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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Т; wapen, nu of nooit, te wapen!
Neêrlmds volk.7 die“ mam nog Waard!

De hel, in Brussels wal aan ’t gapen,

f

En hong'rend naar den buit der aard,
Dreigt met duizend helsche Spoken ,

1

Uit d’ afgrond grijnzend opgebroken ,
Het Koning trouwe Nederland!—
Te wapen, God en Vorst getrouwen! ‚
Te wapen, wat kan wap’nen houwen ,

’s Konings Woning‘ staat in. brand.'
___.

Te wapen, wakkre Nederlanders,
Vliegt, waar het perk der eer U wacht,
Toont, toont de Belgsche tegenstanders,
Hoe gij het oproer ﬁer veracht;
Verplet, verniel, bij ’t kogels braken,
\Als‘ uw mortieren dond’rend kraken ,
Wat leven heeft in Brussels wal ,

Niet, sparen, neen, eer ’t is te spade,
Neen geen vergeving! geen genade!
’ Nu onherroep’lĳk
у TÍ Ввпавнъ VAL!!!
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Boei uit, van uit den rang der steden;
Die stad, der braven blik onwaard!
Waar eer en wet met voet getreden,
Zich ’t uuigste aan het laagste paart;
Waar valse/Leid, list en oproer kreten,
verweten,
i Zich
En het
lagerondenkb’re
nog, meerzelfs
snood
en fel,
Dan duiv’len, die afvallîg waren,

Die duiv’len, d’ afval schaamte sparen ‚
Als meer dan zij nog, tuig der hel.'
__.

Op, op te wapen.’ kroost dier moeders,
Dat ons Беда/Чаи" heeft gebaard,
Dat helden had tot staat behoeden,

Nassau’s huis en afkomst waard!
Ор , op te Wapen.' Fred’ril:s stander,
ZĳHet
thans
voor Punt
ieder’van
Nederlander,
midden
roem en eer!
Van Brussel moet de naam slegts blijven,
Opdat we in 's lands kronĳken schrijven,

Â” DAT PLUND’RAAI‘IS BRÓEINEST IS мвт мини”!
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Na het lezen van de buiten->
gewone Staats- Courant, van
29 September 1830.
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