
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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OPROER IN BRUSSEL.

Wat schrikbre kreet dringt in mijne ooren ,

Zoo raauw , uit holle borst geslaakt ?

Heeft weer de hel haar gruwbre zaden

Op ons geliefkoosd erf gebraakt ?

Welk schuim durft de oproervaan ontrollen ,

Waar Eerste WILLEM 't Rijk gebiedt ?

Wie is de bastaard ? wie het monster ?

Verplettert hem Gods bliksem niet ?

Het is geen Belg ! neen 't kan niet wezen !

Een zoon des afgronds kan alleen

Den besten Vorst in 't wezen vliegen ,

Het is geen Belg , o Broeders ! neenl....

Zou hij, die in de rij der volken

Voor kort geleen niet meer bestond ,

Die Godsdienst, Vrijheid , naam en welvaart,

Door WILLEMS schepter wedervond ....

مرگودردریمہیہک

Bitter

E امیهرابردهچ,
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Zou hij , gebragt ten top van weelde ,

Benijd door de aarde om zijn geluk ,

Hij , uit wiens hutten tempels werden ,

Nog pas verlost van 't slavenjuk ....

Zou hij den roem , 't juweel der Vorsten ,

Zoo laag verschoppen met den voet ?

Zou hij zijn paradijs der Vrijheid ,

Ons Land , weêr plassen doen in bloed ?

Zou hij .... ondankbren ! bloost van schaamte ,

Geheel Europa klaagt u aan.

Hem , die u troetelde als een Vader ,

Durft gij naar kroon en schepter staan !

Hij, die u heeft ten rang verheven ,

Dat weêr een mond uw name spreekt ,

Hij , die u uit uw niet deed rijzen

Hij is 't , dien gij naar 't harte steekt.

Wat wilt gij ? vagebonden eeren ?

De Potters - schurken om de kroon ?

Wilt gij den nacht doen zegevieren ,1 ,

Loyola's telgen op den troon ?

Wilt gij uw welvaart weêr verbeuzlen ?

Waakt, Belgen ! waakt! of goud en eer

Zijn heen !" - Uw Land keert tot zijn niete ,

Tot slavernij en blindheid weer !



3

Knielt , wreed bedrogen Brusselaren !

Knielt voor den Hemel , die nog waakt.

Smeekt God , dat Hij uw oog verlichte ,

Daar 't vuur reeds om uw schedel blaakt.

en gij zijt verloren ,

Één stap nog , en 't gezegendst oord

Is weer ter prooi aan vroegre rampen ,

Aan domheid , list en broedermoord !

Één stap nog

o Dierbaar Vorst ! vergeef hun dwalen !

't Verraad zal u geen wonden slaan :

Neem , neem uw snood misleide kindren

Nog eens in liefde weder aan !

Maar , gaat de misdaad voort in gruwlen ,

Hier , zweren wij bij duren eed ,

Hier vindt gij harten , die u minnen ,

Hier armen tot uw dienst gereed !

Amsterdam .

H. J. F.



Te AMSTERDAM , bij

de Wed. L. VAN HULST & ZOO N.
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