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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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Verheft U ! - kunt gij thans niet heerschen op de baren,

Gij kunt de wrakken van der vad'ren roem bewaren !

Verheft U ! - toonen wij aan de op ons starende aard

Ons nog den schoonen naam van Nederlanders waard!

HELMERs, Holl, Natie



AAN MIJN

V A D E R LA N D

EN DESZELFS

D A P P ER E Z o N E N.

Mijn Vaderland! het geldt uw luister,

Mijn dierbaar Vaderland: het geldt uw roem en eer,

Te lang miskend, verschopt in 't duister,

Breekt eind lijk, heil zij ons! de moê gedragen kluister,

En Neêrlands oude roem verjongt en schittert weêr.

“nammes

Ja teêrbeminde grond der vad'ren,

't Geldt d'onbevlekten eer van 't nakroost uit uw schoot

Van ons, die Gode eerbiedig nad'ren,

Zijn zegen smeken bij het plegtig zaâmvergad'ren,

Bij 't gorden tot den strijd voor vrijheid of voor dood.

Ge
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Geboortegrond! mij, ons zoo waarde,

Het geldt uw grootschen naam, den naam van Nederland,

Waarop verstomd een wereld staarde, g

Toen eens dat nietig stip de wetten gaf aan d'aarde,

Toen haar gevreesde vlag eens woei van strand tot strand,

"

*

ô Moedergrond van zoo veel deugden:

Het geldt uw kuischen schoot, ons heilig eigendom.

Wat stil geluk ons ooit verheugde,

Wij willen geen genot, wij kennen geene vreugde,

Vóór 't monster dat U spot aan onze voet zich kromm'. -

w

Geliefde plek, zoo duur gewonnen!

Het geldt uw rang op aard, het geldt nw zelfbestaan,

Gij telt weldra twee duizend zonnen,

En nu wat jaren tijds, wat magten nimmer konnen,

Zou nu een vloekgespan u doen in 't niet vergaan?

-

Neen, kostbaar kleinood! wij, wij zweren,

Bij 's eersten wILLEMs asch, bij ieder heldengraf,

Bij 't heilig autaar dat wij eeren,

Nooit zal een echte Zoon der Vad'ren bloed onteeren;

De bastaard zij vervloekt, hem trefſe 's Hemels straf!

Ten
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Mijn Vaderland! Ziet uwe Zonen,

Hoe graauw uw Hemel zij, hoe 't onweer brul en woed',

Hoe donker zich de toekomst toone,

Hoe snood ge uw trouw, uw zorg uw liefde ziet beloonen,

Dra rijst een held're zon die zeeg'nend u weer groet,

Mijn Vaderland! steun op uw' Zonen,

Der ouden heldenmoed ontvlamt hun aller borst,

De woeste belg bij 't smadend hoonen,

Voelt Hollands wrekende arm zijn helsche muitzucht loonen,

God! Zegen Hollands strijd en Hollands braven Vorst,

-

Mijn God! wiens blik 't Heelal doet beven,

Bescherm ons heilig regt, ontvlam de fiere borst

't Geldt al wat dierbaar is in 't leven; -

Ons Vaderland, onze eer, moet met ons staan of snoven,

God! Zegen Neerlands strijd, en Neêrlands braven Vorst,

#

*- Ten
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Ten strijd! te Wapen! Nederlanders!

Voor 't Vaderland te snood veracht.

Beschermen we onzen vaan en standers, -

En 't heilig regt zoo stout verkracht. ,"

Komt voegen we ons bij Neêrlands helden,

Komt vliegen we ook naar de oorlogs-velden,

Daar roept de duurste Pligt ons heên;

Daar zijn die braven heen getogen,

Op, Broeders! op, hen nagevlogen,

Wij volgen, helden! uwe schreên. -

"-,

Perst ons 't vaarwel een traan uit de oogen!

Te meer ontgloeit de fiere borst,

Met meerder moed het zwaard getogen

Voor Nederland en Neêrlands Worst!

Met feller vuur stroomt 't bloed door de adren,

En dringen we om het perk te nadren,

Waar ook ons hoofd de lauwer wacht!

Te meer gevoelen we en beseffen,

Ook onze speer moet 't ondier treffen,

Dat Hollands moed en regt belagcht.

Op ,
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Op, Broeders! Helden! op, Bataven !

Komt! moedig 't strijdzwaard aangevat.

Komt, volgen wij de rei dier braven,

Ons reeds vooruit op 't gloriepad!

Hoe ! zouden wij noch dralen, toeven,

Nog dieper d'eigen borst bedroeven !

Te lang reeds is ons de arm bekneld,

Nog is het Zuiden fel ontstoken; -

Wij voelen 't bloed in d'ad'ren koken,

Wij vliegen op naar 't Oorlogsveld! -
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