
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

1

https://books.google.be/books?id=uSsUAAAAQAAJ&hl=nl


This is a reproduction of a library book that was digitized  
by Google as part of an ongoing effort to preserve the  
information in books and make it universally accessible.

http://books.google.com

https://books.google.be/books?id=uSsUAAAAQAAJ&hl=nl


LIEDEKEN,

Tot lof van den baron Surlet de Chokier,

als Regent gekozen van Aet belgen-land ,

op den 35 february 1831, van 157 «e«-

jnen Aee/f Ay'er 1 08 bekomen.

L Stemme : van den hovenier.

, Hoord yryen belgs hoord vry republikanen

die nu zoo lang hier zonder vader zyn,

toont du dat gy al zyt regt onderdaenen,

Surlet Chokier trekt ons al uyt de pyn,

hy is het hoofd die ons nu gaet regeeren ,

gekozen van hondert ende agt man,

roept dan gelyk dat hy moet triumphieren,

'tis hy die ons gelyk verlossen kan.

Baron Surlet de Chokier zyt gy vader,

wy zullen u 00k onderdanig zyn,

wy Beigen komen tot u allegader ,

om dat gy ons zoud trekken uyt de pyn,

't hollands gebroed dede ons alle lyden ,

en Vrankeryk de kroone refuseert,

wy hoopen das gy ons al zult bevryden,

op dat den werkman niet meer riskeert.

Deo fabricant en wevers daer beneven,

zal weer als vooren in florantie gaen,

«y aullen niet zoo veel als vooren geven,

4en is geen kroon waer dat wy onderstaen ,

want eenen koning kost veel àen de landen

'tzyn de ministers en zyn grooten staet,

als wy gebenden zyn dan met die banden,

daer eo is niets dat boveu. lieber gaet.

De liebefteyt moet alle menschen pryzen

eeo Opperhoofd kan ons 00k bystand bien ,
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baron Surlet Chok'ier moet m'eer bewyzen ,

ja Belgika zal men herleven zièn,

hy is vand'eerste die vooronskwamstryden

in het congres had hy een groot gezag,

't was hy die zeyde dat wy beigen lyden ,

nu Opperhoofd wel wat een blyden dag.

Het belgenland zal men weer zien erbloyen

'k zeg door het werken van den ambagtsman

en de eeodragt zal door het werken groeyen

het Opperhoofd ons aile helpen kan,

want geenen vorst kan de commerce dwinge

aHs'tdat hy nog veel correspondeert,

wilt dan den lof van 't opperhoofd al zingen

zingt dan gelyk als dat hy triumpheert.

'tÇongres heeft ons gesteh een goede vader

vol van verstant en minnaer van den mensch

dat hy lang leeft roepen wy allegader ,

tot ttoost van 't belgs na ider zynen wensch

try troepen al zullen voor u ook buygen ,

metiloeken moed stryden aïs het moet zyn

dat moet den Hemel en de aerd' getuygen ,

een waeren belgs en vreest voor geene pyn.

Dat gy lang leeft Surlet Chokier verhevea

wenschen wy ai opregten belgikaen ,

dat uwen naem voor eeuwig dan mag leven ,

die voor ons al nu moet als vader staen ,

speelt-pp schalmey oboy<en clarinette,

maekt nu victorie voor.onzen Regent,

slvet de timbáis en blaest maer de trompette

laet ons maer roepen wy zyn al content.
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NIEUW LIE DE KEN,

VAN DB STAD MaESTRICHT.

Stemme : den Dragonder te peirde.

Komt hier vrienden ende vaderlanders,

Vlaender ende gy Hrabanders .

al die genegen tot Belgiba zyt ,

hoort hier'kzal u de waerheyd voorstellea

hoe Ods den vyand komt kwellen,

hoe hy den sleutel van 4 Belgen-land,

heeft met kanonnen mortiers beplant.

Ну heeft met zyn geweld en vreedheden.

g'heel stüstand overtreden ,

en met valschheden de Beigen verhast,

die zy als tigers met schänden,

in stroy bonden en verbranden ,

en als tirannen met groot geweit ,

en onze Beigen ten toon gesteh.

Maer God zal deze vreedheden vrefeen,

hoord alle menschen nu spreken ,

zy willen Maestricht in vlamenin vuer,

maer ziet hoe onze belgieksche schaeren,

alle naer Maestticht toe vaeren ,

om te beklemmen de £tad ende wal,

zy gaen met leeren van over-al.

Men heeft van den vyand afgenomen,

als z'op den weg zyn gekomeo ,

wel twintig wagens met kruyd ende bal,

en middels om nog by te leven,

om aen den vyand te gevçn ,

villen in d'handen van Bélgica ,

maer zy en gaven ach gecn gena.

Men hoord de borgers van honger kermta
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wilt onze kinders ootfermen,

eer wy bezwykeo met ons kinders kleyn ,

men hoortmoeders met kinders daer zugten

geen mensch en kan daer meer vlugten ,

want onze beigen zyn gekampeert,

daer en is niet meer dat daer passeert.

Mec heeft daer al verscheyde gevangen ,

die waeren-in groot verlangen,

door de eilenden van moeders en kind ,

want zelfi bet meesten der booswigten ,

van die moeders al vlugten ,

die g'heele dagen roepen om brood,

want g'heel de Steden is al in nood.

In 't kort zullen wy al gaen herleven,

als den tiran het moet geven ,

aen de belgieken dan is het gedaen,

haest u al gy braef kloeke neiden ,

schoon den vyand hem stelden,

wiltze verpletten die gy bevind,

gedenkt de vreedheyd van «wen vriend ,

ö Godt wilt onze broeders bewaeren ,

dat zy niet kwaelyk en vaeren ,

dat z'overwinnaers der vyanden zyn,

en dat zy alles overgeven,

dat van ons daer is gebleven ,

want uwen naem van den belgicaen ,

zal eçuwig tot een memorie sta n.

LIEDEKEN.

Stemme : En avapt marchons.

Ik moet gaen de beigen pryzen ,

die den vyand dryft van kant,

lof en eer moet ik bewyzen ,

die staen voor het vaderlaod,

20« 4 in Geod nu is gebleken ,

 



daer wy al moeten van sprekeo.

en avant marchons, J - > : -

contre leurs canons ,

à travers le fer, le feu ¿es bataillons ,

. courons à la victoire. bis.

Zy met valsche zedee kernen ,

van buy ten de brugsche po&rt,

niemant kwam van hwo te sebroomen ,

noyt of noyt is het gehoort ,

van het geld dat zy daer smeteu ,

riepen menschen koopt nu eten.

en avant marchons,,

contre leurs canons ,

à travers le fer , le feu des bataillons,

courons à la victoire.

Riepen al dat hy lang leve ,

Frederik onzen souvereyn,

die ons geld en brood zal geveo ,

roept Orangen moet'er zyft,

men zag verscbèyde tot hem keeren,

kwaemen door het geld hem eeren.

en avant marchons ,

contre leurs canons,

à travers le fer , le feu des bataillpns ,

courons à la victoire.

Den kolonel met zyne troepeti ,

hy kwam by dei Gouverneur,

hy en dede niet als roepen ,

neemt den prins nu voor serviteur ,

of ik doen myn volk marcheere» ,

die u zullen masacreren.

en avant marchons ,

contre leurs canons ,

à travers le fer, le feu des bataillons ,

courons à la victoire.

Zoo de Pompiers dit al vernomen,'
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den кот mandant maekt geeo geschrey ,

is daer met zyn kanon gekomeo ,

losten een scheut twee of dry ,

tot den vyand al kwam vlugten,

m'hoorden hun schreeuwen en zugten ,

en avant marchons,

contre leurs canons ,

à travers le fer , lé feu des bataillons ,

courons a la victoire.

Vyftig man wierd daer gevangen t

door'tgewelt van het kanon,

den belgikaen kreeg zyn verlangen ,

die Orangen ovèrwon ,

maer de Bast badde hem versteken ,

от dat 't bloed hem kwam af te lekee.

en avant marchons,

contre leurs canons ,

à travers le fer , le feu des bataillons ,

courons à la victoire.

De valscheyd van de dry kouleuren ,

was ооглаек van de dapperheyd,

niemand kost äen hun bespeuren ,

of het was voor de liberteyt, . - .

den kolonel met de oflicieren i

kan in het kot nu Orangen vieren.

en avant marchons ,

contre leurs canons ,

à travers le fer-, le feu des* bataillons ,

courons à la victoire.

Heer van de Poel lang moet gy leven ,

en gy Pompiers zyt ou al verblyd,

ik moet u al den lof gaen geven ,

die G END zoodanig heeft bevryd,

van ons verraers en dwingelanden ,

zy zullen dienen in veel schänden,

en avant marchons ,
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contre leurs canons ,

à travers le fer , le feu des bataillons ,

courons à la victoire.

G E Z A NO.

Hier ben ik , zeyde Pierhla ,

maer byna gekreveert : »

't word tyd dat ik by uw wat sta', '

zeyd* ik , als't gy begeirt,'

van waer is uwe reyze dan , '

zegt het my ouden braven man ?

uyt t Fort zey Pierlala ha, ha, "

uyt 4 Fort zey Pierlala-

Ik zag geheel het Beigen land ,

met eenen kloeken moed,

tot Brüssel met het zweird in d'hand,

waegen hua lyf en bloed;

Luyk, Namen, Loven en Doornyk,

yegt tegen d'Hollanders gelyky i --

en Gend ? zegt Pierlala ha , ha ,

en Gepd? zegt Pierfoisi b' -

Gend-, was door d'hollanders in 't Strop ,

zegt Pier, verstaet dit wel,

zy trokken al sint Pieters#op. -. 'l\ .'

naer hunne Citadel,

en ik curieus om dat te zien.

wat in dat Fort zoude geschjên ,

ging më, zey Pierlala ha, ha, ч

gintj mé , zey Pierlala.

'K zag daer die mannen ondereen ,

zweeren getrouwigheyd ,

en beloven van noyt te scheen ;

maer 't was er goeden tyd,

zoo lang knabelativwm daer,
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bun vry stela* aen hongers gevaer,

was 4 goed, sey Pierlala ha, ha, ,,

was 4 goed zey Pierlala.

Z y vreesdeo daer noch poer noch lood ,

noch Luyk of Brusseîaer ,

hua hollandsch herte bleef steeds groot ;

maer zy wierden gewaer ,

ais 'i Kielen-heyr han Fort ontzet,

d'iogang van eten heeft belet,

*t wierd flouw ., zey Pierlala ha, ha,

'twierd flouw, zey Pierlala.

Kaes', vleesch en brood gixxg door de keel

met het patater-goed ,

het hollandsch troepken in 't geheel ,

verloor haest huanen moed,

men zag huo met een kleyn geluyd,

regt de aiitwerpsche poorte uyt ,

loopeo , zey Pierlala ha , ha ,

loopen , zey Pierlala.

Ik, zeydc Pieter: stond te zien ,

maer ik moeyde my oiet;

want 'k weet dat m'onder belgsche lien ,

nog hollandsche herten ziet , ' г

nogtans ik pcys 'k geloof en zeg ,

dat zy voor eeuwig zullen weg,

blyven, zey Pitrlalla ha, ha,

blyven , zey Pierlala.

Als '.% Belgen-land geruymt zal zyn ,

hoop ik, цу d'ouden man,

van de zwaere hollandsche pyn,

dat alies < elgaen kan , в

•als wever en spinnersse leeft,

en dat m'ons a'opcenten vergeeft ,

en nog, zey Pierlala ha, ha,

«n nog, zey Pierlala.


