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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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NEDERLANDSCHE
SCHUTTERY .

1.

Wijs : Helden Broeders , Nederlanders.
Schutters ! Helden! kroost der dap'ren
Zoonen van oud Nederland !
::
Ziet u ' tdoek ter eerewappe
ren

Dat bij Leuven wierd geplant
Hoort de blijde kretén fchallen ,
1
Ziet de gevels rijk versierd ,
' t Welkom fehatert van de wallen ,
Uw terugkomst wordt gevierd .
En met geestdrift juichen wij ,
Schutterij , ) ( bis,
Klinke aan onze zee en ſtranden ,
Thans ons dev’rend feestgezang ,
Du
Stijge ons loflied levenslang ,
Onregt en verraad bedwingen ,
Schutters was u grootſte ſtrijd ,
' t Eerelied dat wij u zingen ,
Zij u moed en trouw gewijd ,
Burgers ! roept , herhaalt het vrij
Welkom , dapp're Schutterij !
!

(bls.

Moedig op het ſpoor der vaderen ; '
Moedig en van geestdrift vol ,
Gingt gij , en met vuur in de aderen
Zocht gij 't monſter in zijn hot ,
Neen , geen hoon kondt gij verdragen ,
't Gold uw Koningbu geld u land
Belgie zag u.zegewagen , og 10 sivi
Zag u yaan met ſchrik geplant ,
Zing dann zangers:t zing yri
Chh
yrö
.
De eer en roem Schutterij

1: 2 )
Met volharding bleeft gij waken
Ouvermoeid aan grens en wal ;
Durfden muiters u genaken ,
Hollands moed blonk bovenal ,
Steeds op regt en waarheid bouwend ',
Met aloude moed bedeeld ,
Kende aan u zijn heil vertrouwend ,
't Vaderland zijn helden teelt ,
Helden ! Broeders ! groot en vrij ,
} ( biso
Roemvol zijt ge o Schutterij.
Ja Euroop ' zag met verbazen ,
Wond'ren van u moed en trouw >
Hoorde uws vijands magteloos razen
? t zag wat Holland worden zou ;
E eu van glorie ! roem der dagen !
Tijdgenoot en nageſlagt,
Mogen van het heil gewagen ,
Voor oud Neerland aangebragt ;
Dat dan u beloning zij ,
( bis.
Eeuwige eer o Schutterij }
't luid hoerach laat luid zich hooren ,
Hart'lijk wordt u hand gevat ,
Broederstrekt in uwe woning ,
Welkom in u Vaderſtad ,
Ziet de vreugde tranen blinken ,
Ziet u meisje , ziet u vrouw
Vrolijk in u armen zinken ;
Welk een loon voor moed en trouw !
Vlag en feestgroen wijden wij ,
Onze dapp're Schutterij !
(bis.
Wie ons Neêrland ooit verſmaadde ,
Wie het nog miskennen moog' ,
Sla het tål der helden gade
En van ( chaamte fluit hij 't oog

