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Wapenkreet,

DOOR

M ”. J .van Lennep.

Mei Abuzyk. .

Te wapen ! op ! daar rolt de trom !

Op , mannen ! op ! ten strijd !

Des vijands kreet , de kreet van moord

En plond'ring is door 't land gehoord .

't Is nụ geen marrenstijd !

Wij rukken voort uit Aemstels vest ,

Bij 't dreigen van den nood .

Wij trekken , om ten strijd te gaan ,

De blaauwe krijgsmonteering aan ,

Geboord met wit en rood .

Zoo Vlaand'ren zwicht voor 't driest geweld ,

. En Willems zij verliet ,

Oud Holland blijft zijn eed gestand.

't Verbreekt den vastgehechten band

Met vader Willem niet.

Neen , schoon vernieling op ons erf

Zich uitstorte als een vloed ,

De zon , die van den laatsten val

Des vaderlands getuigen zal,

Zal ondergaan in bloed.



Dat Brabants moord 'renrot voor buit

Of plond’raarswinsten vecht;

Wij trokken niet voor goud of buit ,

Maar voor gezin en haardsteê uit,

Voor Koning , godsdienst , recht.

Geen ijd'le glorie, die ons streelt ,

*Met burgerbloed behaald .

Herleve, als eenmaal, orde en wet:

Der muiterij zij perk gezet :

Wij zijn genoeg betaald .

Maar zoo de wind op Hollands grond ,

De vlag van Brabant groet ;

Zoo 't schaamtelooze muit’renheir ,

In spijt van dapp'ren tegenweer ,

In Holland zet den voet.

Dan hoort dit land ons laatst vaarwel :

Dan , tot in 't uiterst vrij ,

Trotseeren wij des vijands staal ,

Tot ons te saam de zegepraal

Of dood beschoren zij.

Te wapen ! op ! de zon blinkt schoon

Op standert en musket.

Ons sterkt des eendrachts heilge band ,

Wijl 't woord : voor Vorst en Vaderland !

Elks hari in vlammen zet.

November 1830 .

Te AMSTERDAM , BIJ P . Meijer Warnars.



Wapenkreet

Te wapen ! op, daar rolt

de Trom .Op , mannen , op , ten

stryd ' des nyands kreet, de

krect van moorden plondring is door

rland gehoord lis nu geen marrens

lyd , i is nu geen marrens - lyd .
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