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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V JE N IL O O.,
Getrokken uyt den Brief geschreven door den ge
merael Daine aen het gonvernement provisoire
Den 3 November hebben wy eenen uytval ges

daen met ontrent vyf honderd mannen, onzen
vyand was zeker voor het meeste viermael zoo
sterk als onze voloutairen van 's morgens negen

uren tot vier uren naer-middag dede onze tirail
lears anders niet als den vyand naer te volgen.
Des anderdsgs om 8 uren, begonst een grou

welyk geschut langs dan kant van den vyand maer
het duerde niet lang dat onze volontairen met den

grootsten iverden vyand deden retireeren en vrel
haest hunne tirannie doen eyndigen, dat de bloed
dorstige deden onderstaen sedert eenige dagen aen

de ongelukkige inwoonders van Venloo.

"

Den 1o dito zyn onze volontairen in de stad
gekomen zonder dat dan vyand nog meer tegen
stand konde doen, zy hebben zig op den oogen
blik meester gemaakt van alles dat er in de stad
was en alle de hollanders waeren hunne krygs

gevangenen.
; De overwinninge bestaat in honderd-vyftig stuk
kan kanon , in alle soorten van calibers, acht
honderd geweiren en vier caissons gelaeden met
cartoesen en zyn aan de volontairen uytgedeeld »
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wy hebben terstond den generael en dan plaats.
commandant overgestierd onder eene vaste sur
veillanse tot in de handen van het provisoir gou

vernement top Brussel,

TREURIGE OMSTANDIGHEDEN
BINNEN

DE

STAD

MAESTRICHT,
Wy moeten tegenwoordig de ongelukkige it
woonders van Maestricht beklaegen, want sedert
onze glorieuze revolutie zynder tot nu toe nog
geene inwoonders geweest die meer onderstaan
hebben, want tegenwoordig zyn wy in de 0n

gelukkigste situatie, men ziet anders niet in Oſlº
ze straeten als arme menschen die hun brood vnt.

gen wy konnen tegenwoordig maer eens ter wekt
levensmiddelen krygen, wy worden gemaltreteert
van al dat hollander is, over dag en durven WW

schier over straet niet gaen uyt vreeze van geld

sulteert te worden, bezonderlyk der officieren van

het garnisoen de levens- middelen zyn niet k00
pelyk de boter die word tegenwoordig 6o stuy

vers lnyks geld verkogt, als het nog lang vijf
- dneren, zullen wy moeten sterven, maer lieve
sterven door de wapens als door den groots
honger.
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twee rester-

wºn tus" pººl #
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commandant ontſtºk""
Op de grouwel-daeden en schrootmelyken brand,
#l " f
stilhost 10 " # min mº"
begaan in de stad Ant", den 26, 27 en
-

*

Eetººl
#onsº"

# october 1839, door de bollandsche troepen.
stemme: den Dragonder te peirde,

TREUR!

| staat ons nu by

*

dan van
beſê
ſ

peirel van ons Nederlanden ,

#
man met
beschieten
dooruytkoop"
een titan,kans
die men
geld niet
ie"### Nogtan, E#9: dan medelyden,
#

l

Il

tevoluut vº
8

als ,imt

mººi

#"
#

gan " #n, #
iddelen iſ", en "i", ºf
dat #land". "En "#

't midden:

#pº, gº

schiet dan met bommen van

ult

-

# #"
0ste0

er

iſ."

,

allen kant,

-

#

Dan zal hy hat gewillig overgev* *

om
behouden
het dat
Eg
zoo tehaest
hy hoord
#

overmand ,

nu ziet men waters al stroom" »

,

hopgef-

,

dat het kasteel met de huyzen brand,

gstnisoen ds. ord lig" d'
h: "En
Erald:
n",fº
pslyk
#s geld dieverkoi",

daaren,
vers
",
onp"
#als :
terven"#
00ſ wy

-

verliest nog E leven ,

I
#al ſit#
iſ? of

ulteert" WOI

Belgen-landen ,

door
de niet
nydigheyd van den commandant •
die het
en wilt ov:" »
vis

g

schiet Ovef

d

komt Belgen komt om ons by te staan:
ziet hier dorpen en steden al branden »

ſ!

van al

•

wilt dan kloekmoedig maer stryden •
gettº dit ºfſ! zº
tº gº Gentenaeren en staat ons nu by ,
gdtſ ºoit" "#, komt gy ons al niet te bevryden.
biss
10t teg"
titl ſiſtſ, #
laat
gy
ons
nog
lange,
lyden
,
i
#f moeten wy alle door 't vuur verg",
E4

i

bevryden ,
in alle het lyden ,

#
#ziet
#
#heel verni:
Antwerpen
menons
nu stad
branden ,
bis.

Arsreld"#
is it ºf
w, moet" #
MBINN

onts 8

. ..

o God wilt on a
EN DE in

w000
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e

al
vanhyde dedorpen
want
dykenkomen,
al open slaet,
waer door de stad rond in water St3*t
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Ziet ons moeders met kinders nu weeben,
klaegen den nood aan de Steenen,
die zonder woonst ofte Schuyl plaetse zyn,

jn door het water en branden,

bis.

jaegt hem maer uyt onze landen,
by is nu vyand van Belgica,
geeft de tirannen dan geen gena,

w

Nu zal den hoogen moed nederdaelen,

als wy victorie gaan baelen, “ door de Belgieken hunnen zegenprael,
komt dan maer toe kloeke helden,
trekt maer

kloekmoedig te velden,

verlost Antwerpen van water en vlam,

stelt u kanonnen maer op den dan,
Laet ons bidden den Heet van hier boven,
laat ons den Schepper al loven
1.

dat hy ons broeders al den zegen geeft,
en Jesus zyne Moeder verheven,

zal u dan zegen geven,
om dat gy al dezen dwingeland,
in 't kort verjaegen uyt Belgen-land

ZlºbEKEN orte sameNspRaere
7"tºen over
Pierlala
en 't Manniken pis,
de dry couleuren,
Tot Brussel komt by 't Manneken pis,
lest Pierlala uyt 't graf,
hy die den oudsten borger is,
#y stonden beyde paf,

Pier zey gy die drºegd een

couleur,

#w#d, rood en geel 'k heb het in speur,
Belgiks zey Pierlala 'papa,
bis.
Wel Pier 't is nn zoo langen tyd,
dat gy zyt in m graf,

'

Wy zyn nu Jantjen kaas al kwyt,
we ons de wetten gaf.
**- ,

A

-

-

-

het is d

- ººid.

W

die h en kloeken Brusselaer ,
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is 't

ſt ons moedt me #BMW."

em doet vlug en

hier en

1",

dier

#
Pierlala papa.
y is alvrºege
zyn Belgiken
kwyt,

Een den nood in de film",

-

-

-

' bi15•

duiocdet W00llit tft ſchijt" #
" # ook ket Belgen-land ,
hem niet uit tºt lºl,
wy hebben nu de libertey,

*

-

*

iſ door het wilt! " bruin,

paſt#de #
hºº#
dingen
"
#
u ulBlijdtn
dan hooi"hºº
#,
#
#ºrd
N

er

biS-

tº

omt dan niet." tijd: #

-

trekt miſt matrººs
verloſt Antwerpen in
#ſ,
#Litt# 008
intº,den 0?Htſt #Wh

# had

veel beloft,

-

f

-

. -

#hy heb
den standaert in d'hand •
was meyneedig in zyn regt »
Jan kaesisvraegt
Pi volk vººr: •
dat het
Tdaarom
Wie ##
#

is nu vynd in Bilict,

#
#

-

,"

àGI

## #s nu zestien jaer,
# eeft hy zoo. gerooft,

-

##
zynen millioen
ougst te, doen ,
# om
al eenige

s;

ht #omonsditblo:
#rtlºº,
zey Pierlala
#n, af" #laegt
Hij isdood
gelukkig
hier vanpaiº,
kant"', bis.
vas

#

#
tytſ),"

zal u dan # ##
on # Uyl #

#
al #
den zak,
en #
kanas nu
blyven
in Holland
Jan ka: op,"

LE Brussel

gemak,

EKEN orre S
arlala th

We

. .

ev,. .

•

heeft den eed gedaen

in 't kort "ſ" " >. ##||||||
- #y vriend
van hem
gansch
te
vlugt zey
Pierlala
papa..
l

*
3

-,
vEen
bis ' .
b

le Hoord weer
ondsten borger van de #
naer myn graf,

, Vrie" #

19

#pöTTER heeft hem aangevat,

# heeft
e

hy ook zyn straf,
# u couleuren
maer in stand,

ik zien het is nu vry het land * . .

adieu zey Pierlala PaPas

raf,

# #s al kWft'
ºya
nu Ja",
#s de wet" g',

' bis.
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VICTORIE DER BELGIKEN..

Belgiken.
Het land is vol vreugd,

Stemme: Van de kloeke

man ziet t'allen kanten,
van de belgische jeugd,
hunne vaandels planten,
't is blydschap en glorie,

die wilt nu bekomen,
door onze victorie,
moeten wy niet schroomen,

O Brussel vol prael,
men zal u gedenken,
om dat men u zal,

den lauwerier schenken,
gy hebt onzen vyand,
eerst willen verjaegen,

die met hunne natie,
ons droevig kwam plaegen.

Waeren belgikaan,
en wilt niet meer zugten,
staekt al u getraen,
den wyand moet vlugten,
door de vrome daeden,
van de brusselaeren,
zal men t'allen kanten,
hunnen lof verklaeren.

Het braef Luykerland,
kwam hulpe te bieden,
om dat den vyand,

van ons weg zoud vlieden,
6 God van hier boven, .
wilt ons onderschraegen,

om dat geenen vyand,
ons meer en komt plaegen.
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*Men zag Rousselaer,
VICTORIE DE ###

en ook Korteryke ,

Stunt: Vis à als ik

in vreugd met malkaer,

,

-

##

hunnen iver blyken,

»

-

:

zy hebben hun t'samen,

Het land is vol fºtº'ſ,

naer Brussel begeven,’’

man tin finiilid,

om zoo met betaemen,

van de biſschººl,

te vegten voor 't leven.

heept nrails ##,

Men ziet overal,

't is bij ſchip in inh

die wil in kloon,

## Pitt ſch/000",
0 Blunt rol pnd,
men al 1 plek",
om dit men wil,
##nnen kind",

God wilt ons

om den Opperal, 7lang leven de menschen,
die ons nu regieren ,

## ſnuif tij",

dat is al ons wenschen,
ons wel te bestieren,

ſj gefrieſ),
vlijf",
door de V10de ditdij,

##

van 06 b:#
zal
men tillen kaſſen,
huppen lof #
Het braaf Luykillini,

# wyad

au
# # en komt platg"

-

eer en lof te geven,

n btig kilº,

wilt 005

-

Daerom belgien al,

# # kwim phiſh

om dit den Will 'Midn,
van ons Weſſ zolld wil
6 God van hier b07eſ),

. , ,
*

wy zullen herleven, | | | |

#

bitdeſ! »

behoeden,

Om dOyt te veranderen,

is met hùnſt Dall''

kwam hulpe "

Y.

,

in vreugd met malkander,

hebt om in Win",

GD

*

-

ô belgen vol prael , ,
wilt nu u behaegen,
wy leven in vryheyd ,

rich)ſl! !

eerst willen

*

de kokaerde draegen,

L I E D e K E N,
Klagt-reden van eene vrouwe met baer kind.
|

Rosa ma foi.
Komt hier in 't ronde, en luystert met droefhayd
Stemme :

'k zal u verkonden, hoe een vrouw maakt geschreyd
haeren man was gaen stryden,
om ons al te bevryden,

dat geldt

van den vyand, of snooden dwingeland.
AErrºrwroe- 'EHHHHHHHHHH

-

•

( 8 ) ,
Terwyl dez' vrouwe,

# met haer kind

vol smert en rouwe, dagte zy op haeren vriend,
haer kind sprak lieve moeder,
vader onzen behoeder ,

is misschien dood, of wel in druk en nood,

Haer kind zyn kermen, dad' storten traen of tra:
zy
in t'ontfermen riep God wilt my bystaen,
God wilt myn man bewaeren,
,

e

van rampen en gevaeren,

dat 'k naer den slag, hem weder tot my zag,
Naer dat de belgen, met hunne dapper kragt,
met hunne telgen, den vyand had versmagt,
den hollander moest vlugten,
tot ons vreugd en genugten,

God die ons geeft, zyn gratie voor ons zweeft.

Terwyl dez' vrouwe, nu was met droef gemoed

x

en 't kind vol rouwe riep lieven vader, zoet,
zyt gy nog in het leven,
zy hebben hun begeven,

3

*

my wel bevat, tot Brussel in de stad.
3.
Het kind riep vader, # ik u nog eenſ zag,
het kwam hem nader daef hy geschoten lag,
het kind begonst te weenen,
:

het kustte zoO met een en ,

t

den dooden mond, waer hy lag op den grond.

- Dez' goede Moeder maekte een droef geklagt,
om haer behoeder en zy viel in onmagt,
men heeft haar weg-gedraegen, ' '
al weenen ende klasgen, T
met haer lief kind, die van

hun was bemind.

Daerom die leven al met den Opper-al,
God wilt ons geven dat wy met zegenprael,
alle onze ards-vyanden ,
verdryven uyt ons landen,

bevreyd ons lot, van zoo een hollands rot.

