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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Gij, waardig nog het

bloed,

waaruit gij zijt gesproten,

U, u alleen erkent mijn hart voor landgenooten;
U, die met gade en kroost, in nacht en eenzaamheid,
Het ongelukkig lot van 't vaderland beschreit 2
Verheft u! HEL ME R S.
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Hoort gij wel den stormwind loeijen,
In dit somber nachtlijk uur ?

Ziet gij wel den bliksem gloeijen,
Die den hemel zet in vuur ?

God, daarboven; God, hieronder.

, Vader ! ja, wij zien het wonder;
Sprekend toonbeeld van uw magt;

Ja, wij zien, dat glans en luister

Schittren door 't ondeelbaar duister;
Dat uw licht breekt door den nacht.
d
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Ja, zoo zal uw licht eens schijnen
Door den nacht, die ons bezwaart;

Hollands naam zal niet verdwijnen,
Weggevaagd zijn van deze aard'.
Neen, de grond, waar we onzer Wadren
Dierbaar graf nog mogen nadren,
Als uw invloed ons verzelt,

Neen, die grond, waar we, U in 't midden,
Onze kindren leeren bidden ,

Wordt geen roofgoed van 't geweld.

Moedig dan het hoofd geheven,

Landgenooten!

niet gezwicht;

Hij, die kracht naar kruis zal geven,
Sprak tot ons door 't hemellicht.
Ja, dat licht zij ons ten teeken,
Dat de dag weêr aan zal breken,

Die de roofzucht palen

zet,

Dat het bolwerk der getrouwen
Land en Koning zal behouën,
In den strijd voor orde en wet.

5

Op dan! hand aan 't werk geslagen,
Nu 't nog tijd tot werken is,
Durven muiters d'aanval wagen,

Dan getoond, wat Holland is.
-

Laat de toekomst duister wezen –
Holland moet niet, zal niet vreezen ;

Holland, dat in God gelooft,
Holland, dat verraad blijft haten,
Zal, met de oude vrije Staten
Staan, den Koning aan het hoofd.

Op dan, Mannen! 't zwaard geslepen;
Vastgesloten 't schoon verbond;

Neen, de Leeuw wordt niet gegrepen
Door het schuim van vreemden grond ! Weg met oproerleuze en vanen:
Hollands vlag ontrolt haar banen,
Waar nog heldenbloed aan hecht;

Die zal, als in Ru 1, T ER s tijden,
Hollands kroost ten zege leiden,
Dat voor eigen haardsteê vecht.
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Op dan, Vrouwen! grijpt het wapen,
Gordt het, met onwrikbre hand,
Om de lendnen van uw knapen,

Zonen van het Vaderland.
Andre K EN A U 's zult ge u toonen,
Eer de muitzucht u komt honen,

Voor uw oog nw kroost verguist.
Op dan! want de strijd is heilig:
Houdt ge u in Gods hoede veilig,
Dan de wapens in de vuist !

Op , ja op dan ! moet het wezen,
Alles wat zich weren kan ;

Wie met God strijdt mag niet vreezen:
Op dan, als een eenig man!
Op dan, eer we , als lage slaven,

Voor den ijzren zweepslag draven,
Die reeds klettert door de lucht ! .

Op , voor Vaderland en Koning !
Op, voor eigen erf en woning !

Wee, wie als een lafaard vlugt !
Op dan, tot den jongsten zucht!
S. RONDEAU.

Gedrukt ten voordeele van de Huisgezinnen
der uittrekkende
AMSTERDAMSCHE SCHUTTERS.
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