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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 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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Wijze: Wien Neêrlands bloed, enz.

Wie

't Vaderland in 't hart bemind,
En rust en vreê begeert,

Die toont, dat hij, opregt gezind,
Des konings wetten eert; De wetten, die ons wILLEM geeft,
Zijn goed en wijs doordacht,
Ja, goed en wijs ! De muiter beeft,
Die haar miskent, verkracht. (bis.) -

't Was God, die ons dien Koning gaf,
Toen we, onder 't slaafsch geweld,
Hier bukten, en een ijzren staf

Ons, jaren, had gekweld. - Waar was de bloei van Nederland?

Bedenken wij dit vrij,
" ' '
Geklonken lag ze aan Fransehen band,
En elk in slavernij. (bis) tº's IJff 3:
***

A 2

Waartoe dan nu dat vuil

bedil;

-

Te lang reeds aangehoord,

- --

-

Verachters van des konings wil,
Gij hebt de rust verstoord.
Miskent de welvaart, die men had,
Den handel en ons geld;

Gij raast, bij 't kwisten van dien schat,

Uw zinnen zijn ontsteld. (bis.)

Moge elk, die Neerlands koning eert, ,
Zich scharen om zijn troon,

Gevoelen, dat zijn kracht vermeert,

Bij elken nieuwen hoon.
Hij blijv Bataaf, zijn afkomst waard!
En, door geen schijn verblind,
Omklemt, is 't nood, zijn vuist het zwaard,

Voor haardstee, vrouw en kind. (bis.)
Geen bastaardteelt, vol huichlarij,

(Al is ook 't aantal groot,)
Vervoert ons weer tot slavernij,
Neen, liever 't staal ontbloot,

Om zóó, wanneer Vorst wILLEM spreekt,
Gesloten in geleën, . . .

Te slachten hem, die snood verbreekt

Het heil van 't algemeen. (bis.):

Dan strijden wij, met leeuwenmoed,
En wreeken Neêrlands hoon,
Wij offren, op ons beurt, ons bloed,
Voor wILLEM, en zijn troon ! Dit zij de leus van Nederland!
Opdat, wat zwichte of vall',
De Oranjevaan, zoo grootsch herplant,
Blijv wappren bovenal! (bis.)

-

soLDATENLIED.
-

Wijze : Een freies leben führen wir.

Ik ben

een Nederlandsch soldaat

(Dit heb ik eens gezworen,)
Die, warsch van oproer en verraad,
Het Vaderland ten dienste staat,

En 's Konings troon wil schoren. (bis.)
Ik zweer het nog met hart en mond,

God doe dien eed beklijven,

.

Oranjes stamhuis, Hollands grond,
Dien grond, waar eens mijn wieg op stond,
Zal ik getrouw steeds blijven. (bis.)
Ja, 'k wil aan Vorst en Vaderland
Mijn jeugdig leven wijden,
En wordt dit Erf eens aangerand,
Dan zal ik, trouw mijn eed gestand,

Voor Land en Koning strijden. (bis.)

Trekt Hollands leger dan te veld, - .
*
Met Bato's dappre zonen, *

-

& - - - -- -

r-,

-

Dan wil ik mij een moedig held,
Die stout den vijand tegensneld,

En 't strijdperk waardig toonen. (bis.)
En neemt de strijd voor mij die keer

Dat ik in 't veld moet sneven, k .
Ik sterf dan niet op 't bed van eer,

Of eerst leg ik mijn vijand neêr
En zie de geest hem geven ! (bit.)
)
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Wijze: Herr bruder, nimm das gläschen.
! , , i .

.

. ..

. .

. .

. . . ºf

Op! 'Schutters, op! te wapen ! "
“De Koning roept u. Komt!
"I
De leeuw verrijst van 't slapen, -

(Hij blikt in 't rond, en bromt.
Op dan ! naar Brabands velden !
Op ! weer naar Waterloo !
Daar streden Neêrlands helden ;
Strijdt, Schutters ! strijdt ook zóó !
Hurah ! hurah ! daar slaat de trom !

}
e

45s

Hurah ! kom, Schutters, kom !

Op marsch ! Bestrijdt de Belgen,
Die onlangs Brussels straat
Met bloed van Neêrlands telgen
Doorweekte, door verraad.
Roei uit dat nest van schande,
Gij, Neêrlands Schutterij!
Wreekt uwe dierbre panden,
Of sneeft, gelijk als zij !
Hurah ! hurah ! daar slaat de

# bis.

Op marsch ! kom , Schutters, kom !

*

Ruk op ! ruk op! ,,Victorie!” .

Galme uw geledren door. - -

-

Val aan ! Straks leidt de glorie

U mede op 't heldenspoor.
't Kanon beukt reeds de wallen;

Sta, Schuttren, sta nu pal !
Schiet toe ! 't geweer moet knallen,
Zoo 't vechten heeten zal.

bom, zoo gaat 't kanon !
Hurah !! bom,
Hurah zoo gaat 't kanon !

}

-

De strijd is afgestreden !
't Gespuis is neergeveld!
Komt, nu naar huis getreden;
Elk Schutter blijv steeds held!
Uw arm blijve opgeheven;
Het staal blijve in uw hand;
Dat staal ontneem hem 't leven
Die BATo's Erf aanrandt !
Hurah ! hurah ! de

## bis.

Hurah ! des Schutters moed!
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Wijze: Bon voyage, mon cher voisin !
-

,

t G. nu, dappre Burgerschaar !
Trek voor 't Vaderland ten strijde,
Ga , tart onheil en gevaar,
Schroom noch moeite, noch bezwaar.
Tem het muitziek rot der Belgen,
Dat met regt en wetten spot;
.

* Toon u als Bataafsche telgen; . . .
Wij vertrouwen u ons lot.
w

Ga nu, brave Dordsche schaar !

Dat uw arm ons land bevrijde,
Ga, schroom onheil, noch gevaar
Elk toon zich een Dordtenaar !
Ga , verdedig onze regten,
Wreek 't vergoten Hollandsch bloed,
PoTTER en zijn vuige knechten
Zwichten voor uw heldenmoed !

Ga nu, keur der Burgerschaar !
Dat men zich in u verblijde;
Tart alle onheil en gevaar,
Strijd voor haardsteé en altaar ;

Strijd voor Vaderland en Koning,
Strijd voor Hollands roem en eer ;
Onze dank zij uw belooning,

Keert ge eens zegepralend weêr.
A. B.
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Wijze: Wien Neêrlands bloed, enz.

Komt Broeders, komt naar 't

veld van eer

Het geldt ons Vaderland!

Komt Broeders ! toont uw kloekheid weer,
Verdedigt Nederland !
De muiter is uw Broeder niet,

Hij, die ons hoonen dorst,
Die regt en wet om verre stiet,

En Vaderland en Vorst. (bis.)
Wij allen zweeren hechten trouw

Aan 't huis dat ons regeert;
ORANJE steunt ons staatsgebouw,
Terwijl het vrijheid eert;

Het waakt voor Neêrlands eigenheid, is
Het blijft zijn eed gestand;
Vºs
En 't is, Goddank ! dezelfde strijd,
Voor Vorst en Vaderland. (bis)

van

Io

aan

O onvergeetlijk voorgeslacht!

e

Wij zijn nog niet ontaard;
Nog leeft uw deugd in volle kracht,
'

Nog
3 zijn w” onze afkomst waard

- -

Wij vreezen nog het sterven niet!
Nog blaakt een fiere borst,

Nog stemmen wij het oude lied,
Voor Vaderland en Vorst. (bis.)
. . .
. . . . . . . . . . ..
O God ! wij gaan met U ten strijd:

Geef d’ overwinning, Heer!

--

Wij strijden voor regtvaardigheid,
Wij sterven tot uw eer.

-

Wees Gij, o God ! in heil en nood,
De God van Nederland! -

Verhoor ons staamlend in den dood,
Voor Vorst en Vaderland. (bis.)
vaartwel , o Ouders, Vrienden, Kroost!
Ziet ons met blijdschap gaan,
Vindt in onze eer en moed uw troost,
Vuurt ons tot strijden aan !
En, weent gij eenmaal op ons graf,
O, schrijft er met uw hand:

,, Hij leeft altijd, die 't leven gaf
, Voor Vorst en Vaderland.” (bis.)
-

" , v
'.

. *

!
-

w

-

a
. -

-

".

-

-

v

DE

vRIJwILLIGE JAGERs.
*

* *
* * *

Wijze: Met Vrienden te klinken.
-

Met Vrienden

te strijden,
ORANJE zich wijden,
Is pligt en is vreugd!

*

Met Vrienden het leven

Voor Neêrland te geven
Is Neêrlandsche deugd.
Strijdt ! strijdt ! strijdt !
Want wij zien den vijand nadren,
Op den grond van onze vadren,
Strijdt ! strijdt ! strijdt ! .
Wil hij ons verjagen,
Of wil hij zijn lagen
Ten val ons berein;

Wij zullen hem toonen,
Hem, die ons durft hoonen,
Wat Hollanders zijn!
Strijdt ! strijdt ! strijdt !
Want hij moet al stervend leeren

Ons als helden te vereeren,
-

Strijdt ! strijdt ! strijdt! :

. . .
’’

-
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De Godheid zal wezen

Met hen, die Haar vreezen,
Zal muiters verdoen.

Het is een der pligten, . . .
&-

Aan Haar te verrigten,

. .... ..

'

Thans Neêrland te hoên.

Sterft ! sterft! sterft !

Want hen, die voor Neêrland sterven,

Doet Zij 't eeuwig heil beërven,
Sterft ! sterft ! sterft !
Wij allen wij zweeren

-

:

- ,

J.

Niet weder te keeren
Voor 't land is uit nood ! af

- -

Vrijwillige Jagers
| | | | ||
Zijn Hollandsche dagers, 2 . . ."
Tot winnen of dood.

I &

Zweert ! zweert ! zweert!
Want die thans dien eed niet zweeren

Moet men als Bataaf niet eeren,
Zweert ! zweert ! zweert!

En staan wij bij nachten
Den vijand te wachten,
Dan denken we wis '

º
-

Aan Vrienden en Magen, ºf

Van droefheid verslagen, Ach! door ons gemis. -

'I

Denkt! denkt, denkt !

Want wie ooit hen kon vergeten,
Neen, die mag geen mensch meer heeten,
Denkt ! denkt ! denkt ! :f. :',
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wijze: Taptoe der Mariniers.

-

Als
mij'td'behoud
oorlogvan
noopt
voor
goedteenstrijden
bloed,

e

En ik zie mijn petje lijden,
Omdat ik vertrekken moet,

-

Vreest voor mij dan geen gevaren, (bis.)

f

Liefde zal mij, liefde zal mij, liefde
zal mij
voor
u sparen.
(bis.)
V.
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-

Treur niet, als 'k u moet verlaten,
(

Lieve BETJE ! zoete Meid! - - -

-

-

D' oorlog dwingt mij. Wat kan 't baten
of ge al om mijn afzijn schreidt:
't Vaderland heeft dure pligten, (bis.)
En die moet ik, en die moet ik,

en die moet ik

“ eerst verrigten. (bis.)

**

-

16
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't Is voor u, voor mij, voor allen, # .
Dat mijn hart naar 't strijduur brandt;
Laat uw oog geen traan ontvallen,

Betje ! 't is voor 't Vaderland." "
slechts een wij van u te scheiden, (bis)
Doet ons spoedig, doet ons spoedig, doet ons

spoedig meer verblijden. (bis.)
**

-------- -,,
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Nimmer zal ik u vergeten;

schrijf ik u een brief, ,

Daadlijk
Alles zal ik u doen weten,

V.

wat mij wedervaart, mijn Lief!

A

En moet straks de strijd beginnen, (iii).
BETJE ! 'k zal dan, BETJE ! 'k zal dan • Ee!
('k zal dan overwinnen. (bis)
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Meisje ! ik keer dan als verwinnaar ,
»

k-

-

Aan uw zwoegend harte weer, "

"

En de u trouw gebleven Minnaar

Kent dan geen gevaren meer,

tº

T

Niets zal dan uw rust meer storen, (bis)

Want gij blijft mijn, iifwant gij blijft mijn', #t
e
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zij bij mijn uitverkoren Giro
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't Is voor u, voor mij, voor allen,
Dat mijn hart naar 't strijduur brandt,
Laat uw oog geen traan ontvallen,

Betje ! 't is voor 't Vaderland." "
slechts een wij van u te scheiden, (bis)
Doet ons spoedig, doet ons spoedig, doet ons
spoedig meer verblijden. (bis.)
* *
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Nimmer zal ik u vergeten;

Daadlijk schrijf ik u een brief;
-

- - - - - - ---

Alles zal ik u doen weten,
r
zº

en €
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e
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wat mij wedervaart, mijn lief! A.
En moet straks de strijd beginnen , (iii).
Betje ! 'k zal dan, netje! 'k zal dan, netje!
'k zal dan overwinnen. (bis)
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Meijel
het dan,harte
als verwinnaar,
Aan uwikzwoegend
weer,

IES 2

k-

i-I

En de u trouw gebleven Minnaar

Kent dan geen gevaren meer,
a T
Niets zal dan uw rust meer storen, (bis.)
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