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Vaartwel! vaartwel! vaartwel! gij Amstels jongelin

Die in deez' bangen tijd (gen,

Om d'oorlogsstandaart van uw Koning zaam komt

En moedig gaat ten strijd. (dringen,

Vaartwel! vaart driewerf wel, gij, die in deze ston

Van plundring en geweld, (den

U tot het schoonste doel te zamen hebt verbon

Uw” Vorst ter hulpe snelt. (den,

Vaart Edelen, vaart dan wel, Gij die met moed en

Beschermd door 's Hemelsch magt, (krachten,

De allerschoonste pligt volgaarne gaat betrachten,

En elk gevaar veracht!

Vaartwel, ontvangt deez' groet, van braven en van

Vaartwel, vaart allen wel, (magen,

En dat de Opperheer, als eens 't gevaar komt da

Steeds uwe schreên verzell'. (gen,
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Geniet o vrienden, steeds die zorg van 't grooten

Door wiens geduchte magt, (Wezen,

Eenmaal ons dierbaar Land is uit het niet verrezen,

En prachtig voortgebragt.

Zijn magt is grenzenloos; dat Hij voor u dan wake,

In 't felste van den strijd,

En steeds bij heldenmoed uw aller harte blake,

Voor zachte menschlijkheid.

Menschlievendheid, die deugd, zoo edel, zoo verhe

Voor elk in 't algemeen, (ven,

Zal steeds den roem des Helds een dubble waarde

En volgen zijne schreen. (geven,

Dat daar die edle deugd, die deugd zoo hoog ge

Steeds in uw harten leeft, (prezen,

Uw woeste vijand zelfs eenmaal uw vriend moog

Als 't onheil hem omgeeft. (wezen,

Toont 't volk waar tegen gij thans moedig trekt ten

Dat hier op Hollandsch grond, (strijde,

De allerschoonste deugd, die men ons vaak benijdde,

Tot heden nog bestond.
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Toont aan 't misleide volk, dat, door de schijn

Miskent den besten Vorst, (bedrogen,

Toont dat gij met hun lot hun dwaling zijt bewo

En niet naar wrake dorst. (gen,

Ja leeft, ô edlen zoo, dan zal de Heer van 't leven,

Wis zeegnen uwen strijd,

Want Hij, Hij leert u, zelfs uw vijand te vergeven;

Hij leert menschlievendheid.

ò Edelen leeft zoo! dan hoedt u wis de Heere,

Door zijne Waderhand,

Dan doet Hij uwe zaak voorzeker triomferen,

Tot heil van 't Vaderland.

Leeft zoo! dan vindt ge eenmaal de schoonste zelf

Bedenkt steeds dat uw strijd, (belooning,

Aan God, aan 't Vaderland, en aan uw dierbren

Deez stond is toegewijd. (Koning
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wIJzE : Wien Neêrlandsch bloed, enz.

Op, op! thans wakkre burgerschaar !

Op! op tot heil van 't land;

De Koning spreekt: » er is gevaar”

De Koning eischt uw hand.

» Te wapen” roept de beste vorst;

» Te wapen” klinkt zijn stem,

Komt, moedig dan 't gevaar getorscht,

Komt, scharen we ons om Hem.

Ja, toonen wij dat Hollandsch bloed,

Nog door onze adren vloeit,

En dat oud Hollandsch ware moed,

In onze harten gloeit;

Weer rijz', gelijk in vorige eeuw,

Door Eendragt onze magt,

Weer zaam geschaard om Hollandsch leeuw,

En fier 't gevaar veracht.
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Komt toonen wij het muitren rot,

Dat WILLEM's magt braveert,

Dat, spottend schaamtloos zelfs met God,

Niets Heiligs meer vereert:

Bewijzen wij het vloekgespan,

Dat in onz' aller borst

De Liefde nimmer sluimren kan,

Voor den geliefden Vorst.

* * * . * . . . . . . . . . . . . . .

Komt allen lustig dan slechts voort,

En moedig nu ten strijd; .

Denkt dat uw arm Hem thans behoort,

Aan Hem is toegewijd;

Denkt dat het dierbaar Vaderland,

Ter wraak der vuigste smaad,

Dit uur zijn welzijn U verpand,

zich thans op U verlaat.

Dan moedig, op die pligten trotsch,

Naar 't krijgstooneel gesneld,

En staan wij daar gelijk een rots,

Trotseerend elk geweld.

Dan smaken wij wis eens de vreugd,

Voor 't offer thans gebragt,

Dat Holland ons om onze deugd,

En als zijn redders acht.

-en
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