
Transcriptie Gedicht De Waare Vrijheid 
 
De Waare Vrijheid 
1 
Wanneer mijn oog aandagtig ziet 
Al ’t geen in deeze Tijd geschied 
Vraag ik mij met angstvallig vreezen 
die vrijheid daar thans op roemd 
die men de waare vrijheid noemt 
Zou dat de waare vrijheid weezen 
 
2 
Het Vaderland op ’t diepst verneerd [vernederd] 
Voor Vreemde bende Overheerst 
door Snoode Fransche daar voor deezen 
Het waare Vaderlandsche Hart 
voor beefde als de Grootste smart 
Zou dat de Waare Vrijheid weezen 
 
3 
daar Frankrijks vlag van ’t Raadhuis waaijt 
daar Frankrijks Haan hier koning kraaijt 
daar Frankrijk ons de wet doet leezen 
Daar men langs gragt en straaten zwierd  
Met Frankrijk Leus zoo slaafs vercierd 
Zou dat de waare Vrijheid weezen 
 
41 
daar m’ ons met Ingwartiering [inkwartiering] plaagd 
Die ’t merk van overheersching draagd 
moet dit als vrijheid zijn gepreezen 
daar m’ ons met assignaate2 kweld 
ons goed in requisitie steld [in requisitie stellen = vorderen van] 
Zou dit de waare vrijheid weezen 
 
53 
Daar men door ’t gantsche Vaderland 
een aan tal Vrijheids boomen plant 
Zal dat ’t geteisterd Land geneezen 
daar ’t schuim van ’t volk om dansten springt 
en Zouteloose deunen Zingt 
Zou dat de waare vrijheid weezen 
 
6 
dat men allom van stap tot stap 
Gelijkheid, Vrijheid, Broederschap 

 
1 Vanaf begin 1795 werden Franse soldaten ingekwartierd. 
2 Franse waardepapieren met onteigende kerkelijke en/of adellijke goederen als onderpand. Assignaten 
werden rond 1796 steeds minder waard door sterke inflatie. 
3 Vanaf 1795 werden er overal in het land Vrijheidsbomen geplant zoals dat ook in de Verenigde Staten en  
Frankrijk werd gedaan. De boom stond symbool voor de start van een nieuwe samenleving.  



aan ’t ligt Misleid gemeen doed Leezen 
het regt van Mensch en Burgers preekt 
maar recht en orde verbreekt 
Zou dat de waare Vrijheid Weezen 
 
7 
Dat men met meer dan Duivels List 
de Godsdienst haar gezag betwist 
de Zuivre Godsdienst daar voor deezen 
de Neederlanders Goed en bloed 
Voor offerde met helden moed 
Zou dat de Ware vrijheid Weezen 
 
8 
Word niet de Waare dienst van God 
in ’t openbaar veragt bespot 
als domme Dweeperij Mispreezen 
doed men de Jood en Socinijaan 
niet naast den waaren Godsdienst staan 
en zou dat de Waare Vrijheid wezen 
 
9 
Word niet den Dag aan God gewijd 
een Feestdag der Losbandigheid 
Zal dat de breuk des Lands geneezen 
dat men aan God zijn dienst ontsteeld 
en Schouwburg en Concerten speeld 
en zou dat de waare Vrijheid wezen 
 
10 
Daar men door Heerzucht en geweld 
Bandieten in hun eer hersteld 
Maar Deugtzaamen voor straff doet vreezen 
daar men de braave Removeerd [afzet] 
en Schurken vaak als Braaven Eerd 
Zou dat de waare Vrijheid weezen 
 
11 
Daar Elk zijn staat verminderde moed 
daar men in plaats van overvloed 
Gebrek en armoe heeft te vreezen 
daar all wat welvaard heet verdwijnt 
daar neering en Hanteering kwijnt 
Zou daar de waare Vrijheid weezen 
 
12 
daar dartele Losbandigheid 
alom haar Helsche giff verspreid 
daar ondeugd word als deugd gepreezen 
daar misdaad braafheid word genoemt 
en deugd als misdaad word gedoemd 
daar kan geen waare vrijheid weezen 



 
13 
Daar Oproer word genoemd als pligt 
daar  ’t Regt voor Overheersching Swigt 
daar d’ondeugt Juijcht, de braaven vreezen 
daar men verwarring orde heet 
en waarheid vloekt als opvoer kreet 
daar kan geen waare vrijheid weezen 
 
14 
Neen Neederland in uw gebied  
woont thans de waare vrijheid niet 
Al word ze in schijn bij uw gepreezen 
een vrijheid die met woorden speelt 
maar niet dan ramp en onheil teelt 
kan nooijt de waar vrijheid weezen 
 
15 
O! Zaalig Eertijds keer dog weer 
geef dit almagtig open heer! 
dan word uw naam door ons gepreezen 
dan Juijgt weer ’t vaderlandsche hart 
Naa zoo veel doorgestaane smart 
dan zal ’t weer waare vrijheid weezen 
 
 
 
 
  


