
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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VOOR

ollands
Honing

..

WyZE : God save the King

Met onbeklemde borst ,

Zing' elk voor Hollands Vorst ,

En zijn gezin.

Wij deelen in de vreugd ,

Die ' t vorstelijk huis verheugt ;

Voor liefde, trouw en deugd ,

Stemm' ieder in.

bis.

De beste Vorst der aard ,

Der volken hulde waard ,

Is onze Vorst !

Stemm' elk met ziel en zin ,

Voor Koning WILLEM in ,

Wiens liefd ' en menschenmin ,

De staatszorg lorscht.

bis.



( 2 )

Zijn doen is volks geluk ,

Neen ! geen tirannen -juk ,

Is voor ons land ;

Daar hij elks leed gevoelt ,

Geen wensch ooit in hem woelt ,

Dan die het heil bedoelt ,

Van ' t Vaderland.

bis.

De Koning, wijd vermaard ,

De kroon der wereld waard ,

Is Hollands Vorst !

Hier draagt de deugd een’ kroon ,

Hier siert de liefd ' een troon ,

Hier vindt Godsvrucht haar woon ,

In 's Konings borst.

bis.

Komt , vrienden ! heffen wij ,

Op 's Konings jaargetij,

De beê tot God !

Dat Hij het dierbaarst pand ,

Spaar' voor ons Vaderland ,

Hem uit zijn vaderhand,

Geeft 't reinst genot.

bis.

!



( 3 )

Gij, die d' Oranje stam ,

In uw' bescherming nam ,

Door d' eeuwen heen !

Bewaar op nieuw 't geslacht ,

Uw sterkte zij hunn' kracht ,

Uw wapen hunne magt ,

Op al hun schreên .

bis.

Vorst ! die ons hart bemint,

Ons volk schaart als een kind ,

Zich om uw troon.

Door liefde waken wij,

Voor vijands heerschappij ,

Door eendragt schragen wij,

Uw Konings kroon .

bis.

S.



SCHUTTER SLIED.

W y 2 E : Een vrolijk leven is ons lot.

}

bis.

Stemt broeders ' t Schutters zegelied ,

Zoo fier nooit aangeheven ;

Want Hollands moed en Schutters trouw ,

Beveiligden ons Staatsgebouw ,

En deed de Belgen beven.

bis.

}

bis.
Bij Hasselt kliefde ons zwaard den kop ,

Van Daine's Luikerwalen ,

En ' t reuzenleger van de Maas ,

Moest Hollandsch sterk gekruide kaas ,

Met stroomen bloeds betalen.

bis .

}

bis.

Bij Leuven heeft de Liberteit

Wel 't allermeest geleden ,

Waar menig een in ' t blaauwe kleed ,

De hel in de open kaken gleed ,

Door Schutters fel bestreden.

bis.



}

bis.

( 5 )

Tuigt , ceuwen ! tuigt , dat Bato's kroost ,

Naauw in een tiental dagen ,

Een volkje heeft ten val gebragt ,

Waarmee Europa's oppermagt,

Den kampstrijd naauw dorst wagen.

bis.

}

bis.

Zoo steun ons zwaard Oranjes troon ,

Den zetel van dien vader ,

En 't kroost dat ons d'Algoede gaf,

Treed' eenmaal aller helden graf ,

Met diepen eerbied nader.

bis.

V. G.



HULDE

AAN

HOLLANDS HELDEN .

WyZE: lo virat.

Komt heffen wij ,

Komt heffen wij

Voor Hollands helden aan !

Der strijd'ren roem galmm ' in deez' stond

Op ' s Konings feest uit aller mond !

Komt heffen wij ,

Komt heffen wij

Voor Hollands krijg'ren aan.

Verzwijgen wij

Op 't feestgetij

Der helden daden niet !

De dappre Prinsen geven stof

Tot Hollands dank , tot Hollands lof ;

Zing vriendenschaar ,

Het
broed'renpaar ,

Een dankend Hollands lied.



( 7 )

Den roem vermeld ,

Des grijzen held ,

Wiens donderend metaal

Het muit'ren-rot vaak heeft geleerd ,

Dat Hollands vlag moet zijn geëerd.

Chassé ! uw naam ,

Verbreidt de faam ,

Elk vreest uw bliksemend staal.

I

Vergelden , neen !

Kan men Van Geen

En Weimars daden niet.

Al siert reeds menig kruis hunn' borst

Tot loon van Hollands dierbren Vorst ,

Vergelden , neen !

Kan men Van Geen ,

En Weimars daden niet.

1

Cortheiligers ! gij

Behoort ook bij

Den roem van Nederland !

Van Meijer, Dibbits heldendaân

Vermelden de geschied'nis blaân

Na jaren tijd

Hunn dapperheid

Wat elk was voor ons land.



( 8 )

Hoe noemen wij,

De heldenrei ,

Waar Holland fier op staart ;

Van Generaal tot den Soldaat ,

Den Schutter , die bij ' t leger staat ,

Elk toond' een held

Te zijn in 't veld ,

Geen is dien roem onwaard .

Tien dagen tijds ,

Tien dagen strijds ,

Besliste Belgisch lot ;

Bij Leuven , Hasselt , Turnhout ,

Ontsloot de Leeuw , door 't tergen stout ,

Voor Hollands zuil ,

Zijn' breeden muil,

Verslond het muit'ren-rot.

Zoo ' t Belgisch rot ,

Voortaan den spot ,

Ooit weer met Holland drijft ;

Nu is hun leger slechts vernield ,

Maar dan wordt ieder Belg ontzield ;

Dan zweren wij,

O Belg ! ziet gü

Geen muiter overblijft:

S.



HET BELGISCH LEGER.

Wijze: Das Canapé etc.

Wie heeft er lust in ' t krijgsmans leven ,

Hij ga thans bij den Belg ter leer ,

Geen Frank , geen Pool , kan voorbeeld geven ,

Van grooter moed en krijgsmans eer.

Zij strijden met voorzigtigheid ,

En paren aan hun sluw beleid ,
bis.

De zorg voor eigen veiligheid . }

Waag nooit in ' t veld te woest uw leven ,

Zoo lang er heg of struiken staan ,

' t Is groot voor ' t Vaderland te sneven ,

Maar zoeter cens naar huis te gaan.

Dus Belgen ziet gij dat de nood ,

Door ' t nad'rend kaasvolk wordt vergroot

Vlugt dan , en schiet uw vijand dood.

bis.>

Geeft Hollands lood uw voeten vleugʻlen ,

Niets stuite dan uw snellen draf ,

Niets moet uw' stoute vaart betcugelen ,

Werpt vrij kapot en randsel af.

Dus , hoort gij de retraite slaan ,

Trek fluks een luchtig kleedje aan ,

De blaauwkiel doet u sneller gaan . }

bis.



( 10 )

Maar wat g’in ' t veld ook moogt ontberen ,

Steek steeds een scheermes in uw zak ,

Want , Belgen ! ' t geeft bij ' t retireren ,

Den krijgsheld boven al gemak.

Want voor hij ' t zet al op een draf ,

Scheert hij zich baard en knevels af ,

Triomf ! de vijand heeft zijn straf. }

bis.

Neemt g' op zijn Engelsch ooit na dezen ,

Met Leopold den wedloop aan ;

Biedt dan een buurman , zonder vrezen ,

Het meesterschap in huis vrij aan .

En ging uw leger aan den haal ,

Dan nog blijft Liberteit uw ' taal ,

Dan nog juicht g'in uw' zegepraal. }

bis.

V. G.



TO A S T.

Geen oproervaan word' ooit door ons gedragen ,

Wat ook gebeur' , wij kleven Willem aan ,

God schenk ' dien Vorst nog vreugdevolle dagen ,

En doc hem lang aan ' t hoofd van Neêrland staan !

V.
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