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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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TE w A PEN.

Te wapen Burgers! op te wapen.
Het vaderland is in gevaar;
Laat alle twist en tweedragt slapen,
Bidt God dat hij het land bewaar!
Op Burgers! Burgers! op te wapen!
Het vaderland is in gevaar.

Hoe ! zou een hoop van onverlaten
Den Koning honen zonder straf?
Wij regt en eer verguizen laten,
En 't rustig aanzien koud en laf?

Ten strijd dan Willems onderzaten,
Onze eer hersteld, of 't heldengraf!
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Wat geven we om dit nietig leven?

Wij sterven als Bataven vrij.
't Is zoet voor land en Vorst te sneven,
De Waalsche vrijheid vloeken wij!
Voor land en Vorst het zwaard verheven !

Wij leven en wij sterven vrij!
Al muit een deel der legerscharen,
Geen nood o Vorst! wij staan er nog,

Wij zullen vrij ten hemel varen,
En sterven uwe zonen nog,

En God zal 't vaderland bewaren,

Hij is de God der braven toch.
Bataven! broeders! op, te wapen !
Ten strijd! de vrijheid of de dood!
Die valt, zal in den hemel slapen;
Terwijl zijn volk zijn naam vergoodt.
Op Burgers ! Burgers' op, te wapen !
Met God ! de vrijheid of de dood!

r

AAN MIJNE MEDEBROEDERS.
None but the brave deserves the fair.
DR LJD EN,

Reeds roepen de trompetten
Den jongling in 't geweer;

Hij gaat den sabel wetten,
En werpt de boeken neêr.
Hij ziet de vaan verschijnen,
Hij hoort alree de trom,
Hij kust voor 't lest de zijnen,

En hangt de wapens om.
Komt! Utrechts broederscharen,

Wij gaan naar 't slagveld heen,
Daar wachten ons gevaren,
En roem en eer met een.
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En Hollands eedle schoonen
Gedenken onze daan.

Slechts hem, dien lauwren kroonen,
Lacht ook de liefde aan.
De teedre minnelonken

Zijn voor den held alleen,
Die als de wapens klonken,
Het eerst ten strijd verscheen.
Maar wee! die laffe zielen,
Die siddren voor den dood,
Die voor de muitren knielen

En vlugten in den nood.
Hem zal bij 't wederkeeren
Geen maagd het welkom biên,
Geen lauwer hem vereeren;

Hij durft niet optezien.
Komt Broeders, Pallas zonen !
De wapens in de hand !

Wij strijden voor de schoonen,
Voor Vorst en Vaderland,

oPWEKKING.
Tedvápzevat yàp xaAbv #r) woopzáxotors weróvra
àwd; &yaſov, rep? # rarpidt paapvégevov.
TYRTAEUS.

Op Muzenzonen, op te veld,
De groote dag breekt aan;
Ons oud Wilhelmus ingesteld,

Daar wij ten strijde gaan.
Voor Koning, wet en vaderland,
Voor orde, huis en haard,
Blinkt ons het wraakzwaard in de hand,
Rondom den troon geschaard.
Gelukkig hij, die strijden mag,

Waar pligt en eer gebiedt,
Die voor zijn Koning in den slag

Verheugd zijn bloed vergiet.
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Al siert zijn graf geen marmersteen,

Of zuilen van metaal,
Verwonnen vaandels om hem heen,
Ziedaar zijn eerepraal.
Hem wijdt de vriend een vriendentraan
Maar wreekt hem bovendien,

Zijn volk verheft zijn heldendaân,
En gaat zijn grafstee zien.

En keert hij als verwinnaar thuis,
Hem wacht het heldenloon,
En dank en lof en feestgedruisch,
En gunst van maagden schoon.
Soldaten, makkers neemt ons aan,
Reikt ons de broederhand !

Wij wijden ons d'Oranjevaan,
En Vorst en vaderland.

En o ! draalt langer niet ten strijd,
Ten strijd voor pligt en eer!
Al is 't dat hier de dood ons scheidt,
Wij zien ons boven weêr.

- -- - - - - -- -
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J AG ER L I ED.

Willem ! voor u leven wij,

Willem ! voor u sterven wij.
Utr. Studentenlied.

Vrij klinke de toon van het Jagerlied,
De Jagers trekken te veld;
Zij vreezen de woedende Walen niet,
Zij haken te strijden, waar de eer gebiedt,

En juichen, ten optogt aangesneld :
Hoog leve de Koning!
En Utrechts edele broederschaar,

En Leijdens dappere rij
Zij vragen alleen naar het grootst gevaar;
De hoogste wensch van de Jagerschaar;

En fluiten de kogels, dan juichen zij:
Hoog leve de Koning!
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Wij vloeken den snooden vrijheidskreet,
Den waanzin van het gemeen,
Dat schaatrend de eigene boeijen smeedt,

En wetten en pligt en eer vergeet;
Vrij zijn wij onder den Vorst alleen,
Hoog leve de Koning!
Verga, wie snoode den Koning smaadt,
En het regt en de wetten tart,
. En de klank van de vrijheid neemt te baat,
Maar vrijheid, Koning en volk verraadt!
Hem stooten we 't staal der wrake in het hart.

Hoog leve de Koning !
De Jagers trekken ten oorlog heen,
Voor Koning en Vaderland.

Wij dienen wILLEM en anders geen,
Hem heiligen wij het zwaard alleen,

Aan hem is ons Neêrlandsch hart verpand,
Hoog leve de Koning!

meegſexgginkºmen

GLOSSEN op HET VOLKSLIED:
Wilhelmus van Nassauwe.

Wij vrije Muzenzonen
Verlaten huis en haard,

Gaan ons den vijand toonen
Om 's Konings vaan geschaard,
Wij Nederlands getrouwen,
Wij dienen met ons bloed
Wilhelmus van Nassauwen,

Gekweeckt uyt Duytschen bloet.
Hem heeft het hart gezworen
Eene onverbreekbre trouw,

Een trouw die Neêrland hooren ,
En in ons eeren zou ;
En wILLEM van Nassauwe
Vervult ons hart met moed:

Het Vaderlandt ghetrouwe
Syn wy tot in der doedt.

-
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Wij strijden voor de regten
vrijen Vorst,
Het rot gaan wij bevechten,
Van onzen

Pat hem versmaden dorst.

|

Komt Broeders, in campagne,
Des Konings regt verweerd,
Een Prince van Orangie

Ze hy vry onverveerdt.
'n Godes vrees te leven
Heeft hy altydt getracht,
Daerom wordt hy verdreven,
Om landt en luyd ghebragt.

Maer God sal hem regheeren,
Als een goed instrument,

Dat hy magh wederkeeren
4' in syn regiment.
Dus Broeders, Muzenzonen,
De

Wapens in de hand !

Vloek hun, die willen

honen

En 't dierbaar Vaderland !

Zijn wij den Vorst getrouwe,
Getrouw tot in der doedt
Wilhelmus van Nassauwe,
Gekweekt *yt Duytschen bloet.
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V I V A T.

Io vivat, Io vivat !
Valete studia!

Pro patria pugnabimus,
Et hostes profligabimus;
Io vivat ! Io vivat!

Valete studia!

Ad arma vocat gloria;
Petamus gladium!

Pro Rege, lege, patria,
Relinquimus altaria;
Io vivat! Io vivat!
Valete studia!

Valete grati proceres!
Vale Academia!

Parentes, quos relinquimus,
Puellae, quas diligimus,
Io vivat! Io vivat!

Valete studia!
-*

ONZE VOORNEMENS.

Aan Neêrlands brave krijgerschaar,
Heil, hulde en broederschap!
Wij deelen roem en doodsgevaar,
Dus, trouwe makkers met elkaar;

Wij drinken broederschap !
Al trekken wij van huis en haard ,

Het oorlogszwaard op zij ,
Al staan wij om de vaan geschaard,
Toch blijft ons de Academie waard,
Studenten blijven wij.
Gevierde schoonen dezer stad,

Vergeet de strijders niet;
Al hebt ge in lang geen brief gehad,
Toch trekt ons harte naar de stad,
Wat ook het uitland biedt.
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Wij zingen daaglijks u ter eer,
Gelijk in vroeger tijd;
Eens keeren we als verwinnaars weêr,

Dan leggen wij de wapens neêr;
U blijft ons hart gewijd.
. Wij willen fier ten strijde gaan
Voor wILLEM, onzen Vorst!

Een goed Student, goed onderdaan.

Hem heffen wij 't Wilhelmus aan,
Gejuicht uit vrije borst.
Dus

broederschap

aan 't Neêrlansch heer!

Studenten in het hart !

De schoonen, trouw, en liefde en eer!
En hulde aan wILLEM, onzen Heer!
En wrake, die hem tart!
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