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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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Overijsselsche

VRIJWILLIGERS
voor den

des Vaderlands.

heiligen strijd

aan

hunne

Broeders .

Hoopvol, ſchrikvol, ak’lig , moedig
Breekt de

groote morgen

aan ;

En de Zon ſchijnt koud en bloedig ,
Op des krijgsmans ſchrikbre baan :
In het nad'rend dond'ren brallen
Wacht ons vrijheid ,

wacht

ons

dood ,

Dra zien wij deo teerling vallen
in des noodlots ijzren schoot.
Broeders ! U roepen de nadrende ſtonden
Broeders ! voor Vorst en voor Vrijheid verbonden ,
Trouw in het ſtrijden en

trouw . in den dood .

Achter is ' t vertrouwend

rusten ,

Op de bede van den Vorst ;
Is de band die Hollands kuste
Tot der Belgen voordeel torscht ;
Belgie verbrak de banden 2
Die slechts Holland zuchten deen ,
En

de roem der Nederlanden
۔۔

Zonk met ' s Vorsten
Reeds vlamt de wraak ;

rust daarheen .
vooruit

in

't gewemel ,

Broeders met ons strijdt het regt , ſtrijdt de Hemel !
Woedend voor vorige luister

gestreên !

Voor

2.

Voor ons blinkt het Zaligst hopen ,
dapperheid ;

Blinkt der Vad'ren

Staat een gantsche Hemel open ,
Schittert d' onafhankelijkheid.
Eigen

regt

Hollands

en eigen vreugde ,

eigen zelfbeſtaan

Word' de tempel weêr der deugden ,
Die met Braband slechts vergaan ,

Maar nog wacht ons het vreesselijkst

pogen ,

Moedig voor Vrijheid den dood onder d' oogen ;
Moedig voor WILLEM geſtreên en vergaan .

Nu ! met God ! wij

zullen

't wagen ;

Dood of vrijheid baart de ſtrijd ,
't Leven op den altaar dragen ,
Aan

Oranje en fust gewijd.

Vaderland , ontvang

ons leven .

Wij! wij hoorden Uw bevel ,
't Ga U om ons dood’lijk ſtreven ,
Eeuwig dierbaar
Heil
Vrij

U,

Holland wel !

Flevo's , Bato's dijken ,

slechts

over

onze lijken ,

Klink Uwer Zonen treurig vaarwel ! Nu

.
3
Nu nog eens terug de blikken ,
Naar der liefde zalig oord !
Naar de vreedzame oogenblikken ,
Door der Belgen woen vermoord ;
Ja Uw vrije' traan moog leeken ,
U verwekt die traan geen spot ,
Doet Uw hart nog eenmaal spreken !
En beveelt Uw ziel aan God .
Alle

die lippen , die voor ons ſmeeken ,

Alle die harten , die treurende breken ,
Hoor ze , bescherm ze , o Eeuwige God !

En

nu

fris die

traan uit d'oogen ,

Oog en hart tot God omhoog !
Al het aardsche is vervlogen ,
En het Hemelsche in 't oog ,
Moedig Friesen ! Zeeuw ! Bataven
Iedere zenuw zij een held ,
Nu , der Vad'ren

roem te ſtaven ,

Woedend in de ſtrijd gesneld.
Hoort Gij ' t ? ! reeds ruischt het ons donderend tegen
Broederen ! vooruit in den doodenden regen ,
Vrolijk naar d ' Eeuwige vrijheid gesneld.

Naar KÖRNER .
R. J. z.
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Prijs 5 Centen .

Geheel ten voordeele der hulpbehoevende Vrouwen
en Kinderen van uitgetrokkene Vrijwilligers.
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