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automatisch zoeken.
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+ 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.
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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
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T RE U R-G E 2 A N G,

over de dood van den graf Felix de Merode,

overleden tot Mechelen den 4 November 183o.

Stemme: Troubadour.

Treurd belgen, treurd trekt aen uwe rouwe kless

Ten ,

Apolo ſpeeld hier op een treur accoord, * -

het traenen vloed uw droefheyds klagt vermeeren

over een held wiens weerga noyt gehoord,

door d'oorlogs-gevaeren, in 't bloeyen van zyn jae

fen, -

ſief den graef de Merode voor zyn land,

door belgen iver diep in hem geplant,

Ons dapper held uyt edel ſtam geboren,

verliet zyn edel huys en echtgenoot,

in heeft een haet aen Naſſouws ſtam gezworen,

ſityd voor zyn vaderland met liefde groot,

hybreekt die ſterke banden, dryft hier nyt onze lane

den, -

die ons vyftien jaar lang hadden gekweld,

zyn meeſt verjaegd door onzen kloeken held.

Door geen hoogmoed of ambtzugt aengedreven,

leen myt liefde voor zyn land en regt,

Want geen bediening wilt hy zyn gegeven,

Inter als een simpel soldaet in 't gevegt,



( * ) *

die onzen Graef in groot gevaer bevonden,

't meeſte gevaer btſpringen om dan vyand te dwini

gen »

als een brieſſchenden leeuw vogt hy voorwaer,

die zynen band los brak van vyftien jaar. «

Maer door zyn moed en drift zoo ver gedreven, is
heeft hy den vyand als hy zyn kanse voud, w

hem in zyn bil een felle wond gegeven,

dat 't edel bloed beſproeyd den Belgen grond,

door moed gausch boven maeten, wilt hy ſlegts "

't veld verlaaten, - -

maer door 't verlies van zyne kragten reyn, º

wierd hy gepraemd t'ontwyken 't oorlogspleyn. |

Hem word terſtond de noodige hulp gezonden,

die toekwam aen zyn daed en edel ſtam,

daer hy nochtans maer kleyn verdriet in nam,

geen konſt kan hem genezen, men heeft hem klaer

bewezen,

dat hy moeſt lyden op zyn ſmertend bed,

dat 't edel deel wierd van zyn lyf gezet. t

l

Met groot geduld heeft hy de ſmert geleden, is

alleen zyn wil geſteld in 's Heerens haud, | |

en heeft den grooten God zeer ſtreng gebeden, "
om hulp en voordeel voor zyn vaderland, Il

naer zyn eygen verlangen, heeft hy met vreugd ont: :
fangen, -

de rechten van ons waere Kerk bekend, in

door den Ards-Biſſchop van Mechelen present. 's

Zyn vrouw en naaſt beſtaande vrienden kwamen | |
gaven hem hulp en trooſt rondom zyn bed, t

*.
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maar geene vrouw ofmaegdſchap is bekwaeme » "

dat zy de dond het voornemen belet , , .

zyn ziel is 't lyf ontweken, geen menſch en kan

meer ſpreken,

een jaar in zyn zilte traenen ſmelt,

om het verlies van zoo een vriend en helde

6 Waeren vriend zoo vroeg van ons ontnomen,ruſt in den Heer in d'hoor" Hemels-schaer, g

wy hopen eens by u te zullen komen ,

en te genieten 's Hemels vreugd te ga" , ,
wy zullen ons gebeden, aan God voor u beſteden,

gelyk den wierook n" den Hemel zweeft ,lgs die leefd. w

NIE uw LIE DE KPN

Op de brandstinge van Antwerpen

StemIIle 3 - - - - -

Men hoort niet anders als droefheyd in

De zee is noyt zonder baeren

ons lan

den, - w

dat de hollanders begaan ten allen kant,

hy komt Antwerpen nu teenemael verbranden,

#t hen zal dienen voor eeuwig tot een ſchaad,

van zoo veel menſchen door het vuer te vernielen ,

met zyne heiſche congreve Pylen by ,

Belgen last ons hem volgen op zyn hielen,

#gten tot dat ons landen zyn vry

Het oorlogs vuer dat kwam dier uyt te braken,

-

in alle peelen van die ſchoone ſtad, -

-

Een hoorde niet als alle muggen kraken,

en alle menſchen elk koos al niet een gat,

al om zyn dierbaer leven te behouden,
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moeſt hy gaen vlugten van d'een naer d'ander kant »

het grof geſchut dat kwam hem te benouwen,

van uyt te ſtaen zoo een geweldig brand.

d'Haubitzers kwamen in de ſtad gevlogen,

al van de ſchepen en ook van het kaſteel,

met roode ballen kwamen zy opgetogen,

daer was by nae geen buys dat bleef daer geheel,

men zag daer alle kinderen en vrouwen,

vlugten de een of d'ander poorte uyt,

den ſchrik die kwam hun herte benouwen,

terwylen maekte den kaesboer daer buyt.

Den generaal van deze bend barbaren ,

die word genaemd onverzaeden Chassé,

die met zyn branders t'samen allegader,

en Saxen Weymar deed ook in 't branden mé,

z'hebben door 't branden zoo menig duyzend men

ſchen , -

die nu zitten te zien al op het zand,

ik zoud het aen mynen vyand niet wenſchen,

van hier te zien al hun ſchoon goed verbrand.

Alle de borgers die bidden om genade,

al aen den Hemel om dat barbaers geſlagt,

zy ſchoten daer zoo wel by dag als nagt,

tot dat op 't leſte ook kwam af te branden,

den entrepot tot Antwerpen die ſtad,

h

maar al huu ſmeeken en koſt hun niet verzaeden,

j

van zoo veel menſchen dier hebben afgemat.

Laet ons voor eeuwig nu baet op Holland dras
g80 ,- . . .

dat hy ons Belgen landen heeft verdrukt,

ws zullen hem nu geheel ons land uytjaagen,

hºn is nu van Antwerpen voords gerukt,

wy zullen hun zoo wel by dag als nagten,

nu gaen vervolgen met gaefch ons kloske magt,

en nu te ſam, in ſtellen al onze kragten,

etn dat hy zto veel menſchen heeft vetſmagt,
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vo Lºk s-G E z A N G,

Stemme: allont l'enfant de la patrie.

Een prins van 't laf naſſauwen bloede,

riep aen zyn volk als dwingeland,

trekt op en rooft voldoet uw woede,

zoo gy myn vaen in Brussel plant,

en te werpen weer in slaverny,

maer neen de belgen blyven vry,

of willen voor hun vryheyd sneven,

en koelt en koelt uwen moed,

v0or 't vaderland en 't snood hollandsche bloed

't Kanon liet zig haeſt dond'rend hooren,
4

wel loopt uw vorst toch te gemoed ,

200 gy hem pedrig valt te voet,

mier onder jok der dwingelanden,

zult gy uw hoofd nog wederbien,

neen belgen dit zal noyt geschien,

| breekt voor atyd die slaefsche banden,

te wapen, enz.

Het belgen bloed is aen het stroomsn,

dit edel bloed valt op u neer »

0 Frederik die ons wilde toonen,

met 't woord van Willem zonder ver, bis.

gaet loopt en werpt voor zyne voeten,

€ -

ſºm: " "Wel mtr
ºp wie - #

py e | . -

bis.

den snoodaard meynd ons te doen beven,

*

te wapen borgery bescherm uw lyf en goed,

?



( 6 )

uw heuveldaen ,

zyn geslagt voortaen 9

edryf zal boeten »

de teekens van

zegt hem, dat
uw vred' zyn l008 b

te wapen , euze

Triumph, triumph wy zegenpraelen,

't geluk bestraelt den vyands held »

het regt moest d'overhand behaelen »

den vyand is neergeveld » bis.

het volksken dat ons dierf trotseeren ,

vlugt over Moerdyk snel naar huys ,

weg, weg, loopt maer gy vreed gespuys ,

wy ga en in Holland u braveeren »

te wapen, enz•

Kloek aen wykt n

wiens roem zo0 zuyv'r

gy moet uw dwingelan

eer gy nog de vryheyds

, # het diepste der mo" »
vervolgt dan lasaten unoordenaer »

geen heyl geen rust voor den barbaer,

voor dat den vryheyds-boom zal wassen ,

te wapen, enz

iet 6 dapper belgen »

e straelen schiet,

Tº Lo Fo e zand:
stemme: den welgeziden "t

Lest eenen boer eens kwam doorzien,

den ſtart van alle manº
al van princen en van koning,

my dunkt hy zeggen kan,

veel liever ben ik eenen bOEr »

ds magt verdelgen ,

vrugt geniet, bis.
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van uw uveldith geruſt in mynen ſtal, •

te ſteken" dig voor" als zoo hooge verheven te zyn ,

sy0 % in, I verwagt een zwaar geval.al
iſ. 1 bot

teſt be 'n 1005 bedryf "
Al is den Paus van Roomen groot,

Ella ſ zter wonderlyk geagt

iumph Wy aan?" 3 al kuſt hem ider-een den V08t » -

"### al heeft hy alle magt, • :

hand bihitlin' veel liever ben ik eenen boer »

h

lt den

hier buyten onbekend,
als rekening voor menig ziel,

te geven in preſent.

Al heeft den koning op zyn hoofd »

en kroon van louter goud,

al woond hy in een ſchoon paleys,

een koſtelyk gebouw,

nog liever ben ik eenen boer, , - .

met eenen ſlegten hoed, .

als van den armen akkerman,

te haelen al zyn goed. -

Al heeft den Biſſchop een preſent,

de goude koorkap aen,

al mag hy met den gulden ſtaf,

of met den Myter gaeu , - - - - -

nog liever ben ik eenen boer , -

en gaen agter den ploeg,

als rekening voor menig ziel »

te geven laet en vroeg

De Princen en Edeldom ,

zy maeken goede cier , . -

gezid"" ! met rhynſchen wyn en wild gebraed,

" - , den welé dood" en daer by uytzet bier,

stem" , tens kwam nog liever ben ik eenen boer »

eepe" ## - en eten boekwey bry,
# # # #oſief' als met hun in den ſtryd te 3300

ſtart jpceſ' #ſ #ſt, den degen aen de Zy. - w

Ze ſ!

ik geſlf

is,
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Al wint den procureur veel geld,

en ook den advocaet, -

al met de pen in hunnen mond •

bedryven zulke kwaed,

veel liever ben ik eenen boer »

al met myn ſpae in 't veld »

- als te floreeren gelyk mynheer ,

met arm en weeze geld

Al is mynheere den paſtor,

voorzien van torf en brand,

al heeft hy lange rokken aen ,

de moffel aen de hand ,
nog liever ben ik eenen boer,

en lyde zomtyds kouw,

als preken en ſtudearen moet,

en leven zonder vrouwe

Al woond den koopman in de ſtad,

zeer magtig ende ryk,

al loopt hy op zyn muylkens zat,

en treed hy niet in 't ſlyk ,

nog liever ben ik eenen boer ,

hier buyten ongeagt, - ,

ik blyf in mynen ſtaet content,

en ik lache met alle de Pragt
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