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PROCLAMATIE.
Inwooneers van Oost-Waenderen ,
Oe weygeriag van den koniog dir Franschtn voor den bertog van N:mours , beeft
den troon vao Belgcnland openstaende geláten.
Oin volksraed komt tot bet regintscbap tc
roepen , deszelfs voorzitter , M. den baron
Surlet d« Ctiokisr: op 157 summen heeft by
er 10S bekomen.
Den achtbaren volksvertegenwoordiger vao
Limburg is gistereo in de otffining van zyne
tyjilyke magt getreuen , welke onsen medeborger te gtlyk steU met de koningen van
Europa . als| grondwettigea overseen van een
vry volk. Mst gnnst mit gy deze belaogryke
beaoemiogl aenveerden.
M. SutUt de Cbokier beeft gedurende zynen langen staetkundigen levensloop onwederlegbare Ыукеп van borgergevoel en deugd
grgeven. Ну .beeft in den voorrang van deze
•ddmoedige sta-ttkiudige aenkantiog oytgemuot die door bare aendnrende poogingen
den ondergaeg der bollandscbe dwinglandy
heeft voorbereyd.
Vaderlanders! gy witns moed en zelfsopoflering onze maetsebappelyke berleving tîgen
de aenalagen der verradery komen te waerborgen , nimmer snlt gy nocb vrybeyd , noch
onafnankelykbeyd , noeb vaderland , zien 00dergaen. Den regent tal de zelve itaende bouden , en dit «voord , in den ' m on d van cenen
В ci g, tal geene leogen zyo.
Landgenooten! Brlgeo ! Vrhnden t dat alier
banden in deztn viimaerdeo dag verionvfe

?
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worden , dat aller binen in een gesœolttn
worden , dat »il« oneenigbcden verdwynen,
Den kens van da »elfes vettegenwoordiging
waetborgt de beichetming van aile wenige
belangen. Biadco «vy <p vv.n beurt <>p deo
aiuaer van bat vadtrland eo eecdragt de be
lli a aen van cenen rtgtzincigen en etnpaiigec
atcan , van «mt zoo rpregte als w»l ver
dienr.e set kltving vocr die, gen«o wiens \iderlaadtli'fde in't a«r>zien van Europa en ,be
nageslacht den roeœr>ken maer cok verschiit
kelyken last van bet lot van tta g*be»A voll
atnveiid. — Gerd , deo s6 fVoruay 1831.
Den gouverneur van Oost Vlatnderen
baron de Lamberts.
Hit kongres betft in zyne zittinge van dei
14 den beer Sut let de Cbokier tot Regent va
Belgien gekozer» Oazen borger , durven ¡w
verbopen, die gedurende zynen langen 1
vensloop , zoo veli biwyzen van vaderlandi
liefde en genegenbeyd voor onze vrybey
betoond hecft ; by die zoo bat vertrouwi
zyoer œedeleden bad gewonnen , dat by teed
voor de derde maal tot voorziuer van hi
kongres gekozeo was . tal bet algtmeeo ve
trouwen van elk en Belg Ыкотео. Mögt г
wy door deten ktus alle oneeoigbeden ond«
onze medebrrgers zien verdwycen! Mogtc
alle partyen zieh vereerigen , en met vertroi
wen te gemoed zien dezen Regent moet ve
vangen 1
Een der national« paleyze» is ter bescbil
king »an d*e regent gmüá ; maer bet scbyi
dat hf maer b«t haul van den; vooimslig
bestierier der bank , M. Repelaar vao Diic
xal bewoonen.
:
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G E Z A N G '; .
Over de benoeming van 'den Regent van.
Belgien den Baron Surlst de Chokje&,
den «4 february 1831.
g-..р
Stemme : en avant marchons.
Schept goeden moed belgiksc 1e volken ,
bit belgea land is cu volvreugd,
loept uvi stemme door de wölken ,
over den repent vol eer en dcugd ,
,
Surlet de Cbokier zeer buog verbeven/,
is eus cot een opptrboofd gegeven ,
roept met een kloeke borst ,
onzcn belgikscheo vnrst,
die ons nu van de slamny vtiiost,
by komt oas vreugden giv*o,
om ons te doen erleven.
Oas beigen Wad h nu vol luvster,^.;
voor den regem van'u vaderlaad ,
desea beeft vtrdreven hit duyster ,
bec buys van Nassau h van kant,
den sehender van oos christen wetten^-' '
sullen wy nu teenemael verpletteo ,
en trappen onder den voet,
bet ketters gebroed ,
want wy veragten bet orange blotd ,
onzen regent verbeven ,
sai net land do>n erteven.
Meo boon met overgroote vreugden,
niet als lof bier in ons land ,
roept nu al met eer en deugJen ,
dat den staeodaert is geplant ,
last ons bun met vreugd«n aereo ,
an bier syneu lof vermeerea ,
roept met voile magt ,
onsen regent geagt ,
die is op den bslgikscben troon gebtagt ,

(4)
wy bebben met verlangen ,
hem all regent ontfaogee.
Hit ncdeiland z»l uiuœpheerta ,
onze о regent zal ons byetaep ,
ooze comerce zal ftoreeren,
mtest voor den gemeene man,
Jaotja kaes gaf uuyzeode gulden,
шаег den fibricaot den wtrkman knlde ,
die dour baest en fpoed ,
zweei water en bloed ,
om ta volJoen aen he: hollande gebroed ,
gelyk er veel v 1 tagten,
zyo oyt ons land gaen vlugteo.
Bilgen wy zullen erleven ,
oozeo druk is ou gedaen , .
,
eeneo regent zter boog verheyen ,
die ons xal ten vooren siacn ,
en de slavelyke banden ,
aal breken in onze btoden ,
di« zoo la; gen tyd door veel aerebyd ,
menig-.n meusca baeft in boeyeo gelyd ,
ontcn Regent vetbeven,,
die zal oos doen erleváa.
Verbirgt n al die nog wilt denken ,
op bet vreed bollaods geslagt ,
onzen Regent zal bun gedenken ,
en veroielen door zyo a ¡igt ,
want de ' bellen zyb klpikè beiden.,
zy willen trekken t« velde ,
od aj dat boos gespoys ,
te jaegen oaer hua huys ,
want wy verargten bet bollauds gediuys ,
door onzen moed en glorie ,
bebaelea wy victorie.
Sa vadeilaoders schept maer behaegeo ,
over den lof hier in ons Und ,
de vrengde klok met . dez« digea,
getft triuiopb ten, аНгп kart, ",
fe
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voor dio Regent zeer weird geprezen ,
dit one tal getrouwig wezen ,
den belgiekschen troon ,
eo den lauwer scboon ,
lullen wy bem gevan voor zynen loon,
ta« oos den lor verm term ,
en syne komst verëeren.

NIEUW GËZANG,
Stemme : van de Liberteyt.
Men ziet du den Leeuw ootwaeken ,
in bet midden 'van ons land,
sa beigen en last ons ni« sîaepen ,
wy moeten vegten voor ons land,
h« is nu al vyfebien j'a rtn,
bis«
dat wy te satmen als slatve zyn , '
wy en znlltn bet ni« meer v-rdrteg«n ,
too lang te leven in de pyr;.
bis.
Waer is dtn koning en van Maanta , .
met al zyn Ministers gevlsy.,
wy zyo bier met kanons en scapbaenen,
di*r mede vegten wy ons vry,
w*er zyo ty nu met óns milioenen . bis.
dit zy als strcopers bebben gevraegt ,
wy beigen tullen ons vertoeneo ,'
't bolands gtbroed moet zyn vctjaegt. bis.
Fredtrik is natr Brüssel gtkomen ,
tfrwyl bet Congres was in den Haeg ,
meyode de Beigen te doen febroomen ,
bet gene dat by hetft beklaegt ,
den tyran is moeten gaen vlngten , bis.
want by vetloos ten allen kant ,
ma alle tyne booswigten ,
is moeten loopen na«r Holland.
bis
Waer zyn uu al d'hollandscb* htlden »
ош teg«n de belgeo op te fiaen ,

CO
dat sy bon on begeveo te velde ,
wy tullen bao (poedig verstaeo ,
met oDzm iter ende regteo ,
bk
nioeteo ty vlogteo ten aliea fcant,
wy iu ItD bun meedig bevegten t
ea bon vfijaegen naer Holland.
Ы
De beigen en vreeteo gaent turken ,
Kar«! den vyfdeo beift bet geteyd ,
vrienden wilt dit bier wel bemerken ,
zy tyn voor de regtveitdigbeyd ,
bollaoders doet mm о dtvooren,
biden htmel die beeft onze stemme gehoor
oeder ons wapens moet gy verfmooren ,
eo door ons tweird word gy doorboord. I
Sa beigen latt one victoria drinkeo ,
overwinnaers van awen vyand,
last ons te fiemen de glaezen klinken ,
wy ft lien bloed en leven te pand ,
veo: oos vaderland wet en regten, bis
mnet den vresden tieger uyt ons land ,
wy zoadt n de hells bevegten ,
rotpt nu viva oos beigen land.
bia

S4MENSPRAEKB
Tumben de twee Gebroedert
Print Willem en Frederik.
Stemme : Gy moet wakker zyn.
Ein samenspraäke sal ik vermelden ,
door giheel bet Belgec-land ,
twee gebroeders malkser vertelden ,
over bet verlies van her Nederlaod ,
huonen naem mögt gy wel weten,
Willem en Fredeiik vaa Holland,

У
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zy zyn uvt one land gesmtten ,
door de Bilgen tot hua scnand.
Willem*
Willem sprak met boote tedio, !
Fredeiik gy als tyran ,'
gy bebt vele ßelgsa ledea ,
Willem doen ten onder gaerr, j "
gy- meynde Bru9:l ¡c btfpriagtn ,
d )or a boos *a valsch feoya ,
maer die de Bilgen wilt dwingen ,
most wakktr zyn , moet wikker суп.
Frederik.
Willem gy mögt ray verwyten,
over 4 verlies vao 't Btlgeo-Iand ,
bet zal my voor altyd fpyten ,
dat ik bet bebbe atogcrand ,
want ik moelt fpoedig verbuyzen ,
voor de b»-lgen tot myn feband ,
al met eeoe blekke buyze ,
regt naer Holland , regt naei Holland»
Willem.
Frederik weet dat de beigen,
al goedi ktygsmanoen zyn,
om bun vyandtn te verdelgen ,
want zy «n vreeze geene pyo ,
waat bet is g'hiel klaer geblckea ,
by Waterloo op bet pleyn ,
die bet op de beigen wilt vrekeo ,
moet nakker zyn , éoet wakker zyn. *
Frederik. .
Willem ik moet u gttuygeo ,
dat de beigen slock van moed ,
my in het Neeiltnd btbben doen buygen ,
met al myq hollande gebroed ,

(8 )
want ik moeft bet dier bekoopeo ,
want tot BiufFtl uyt de Rad,
moeft ik met fcbande gaeo loopto ,
met eea buys ai a*n mya gat.
Willem.
Frid tri к gy moet getuygtn,
dat bet «del beigen blotd ,
al d'bollaoders können doen buyged ,
door buooen iver ao kloeken moed ,
want ay vegten fonder fenroomtn ,
als ay op bet flagveld zyn ,
die in bet belgen-land Wilt komen ,
moet wakkcr ayo , mott wakker zyn.
Daer mede fluyten zy bunne rrden ,
prins Willem en Frederik ,
de belge troepen kloek van leden ,
en ook dt garde civique,
wy en mögen do niet meer roemetl,
op b*t Nederland tot ons pyn ,
want die dé beigen wilt doer) fchroomrn ,
molt wakktr zyn » moet wakker zyn.
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