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Relaas van de Batalje van Weert, gesohied den
1 Augustus 1760 namiddu..'t, ot te wel de folie van
den Rag bersteld door Wilhellllu.::! en Matbies Eyckholt,
Majolie (Manuli heeUe Aij lJolgens rk ehronuk van
Wttrt in Ms. !Wor Padoor Mil Haeff.), Dirks van de
Biest en andere manbattige borgul"8 der stad Weert.
Op de wijs: De Itlulenten ma"ch vall rk dragonder.
MIl

Namen.

1 vers.
Hei, vriendeu, boort wat Ar is gescbied
Een duisend seoven bondert en zestig, siet,
Tot Weert in de stad? Gij souwd vragen wat?
nat Fame deeze maar verbryt, ) b'
En tot spijt van die 't benijt, ) IS.
Penies den agste maand van 't zelve jaar,
Twte ure was de klok aldasr,
En .den seevende dag van den oogstmaand,
Dan kwam daar wat ingebaand,
En men een fesiel (I) \Tcrnam
Door de MalUlpoort binnen kwam.
2 verso
Ve.n Wessem zoo 'luaamen sy aangeland,
Maar wie of wat yolk is heel olibekand
In het wit ende blauw,
Zoo alB men seggen wou;
Zij kwaa.me gevallen nit de locbt, ) b'
Als men daar bet miDst op docht;) 1.8.
)fen zag eerst twee offeciere te peerd.,
Die namen den weg regt op 't Zweerd i (2)
len gevaar kwam daarna met twee kanen gespuis
Zoodat de slad stond beel confuis i
)(w zij ra.akten in de pan,
Dur en kwam geen ee~e van.
3 vers.
POlIteerde zich daar 0.1 zonder scbrik,
Zij ha.dden bajonnetten boven op fuzik (3) i
{ll ell (3) geweu fusil.
(I) Het Zwcerd celie bekeDde herbc:"i eD logelDeDI te Wcert.

Bij Boogers in het Zweerd,
Oit was bunne weerd,
Daar stond een sobildwacht voor de deur ) b'
Ma~r zij wierde 801 malheur;
') lS.
Dry duisend duka.ten zeer goed gerand
Vraagden zij, of bet moest in den bra.nd,
Van de Heeren (I) en de nonnen (2) en de stad aIle d rij
Maar men kwam daar zoo has.8t niet bij;
Maar men zocht uaar ander geld r
Welk hun daarna wierd geteld.
4 verso
De schutten die wierden gekommandeerd:
Sa mannen, weest standvastig, weest toch niet verveerd
So. ras gaat m&ar voort,
Bezet ieder poort;
Want bet is maar een parti bleu ) bis.
Of wei een troep de geu (3) j
)
Zij bebben tocb geen autoriteit,
Want daarvan bebben zij goede blijk;
Zij komen op Hanovers n8am,
Maar al dat volk is infaam;
Want de Franscben aan den Rijn.
~og gebeel te zamen zijn.
:> verso
Den eene kwam voor en den andere na
Passeerde met zijn roer terstond in 't ~penbaar
En kort bij de kerk,
'
Niet verre van de merkt,
Posteerden zij hun in 't geweer, ) b'
En op het stadbuis ieb meer,
) lS.
De schuimers zagen bet van ver aan,
En kwamen nit hun logement gegaan
Met twee pistolen in de btLDd;
En het volk moest van kant j
Ze waren te baastig aangerand.
6 VE'1'8.
Hij trok met aijn yolk voorbij de kerk,
Daar kwam hij bij de wllcbt; die was niet sterk;
Hij sloeg er twee of drij
(1) Reguliere k..lluDikeD.
(') Gnuw:r.lISters or PeDitefllell.
(3) Gueua.

Al op een rij,
Ala dat zij gingen zitten op hun gat;
"Legt den 8cbelm maar op een rad"
Daar kreeg er een een roer op zijn kop;
Men dacht; hij komt er Dooit meer van op_
Zij 8ebaten af, pif pa.t, pif paf
Ala of de stad zon g&an t8 niet:
Was dst Diet een groat verdriet?
7 veN.
En Dirks van de Biest die liep zeer sterk
Zeide: bet is bier maar ezelswerk;
Geef bier ow geweer,
Want ik scbiet hem daar neer;
1:Iij moet er !LaD,
Hij trok den baan.
Het is-niet gepermeteerd
nat dit yolk het land regeert;
Wat zon men anders wei uggen er at?
Potdomme, de rog komt weer nit zijn graf;
Maar Klomp. die kreeg hem bij de tromp:
Hei! geef mijn ge"eer weer sfl
Want ik bet Diet wil zijn kwijt.

ED trek mijne hand daar nit.
S verso
De partisan die scheidt er nit,

Legt zijo pistool neer en riep overlaid:
nHalte, halte mes amis," een keer twee of drie
.Le bonrgmestre qu'il vienne ici"
En veranderde van toon,
Want bij dacbt: ik krijg mijn loon.
"Messieurs, /' e VOU8 prie, un bon billet;'
Daarmee za ik wees tevree en ik vertrek
Gelijk dees acbternoen i
Vraagt bun of zij bet willen doen
En dan trek ik van bier voort
En daarover doe rappoorl.
9 vers,
Men gaf bem bierop geen ap08til. (1)
Bij dacbt: wat zijn de Heden bier van wi!?
Men sloeg weer appel;
De zaak die ging weI;
Bet leger raakte in volle heweeg,
En ala dan courage kreeg;
En Helmus Eykholt die liep op ten aan;
Hij lokte de anderen ala een haan,
Als kommandant
Van heel het land,
En waardig een oneindigen naam:
Laat dit roepen al te nam.
10 verso
Mathies Eyckholt, MajoHe te par,
Die voegde sicb daar, en waar ik aldaar!
Een goed ond serjant,
Hier zijnde van 't la.nd,
(I) ADt"l'oord.

Die volgde met de anderen op.
En t",rstond zoo trok de klok;
Het leger in volle batalje stond i
Conra.ge, viel een ieder nit zijn mond,
Staat vast en wilt niet loopen gaan,
Of anden is ~t met ons gedaan;
Strijdt gelijk voor 't vaderland,
Anders raakt het bier in brand.
11 verso
M.aar die van binnen die braudden af:
Wat aan den vijand stof genoeg tot antwoord gaf;
De 8tad was in roer,
De burger en boer,
Ken riep ..chacnn son tour"
Schiedt maar toe, al blijft er al
Wat scheelt het mij of, "dat ik vaL..
Men schoot er toen eenen van binnen de poort,
Den baik vol van hagel, hij kon niet meer voort.
De tweede kreeg zijn beenen vol,
.Men maskt van bem eenen mol.
En kort daarna bleef hij dood,
Door de wonda van bet lood.
12 ven.
Zij trokken in 't buis met kloeken moed i
Men bru bun den degen al vaor den voet j
En al hun geweer
Dat legden ze neer.
Eykbolt werpt het de denren nit
En laat 00.8 nu maar maken boit,
Zij vraagden op bunne knieen pardon:
"Allons jamfoeten, mars nllar bet prison"
En men bracbt dees kwanten al te maal
Nallr eene groote ooderzaal,
En ook de officiers dallrbij,
Waren da.ar ook niet van vrij.
13 verso
I Het wonderste van dezeo bloedigen slag,
Is, dat men van oos burgers geen vallen zag,
Maar vier geblesseerd
De moeite niet weerd
De buit dat is twee 8choone peerd.
En ook al bUD gescbut,
Van ons wordt er lOaar eeD gemist
Dien men na den slag nog levendig wist
Die kwam bij de heeren 801 nit een vat
Alwaar bij in bet bronwbuis zat
Alzoo eindigde de slag,
Des gelijk men nooh en zag.
14 vera.
Nu bebt gij geboord den Weerter slag
Geen kloeker volk men in dees landen zag
Dit is zeker waar,
Zij zijn er voor klaar
Men daar 100 baast piet loopen gaat
Dit dient ieder tot een maat,
Zoodat it 'lit deze bi.etorie beslnit,

n heb

het gedaan maar ik schei er nit.
II geeD betel' wisseliDg ik hier in :tet
De eigen naam die brengt het met (1)
})at deze slad moet zijn geeerd,
'Wut zij is nn prijzensweerd.
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