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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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Ja, vader Willems oorlogskreet
Is balsem onder 't grievend leed :
Te wapen, op ! te wapen!
In 't harnas ! - tegen 't snoodst geweld,
Zij ieder burger in een held,
Met leeuwenmoed, herschapen !

De Koning roept en God gebiedt:
Wij vreezen lage muiters niet,
Die 't plondervuur doen branden,
Te wapen, tegen 't woen der hel!
Op 's Konings woord en Gods bevel,
Het helden zwaard in handen !

Daar rijst hij, Neêrlands fiere leeuw,
En klemt, gelijk in vroeger eeuw,
De zeven pijlen weder !
En brult en heft den kop omhoog,
En bliksemt met zijn vlammend oog,
Verraad en muitzucht neder.

- De Koning roept ons op ten strijd !
Niet, om de lang verkropte spijt,
Op 't muitziek rot te wreken;
Maar, onder Neêrlands heldenschaar,

Voor eigen haardstede en altaar,
De krijgstrompet te steken.

Ontrolt uw roemlooze oproervaan,
Verraders! 'k zie het juichend aan,
Zij past aan muitelingen;
Waar

eed, noch

regt, noch godsdienst geldt

Verraad, trouwloosheid en geweld,
Die schandbanier omringen. -

Neen, Nederland! uw schoone vlag,
Voor eeuwen reeds met diep ontzag,
Door oost- en wester-stranden,

Door zuid en noord met eer begroet,
Verdedigd met der vad'ren bloed,
Voegt in geen muiters handen !

Wij , telgen van een voorgeslacht,

Dat goed en bloed op 't altaar bragt,
Voor vrijheid van geweten,
Wij zullen, onzer vad'ren waard,
Om onze vrije vlag geschaard,
Dien adel nooit vergeten!

Te wapen, op ! te wapen, op !

Stijg, heilge geestdrift, stijg

ten top !

Stroom' sneller 't bloed door de ader !

Wien 't zwaard niet blikkert in de hand,
Verraadt en vorst en vaderland,

Verachting dien verrader!

Te wapen! op, met d'ouden moed!
En wee! 't verachtelijk gebroed,

Zoo 't onzen grond durft naderen !
Ten strijd, wie hart en armen heeft!

Hij leeft ! de God van Neêrland leeft !
De God van onze vaderen !

Heel Neêrland heeft uw stem gehoord,

ô Koning ! dat aandoenlijk woord,
Die teed're vaderbede,
Ontvlamt de vaderlandsche borst,

En rukt voor vaderland en vorst,
Het slagzwaard uit de scheede !

Uw oude volk is niet ontaard ,

Gewapend om uw troon geschaard,
Het oog op God geslagen,

En door Oranje voorgegaan,
Zal 't, grimt ons 't eerloos monster aan,
De zegelauw'ren dragen !

