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U T f T R E K

Der dagblaedtren , over de weérgalooze gebeur

tenissen tn- en rond Brussel, sedert si sep*

i tember tot 4 october 1830.

Den 11 september gaf prins Frederikeene prccli*

matie uyt , wset ia hy a?n de brave Brisselaeren te

kennen gaf dat hy met zyn volk hunne mueren

ging oaederen; dat hy gebood uyt kragt der vetten

en als erfgenaem der ktoon , dat alles in goede or-

den en rust moest zyn : de officieren , de soldaten ,

zeyde hy , vereenigt onder de vaandels van eer en

vaderland zyn uwe medeburgers , uwe vrienden

in brosdérs : zy komen geene vraek nemea maer

de rust bandhaeven , een mildaedig mensen ver

geet ligt de hegaene misdryven. Hy wilde dat alle

vrimdelingen , die tot dep onderstand van Brussel

watren gekomen ongewspent nae bun land weer

keerden , bedreygde deweerstrevers te vsrvolgen

en als misdadigst! te straffen.

Gelykaen de ptoclamatie* kwamen zyne troepen

den 13 sept. langs de tcbaerbïsksfebe e» lovensche,



poorten de stad ia ; biest wierden cy gewaer boe

vriendelyk zy van de dappere B<lgen onrhaelt

wierden , hunne mitraille en ander geschut weer

hield wtlhaest huo eerste voornemen : hunne arti-

lerit zette zig voor de onze ; het getal van ballen en

kogels die in dt stad geschoten wierden , schenen

«ene bagelbuy in hét patk en omliggende straetrn :

de bollanders drongen tut in de nieuwe konioglvke

straet , ten hevig gevegt hadde aldacr plaets docr»

met verliet van weyoig volk.

Gedutrende dezen voorval in de bovenstad ,

kwam een groot detachement hnssaren en voetvolk

aen, langs de vlasmsche poort, dwers door de

gehevene barricaden j men zag welhaest een groot

getal burgers ban te gemoet gun , zy tastte hun

dapper aen , en dwongen de gtoote menigte , naer

vele gedood te hebben, te wyken. Den kolonel dtr

hussaren , wierd van het getal der krygs gevangen ,

beoevens den aide-de champ van prins Frederik en

verscheyde andere officieren. Oete attaque aen de

vlaemsche poort dede de hollanders welhaest eeneo

walg krygen, tig langs dien kant nog te wenden.

De benedenstad bleef zonder troepen.

Tegen den middag de soldaeten die in bet park

watten wierden met groote dapperheyd door de

burgers aengetast ; gedutrende vier uren tyd wierd

er ooophoudelyk geschoten , het welk den vyand

veel volk kostte ; onze artillerie toonde eenen

weergaioozen moed. Eene party soldaeten omtrent

ten twee oren , die in bet park waeren , offerden

zich over te ge '«o , de officiers met den degen om

leeg , en de soldaten met de kolf van het geweer ia

de locht kwamen nae de burgers toe, maer plotse

linge, den tffi:ier commandeerde hun vuer te ge

ven, waer door verscheyde burgers onvtrwagt

gekwetst ep dood bleven.
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regen den zes uren 's avonds kwamen'** «oo

burgers van Wavres toe , die tot zes uren en

half dapper vogteo : den nagt witrd io tust over-

gebragt.

Den «4 's morgens begon bet gevegt op nieuw ,

dt alarme klokken luydden op alle de torens , tneo

hoorde niet dan trommels »n trompetten , van Hal

ls , Oosselies , Braide la Lieux Genappes , Wi.

ttrloo , Nlevelles , Hucle , en meer aodere steden

to dorpen kwam er »olk aen , men vogt hertnekkig

den geheeleo dag , de volgende dagen nam de aen-

komst van onderstand meer en meer toe , van om*

«reeks Cbatleroy, van omstreeks Btrgen (Bou-

uinage ) van de kanteo van Namen , enz.

Men kan zich geen denkbeeld maeken, hoe dap

per er gevogten wierd , dappere vrouwlieden met

neken griffels , laocen en anderen omstandigheden

gewapent dweersden de miirailles , en drongen op

den vyand aen, kinderen vso ia k 13 jaereo , ne-

vens de grysaerts , zag men onder de wapens ,

onder bet geroep van vryheyd en vaderland; de

onweer staenbaere luykenaers vogten als leeuwen ,

den dapperen canonnier met zyn honten bten .

rudtn krygsmao , pointeerde op zulk eene oor*

logkundige wyze , dat hy met zyn vier stukskens

grof geschut een groot getal hollanders sneuvelde ;

eene bagelbuy van ballen laogs den kant van bet

hotel bellevne , viel op de bollanders , die dese

wandeling hielden; de artillerie die buyten Bros»

ter waeten , schoten met gloeyende ballen op de

stad , verscbeyde obuiseo vielen ér in straeien ra

huyzen , de schoone macége , en een boys in dt

konioglyke straet wierden de prooy der vlammen;

vele huyzen wiercea donr dt bollacders gtplnfi*

dert : eyndeling natr vyf degen dapper g*vogten

'e bebbtn , binnen en rond de stad k wictdtn de
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hollanders door de kloekmoedige belgen tot twee

uren van Brussel verdreven.

Wy zullen de lezers niet doen sidderen met hun

tt schryven de onmenschtt uyrwerkingen , van

brandstigting , roof, moorderyen *n Vetkragtin-

geo , gepleegt door de hollanders in bunnen af

legt ; tnaer wy zullen de gedagtenis voor eeuwig

ia uw boezemen , in het overwegen hoe vele bel-

Ren het slagt-offer der vryheyd , en vaderlands

liefde geworden zyn ; nogtans dat het getal onzer

doode macr nauwelyks in een derde bestaet by

dit der vyanden , verbeeld u het patk en straeten

overdekt met dooden en gekwetsten van weder-

kanten ; ziet daer eene vrouw treurig het doode

lichaem van baeren dapperen man bezigtigen ,

ziet gints, zelfs deb man bet doode ramp vao

zyne heldhaftige vrouw aanschouwen . de ouderen

de dood van hunne zoonen betreuren, broeders

en zusters , om hunne gesneuvelde broeders en

zusters weenen! Vrienden de doode lippen hun-

riïr vrienden kussen ! ziet rond in vérscheyde

hospuaelen het groot getal der gekwetste , door

boe*, kogel, mitraille , of te zwaVr hunne 'lid-

matten gehinderd ! en dit gebeurt alles voor ceo

hoofd : of voor vryhsyd en vaderlands 'liefde !

Geduereode het gevegt hadden de hollanders

hunne gesneuvelde meac-broeders op versebeyde

plaatsen aen boomen genagelt , om 'er de belgeo

re doen op mitrailleeren , en dus dagten zy ,

onnooaig poer en lood te doen verschieten , een*

groote menigte dooden van bun lubben zy ook

in cenen diepen stesnput geworpen, d;e zig in

het park bevind ; vele cadsvers uytgestrocpc , zon

der zelfs eenige aerde of blaederen te gebiuyïten

ten eynde hunne naektbeyd te dekken.

Men heeft een nieuw kekuef gew.yd , alwier
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men on re dapp«e belgen , dit voor vryheyd en

vaderlands liefde ban bloed gestort hebben , te

saemen te begraven. ,1

Oen nacbt van den 18 september, beeft noch

eenen scbrikkelyken brand plaèts gehad omtrent

het feoninglyk p»l»ys , versebeyde huyrcn zyu

den roof der vlammen geworden , en men kent

de oorzaeke nikt, uiids dit hnyzeo alleen door

soldaeten bewoont waertn , aen dry boeken gclyk

beefe men den braad ontdek'.

Mynhecr de Potter is langs Enghien en Halte t

i;eo 19 september om zes uren 's avonds te Brus

sel aengekomen »' langs de anderltcbrschc-poort ;

meer als ao.ooo menseben kwamen hem te ge-

moet : mans , vrouwen , kinderen èn ouderlin

gen van alle slich , onder het geroep vaa leve

De Potter ! leve onzen verlosser. Zyn rytuyg

wierd uytgcspannen , en niet door mtnschen

gettokken, maer door meoschen g*draegee , toe

aen het stadhuys , van zyn rytuyg afstappende,

wierd hy op de ermen van het volk op het stad.

boys gedraegen , meer als thien-duyzend men.

scben waeren op de merkt ; men boorde niet

dan vreugd* geroepen , van leve De Potter !

leve den verdedigtr van ome vryheyd ! leve dt

belgent enz» Met nadruk heeft hy onze gebles.

seerde bezogt ; cene voldoende aensprak heeft

by aen brt volk gedaen.

i .
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NIEUW LIED E. KEN,

Op den bijden oogenblik van de werminninge

van de fortificatie van Cend.

Stemme: van den Handel.

Dank du den God der eiuwightyd ,

die de stad Gend alhier vcrblyd,

God hetft u zeer bewaerd, en tot na gespaert ,

schoon men trearig vreesde,

tnaer door de kragten van den belschin lei uw t

verdreef den hollander met kleyn geschreeuw ,

xy wierden weg gebragt , door de belgen hun kragt

al by nae in den cagt.

..-'''. '

- Ce Potter ons voorstaendtr «iet,

heeft ons gebragt nyt 't grootst* verdriet ,

van alle dwing'landy , belgen weest nn rry ,

door Gods milde gaven ,

die ons van den hollander heeft verlost ,

fchoon dat bet veel belgisch bloed her ft gikost ,

toept ou ten allen kant , door g'heel ons vaderland ,

den belg' heeft d'overhand.

Van Julius Caesars tyden af,

van dan wanen de belgen straf,

tot nn op dtsen tyd , hebben de vryhsyd ,

door buo kragt bekomen,

in de maend van October negentien ,

heeft men in stad Gend een vteugd gewen ,
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d* bollanden rebel, die moesten sventwel,

wlaeten 't citadel.

God gerfc dat wy nog langen tyd ,

na mogen leven in vrybeyd ,

in wy als broeders-scüaer , leven met malkaer,

tonder angst of vreeze ,

daerom gy belgen die met zweird In d'hand ,

'liyd gescreden hebt voor *t vaderland ,

(y vogc met kloeken moed ,

ngen *t hollaodsch gebroed, met cenen i?er goed.

Leve lang brave Brutselaeren ,

Verloitert van om Nederland ,

Den beer de Potter, mag hem verklatren ,

Tegen d'bolJanders zyn grootsten vyand.

'..'..' J.J ..-.5 ,V,iu', ;. - 1' .. v ,
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VICTORIE DER BELGIKEN.

Stemme: fa» <fe £/oe£e Belgiken.

Het land is vol vreugd, men ziet i'allen kanten ,

van de belgiscbe jeugd , hunne vaendels planten ,

't is blydscbap en glorie , die wilt nu bekomen ,

rfeor 0»ze victorie , moeten wy niet sebtoomen.

O Brussel vol prael , me» z«/ « gedenken ,

ow rf«f me» u zat den lauwerier schenken ,

gy bebt onzen vyand, eerst willen verjaegen ,

aie met hunne natie , ons droevig kwam ploegen.

Watren Belgikaen , en wilt niet meer zugten ,

staekt al u getraen , den vyand met vlugten ,'. '

door de vroeme daeden , van de brusselaeren ,

zal men ?allen kanten , bunnen lof verklaeren.

Het braef Luykerland , kwam bulpe te bieden, ,

ow <faf den vyand , van. ons weg zoud vlieden ,

o* Gorf »<»« £/'«■ £oi>«tt , w/7/ ons ondetschraegen ,

«« dat geenen vyand , o»f meer en komt plaegen .

Men zag Rousselaer , «h ook Kortryke .

/« vreugd met malkaer, bunnen iver blyken ,

2jr hebben bun t'samen , naer Brussel begeven ,

ow zoo met betaemen ,. te vegten voor 't leven.

Men ziet over al , de kokarde draegen »

S Belgien vol prael , wilt nu u behaegen,

wy leven in vrybeyd , in vreugd met malkander ,

God wilt ons behoeden , om noyt te veranderen.

Daerom Belgien al , wy zullen herleven ,

om den Opperal , eer en lof te geven ,

lang leven de menseben die ons nu regieren ,

dat is al ons wenseben , ons wel te bestieren.

Word vttkogt door Sybens ca Compernolle*






















