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Geheel ten voordeele van de behoeftige Huisgezinnen der uittrekkende Utrechtsche en Haarlemsche Schutters.
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B E R I G T.

De begaafde Dichteresse P. MOENS zond mij de
volgende

regelen ,

met een Vaderland- en menschlie

vend oogmerk. Ik tracht dit door de uitgave, waar
toe ik gaarne druk en papier bijdraag, te bevorderen,
en vertrouw, dat zoowel haar gevestigde dichtroem, als
ons beider geheel belangeloos doel, deze poging, om het
lot der nagelaten betrekkingen van uittrekkende Schut
ters te Utrecht en Haarlem te helpen verzachten, met
een gewenschten uitslag zal doen bekroonen.
November 1830.

V. L.

AAN MIJN

G ELIEFD VADERLAND
EN DE

NOORD-NEDERLANDER S.

Ten strijd,

getrouwe Landgenooten !

Ten strijd ! Gevloekte muitzucht woedt;
Snelt aan, - uw broedren zien hun bloed

Daar ginds, door helsch verraad, vergoten.
Snelt aan, - schaart u om 's Konings troon,
Eer snoodaards, in deze oogenblikken,
De pijlers van dien troon verwrikken,
Gods wet, en 't menschlijk regt ten hoon.

De heiligste eeden zijn geschonden
Door 't volk, dat eigen heil vernielt;
Door zwarte ondankbaarheid bezield,

Verguist het regt en staatsverbonden:
De ons valsch gereikte broederhand
Had heimlijk 't moordend staal gegrepen;
Maar elke dolk, zoo scherp geslepen,
Verscheurt hun eigen ingewand.
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Ja,

( 4 )
Ja, eerloos kroost van de oude Belgen,
Door muitzucht eeuwen lang vermaard !
Gij durft ontzind, met vuur en zwaard,
De vrucht van orde en rust verdelgen :
Die vrucht, gezaaid in 't edel bloed
Van Zuid en Noordsche dappre helden ,
Op Waterloo's beroemde velden,

Heeft uwen voorspoed mild gevoed:
Doch België, door weelde dronken
En doof voor de inspraak der natuur,
Veracht, vertrapt een wijs bestuur,
Dat vrede en vrijheid had geschonken ;
't Stort zich losbandig in een poel,

Waar tweedragts helsche vlammen gloeijen,
De kiem van elk genot verschroeijen,
En doodlijk zijn voor 't reinst gevoel.

Snelt aan, ten strijd, mijn Landgenooten!
Biedt weérstand aan het muiter-rot ,

Dat met uw trouw, uw grootheid spot, Dat moordrot heeft uw val besloten:

Toont, dat gij BATo's nakroost zijt,
't Geldt erfgrond, vrijheid, eer en regten; -

Voor Vaderland en Koning vechten,
Dit, braven ! is de heilge strijd !

Maar

( 5 )
Maar neen, geen Wapenkreet wekt hier de heldenscharen,
't Is lang beproefde trouw voor vaderland en Vorst,
Die dankbre liefde ontvlamt in der Bataven borst;
Die vlam gloort even schoon, als eens voor vijftien jaren....
Wat zeg ik? even schoon ? neen ! 's Konings burgermin
En onvermoeide zorg, om voor 's Lands heil te waken,
Doet schooner, eedler vuur in aller boezem blaken ,

Geheel een dankbaar Volk vliegt moedig 't strijdperk in.
Geheel een dankbaar Volk, dat Neêrlands Noorderstreken,

Als 't erf der vaadren, elk zoo dierbaar, hoog waardeert,
Dat eens een schutsheer voor zijn vrijheid heeft begeerd, –
Dat volk zal, kan geen eed, geen staatsverbond verbreken;
't Wijdt zijn verkozen Vorst het laatste hartebloed.
De romlende oorlogstrom wekt duizend- duizendtallen
Langs meir en stroomen op, en 't luid krijgshaftig schallen

Der veldtrompetten smelt in 't bruisen van den vloed.
Gewapend snellen ze aan, de vrije dappre Vriezen,
Wier heldentrouw, wier moed uit fonklende oogen straalt,

Wier zielen-adel in gelaat en houding praalt,
Die overwinnen, of een heldendood verkiezen.

Gewapend snellen ze aan, van GRUNo's achtbren grond.
Gewapend snellen ze aan, van Waal- en IJssel-boorden;
Uit Utrechts beemden, en uit Hollands grasrijke oorden,

Waar leeuwen waken, sinds daar vrijheidstuin bestond.
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Van
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Van ginds, waar 't heldenkroost natuur ten strijd durft dagen,
Den oceaan bevecht, met wisselende kans ;
Maar gouden oogsten, - als den schoonsten zegekrans,
Geduld en vlijt ten loon, - vaak roemrijk weg mag dragen,
Van ginds uit Zeeland snelt, met fieren leeuwenmoed
En ongekrenkte trouw, een heldenschaar ten strijde ; –

Waar 't vrijheid geldt, gordt elk 't beschermend zwaard op zijde,
En wijdt aan Land en Vorst zijn rijkdom en zijn bloed.

Heel 't Noordlijk Neêrland, in een oefenschool herschapen,
Een heilige oefenschool voor 't bloeijend heldenkroost,
Dat , nu de noodkreet brult, van eedle wraakzucht bloost,

Heel 't Noordlijk Neêrland kiest het schittrend oorlogswapen;
De grijsaard schijnt verjongd en drilt vol moed zijn speer;
De moeder biedt haar zoon het zwaard, besproeid met tranen;
» Volg,” zegt zij, » lievling van mijn hart! volg de oorlogsvanen,
» God hoedt u, strijd voor 't Land, keer overwinnaar weêr.”

De zwangre gade knelt haar huwlijksvriend aan 't harte,
» Ga,” snikt zij, » overwin; - maar, treft u 't moordend lood !
» God, welk een denkbeeld! - maar, dan sluimert in mijn schoot
» Ook reeds uw wreker, tot verzachting van mijn smarte !”

En gij, gij fiere Jeugd ! gij, bloem der jonglingschap !
Die 't glansrijk oefenperk der wijsheid ziet ontsloten;
Heil u ! de zegepalm, bij 't stout besluit ontsproten,
Dauwt kalme zielrust op uw pad, bij elken stap.
Heel

i

( 7 )
Heel Neêrland juicht u toe, gij echte Muzenzonen!

Minerva, wijsheids beeld, praalt ook met helm en speer;

Zij (ware wijsheid) blikt vol wellust op u neêr;
Trekt uit, keert roemrijk weêr, u wachten gloriekroonen :
Dan kent het Vaderland in u, den rijksten schat;

't Wacht uit u Leeraars, trouw aan eedle Christenpligten,
Die, wat ooit donker scheen, door waarheidsglans verlichten,
Wier hand de tuchtroede en de schaal des regts omvat.
Laat vrij uw oproervlag, ontzinde Belgen ! zwieren,
Als 't beeld van zwarten nijd, van bloeddorst en verraad;

Dekt vrij losbandigheid met vrijheids praalgewaad,
Der trotschen heerschzucht zal dien valschen tooi ontsieren:

De Vaderlandsche Vlag, aan schitterenden moed,
Aan onverschoten trouw en blanke opregtheid heilig,

Golft in de vrije lucht van 't Noordlijk Neerland veilig,
Door eendragts wakkren leeuw voor list en wrok behoed.

Nooit siddren wij, mijn Landgenooten!

n

Schoon muitzucht aan de grenzen brult,
Wat ook de boosheid heeft besloten,

God waakt, God! die geen onregt duldt.
God zal verraad'nen regt verschaffen
En 't moorden van uw broedren straffen,
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't Vergoten bloed schreidt luid om regt;
De hel brandt reeds in uw geweten,
Gijl die uw welvaart hebt versmeten,
En 't volk geluk en rust ontzegt.
Verblinde Belg ! uw voorspoed bloeide,
Gij vondt een Vader in uw” Vorst,

Die juichte, waar uw rijkdom groeide,
Maar, als een slang, die aan de borst
Des waren menschenvriends gekoesterd,
En, met het edelst sap gevoedsterd,
Tot loon haar moordend gift verspreidt
In 's braven hart en ingewanden,
Zoo loont gij, Zuider-Nederlanden /
Uw” Vorst met zwarte ondankbaarheid.

Doch kan de roofgier duiven telen?
Brengt ooit een doren druiven voort?
't Geschiedboek toont alom tafreelen

Van muitzucht, van verraad en moord,

Van ouds gepleegd door woeste Belgen;
Die zucht tot martlen en verdelgen
Leeft nog in 't zich onteerend kroost;
Schoon zich de wijze ook daar veredelt

En van geen woeling glorie bedelt,
Maar om der snooden schandmerk bloost.

Heil

( 9 )
Heil ons ! heil Noordlijke Gewesten !
Waar burgerdeugd zich nog blijft vesten,
Waar elk, door dankbre trouw voor Koning wILLEM gloeit,
Waar 't nooit ontaarde bloed der vaadren,

Nog bruisend in de kronklende aadren
Van 't echte kroost, dat wet en regt eerbiedigt, vloeit.
Heil ons! de hoop op 's Eeuw'gen zegen

Lacht ons uit zwarte wolken tegen,
Waar trouw, waar liefde woont, daar is de tempel Gods;
Daar, waar we elkanders heil bedoelen,

Daar doet zich de Almagt weldoend voelen,
En vredes palmtak groent, geweld en wrok ten trots.
Welaan dan, eedle Landgenooten!
Verwint, houdt eendragtsband gesloten;

Strijdt voor uw regt, uw' Vorst, strijdt voor 'sLands waar belang:
Geen wantrouw moet uw grootheid honen;
Durft muitzucht vleijend zich vertoonen,
Schuwt haar besmettend gift, vertrapt, vergruist die slang.

Geen edel mensch, geen ware Christen,
Verwekt, of kweekt ooit broedertwisten;
Aan JEZUs leer getrouw, weert hij, wie 't regt verguist:
Als JEZUs, met 's volks leed bewogen,
Zwelt hem de traan der smart in de oogen,
Maar 't regt beschuttend zwaard blinkt in zijn heldenvuist.
Chris

( 10 )
Christnen ! ja volgt JEzUs voorbeeld,
Wijdt uw liefde aan 't Vaderland.

Strijdt, waar 't heilig erf der vaadren
Door geweld wordt aangerand;
Dappre krijgsliën, fiere burgers !

Strijdt voor uw geboortegrond,
Waar het stof der vaadren sluimert,

Waar uw wieg eens veilig stond.
Koopbeurs, pleitzaal, school en werkplaats,
Moeten heden ledig staan;
Mannen gespen 't heldenharnas
Voor hun Land en Koning aan.
Jongelingen, stout en krachtvol !
De eerkroon, die gij strijdend wacht,
Werpt door de eeuwen heen haar schaduw
Op 't u zeegnend nageslacht.
Vrije Vaderlandsche Moeders !
Wijdt uw zorg aan 's volks belang;
Lieve God / hoed Land en Koning /
Zij uw bede, uw wiegezang!
Ademt reeds uw teedren zuigling
Heldentrouw en vrijheidsmin ,
Wen hij aan uw' boezem dartelt,
Met uw moederkusjes in.

Pronk

-

( 11 )
Pronk der Noordlijke Gewesten,

Lieve, schoone Maagdenstoet !
Trouw aan Neêrlands taal en zeden,

Sterkt gij 's braven heldenmoed,
Wekt hun eerzucht door uw zangen;
Zingt der vreemden beuzling niet;
Zingt van Vaderlandsche Helden,
Stemt voor Land en Vorst uw lied.

Lieve Maagden ! door wier aadren
't Neêrlandsch bloed nog zuiver vloeit,
Zingt het lied van d' eedlen ToLLENs,
Waar het reinst gevoel in gloeit;
Doch bij 't waapnen onzer helden,
Stemmen we allen in 't gebed:
Zegen, groote God / ons pogen /
Dan is 't Vaderland gered !
Utrecht.

