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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 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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AAN DE

KAMPENSCHE SCHUTTERS,

UITRUKKDNDE TEN HEILIGEN STRIJD .

Daar gaat gij dan henen ; o rijen van dappren !

En rukt u uit de armen van gade en kroost ,

En werpt u in de armen des roems bij het wappren

Der vanen , van glorie , dit strekke u tot troost.

Gij zult Overijssel tot eere verstrekken ;

Dit zweer ik o hemel , bij den moed van uw hart,

Hij beve , de muiter , wanneer gij zult trekken ,

Dát zwaard , dat zoo glinstert , en boosdoenders tart:

Weldra zingt gij zangen bij 't buldrend gedonder ,

En spiegeltuwwapens in bliksems van vuur ,

Maar eer gij durft deinzen ga 't aardrijk ten onder

Ja eerder verbreek' zich deband der natuur.

De Leeuw ; hij zal brullend den Tijger vernielen,

Verbranden den drom door zijn schrikharen gloed ;

Ja ieder , die weerstaat , met wellust ontzielen,

Zich baden en wentelen in stroomen van bloed.

Geen Tijger weêrstaat u , gij zult triomfeeren

De Godvan ons Neêrland schraagt u in den strijd ;

Gij zult nu den muiter , den aterling leeren ,

Hoe sterk , hoe almagtig , door eendragt gij zijt.

Treft de engel des doods u , te midden van 't strijden ,

De dood van de helden is zalig en zacht ,

En de engel des levens , hij zal u verblijden ,

In 't oord waar de eeuwige glorie u wacht.

Maar neeń gij keert weder o eedelen ! o helden !

Dan wacht u het meisje met liefde aan haar borst ;

Het nakroost zal juichend uw glorie vermelden ,

En hoe gij ' t gestreën hebt voor land en voor Vorst.

En wij die hier blijven , wij durven het zweeren

Te waken voor alles wat uw hart hier bemint ,

En volgen , zoo 't nut is den dood te trotseren ,

En bieden u bijstand als broeder en vrind.

O ! éénmaal dan daagt ons de dag aan de kimmen ,

Dat de Zon van onsNeêrland teềr luisterrijk schijnt ,

Dan zal weêr van blijdschap elks aangezigt glimmen ,

Daar het heir van de muiters in den afgrond verdwijnt.

Kampen 4 Nov. 1830 .
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