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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Die roepstem was de stem van God;

Wie Hollandsch denkt, is 't ingeschapen,
Te strijden tegen 't muitrenrot.

, ºf

Nooit zullen Batavieren dulden

verguizing

van hun land en

vorst;

Geen keten wordt door hen getorscht,
Hoe 't snood verraad die moog vergulden;

Zij rukken mom en sluijer af
Van 't huichlend hoofd der oproerlingen,
En, mogt de hel victorie zingen,
't Zou zijn, Bataven ! op uw graf.

B-otº GEH4

Gij, edlen! op die roepstem vaardig,
Ten strijd gereed voor Vorst en land,
Gij toont den heldennaam u waardig,

Als erfregt aan uw deugd verpand;
Gij volgt den standaard uwer vadren,

-

Wier glorie u ten sieraad strekt,
. Het marmer, dat hun graven dekt,
Durft gij nog zonder blozen nadren;

,

Hun schim gaat u in 't strijden voor,
En Hollands leeuw waakt voor uw regten,

Zijn klaauw zal 't bloedig pleit beslechten,
Al drong de muiter tot ons door.

>HED3k Gaë

Vaarwel ! wij brengen vol vertrouwen
U d' afscheidsgroet met hart en mond,
En

smerken

God, u weêr te aanschouwen,

Als breidels voor het vloekverbond,
Verdelg, wie land en Vorst belagen,
Maar ken in 't strijden perk en grens,
Een waarlijk edel held blijft mensch ?

De wreedheid doet geen lauwren dragen;
Maak u ze waardig nooit of nu,
Eens zal het nageslacht u rigten,
Ge u zelf een schand- of eerzuil stichten,
En thans vaarwel ! God zij met u!
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Van 't huichlend hoofd der oproerlingen,
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Gij

, ellen! op die

roepstem vaardig,

Ten strijd gereed voor Vorst en land,
Gij toont den heldennaam u waardig,

Als erfregt aan uw deugd verpand;
Gij volgt den standaard uwer vadren,
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Wier glorie u ten sieraad strekt,
. Het marmer, dat hun graven dekt,
Durft gij nog zonder blozen nadren; . . .

Hun schim gaat u in 't strijden voor,
En Hollands leeuw waakt voor uw regten,

Zijn klaauw zal 't bloedig pleit beslechten,
Al drong de muiter tot ons door.
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En, mogt de hel victorie zingen,
't Zou zijn, Bataven ! op uw graf.
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Wier glorie u ten sieraad strekt,
. Het marmer, dat hun graven dekt,
Durft gij nog zonder blozen nadren;
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Hun schim gaat u in 't strijden voor,
En Hollands leeuw waakt voor uw regten,

Zijn klaauw zal 't bloedig pleit beslechten,
Al drong de muiter tot ons door.
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En
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God, u weêr te aanschouwen,

Als breidels voor het vloekverbond,
Verdelg, wie land en Vorst belagen,
Maar ken in 't strijden perk en grens,
Een waarlijk edel held blijft mensch ?

De wreedheid doet geen lauwren dragen;
Maak u ze waardig nooit of nu,
Eens zal het nageslacht u rigten,
Ge u zelf een schand- of eerzuil stichten,
En thans vaarwel ! God zij met u!
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Van 't huichlend hoofd der oproerlingen,
En, mogt de hel victorie zingen,
't Zou zijn, Bataven ! op uw graf.

Be-otº GEHé
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, ellen! op
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Ten strijd gereed voor Vorst en land,
Gij toont den heldennaam u waardig,

Als erfregt aan uw deugd verpand;
Gij volgt den standaard uwer vadren,

-

Wier glorie u ten sieraad strekt,
. Het marmer, dat hun graven dekt,
Durft gij nog zonder blozen nadren;
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Hun schim gaat u in 't strijden voor,
En Hollands leeuw waakt voor uw regten,

Zijn klaauw zal 't bloedig pleit beslechten, .
Al drong de muiter tot ons door.

>HED3k Gaé

Vaarwel ! wij brengen vol vertrouwen
U d' afscheidsgroet met hart en mond,
En

smerken

God, u weêr te aanschouwen,

Als breidels voor het vloekverbond,
Verdelg, wie land en Vorst belagen,
Maar ken in 't strijden perk en grens,
Een waarlijk edel held blijft mensch ?
De wreedheid doet geen lauwren dragen;
Maak u ze waardig nooit of nu,
Eens zal het nageslacht u rigten,
Ge u zelf een schand- of eerzuil stichten,
En thans vaarwel ! God zij met u!
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