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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Vorst WILLEM roept, Vorst WILLEM roept

Ons op, ten heilgen strijd!
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Wij geven, op der vadren spoor,
Met blijdschap aan dien roep gehoor.
VorstOns
wanna;
Vorst
WILLÉMV roept
op ten lìeilgen
strijd!‘
.
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Wij dralen niet! 'Wij dralen niet,
Om in dén'ï’st’rijd te gaan. “д" " 1"“
Voor ’12 heil van Vaderland en Vorst,
Klopt ons het hart, gloeit onze borst.
Wij dralen nieti’Wij dralen niet ,W ‚‚'о"
Om in denI strijd te gaan.
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Maar trekken heen, maar trekken heen,
Vaarwel dus, Amstelstad’! ‘î—ĲÎ‘
’ —
Vaarwel en vriend en hloedvervvant,
Wijl gaan ten ‚strijd voor _’t Vaderland.
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Ja, trekken heenïja,‘ trekken _heen
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Vaarwel dus, ‘Amstelstadï’
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Genoot ons
Y Nederland
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Maar muitzucht spookt thans in het rond

Bedreigl: den vaderlandsthen grond,
F11‚=stoûrt’‚het”heil, m‚—‚st00rlî_‚het‚.heil,

_

Dat Nederland genoot.
,_Q-unn

Maar schoon ze woed’_,_‚ maar schoon ze woed’,

Wij bieden haar het hoofd!
Wij trekken heen naar vest en veld,
Beteugelcn het woest geweld.

Ja, schoon:zeywoed’,-,jatselumnfgzeautomi’l; ‚_‚‚ ’_ "
bieden baunbethoafdl

Ten strĳde dus, ten strijde dus, —'
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Daar waar ’t .-’s lands gloriev geldt'.`

Wij wreken de geschondene eer,”

”ц" ‘

`

En heeren als verwinnaars weer.

Ten strijde dus ‚ten etrijdczdus
Daar waar ’tk ’s 1ands-glenie„g_eldt.

Nog eens vaarwel, o Àmstelstad!
En Wie ons dierbaar ‘is!

Wij hooren het Wilhelmus slaan,
Het roept ons op ten strijd: wij gaan!
Nog eens;vaarwel, o Amstelstad!
En wie ons листала;
мы. АМЗгпвнаьм-ьц
GË‘lBjR. ’K‘OÎ’S"I‘_‘E_R‚
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