
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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О MSTANDIG VERHAEL*

Over de gevegten en bebaelde victorien door de

Beigen op de Hollanders als ook eenige weed'

beden door de laetst genoemde. gepleegd , in en

rond Brüssel , op den *& , 14 , «5 , $6 en e.7

der maend September 1 830.

NAer dat den Piios Frédéric dea tt fbre tyne

proclamatie aen de Biasselaers hada» ge.

zuoden, waer by dat by scbreef dat by biooen Dros

sel ging aeokomen en aat by wilde dat alles in

rust too zyn, dat de vremdeliogen huone wa-

pens moesten neerleggen en de scad ruymen , en

de burgerlyke wage , ten zynen voordeele alle maet-

regelen louden nemen om alle onheylen tf voor.

zien en te btletten; trokken er ontrent jco van

onse dappefe itirailleurs ayt de stad , die haest de

vyaodlyke troeptn gewaer wierden en er deftig

vim óp gavén ; de eerste scbeut wierd gelost

door etn joogeliog van 14 jaereo die eenen dra-

gonder van syn peerd seboot, 9 dappert Luy-

kenaeren buyten de Lovensche poort gaven vner

en attiqueerden ecn gansch escadron hussaren;

dit ging voor by met weyoig' verlies van volk

dien zelven dag.

's Anderdags аз от 6 aeren 's morgens kwt-

шеп de troepen van prins Frédéric längs de Vlaen.

dersche poort binnen, bestaende uyt bussaren ea

voet volk. Weynig agterdanken badden de' bor-

gers hier op , rjogtans waeren hanne haytea

voortien van middeleo van verdeding, de sol.

daeten waeren alreede allen door de barricades

over hoopen aerde , door p-utten , in de stad ge-

.trokken , eer de bergtry han begonst te verde,

digea, den commandant Wierd ayn peerd tegen

gebouden , door een manneken van vyfthieo jaeran,

die hem gebood de wapeos af te leggen indien



fay ta de stad wilde kamen; men begon längs

all« tanteo te Schieten , men wierp met calsy-

sxeenen , met ievendigen ,fcalk en men goor met

kokende' water ea vitriol door de tweedeen der.de

stagien der buy zen , een groot «étal soldaeten

wieideo gesneuvelt, en ay begaven hun op de vlugt,

van deb kanc der Beigen was weynig verlies.

Oes anderdags kwamen de vyandlyke troepen

met cene groóte menigte lange de Schaerbeck-

sche en de Loveneche poort in de stad ; aile de

klokken stormded , vele huyzen en Winkels wae-

ren gesloten, de woedende Hollanders drongen

in en rond de waerande, in de1 koninglyke

street , waer xy huysen verbranden , openbrae-

ken ( mans, vrouwen en kioderen vermoorden,

ofte misbandelden; de dappere Brnsselaeren , mer

de vrome Luykenaers, de Borainage en vele an

dere aengekomen kloekmoedige Belgerl; begonnen

han hevig te verdedigea , een groot getal vrouws-

persoonen drongen dweers door de miltraille op

de Hollanders gewapenc met vorken eu gaffels

etc. en planten in het midden van de warande

bet dry klebrig vaendel, eeoe hagelbuy van ko-

gels en mítrallie regende over de boofden der Hol-

landers, er bleeven er ook veel van onsen kant,

den avond caderde , en den nagt giog nog geruft

over. Mtt het aenbreken van den dag begon mea

op nienw; den moedder Beigen was verdobbèlt,'

de kanonnen wierden gepointeert, en de keosis

van het houten been , ( jambe de bois ) Luyke-

naer , vaegde welbaeß, eenc menigte Hollanders

пае de andere weireld, men vogt als leenwen,

de vyanden in de warande wierpen gedneiig bun-

ne doode io eenen diepen ftecr.put , zy hadden

ook verfcheydè aen de boomen genaegelt om de

Beigen däer op bnnoe mitraille te doen vetfebie- '

ten, längs den boulevard Iag*n de dooden<ep '

hoopen vele buyien flondea In brand er fcwaW

-•••■^--:-3tíi<^.



t • \ a J

van die I kamen volk aen om de beigen te oa-

dcr'leunen.,

Nter dry dagen laog gevogten tt hebben met

eenen uytnemendeo moid, verlieten de vyanden

de Had lieten huone doode rompen aen one.

Vele krygsgevangen Dieven in onze magt ; ondrr

»der den aide-de-camp van den prins Fredetik.

Het is. beklaegens weerdig wanneermen hootd ,

de baldadigheden door de Hollanders , in huúue

retraite ten uytvoer gebragt , ptuoteringen , brand*

fligtiogen, verkragtiog en moorderye waeren des-

zelfs woedende vraekneming 1! !

Het is ook jammerlyk om te bezigtigeo , het

getal van huyxen die • in Brnfiel verbrand ende

\ bticbaedigt zyn ; maer met nog meerder dtcnis

aenfchoowt men in verfcheyde hofpttaelen eene me-

nigte btave Beigen! die hUDne dapptrheyd ge-

tooat hebbtn gevaerlyk gebl< Giert ; voor de me-

nigte dooden is er ¿tu nieuw kerkhof gewydop

St. Micbiels pleyn , waer men onze chriftenen

Beigen пае den eerften staet beeft begravcn ; vele

colecten voor onifangcn van giften worden opge-

regt tot onderflenniog der weduwcn eo weezen.

Den >7 om б oren s'abonde is Mynheer ОБ

POTTER aen de Anderlechscbe poort aengeko-

шеп van Enghien en Halle, meer als sp,ooo

menschen kwamen bem te gemoed; zynej'koet-

fe wierd ajftgefpannen , en het geweld van

volk was zoo groot dat men de zelve gedragcn

heeit tot aen het fladbuys , ■ dewyl by uyt zyn

rytuyg flapte wierd hy op de eimen van meoigte

volk tot op het Oadbnys gedragen , onder hec

geroep van , leve DE POTTER ! leven de Bel-

gen i leve de verloffcrs tot., hy beeft eeo vol-

doende aeofpraek gedaen ; en beeft de hospitae«

leo bezogt , en met caedruk , de gekwetße aen-

fchouwt.
v



(4)

GEZANG OP НЕТ FOORENSTAENDE

В ESC H RTF.

Stemme : van den Handel.

Hoord al wie heeft e d beîgtn aerd ,

пае moed en dapperheyd zoo turd,

door one broeders gcroont , die uns zyo gekrooot ,

met victorie blaed'ren ,

reeds lang zogt bélgica zyne vryhevd ,

die hun van den kerning steeds wierd ontzeyd,

de treede slaveroy, die one reeds laog bleef by,

nam toe aen alle xy.

Deo Brig* is g'hoortsem œaer is kloeh ,

op 't weygeren vao hua vercoek ,

heeft m'io de Brassel stad, de «rápeos gevat,

om ors «ry te vegteo ,

van alle kanten kwam'er volk by-eeo,

meo wakkerde malkaer groot ende kleen ,

men vreesde geeaen nood ,

nog stael , nog poer , nog 'loot ,

het woord was , vry of dood ! »

Dea oederlandschen prios Fred'rik *

die schreef bno met туп volk »I ik ,

va de stad Brüssel treên , mier groot code kleen ,

mott io ruste blyven, ,

elk »remdeling die moet van stondeo aeo ,

• terog oatwapeot пае zyn woooiog gaen ,

de burgerlyke wagt , zal oyt der Wetten kragt ,

rust vorm en dag en nagt.

Den weêrstreever in dit geval ,

men misdaediglyk straffen zal ,

dit is wet en gebod , overdenkt uw lot ,

roarr de JJrusseUerea ,

'>■'; ' У *
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met Lcykeoaeren , roenig Vlaenderling*,

zoo haest meo deis Proclaman* omfiog ,

j if pen : het zweêrd io d'baud t

men heefc haesc overmand ,

twist-zoekeade Hollaed.

O'bollander» wenden bun na* dad ,

maer wierden fchielyk aengevat ,

men vogt mit poer eo loot , .*

en men wierp hon dood ,

met ßeenen door de venders,

met goot mat vitriool met kalk ев afch,

welbaeß de vlaemfche flraet een moord-kuyl was ,

elk riep beigen (bet by , vegt zooder medely ,

op dat m'ons maeken vry.

De vroœheyd die was ongeœeyn,

het vogt ds« al zoo groot als kieyo,

den vyaod vlu'gte haeß , in het hert verbaeß ,

van die dapperheden ,

maer 's anderdags wierd hunoe magt vetgroot ,

_шес drong in de (tad al roepende, flaet dood!

wat is vio 't beigen bloed ,

ontvremd van ons gemoed , men bier al flerven de-rt.'

De beigen юаня en vronw geflagt,

kapten fchooten met Wöbbel kragt ,

den vyand op dien Rond , viel dood op den grond ,

mtt groóte menigten, <

de klokken die luyden aen alle zyd'

men riept (Heg vegt voor uwe liberteyt ,

in perk en in waerand , het moedig belgen-haod ,

deed zidderen Holland.

Men zag rcenig fchoon buys io brand ,

de doode liggen t 'allen kaot,

den vyand wierd gewaer , omttreeks den boultart ,

onze.kanoo fcbeuten,

zy wierpeo vetl lichaemen in etc put ,

dood door one haod geweêr ende gefchut ,
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den be!g«o œoed hicld ttand ,

lot шеи bad overmand, ouzen coordfchen vyaod.

Zy vlugten , maer welke vreedbeyd ,

bedreven zy op dien tyd ,

boe meoig braef mans kind, bebbeo zy verfliud ,

of onteert die Ronden ,

boe menig akkcrman van hen gedood ,

of ran zyn vroow ,- kiodera en goed ontbloor*

boe menig boys in brand,

geplündert tot de fchind,

van 't lafbertig Holland^

Roept al leve de Uberteyt !

bid God , op dat wy zyn bevryd ,

van boey cn flaeveiny, cn längs aile zy,

hoort vicuuie liogeo ,

dat one bandweik en den koophandel bloeyt,

dat d'eendragt van de beigen nog aengroeyt ,

zoo wel by dag aïs Dagt,doen weirdigen eeadragt ,

veidobbelt Reeds de œagt.

4. BEKLAGT-LIEDEKEN,

Der Meyskens van Gend , over bet vertrtkken

der Ни¡aeren , от dat ty tonder lief zyn»

Stemme: op alle weken wat.

Meyskens van Gend zyt gy nn al verbieten ,

gy most bet lyden met geduít ,

gy iweet dat al die dient by de soldaeteo ,

щеп mag niet doen bet geen hy wilt ,

maer dog ik zien nn met kinders met g'heel boopett,

schier om te bersten en met bet bert vol pyo ,

kwaemen zy al naer bet к watt tier geloopen ,

ik zeg waerde bussaren zyn. .

Cu*» die zogt om Licvcn nog te vinden ,

\ -



mur by blief altyd io *r kwaertier ,

zy hilft gevraegt by nair aeo al zyn vrindcn ,

zy riep ach kwam by nog cens hier ,

ik met twee kleyn en noyt op my meer peyzen ,

gaet hy van bier dan is *t met my gedaeo ,

ik son hem dog zyn vleesch en bloed etne wyzèn ,

en vragen om met hem te gaec.

Lieoa die riep ik moet den mynen spuken ,

want zoDcfér my kan hy niet vôort ,

hy beeft myn geld in zynen zafc gesteken t

die schreede dat Tiet iedtr hoord ,

maer in 'eversteek is hy by baer gebleven ,

mer toé betael ik huys en bakkery ,

hy en heeft hier geen kruys of duyr gegeven ,

want hy blief altyd op een zey.

Daer kwam nog een met kinders aengeloopen ,

het was Sophie ein schoon boerin ,

ik moet den mynen wat socisksns koopen ,

hy beeft de wage <laer binnen in ,

zoo ik hem zien by kan die mede drasgen ,

Philip komt cens voor en ziet a kinders aen ,

zy komen u de binedictie vraegen ,

ach kost ik rufet u rue Je gaen.

Gouw iaer de raep en haeren mantel draegen ,

voor eenen gulden dry of vier,

kwam atn de poorte baer jacobus vragen ,

maer het en deed haer geen pltisier ,

als zy hem zig met traenen in de oogen ,

riep zy adieu en blyft dog myoen vriend ,

zy heeft hem nog aen zynen hals gevlogen , .

eo zey peyst altydop u kind.

Ik zag'er veil naer berghuyzen loopen ,

dit Uepen voor den besten keer ,

wil ik hem vleuch en wat zenevel koopin,

Waat mynen en verlange niit mter , ,

in wat tabak, riep detlen voor den mynen

lit hy kan rooken is by w*l content ,

Ik weet voorvast by is in groóte pyn.ee ,



by is bet rooken veel gewtnt.

Ron die giog tiaer slingers ook weg dngen

zy kogt voor eteveo vices en brood ,

maer zy begoost zoo bitterlyk te klaegea ,

dec zy viel op dea grond schier dood ,

vergeet my oiet ik zal u noyt vergeten ,

peyst op u kinders eo ook dat ik i»og draeg ,

ach bad ik dat ter voor'etemacr geweteo ,

bet is шее reden dat ik klaeg.

Ik stood als zot ale ik hoorde de klagten ,

ош dat zy scbreede al voor een minnaer ,

ik en kost daer niet langen niet meer wagten ,

ik ben vertrokken weg van daer,

si die ik tag en deede niet als weenen ,

ffioeders met kiuders bet litp al by maikaer ,

zy klaegden daer den nood tot aea den suenen,

't was of bet de dduve waer.


