
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 doeleindenWe 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 uitStuur 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 hoeveelhe-
den 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 staanHet “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 wetWat 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 viahttp://books.google.com
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https://books.google.be/books?id=VHRbAAAAcAAJ&hl=nl
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BIJ HET BESTORMEN DER. STAD

BRUSSEL,

V01» DEN 23 VAN HERFSTMAAND DES

линз 1830.

W

Triomf de leeuw‘! hij zegeviert

Op ’L Belgisch tijgrenras,

OranjesA telg en vlag versiert

Weêr Brussels stad te pas.

Een woeste hoop, een muìtencl rot,

Smede oproer , moord en brand,

Verdelgde alles, liep voor spot,

  

verbrak met eigen hand
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Datgeen, wat voor zijn nooddruft dient,

Voor gade en kroost met een,

En was voor vijand en’ voor vriend

Een vloek , tot droef geween.

Oranje: Vorst, getrouw aan de eer,

Aan Grondwet , eêl van hart,

Kon in zijn grootheid nu niet meer,

Weêrstaan die bange этап.

Hij‘ ‚zond vertrouwend, vol met moed,

Zijn schootzoon met beleid

Naar ’L woeste/volk, dat onverboed

Zich zelf een ef'grond spreidt.

Vermanend kwam die Prins hun voor,

Met krachten van de wet,

Zijn kloekheid kreeg hier geen gehoor,

PL Geboeft bleef onverzet.

Hij sprak: a Vermeetlen! nu niet meer;

к Вгауеегс gij wet en‘ regt?

и Ik zal u leeren op mijn eer,

u Wat regt en wet‘mij zegt.”

 



Hij vliegt aan ’t spins van ’l krijgsheer heen ,

Roept: «- Broeders! straf den Belg;

к Gordt wapens om.  ruk aan ~ vereen“

Tot stormmarschá en verdelg!’.’.

Het krijgsvolk grijpt de wapens aan,

En rent nu moedig voort,

Geen wolf kan voor den leeuw bestaan,

Zij n‘adren ras de poort.

Schuimbekkend valt het oproersrot

Op Prins en krijgsheer aan,

Is nog op moord en roof verzot,

Doch ras met schrik belaân.

De kogel giert door ’t schuimend rot,

Dat ’s Prinsen weg bestrijkt;

Men hoort het vuurroer schot op schot,

Totdat her. ondier wijkt.

Verpletterd ligt het eindlijk neêr,

En bijt verwoed in ’t stof;

Gilt schuimend wraak, straks is ’L niet meer,

Nu iuichtmeu ’s Vorsten lof.



Q Zoo trad Prins ‚Раввин ,‘ ais 'fiere leeuw ‚

Den stad van l.Brunel in; ‘

Zijn naam- duurt. voort, van eeuw tot eeuw,

Bij Neêrland: huisgezin.

Zoo overwint de Oorlogshéld

Op Brussel --— Luikenaar,

En wat weêrstreeft, wordt neêrgeveld,

 Hij`b1ijft Veroveraar.

Amsterdam,

27 September I1830.

\

Pry#` 10 cen/s.
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‚ Zoo trad Prins FREERK, als Нега leeuw,

‘Deu stad van Brussel in; l

Zijn naam duurt voort,’ van eeuw tot eeuw,

Bij Neêrlands huisgezin. ‘

Zoo overwint de` Oorlbgsheld

Op Brussel -—- Lúikenaar,

En ,wat weêrstreeft, wordt. neêrgeveld,

 Hij`b1ìjft Veroveraar.

‚Amsterdam,

27 September ‘1830.

_ Prya 10 сели.
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, Zoo trad Prius пшик ,' ais ’fiere leeuw ,

Den stad van ‘Brunel in; l

Zijn naam duurt voort ,’ van eeuw tot eeuw,

Bij Neêrland: huisgezin.

Zoo overwint de Oorlogsheld

Op Brussel  Luikenaar,

En ‚wat. weêrstreeft, wordt neêrgeveld,

~ Hij`b1ijft Veroveraar.

Amsterdam,

27 September 1830.

_ Prg/.1“` 10 сели.





  


