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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WIJS :

Wien Neerlands bloed , enz.

1.

Op Makkers ! op , op , op ten strijd ;

18

De Buksen in de hand.

Aan ' t Vaderland uw arm gewijd ,
Aan Vorst en Vaderland !

Niet meer gedraald , waar pligt gebied ,
't Is lang genoeg beraân .
Wie toeven moog , wij toeven niet ,
Wij zijn gereed en gaan . (bis.)

t

10 ?

2
.
Neen Makkers ! langer niet getoefd :
Waar onzen arm en moed
De KONING vraagt , het LAND behoeft

Daar wagen wij ons bloed .
Wij wachten op geen Wetsverband ,
Wij gaan uit vrije keus .
» Met God voor Vorst en Vaderland"
Ziet , dat is onze leus ! ( bis .)

3.

Wij zijn de Jagers van Van DAM ,

Waar elk zijn man van mikt ;
En ' spuwt de Belg ook vaur en vlam ,
Geen onzer wijkt of schrikt.
Der Vad'ren echte Vrijheidszin

Woont ook in onze Borst ;
En 't hart gloeit ons van zuivre min
Voor Vaderland en Vorst.

(bis.)

4.

Wij trekken op met vuur en moed

(Niet tuk op roof en buit )
En wisschen in der Muit'ren bloed
Den smaad van Holland uit.

Wij gaan met vreugd

en keeren wij

Tot d'Onzen eenmaal weer ,
Dan keeren wij (GOD geev' het ! ) blij ,
Als Overwinnaars wêer.

(bis.)

5.

Komt Makkers ! op dien God vertrouwd
Die Neerland hulpe schenkt :
En op het heilig Regt gebouwd:
Komt! LAND en KONING wenkt.
De Wapenkreet en Horenschal
Roept ons : Vaartwel

wij gaan .

ORANJE leev ' , de Potter vall' !
Vaartwel

wij gaan , wij gaan ! (bis .)
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