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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BESCHRYF vAN ANTWERPEN.
Ik zegge dat den 23ste in Lier in Bra

band waeren eenige afdeelinge, die by de
borgers waeren gelogeert en de rond Lier,
Waerzy de borgers meer deden geven als

zy hadden, maer het legioen van Brussel

en Loven hebben dat gehoord met een
legioen van Luyk, waer een en kanonnier

by was met een houten been, en zyn ge
hun gedefendeert, dat zy gevlugt zyn langs

komen tot in Lier en hebben zoodanig

den steenweg van Antwerpen, waer zy hun
zoodanig geweirt hebben dat den steenweg
van bloed overstroomde en met doode

bedekt was, dat men niet en kon de pas
Beeten, maer dien met zyn houten been

heeft hun voords gejaegt tot binnen Ant
werpen en hebben de belgen in Antwer
pen gelaeten met meyninge van hun alle
te vermoorden, maer zyn overvallen ge

"eest van de belgen, want ontrent vier
duyzend mannen zyn moeten vlugten naer

het arsenael, waer daer veel van gevangen
en gesneuvelt zyn , maer dan hebben de

hollanders uytgevonden om de gevangene
los te laeten van St. Bernard, die zy klee
den als belgen; maer men word het haest

gewaer en vele zyn gedeserteert en dood
gebleven, dan begonst den commandant
Chassé en schoot het vuer in den entre

pot, Klooster-straet en Vodde-straet en
schoot daer vele huyzen plat en meynde
met zyne fregate alzoo de gansche stad
in eenen puyn hoop te schieten , maer is
wederhouden door de belgen, men zegt

de schaede te zyn dertig millioen van den
entrepot en huyzen, waut zoo een vreed
heyd is noyt gehoort, men heeft hem
dan gevraegt aen den commandant Chassé
om te capituleeren, hy heeft geantwoord :
dat hy het kasteel niet overgaf zonder be
vel van den koning zynen meester; dat

hy voor het voordeel der stad, eenen wa
penstilstand aenveirde # de volgende
voorwaerden: Dat men alle middelen van

verdediging staeke : Dat geenen gewa
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1 penden man zig op het pleyn of ontrent
het kasteel vertoone ; Dat men geene
vyandlykheden uytoefene tegen de vlote
van Z. M. die in de Schelde ligt; Dat
men de levensmiddelen in het magazyn.

van Rivoli geplunderd wedergeve; den
wapenstilstand alleen had hem belet krygs

benden tegen de plunderaers te zenden.
Den consul van Amerika en andere heb-.

ben verklaerd dat zy van Holland schae
deloosstelling zullen eysschen , de koop
vaerdy schepen zyn sterk beschaedigd,
eenige byna verbrand; dus heeft Holland
aen alle de volkeren den oorlog verklaerd;
het arsenaet en een deel van het stadhuys

zyn in assenen geleyd; den toren van Onze

V. kerke is door vele kanon-ballen be
schaedigd; het gevangenhuys is ook afge
brand en dus zyn de gevangenen in vry
heyd, en men was de vlammen nog niet

meester den 28, ten 9 uren 's morgens: de
have heeft bezonderlyk geleden en men
rekent de geheele schaede wel op 5o mit

lioenen guldense

&

GEDENKWEIRDIG LIEDEKEN,
Van het bombardement van Antwerpen, op
den 27 october 1830.

-

Stemme : Van den dragonder te peirde.
Komt hier braeve al die willen hooren,
en wilt u niemand niet stooren ,

als gy aenhoord zoo veel vreedheyd begaen,
in Lier en d'omliggende streken,

- -

een menschen herte moet breken,
hoe dat d'Hollanders daer als tiran,

hebben veel vreedheyd aen 't volk begaen.
Maer God zal zyn vyanden niet spaeren, .
hoord eens hoe zy zyn gevaeren,
zoo haest de belgen dat hebben verstaen,

zyn zy daer als leeuwen gekomen,
d'Hollanders hebben 't vernomen,

en daer gevogten met groot geweld,
en veel hollanders zyn daer verspeelt. Men zag daer niet als stelen en moorden,
en branden al dat men hoorden;

van Lier tot binnen d'Antwerpsche stad,
waer zy hun nog meynde te keeren,
-

l

om hun alzoo doen te eeren,

maer de belgieken door dapperheyd,
zyn d'overwinnaers van dezen stryd.
Zoo lang als er een mensch is in 't leven,
moet men de eere doch geven,
aen onze vrienden den Brusselaer,

die waegd zyn bloed en het leven,
om ons den vrydom te geven, ,
zy stryden kloek geven geen gena,
tot lof en eer van het Belgica.

6 Godt vlugten op de citadelle,
die hun met vreedheyd gaen stellen,

tegen d'Antwerpsche borgery,
, met hunne kanons vier en ballen,
schieten zy van 't kasteels wallen,

dry dagen lang altyd op de stad,
huyzen en kerken schieten zy plat,
Men vraegd of hy 't wilt overgeven,
wilt hy behouden het leven,

-

antwoord van neen zoo lang als hy leeft,
dan hoord men niet anders als kermen,
Jesus wilt ons al ontfermen ,

.

-

ziet onze huyzen zyn al verbrand,
met vrouw en kinders al aen de hand.

e

Men zegt ontrent de vyftig millioen,
hebben dhollandsche kapoenen,
-

schaede aen deze schoon stede gedaen,

den entrepot en schoon kerken,
en huyzen zoo men kan merken,
en 't meesten-deel van de klooster-straet,

Antwerpen is in een droeven staet.

Men zag daer menschen veel op de straeten,
van hun vrienden verlaeten ,

ja zonder woonst en alles ondbloot,
die daer met kleyn kinders weenen,
al waer u herte van steenen,

-

moet men beklaegen den dag en wer,
als den vyand kwam hier in bestier.
Maer God zal zyne vreedheyd wel vinden,
den commandant heeft geen vrienden,
-

hy moet verlaeten kasteel en zyn magt,
en al zyne magazynen ,

eer hy daer uyt mag verschynen,
moet hy gaen keer en met zyn verstand,

by zynen meester in 't kaesen land.
Loft God dat hy den vrede verleenen,
hy ons trekt uyt het weenen,

dat

en onze broeders al die belgen zyn,

-- - - -
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roept dan dat zy lange leven,
die ons den vrydom al geven,

roept vivat Belgen dat gy lang leeft,
die den vyand overwonnen heeft.
GEZANG , van den ouden Pierlala , gyne
voyagie door geheel het Belgen-land, sedert
de omwenteling.
Zoo haest den ouden pier
van in zyn graf beyond,

la la ,

als dat geheel ons Belgica,
kloek in de wapens stond,

zeyd hy 'tij # dat ik gaen zien ,
wat met d'hollanders zal geschien,
past op zey Pier la la ha ha ,
past op zey, Pier la la.

Hy zag Brussel en Luykenaer »,
met eenen kloeken moed,

oorlogs gevaer ,
waegen hun lyf en bloed,

trotseeren het

in park en straeten overal , . . .
brengen de Hollanders tot val ,

vegt toe zey pier la la ha ha ,
vegt toe zey pier la Ha.

Hy zag het kloeke houte been,
met zyn stukken kanon,
pointeeren just en ongemeen,

-

waer door hy kloek verwon ,
.
d'Hollanders met g'heel hoopen slaen,
voor d'armen van de Belgen staen,

bevreest zey pier la la ha ha,

bevreest

zey pier la la.
In park en straeten overal,
schoot men van wederzey,

met kogels, bommen en met bal,
de Belgen riepen wy,
willen sterven of winnaers zyn ,
-

verlost zyn van d'hollandsche pyn,
schept moed zey pier la la ha ha,

schept moed zey pier la la.
d'Hollanders vlugten gansch bevreest,
uyt Brussel tot hun schand,
elk riep met vreugd van minst tot meest,

den vryboom is geplant,
den Belgschen leeuw zyn tanden toont,
den dapp'ren met lauwers bekroont,
met regt zey pier la la ha ha,

met regt zey pier la la.

-

z

-

-

Pier die vertrok nae 't gendsche fort,
daer het nog hollands was,
maer zy vertrokken g'heel in 't kort,
gansch spoedig ende ras,
langs Lokeren na Sint Nicolaes,

'k gaen med zey pier nae 't land van Waes,
en zien zey pier la la ha ha,
en zien zey pier la la.

In, en langs den antwerpschen kant,
maekt d'hollander hem sterk,

waer dat wy hooren tot hun schand,
werk,
van branden en van moorderey,
door hun begaen langs alle zey,
baerbaers zey pier la la ha ha ,

# schrikkelyk

-

baerbaers zey pier la la.
Nogtans
geenalsmoed
er gespaert,
elg vegt
den word
leeuw,
*

den

y onder waeren eed verklaert,

met een dapper geschreeuw,
"ourage mannen, vegt met moed,
Waegt uwen laesten druppel bloed,
Voor 't regt zey pier la la ha ha ,
Voor 't regt zey pier la la.

-

Doch het is drukkelyk om zien,
zey pier langs dien kant,

zoo menige vermoorde lien,
zoo menig huys in brand,
zoo menig braven man en vrouw,
in den gevaerelyksten rouw,
't is droef zey pier la la ha ha,
't is droef zey pier la la. “

Ik hoope dat den goeden God,
zegt dezen ouden man,
wel haest verbet'ren zal ons lot,
laet ons hem bidden dan

dat het vermaerde Belgen land,
mag overwinnen 't vreed. Holland,
ons wensch zey pier la la ha ha,
ons wensch zey pier la la.

GEZANG TOEGEPAST OP HET PLANTEN
*
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BOOM VAN WRYHEYD,
Stemme: van de Liberteyt.
Wat moet men nu meest verheffen,
en geven den vollen lof,

om den regten zin te treffen,
au in deze schoonen lust-hof,

het is de vryheyd verheven,
die men bemint ten allen tyd,
viva ons Gouverneurs beneven ,

en ook den boom van de vryheyd

Komt mn jongheyd van land en steden '
en begeeft u tot het werk,

en spiert geen moed of jonge leden »
u lichaem met wapens versterkt,
wilt den edelen boom bevryden •

voor ons verdrukkers t'allen tyd,
en den vyand kloek bestryden,
voor den boom van de vryheyd.
Ziet onze kloeke Brusselaeren ,

en onze luykenaers daer by •
parisiens met volle scharen. •

menig steden breet en wyt'
komen tot den boom getreden.'
en zy roepen overluyd :
viva ons brave overheden •

.

..

en ook den bºom van de vryheyd
Den dag en zal ik niet vergeten,'

den twintigsten van october maene '

-

->-

7

op dat een ider zoude weten,
dat Brussel de kroone spant,
jaer acht-tien-hondert dertig benevens,
zag men dien boom met vlyt,

planten door hun overheden:
roepen viva de libertyt.
Voor het lest die ons beminnen,

en vegten voor de vryheyd,
komt wilt hier het werk beginnen,
en toont u genegendheyd,

voor den boom in vreugd te groeyen,
die men eert ten allen tyd,

w

-

dan zal men in vreugd zien bloeyen,
den vreugden boom van de vryheyd.
W ICT O R IE- GEZAN G,
Van de dapperheyd der belgen, getoont in de
laeste dagen van September 1830.
Stemme: Ah! quel plaisir d'étre soldat.
Het jaer achtien honderd dertig,
-

eeuwige geheugenis!
't begin voºr waere Belgen smertig,

m'hopt dat 't eynd' vol vreugden is,

wy gehoorzaemden eenen koning,
smeekten hem te zyn bevryd,

r

van slaverny in ons wooning,
met gegrond en wys beleyd ,

zyn strenge wetten, wilden beletten, bi,
de belgen, hun liberteyt,
hun liberteyt.
bis.
De Potter die wierd gebannen,
om dat hy ons rechten wees,
groote, dapp're, brave mannen

hebben voor onregt geen vrees,
er viel in Vrankryk veel regen,

't druppeld hier dien zelven tyd,
't belgen bloed nimmer verlegen,
als hun regt hun wierd ontzeyd,

wierden
bevogten, van veel hertstogten, ye
bi
hunnen wensch, was liberteyt,
was liberteyt,

bis.

Zoo haest dat de brusselaeren,

hoofden van ons Belgen-land ,
met de dapp're Luykenaeren ,
't belgs vaendel hadden geplant,
onzen leeuw toonde zyn tanden '-.

en men openbaerlyk zeyd'

zyn klouwen en belgen handen,
zyn kloekmoedig en bereyd

- --

-

om te gaen vegten, voor onze regten, bi,
wy willen de liberteyt,
de liberteyt.

Men kwam aen den koning vraegen,
de scheydinge van Holland,
hy hoorde niet naer ons klaegen,

-

wild' ons houden overmand ,
had hem dit konnen bclieven,

men hadde met liefd' en vleyd,
den Oranje tak zien grieven,
voor eeuwig of voor altyd,

-

en jeugdig groeyen, en stadig bloeyen, }k:

#is

op den boom der liberteyt,
der liberteyt.
bis.
Maer neen: geweldenaryen ,

*

heblust van het trotsch Holland,
baetzugtige, vreed' partyen,
die wierpen dit zoet van kant:

zelfs de beyde Konings Zoonen,
met een hert vol geveynsdheyd,
die wilden aen Brussel toonen,

dat aen hun niets wierd ontzeyd,

dat hunnen vader, en zy te gader,
ons schonken de liberteyt,
de liberteyt.

't
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Men ontdekte haest de woede ,
van 't menschenhaetend' Holland ,

gansch Belgica op zyn hoede,
nam geweir en zwaerd in d'hand ,
redenvoering
van Prins ofte, afkondigingen,
Majesteyt,
w

konden geenen Belg meer dwingen ,
moed en openhertigheyd,

die deden roepen, met gansche troepe)bis
vegt voor onze liberteyt,
ons liberteyt
-

)"
bis.

Den vyand is ingedrongen,
de bevolkte Brussel stad,
ty wierden met moed

#",

van al die Belgen-bloed had ;
mans, vrouwen, dogters en zoonen ,

ouderdom en de jongheyd,
kwamen den Hollander toonen,

waeren Belgen-moed en vleyd,
langs alle kanten, zagen wy planten bi

't vaendel van de liberteyt,
de liberteyt.

dieDees
duerde
bloedstortende
vyf dagen passage
lang, Q,

-- -----
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bis,

--- -

de moedige Borainage,

met 't kloek Luyk in het gedrang,
met meer ander dorpen, steden,

die op dien geschikten tyd,
waegden hunne dapp're leden,
roepende wy zyn bereyd,
liever te sterven, dan dat wy derven, 'bi
ons gewenschte liberteyt,
*

-

de liberteyt.

-

bis.

2”

Eyndelyk riep men victorie,
en men den vyand verjoeg,

bravo Brussel ! aen uw' glorie,
die misdaedigen versloeg,
God wilt aen de Belgen geven,
van onvred' te zyn bevryd,
dat men vergenoegt mag leven,
en mag roepen t’allen tyd,

-

men kan verslaegen, ende wegjaegen,
die
ons schend
liberteyt.onze liberteyt,
bis.
,

)
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