard bevrijden (1, 
4)

Krijgslied der Nederlander  en   [ca. 1813] 4

Toen ’t lang gefolterd Nederland de Vrijheid koos, voor ’t slaafsche juk, werd dra haar
standaard, haar standaard hier geplant, en GOD schonk zegen en geluk. Juich ô 
Neêrland! ô Neêrland, vrij en groot! ’t Was uit den druk dat Vrijheid sproot. (3)

Krĳgslied voor Nederlanders door Quirĳn de Flines 
(1771-1847) (Amsterdam)

21 23742

Wie is er onder U, die niet in alle deze dingen ziet, dat de hand des Heeren dit doet? 
Wie is er onder U, die in zoo snelle; zoo heuchelijke; zoo wonderbaar daargestelde en
gunstige uitkomst, de goddelijke verzekering niet leest: Met eeuwige 
goedertierenheid, zal ik mij Uwer ontvermen? (19)

Leerrede over Jesaia LIV. 7, 8 ter gelegenheid van 
Nederlands bevrĳding door Hendrik Herman Donker 
Curtius (1778-1839) (twee drukken; Arnhem)

31 23542a,
23543

Bestierder onzer lotgevallen in den hemel, die ons, in de laatste dagen, zulk een 
gewenschte verandering deed ondervinden, die Hollands leeuw uit zijnen slaap wekte,
ons vaderland hernieuwde, onze slavernij eindigde, … U vereeren wij als onzen 
waren Verlosser en Redder … U roepen wij aan om Uwen zegen in dit dankuur (8)

Leerrede ter gelegenheid van Nederlands bevrĳding, 
voorgedragen op zondag, den 5den van wintermaand 
laatstleden door Johannes Decker Zimmerman 
(1785-1867) (Utrecht en Amsterdam)

26 23542

Dan, eindlijk, neemt de God der Vadren, de redder van uw Vaderland, … de schaal 
van ’t volksrecht in zijn hand: d’Almachtige treedt op als wreeker, als straffer van den 
eedverbreeker … Hij vlucht – reeds vluchten zijne troepen, wegstuivend als der zeeën 
zand; men hoort alöm de volkskreet roepen: HERLEEFT ORANJE EN ’T VADERLAND! 
(18)

Lierzang aan mĳne landgenooten, in slachtmaand 1813 
door Maria van Zuylekom (1759-1831) (Amsterdam)

19 23594

Ik tokkel vol gevoel de snaren, mijn boezem zwelt van dankbaarheid, ’t geluk ons 
Holland wedervaren is ’t werk van de Oppermajesteit (3)

Lierzang aan mijne stad- en landgenooten, bij de gelukkige
herstelling van Nederland, in slagtmaand 1813 door J.J. 
van Weezelenburg (Amsterdam)

9 2087
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– Lierzang, bĳ de komst van Zĳne Doorluchtige Hoogheid 
Willem Frederik George Lodewyk, erfprins van Oranje, in 
Amsterdam. Uitgesproken op het Amsterdamsch tooneel 
door Marten Westerman (1775-1852) (Amsterdam)

6 23620

ja meer dan wij durfden hopen of verlangen, zoo groot een heil voor ons Volk en 
Vaderland, als wij, in de vervoering onzer wenschen, ons hadden kunnen voorstellen, 
is ons aanvankelijk, door Gods genadige beschikking, ten deel gevallen! (7)

Nederlands blĳde vooruitzigten, godsdienstig gevierd, in 
eene leerrede over II. Koningen XIX. vs. 30 door Johannes
Henricus van der Palm (1763-1840) (Leiden)

48 23531

Vertrouwt, schoon Frankrijk bromm’ van wraak, op Hem, - op ’t Goede van uw zaak, -
op God. Gij zijt weêr vrij. Men doem’ dan ’t juk der slaven. Gedenkt, ‘er is een hoogre
Magt, die ’t Recht bemint, - geen trotsheid acht, - een heilig Albestier. Ja, God is 
groot, Bataaven! (17)

Nederlands herstelde vrĳheid (’s-Gravenhage) 17 23554

Loof God! die van zijn hemelstoel bevrijding schonk aan ’s aardrijks volken! … God 
spreekt: en Neêrland wordt herboren! God spreekt: en Neêrland wordt gered! (1)

Nederlands redding toegezongen aan alle ware 
vaderlanders door C. Lindeman (Amsterdam)

7 23582

Triomf! het vaderland is vrij! Vrij! … God der vrijheid! de eerste hulde zij U 
eerbiedig toegebragt! … God leeft!... de dwinglandij verdween! (5-6)

Nederlands verlossing. Dichterlĳke uitboezeming door 
Hajo Albert Spandaw (1777-1855) (Groningen)

23 23589

– Nederlands wapenkreet, lierzang uitgesproken op het 
Amsterdamsch tooneel door Marten Westerman 
(1775-1852) (Amsterdam)

6 23606

ô Ja! daar Neêrlands heil ook weldra zal herleven … gered door ’s Heeren magt uit ’s 
groten Dwinglands handen, zeer  wonderlijk verlost uit het rampzalig lot door 
d’Alvoorzienigheid, door Jezus, onzen God (5-6)

Nederlandsch wapen-aanmoediging (Amsterdam) 15 23604

Welkom, welkom, dierbre Russen! welkom in ons vaderland! Welkom, heil- en 
vreugde- aanbrengers! hoog geschenk van Godes hand! Gij komt de ijzren boeijen 
breken van den wreeden tegenspoed, die, helaas!, reeds vele jaren moordend op ons 
heeft gewoed. (1)

Neêrlands dank-offer aan de dappere Russen, en, in hun, 
de verdere met hun verbondene mogendheden, op den 
24sten van slagtmaand, in het jaar 1813 (Amsterdam)

7 23557
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Juichen we in ’t gezegend heden! God verbrak ons aller jok. … God verdreef de nacht 
der smarten, schoon ons lot onredbaar scheen (6)

Nieuw liede[re]nboekje, op aangename en bekende wĳzen,
strekkende tot opwekking van vaderlandschen moed en 
gepaste vreugde in deze belangrĳke dagen door Willem 
Bilderdĳk (1756-1831), Katharina Wilhelmina 
Bilderdijk-Schweickhardt (1776-1830) en Samuel 
Iperuszoon Wiselius (1769-1845) (twee drukken in 1813; 
Amsterdam) [Google boeken heeft een latere druk]

44 23544,
23545

Vrij zij elk ingezeten in NASSAUS heerschappij; dat Vrijheid van geweten daar steeds 
gehuldigd zij. Het Regt en Godsdienst, veilig in NASSAUS Landbestier, blijv’ Vorst en 
Landzaat heilig. … Dat dit de Hemel geve! Het Stamhuis van NASSAU, ’t ORANJE 
Stamhuis leve! (1)

Nieuw volkslied op eene oude wĳs, of Oranje tafellied. Op
de wĳze: Wilhelmus van Nassauwen [door Adriaan 
Loosjes Pz. (1761-1818)];

1 23564

Ja Neerlands Volk! bezie met innig mededogen, met deernis in het hart, met traanen 
in de oogen, geheel de ak’ligheid van Woerdens schriklijk lot. Zie de armoê, zie de 
schaar, die met verscheurde harten, in nooddruft overbleef; wier pijn, wier nood, wier
smarten, uit duizend wonden bloed en schreidt om hulp tot God! (11)

Ode op de Fransche onmenschelijkheid door D.J. van 
Monsjou (Utrecht)

12

– Op de heugchelĳke terugkomst van H.D.H. de heere prince
van Orange Nassau, in Nederland 

8 23562

Juicht, Nederland’ren! juicht! de God der vadren leeft, … Juicht, Nederland’ren! 
juicht, en dankt den God der Goden, die u uit druk en ramp zoo heilrijk heeft verlost; 
die u zoo liefderijk zijn hulp heeft aangeboden, daar hij u wederschonk een brave 
Oranje Vorst. (2)

Op de verlossing van Nederland [twee versies, waarvan 
een voorafgegaan door een blad dat begint met: Juicht nu 
vrolyk Batoszoonen!] door P. v. R. geb. M.;

8 23565,
23572

God verguisde uw [= Napoleons] helsch gebied! Eén wenk slechts gaf Hij uit den 
Hoogen, daar stort gij met uw alvermogen verzinkende in uw eigen Niet! … God lof! 
Wij zijn van ’t juk ontheven, wij juichen om ons heerlijk lot, het leven is ons 
weêrgegeven, … het Vaderland zal nu herrijzen, (5, 6)

Op de verlossing van Nederland en de terugkomst van 
eenige Vriesche jongelingen, geroepen tot de eerewacht 
des Franschen keizers uitgesproken in een der 
buitengewoone winteravond-vergaderingen van het 
departement Leeuwarden, der Maatschappĳ tot Nut van 't 
Algemeen, den 22 december 1813 door Jacob van 
Leeuwen (1787-1857) (Leeuwarden)

15 23581
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Op dan gij allen, wie gij zijt! … Wilt gij allen liever met eere sterven, dan 
schandelijke slaven worden! God, die Vrijheid en Geregtigheid lief heeft, zal altijd 
met U zijn! (16)

Oproeping tot land-storm en land-weer, met ontvouwing 
van het nut en voordeel en de gelukkige uitzichten voor de 
toekomst (Amsterdam)

16 23602,
23602a

Een biddend hoopend oog geslagen naar den hoogen, de naauw vereende bêe van 
Vorst en Vaderland, deez’ hebben nooit de hoop van Vorst en Volk bedroogen; aan hen
is welvaart, rust en overvloed verpand! Voorzienigheid, wier oog zoo zichtbaar voor 
ons waakte, die onze smeekstem hoorde, in ’t prangen van gevaar, die, onverwacht, de
boei van onze handen slaakte, blijve altijd Neêrlands schild – Oranjes beukelaar. (7)

Opwekking aan de Nederlanders. Lierzang door Maria van
Zuylekom (1759-1831) (Amsterdam)

23 23595

onze Vrijheid en Onafhankelijkheid is ons, op nieuw, van God, gegeven (9-10) Opwekking aan het Hollandsche volk, door een vriend des 
vaderlands (Amsterdam)

14 23537

Bataaf! … Gij zaagt Uw Kroost ter slachtbank sleuren, Uw wettig erf van een 
verscheuren, Uw Regten deerlijk aangerand; Uw Koopvaardij in ’t niet gezonken, en 
kluisters om Uw hals geklonken, in ’t eertijds vrije Nederland. Doch GOD herstelde 
zoo veel rampen (5-6)

Opwekking aan het volk van Nederland door H. 
Kraijesteijn;

6 2086

Wij dansen nu de Straten rond, hoezee! en danken GOD met hart en mond, hoezee! 
Ons PRINSJE komt aan ’t Roer van Staat, wij zingen, maar doen niemand kwaad, 
hoezee! hoezee! hoezee! (1)

Oranje-liedje 1 23561

– Oranje-vreugd op de vier getyden des jaars 4 23549

Ons Land gered uit Nooden, en uit bekommernis, ons Land verlost van snooden, geeft 
dank erkentenis, aan God den Opperheer, zyn naam zy eeuwig eer, en eeuwig Lof, en 
aan hem wyd ik deeze Zang, verloste Nederlanders. Dankt God uw leven lang. (5)

Oranje’s vaderlansch liedeboek, ten dienste voor alle ware 
vaderlanders, ter gedachtenis van de heuchelĳke 
omwending en verlossing, van het slaafsche juk, 19 jaar 
lang, onder de overheersching der Franschen (Rotterdam)

66 23546

Het hemelsche Gerecht heeft zich ten lange lesten, ontferremd over ons en dees 
benaauwde Vesten … 
eind’lijk steeg elks klagt niet vruchtloos naar den hoogen: het morgenlicht van heil 
herrees voor aller Oogen … 
alle Tiranny nam een gelukkig end’ (3, 5, 6)

Parodie, of Weerklanken op de alleenspraak van Gysbrecht̂
van Aemstel toegepast op de gelukkige verlossing van 
Nederland, in den jare 1813 (Amsterdam)

8 23613
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HEERE GOD! Almagtige Bestuurder van het lot der wereld en der volken... Wij danken 
U met onuitsprekelijke vreugde, want gij hebt groote dingen gedaan aan ons, aan het 
land uwer wonderen van ouds af. Aanvankelijk hebt Gij ons eene zoo blijde als 
onverwachte verlossing geschonken. Onze onderdrukkers zijn gevlugt, onze vijanden 
verdreven, de heerschzucht is gefnuikt en de verwoester verwoest: dat hebt Gij o Heer
gedaan! (28, 29)

Plegtige dank- en bidstond, na de heuchelĳke terugkomst 
van zĳne doorluchtige hoogheid Willem VI. prince van 
Oranje en Nassau, enz., enz.,enz., in Nederland. Gehouden
op den 1sten december, 1813 door Bernardus Verwey 
(1772-1835) (’s-Gravenhage)

46 23530

God alleen … heeft ons gered en liet ons op eenmaal het werk zijner almagt zien. (12) Proef van een adres aan Napoleon Buonaparte, met een ́
voorberigt aan mĳne medeburgers te Rotterdam, houdende
kort verslag van mĳne reis naar Engeland in november 
1813 door Francois Frets (1779-1845);̧

14 23601

GOD spreekt – en Frankrijk zal vergaan!! … GOD spreekt – en Neêrland moet 
bestaan!! (30)

Redevoering over de liefde voor het vaderland, als de 
voorname grondzuil van een’ welingerigten staat en 
Dichterlijke uitboezeming tot opwekking van vaderlandsch
gevoel door Gijsbert Swartendijk Stierling (1786-1857) 
(Haarlem) 

32

– Relaas van het gebeurde op den 21, 22, 23 en 24 november
1813, met betrekking tot de occupatie en de ontruiming 
van Woerden 

8 23631

Vriendschap onder alle standen! Zegeningen zonder tal, vrijheid uit Gods milde 
handen, Heil en Zegen alle standen: en ORANJE boven al! (3)

Tafellied. Te Rotterdam, bĳ gelegenheid van het einde der 
Fransche verdrukking, gezongen (Rotterdam)

8 23629

Ja God heeft ons gered door zijne magt en hand, en schenkt ons als voorheen een 
bloeijend Nederland (5)

Ter gelegenheid der herstelling van het huis van Oranje 
(Amsterdam)

7 23553

Smeekt Hem om het heil van Neerland, en – wij bloeijen als weleer. God! o God van 
Nederlanden! Schenkt ons nu een beter tijd! (8)

Treur-zang over de Fransche tirannij, gepleegd te 
Woerden: in het departement Utrecht op den 28 november 
1813 (Groningen)

8

Een rij gaat u [= Napoleon] bij God verklagen, eischt straf voor de onnadenkbre 
plagen, waarin gij ’t menschdom hebt gestort. Eén woord – Ik hoor het ijslijk kraken, 
een’ afgrond zie ik vlammen braken, waarin gij neêrgebliksemd wordt. (9)

Twee gedichten betrekkelĳk de drie laatste jaren van 
Nêerlands onderdrukking door P.B. [Utrecht]

13 23596
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– Vaderlandsche hulde, aan Zĳne Excellentie, den generaal 
der genie, Krayenhoff, gouverneur der stad Amsterdam, en
omleggende forten (Amsterdam)

4 23622

Gedankt zij de God van Nederland, die door geen menschen-arm ons gered heeft! (7) 
Deze auteur schreef ook: ‛Nederlands blĳde vooruitzigten, godsdienstig gevierd, in 
eene leerrede over II. Koningen XIX. vs. 30’

Vaderlandsche uitboezeming [door Johannes Henricus van 
der Palm (1763-1840)] (Leiden)

15 23540

Mogen en moeten wij, behalve dit alles, ook geen steunsel voor onze hoop zoeken, in 
de genadige bescherming des Allerhoogsten, wiens zegenende hand jegens het 
vaderland zoo dikwijls zigtbaar was, en zich nu reeds aan ons, in dezen gewigtigen 
tijd, bij den ondergang van de magt des geweldenaars, zoo verwonderlijk doet 
kennen? (34)

Vergelijking van de afschudding van het Spaansche juk, in 
1572, met die van het Fransche, in 1813 door Jacobus 
Scheltema (1767-1835) (Amsterdam)

38 23538

– Volkslied op de tegenwoordige tĳdsomstandigheden, 
(1813.) Wĳze: Onderwater moet marcheren 

4 23569

Nu juichen reeds de Feestkoralen den val van Frankrijks Dwinglandij; en ’t Volk zingt
in de Tempelzalen, “Door ’s Hoogsten bijstand wierd Gij Vrij.” (4) Met tempel wordt 
hier kerkgebouw bedoeld.

Vreugde-lied bĳ het wederkeeren der Friesche jongelingen,
aan den keizerlĳken dwang tot den Franschen krĳgsdienst 
ontvlucht door Jan Brouwer (1760-1838);

4 23636

Dank zij God! die bondgenooten, legerscharen, wapens, vloten zegende met ruime 
hand. Laten wij hem dank betuigen! (8)

Vreugdezang, bĳ de komst van zĳne doorluchtige 
hoogheid Willem Frederik, prins van Oranje, in 
Amsterdam. Uitgesproken op het tooneel der stad door 
Marten Westerman (1775-1852) (Amsterdam)

8 23621

ô Lang gewenschte tijd! Daar Neêrlands Volk verblijd, weer Neêrlands naam hoort 
noemen. ô Lang gewenschte tijd! God heeft ons Land bevrijd. Elk moet zijn redding 
roemen. God maakt ons Land weer vrij van Fransche tirannij, elk juich: Oranje 
boven! God maakt ons Land weer vrij! (3)

Vreugdezangen op de zigtbare goddelĳke verlossing van 
Nederland in 1813 door G.V. E. (Haarlem)

24 23548
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O, Neêrlands Volk! trek op in ’s HEEREN mogendheid, terwijl de vrome scharen der 
Godgezinden hier hun stemmen zamen paren, om van de Hoogste Majesteit te vergen, 
smeekende in gebeden, dat Zij toch met u trekt en met u wederkeert, na dat gij wettig 
hebt gestreden. Nog eens – trek op! tot dat uw vijand is verneêrd, en ge in uw’ vrijen 
tuin kunt blijven. – Zoo bluss’ GODS gunst in den oorlogsbrand, en schenk’ de vrije 
vaart aan ’t vrije Nederland! … 
GOD, de GOD onzer Vaderen is met ons, en zoo GOD met ons is, wie zal dan tegen ons 
zijn! (7, 15)

Wapenkreet voor Neerlands volk̂  (Amsterdam) 15

Triumf! gij (= prins Willem Frederik) keerd met zegen galmen in Neêrlands erf, door 
God gered. Men strooid uw’ weg met eere-palmen, en dankt zijn goedheid in ’t gebed. 
(6)

Welkomst-groet, van het blĳde volk der Vereenigde 
Nederlanden, aan Zĳne Doorluchtige Hoogheid, den heere 
Willem Frederik George Lodewyk, erfprinse van Oranje en
Nassau, enz. enz. enz. bĳ hoogstdeszelfs komst in 
’s-Gravenhage, den 19den december 1813 door William 
Pieter Turnbull de Mikker (1758-1819) (Amsterdam)

8 23625

De GODHEID donderde uit de wolken, en sprak tot de onderdrukte volken: “Mijn arm 
is ’t die Verlossing biedt.” (5)

Zegepraal van Oranje-liefde, lierzang. Opgedragen aan 
onzen vorstelĳken bewindvoerder, den prins van Oranje en
Nassau door Daniel van Staveren (1792-1814 fl.) 
(Amsterdam)

7 23590

109 Gelegenheidsstukken bij de brochure ‛Het wonder van 1813’ (zie: www.eenvrijenatie.nl) versie 18 november 2013 pagina 16

http://books.google.nl/books?id=FI1TAAAAcAAJ

