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1. Op so-cia-lis - ten
2. Gij mil-li - oe - nen
3. Niet rnet, de waap'-nen

roo - de
dorp en
kruit noch
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sluit de rij - en, Het
pro-le-ta-ren In
der bar - ba - ren, I\{et
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vol -gen wij; Het geldtden
stad, in mijn eu veld, Die, om een
de - gEnkam-pen rvij; Het gees-tes-
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Dit werk is liet in de:r àun-
del cr mng eltuen *'or.lor uit - |
grvorrd in snmeuEerliinr E"i I
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Za[grrrceniriiDgen rn .Ncder- I
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vol-genrvij; Hetgeldtden ar - beid te be'-vrijden,
mijn en veld, Die, om een ka - rig loon te ga-ren,
kam-pen rvij ; Het gees -te+m'aard. der vrij heidsscharen
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ar'-beid te be-vrij-den,Ver - bs-singuit de'sla-ver-uij. Op so-cia-lis-ten sluitde
ka - rig loon te ga - ren, l\'Iet z\r'a - ren aFbeid wordt gelnreld. Gij mil-li - oe - nen pro. le -

zwaardder vrijheids-scha-renBreng'[sleclrtsde ze-ge aan hun zij. Nietmeídewaaptnsn der bar-
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Het roo
In dorp

I\'Iet kruit
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en stad, in
noch de-gen
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los - singuit de
Ttn, - ren ar-beid

slechts de ze- ge

sla - ver-nij, All' aardsch §e-tuti, all' zon - ne -pracht All' gees-tes-licltt,all'
rvot'tlt gekrvèid,Leent ons Ee-hoor, en sluit u aan,. Yer-eend kanniets ulv
aa,r1 à'un zij. ' Dat vre - ie treersbd,tlat rvel-standbloei] Dat vreugden 'ho - pe

we - tens marhtZii
kracht xeerstaan.Uit
eens door-gloei'Des

aan het z*oe-gend
nood en leed U
s'erhers thuis, des

gE -ven,
he - ven, 1;3. Dat is
Ie - ven,

het doel waar-naa,r lvij
volk ge -
zien ge -
rver-kers
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