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Stoomdruk Jan van Dokkum , Amsterdam ,

Aan U, den Vader aller menschen, den God der eeuwige
gerechtighetd, die 't licht doet opgaan üit de duisternis, die, te midden
van de zonden en dwaasheden der menschen, uw lconink1·ijk doet
komen, zij het duiste1· heden, zij de onzekere toekomst eerbiedig
en geloovig tuevertrouwd Amen.

GEMEENTE.
Gelukkig vaderland,
Zoo g' op Gods waarheid bouwt
En aan zijn wond're macht
Uw ranke kiel vertrouwt!
Heil u, heil driewerf u,
Zoo gij ten allen tijd,
V ereenigd Nederland
Maar recht vereenigd zijt!
0, vrijgevochten volk
Sta voor uw rechten pal!
Houd onbesmet uw vlag
En toon haar overal!
Uw woord zij goed als goud,
· Wees trouw, maar niemands knecht.
Strijd onversaagd uw strijd
Voor vrijheid en voor recht !
Uw trouwe Herder waakt,
Hij slaapt of sluimert nooit.
Hij brengt de kudde saam,
die droevig was verstrooid.
Komt, zweert uw veeten af;
weest één in Godes kracht,
Dan keert de aloude roem,
want nog maakt eendracht macht.

A. VALERIUS.

'
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't Is met een gevoel van innerlijkè ontroering dat wij
allen hier zijn saamgekomen. M.H.! Zoo stormachtig en onstuimig als 't is daarbuiten, zoo stormt het ook in ons gemoerl.
Eén gedachte vervult ons aller 7.iel, één onderwerp houdt
ons bezig van den morgen tot den a vond, doet ons haastig
grijpen naar de nieuwsbladen, doet ons grétig uitzien naar
nieuwe telegrammen, vormt den hoofdinhoud van onze gedachten, onze gesprekken, onze lectuur: de bloedige oorlog
die woedt in Zuid-Africa, bet gruwelijk onrecht dat door
Engeland den Boeren wordt aangedaan. Teleurstelling en
twijfel, verontwaardiging en mededoogen, bewondering en
droefheid, vrees en hoop strijden om ~en voorrang in ons
aller ziel. Boevelen onzer zijn innig uezorgd over 't lut
hunner betrekkingen in Zuid-Africa, van wie zij niet dan
schaarsche en steeds schaarseher berichten ontvangen!
Met hoe warme belangstelling brachten wij allen, 't zij
in persoon, 't zij in geàacbten, een eerbiedigen afscheidsgroet
aan de eerste ambulance van het Roode Kruis die van hier
vertrok naar het oorlogstoorreel en zien wij 't naderend
vertrek der tweede tegemoet !
Aan de beweging die 't vaderland doortrilt van hoog tot
laag, van groot tot klein, mocht niet vreemd blijven onze
godsdienstige kring, die alle verschijnselen en vragen van
den dag uit een hooger oogpunt tracht te bezien. Wij besloten onzen Transvaaldag te houden en hier uiting te geven
aan 't gevoel van verontwaardiging en sympathie, van
droefheid en hoop dat ons vervult; uiting aan ons nationaal
gevoel, meer nog aan 't gevoel van humaniteit en algemeene
broederschap door dit alles in ons opgewekt. En 't verheugde ons te vernemen dat onze zustervereeniging, de
Protestantenbond, tot een dergelijke demonstratie op dezen
zelfden dag zijn afdeelingen had opgewekt.
Zoo gedenkt dan heden een groot aantal vrijzinnige godsdienstigen in Nederland de reehtzinnige Boeren, te midden
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van hun Jijden en hun strijd. Zoo willen wij hun geven
den zedelijken steun van ons meel gevoel en <len stofielijken
steun van onze gaven. Bier treedt het verschil van godsdienstige denkwijs op den achtergrond. Hier voelen wij
dat het allereerst aankomt niet op de godsdienstige voorstelling, ncrch op het theologist5h dggma, maar op het geloor
der harten en 't innerlijk leven des gemoeds. Hier vervult
ons allen bewondering voor die kloeke strijders voor hun
onafhankelijkheid en recht, deernis met de slachtoffers van
den krijg, van welke nationaliteit dan ook, droefenis over 't
feit dat zulk een oorlog nog mogelijk is in onze eeuw. Hier
rijst ons voor den geest de kloeke strijder voor onze eigen
onafhankelijkheid, r:le vader des vaderlands: Wilhelmus van
Nassouwe.
KOOR.
vVilhelmus van N assouwe
Ben ick, van duitsehen bloet,
Het Vaderlandt ghetrouwe
Blijf ick tot in den doet!
Een Prince van Orangiën
Ben ick, vrij onverveert,
Den Couinck van Hispangiën
Heb ick altijt gheëert.

Oorioft m\jn arme schapen,
Die zyt in grooten noot;
U herder zal niet slapen,
Al zyt ghy nn verstrooit.
Tot Godt wilt u begheven,
Zyn heylsaam woordt neemt aen,
Ali:l vrome Christen leven :
't Sal hier haest zyn ghedaen.

GEMEENTE.
Myn schilt ende bhetrouwen,
Syt ghy, o Godt, myn Heer!
Op U soo wil ick bouwen,
Verlaat my nimmermeer!
Dat ick doch vroom mach blyven,
'C dienaar 't aller stondt,
De tyranny verdryven,
Die my myn hert doorwont.
MARNIX VAN ST. ALDEGONDE.

Trachten wij de gemengde aandoeningen, die in deze dagen
ons vervullen, te ontleden en ons tot bewustheid te brengen,
clan doortrilt ons allereerst een gevoel van diepe verontwaardiging; van verontwaardiging over dat Engelsche volk,
waaraan het vaste land van Europa zoo ontzaglijk veel te
ctanken heeft. Wie ooit de Noordzee overstak en wandelelp
door de woelige straten van het reusachtig Londen, wie
eenigszins dieper doordrong in 't verleden en heden der
Engelsche natie, die werd aangegrepen door een gevoel van
bewondering voor de zeldzame vereeniging van orde en vrijbeid die daar gevonden wordt. Een onafgebroken menschenstroom golvend langs de straten en stilstaand op een enkelen
wemk van een vertegenwoordiger· van 't openbaar gezag!
Stond niet Engeland vooraan in zijn welgeslaagde pogingen
om den toestand der arbeiders te verbeteren en het maat::;cbappelijk v1·aagstuk op te lossen langs vreectzamen en
geleidehjken weg? Geeft niet Engeland het voorbeeld van
een gezond philanthropisch streven tot terechtbrenging van
verwaarloosden en opheffing van ~vallenen '? Beboeren niet
Engelands dichters en schrijvers, Shakespeare en Wordsworth,
Carlyle en George Eliot, Dickens en Thackeray tot de
geestelijke leiders van ons geslacht?
Helaas, dat Engeland, zoo groot op politiek, sodaal, pbi-
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lantbropisch, letterkundig gebied, hoe diep verachtelijk, hoe
goddeloos is 't in zijn buitenlandsche politiek! Wie de geschiedenis nagaat van 't conflict tusschen Engeland en de
Transvaal, dat wij sinds dezen zomer steeds grooter afmetingen zagen aannemen, die ziet zich verward in een net
van Jeugen en bedrog, van list en huichelarij. 't Is niet
van deze plaats en 't zou ons te l'er voeren, de aanleiding
tot dezen oorlog in alle bijzond6rheden na te gaan. Ons
allen staat immers voor den geest hoe de eisch van 't stemrecht der uitlanders binnen een bepaalden termijn, door
Engeland aan de Transvaalscbe regeering gesteld, niets
anders was dan een ijrlel voorwendsel tot inmenging in haar
binnenlandsche aangelegenheden, een inmenging die door
de beide traetaten van 1881 en 1884 uitdrukkelijk was uitgesloten; hoe Engeland van nieuws wilde doen gelden een
suzereiniteit die in de laatstgenoemde conventie beslist was
ter zijde gesteld.
Wie herinnert zich niet hoe Cham berlain z~in laatste
voorwaarden · opzettelijk zoo dubbelzinnig stelde, dat zij aanleiding moesten geven tot een gewild en bedoeld misverstand!
Wien ergerde niet Engelands geveinsde verontwaardiging
over het · ultimatum der Boeren, dat zij door hun steeds
toenemende krijgstoerustingen hun hadden afgedwongen en
onvermijdelijk hadden gemaakt l Was het soms te vergen
geweest dat de Boeren Engeland rustig zijn volledige strijdmacht naar Zuid-Africa hadden laten overbrengen om zich
dan gedwee als schapen ter slaebtbank te i aten leiden! En
wien verontwaardigt niet bovenal de schijnheilige Pharizeërshouding, waarmeê Engeland optreedt als de besebaver van
het ruwe boerenvolk, met het edelmoedig streven om rechtvaardigheid en orde te handhaven in de Zuid-Africaansche
Republiek!
Ziehier, zoo merkt met snijdende ironie, William Stead
op, Aesopus' fabel van den wolf en het lam herhaald, doch
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met dit onderscheid dat hier de wolf tot het inzicht komt
dat het verslinden van het lam een pijnlijke maar gebiedende plicht is, waaraan geen wolf zich mag onttrekken;
met dit verschil, rlat hier de wolf bidt eer hij 't lam verslindt en daarna z\jn God vurig danken wil; met dit verschil
wellicht dat het lam zal blijken een leeuw te z\jn, die den
wolf op de vlucht drij{t. Ziehier een mogendheid die op de
pas gehouden vredesconferentie zich mee verbond tot het
toepassen van 't beginsel van arbitrage bij internationale
6eschillen, maar dat beginsel prijs geett, zoodra het zijn
nationalen trots en zijn lage hebzucht kwetsen zou; die na
het uitbarsten van dezen oorlog, zonder blikken of blozen
teekent de verbintenis tot eventueele aanvaarding van zulk
een scheidsgericht! 't Is het type van PecksnifT den vromen
huichelaar uit een van Dickens' werken dat ons hier voor
oogen staat
Trouwens deze Pharizeërs zijn ontmaskerd en aan de kaak
gesteld door sommigen van bun eigen landgen)oten. Hoogst
onredelijk zou 't zijn heel 't Engelsche volk aansprakelijk
te stellen voor de zedelooze politiek zijner tegenwoordige
leiders. Wel betreuren wij 't dat de tegenstand tegen dezen
goddeloozen oorlog in Engeland niet krachtiger is, dat er
b.v. van de Unitariërs, onze geestverwanten niet uitging een
krachtig protest; dat uit den boezem der werklieden, 't zij
dan al of niet socialistisch, niet oprees een luide kreet van
verontwaardiging. Met te grooter ingenomenheid vernamen
wij de krachtige stemmen van William Harcourt en Labouchère in bet Parlement. Te meer deed mij goed de mannelijke taal van den positivistischen prediker Maleolm Quin,
die van zijn kerk der humaniteit u a. dit krachtig protest
deed uitgaan: 7,Sprekend als een Engelsche positivist en in
naam van al mijn geestverwanten in dit district; zonder
partijbelang en in den geest dier vaderlandsliefde die verlangt dat de kracht van ons land alleen gebruikt worde om
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zijn eigen veiligheid te bandhaven en de belangen van vr de
en volksvrijheid te bevorderen, protesteer ik tegen den
oorlog met de Zuid-Africaansche Republiek. Ik protesteer
daartegen, omdat het een oorlog is, die haar onze tusschenkomst opdringt in haar inwendige belangen, in strijd met
haar rechten als een zichzelfregeerende Staat en met die
onafhankelijkheid die wij bij ftll'meel verdrag verbonden
hebben te eerbiedigen. Ik protesteer, omdat het een oorlog
is van annexatie en een zedeloos misbruik van onze Keizerlijke macht. Ik protesteer, omdat hij de vrijheid aanrandt
van een dapper volk, dat naar de bekentenis van een onzer
eigen staatslieden, reeds genoeg geweld en onrecht heeft
geleden van Engelsche zijde. Ik protesteer, omdat hij
onnoodig is, daar de politieke moeielijkheden in de Transvaal, 't best aan haar zelf zijn overgelaten, wijl zij moeten
overwonnen worden door vrijen inwendigen vooruitgang.
Ik protesteer, omdat het een roekelooze bloedstorting is,
ingegeven niet door eenig werkelijk belang van Engeland
of van de menschheid, maar door schaamteloaze roofzucht
en r1anrandingszucht. Ik protesteer ten laatste, omdat het
e'n misdaad is tegen de zedelijke orde der wereld, die eisebt
dat elke zichzelfregeerende staat zich vrij ontwikkelezonder
uitwt:mdige tusschenkomst. Zulk een oorlog is een schande
voor ons land, dat geen militairen roem kan behalen door
de macht van een uitgebreid rijk te gebruiken tot onderwerping van een bevolking kleiner dan die van een gewone
Engelsche stad, een gruwel voor een Chl'istelijl:e kerk die
een evangelie predikt van vrede en welbehagen in menschen" enz
Doch niemand die zoo meedoogenloos en snerpend zijn
landgenooten geeselt en hun hcerschzucht en hebzucht tentoonstelt als de onvermoeide William Stead. In zijn artikel:
"Zullen wij de bel loslaten over Zuid-Africa ?" waarboven
bij plaatst een welgedanen Jobn Bull, die zijn vleezicre banI:(,\
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den uitstrekt over de gouilvelden van Zuicl-Africa, spreekt
bij o.a. aldus: ,,Zondags hebben wij gebeden dRt rle God
des vredes ons vrede geven mocht in onze eeuw en de
andere zes dagen hebben wij ons wijs gemaakt dat wij in
ons eigen b~Jang, voordeel en overwicht de tien geboden
mogen ter zij stellen en verbranden, vrrnielen en verslaan
allen die met ons verschillen omtrent het juiste aantal jaren
vereisebt om het kiesrecht te verwerven in een vreemden
staat''. - "Gaan wij ten oorlog met een leugen in de rechterhand, dan zal die misdaad de grijze haren van onze
koningin met smart ten grave doen dalen", dier koningin
die naar de geestige voorstelling van onzen begaafden teekenaar, haar handen wascht in onsc.huld als Charnberlain
haar de lijst voorhoudt van haar gedoode en gewonde
officieren en soldaten, maar wier gelaat intossehen de teekenen van angst en wroeging vertoont.
Doch even groot als onze verontwaardiging over Engelands
godsdienstig gekleurde roofzucht is onze bewondering voor·
cle Boeren van cle Tram;vaal en de Burgers van den OranjeVrijstaat. Zeket·, onze geestverwanten zijn deze Boeren niet.
Gelijk de Oud-Testamentische richters Jahweh aanriepen
als hun bondgenoot, zoo gelooven deze Boeren dat hun God
voor hen de wapenen voert. 't Is de Heer die voor hen opstaat tot den strijd en hunne haters zal verdelgen, En zij
zien op tot Jozua en .Jephtha en Gideon als tot hun idealen
en zij putten uit dit alles voedsel voor hun grof-zinnelijk
geloot. Toch, hoe ruw de schaal, hoe onoogelijk de schors
ook wezen tnoge, toch verbergt zij een gezonde kern. Wat
is het godsdienstig vertrouwen der Boeren ten slotte anders
dan het geloof door ons allen gedeelrl, d::tt het recht aan
lnmne zijde is, clat zij strijden voor een eerlijke zaak en
dat de gerechtigheid zal zegevieren. Dat vertrouwen bezielt
hen met rustige kracht. Oaar staan zij tot den aftocht gereed, den slapgeranden hoed op 't hoofd, het ruwe jachtbuis

11
om de leden, •t geweer in de hand. .,Geen glinsterende
uniformen", zoo schreef de correspondent van de Daily
Chronicle, ,,geen kwasten en epauletten, geen schetterenrte
muziek, geen opgeschroefde taal, neen enkel bezadigdheid
en ernst op die vastbesloten bruingeschroeide gezichten''.
De oude Kruger met een veertigtal nakomelingen; de oude
Ferreira met zijn vijf zonen, rpannen van meer dan zes
voet; mannen van 70 tot 17 jaren en zelfs jonger nog;
15 jarige knapen die branden van verlangen om mee te
trekken in den strijd. En de vrouwen en meisjes nog kloeker,
zoo mogelijk, dan de mannen. Bij 't afscheid nemen geen
gejammer en geween, maar een enkele kus, een hancldrnk
met het woord, ,,mannen doe je plicht!" ,,Mannen, zal je
allemaal terugkeeren 7 zegt een oude vrouw die langs de
wagens van een vertrekkenden trein gaat. "Misses, ons kan
jou dat nie vast beló nie, maar ons sal probeer". En zij
probeeren aanvankelijk met goeden uitslag en heel Europa
staat verbaasd over hun moed niet alleen, maar ook over
hun strenge discipline, bun beleidvolle tactiek, hun kalm
terugtrekken als 't onvermijdelijk is, bun riddt3rlijke hurna·
niteit jegens verminkte en gevangen vijanden maar bovenal
hun onwankelbaar, eerbiedig Godsvertrouwen. En 't is als
hooren wij van nieuws den Zwijger spreken:
"1\iijn schilt ende betrouwen
Sijt ghij o Godt en Heer,
Op U so wil ick bouwen
V er laat mij nimmermeer!''

En Engeland ontdekt tot zijn beschaming dat dez Doen.n
geen barbaarsche wilden, geen losgelaten duivels zijn, maar
brave huisvaders. wakkere zonen, kloeke burgers, zoodat
het de vraag is of hun voor een deel in dronkenscbàp
geworven huurtroepen, \Vien het bederf zit in 't bloed,
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daartegen bestand zullen zijn. En bet Transvaalsehe volkslied weerklinkt alomme in de wereld, 't wordtJ geboord ook
in ons midden.
KOOR.
Kent gij dat volk vol heldenm•Jed,
En toch zoo lang geknecht'?
Het heeft geofferd goed en bloed,
Voor vrijheid en voor recht.
Komt, burgers! laat de vlaggen wapp'ren,
Ons lijden is voorbij .
.Roemt in den zegen onzer dapp'ren,
Dat vrije volk zijn wij !
Kent gij dat land zoo schaars bezocht,
En toch zoo heerlijk schoon?
Waar de natuur haar wond'ren wrocht',
En kwistig stelt ten toon'?
Transvalen ! laat ons feestlied schallen,
Daar, waar ons volk hield stand,
\Vaar onze vreugdeschoten knallen,
Daar i;; on!:! vaderland I
Kent gij dien staat, nog maar een kind
In 's werelds statenrei?
Maar toch door 't machtig Britsch bewind,
Weleer verklaard voor vrij.
Transvalen! edel was uw streven,
En pijnlijk onze smaad.
1\Iaar God, die uitkom;;t heeft gegeven,
Zij lof voor cl' eigen staat!

Toch hebben wij den diepsten grontltoon onzer stemming
nog niet aangeslagen. Sterker dan 't gevoel van verontwaardiging en bewondering is 't gevoel van droefheid en
st:haamte dat zich bij 't zien van deze dingen van ons
rneestl'lr maakt. Droefbeid bij -de gedachte dat zulk een
,_
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oorlog mogelijk is aan het einde van onze eeuw en in 't
jaar der vredes-conferentie, bij de gedachte dat al do scboone
woorden en fraaie beloften daar geuit, ook namons Engeland, a1s 't geluid van een klinkend metaal of luidend
schel wegstierven in de lucht! Zel er, niemand onzer zou
den treurigen moed hebben om den Boeren die daar staan
in slagorde, sterk en rustig, man aan man, toe te roepen:
steekt het zwaard in de schede, legt het geweer ter zijdtJ,
wederstaat. den booze niet. Er is een recht, een plicht tot
verdegiging van eigen vrijheid en onafhankelijkheid die
onafwijsbaar en gebiedend zijn. Ook met den besten wil
zou 't den Boeren onmogelijk zijn, met opoffering van eigen
land en huis en haard, heen te trekken naar een ander
oord waar zij tegen Engelands roofzucht veilig zouden zijn.
Eerst wanneer de machtige, zoogenaamd beschaafde volken
zullen hebben opgehouden aan hun heerscb- en hebzucht
bot te vieren, zullen de kleinere naties weerloos en toch
veilig kunnen zijn. 'rot zoolang ligt het ideaal van Israels
profeet dat· de zwaarden tot spaden en de spiesen tot sikkelen zullen worden omgesmeed in een ver verwijderd
maar toch zeker naderenlJ_ verschiet.
Doch wat te zeggen van een volk dat heet te staan aan
de spits der Europeescha beschaving en dat in 't fabriceeren
van dum-dum kogels en lyddietgranaten het toppunt van
de vernielingskunst heeft bereikt, en die moordende werktuigen gebruikt om aan zijn rooi- en hce!'schzucht bot te
vieren! Wat te zeggen van de mugend heden die daar staan
met de handen over elkaar dit alles aanzientle, terwijl uit
vrees en eigenbaat niemand den moed heeft een poging
tot tusschenkomst te wagen!
En wat het ergste is, een stemmiug van baat en bloeddorst wordt door zulk een oorlog in de harten van rluizenden
gewekt! Daar zijn die zich ver! ustigen in neerlagen door de
Engelsehen geleden en bloedbaden onder hen aangericht 1
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Daar gaan onze oogen over 't slagveld van G!encoe of van
Elandslaagte. Daar zien wij tal van dooden en gewonden
uitgestrekt op den grond. Daar hooren wij 't gereutel der
stervenden, 't gekreun der gewonden wier leden zijn verbrijzeld of verminkt. I-lier een die smacht naar een dronk
water om zijn brandenden dorst te lesschen; daar een ander
die met stervende lippen den naam van vader of moeder
stamelt, of een afscheidsgroet brengt aan vrouw en kind;
ginds een derde die 't brekend oog vol vertrouwen ten
hemel slaat. 'k Had dezer dagen aan een oud man de droevige tijding te brengen dat zijn eenige zoon, mede uit
Pretoria ten strijde getrol<:ken, gesneuveld was, wie weet
waar of hoe, en mijn hart brak bij de tranen van den
grijsaard die niets anders wist te zeggen dan: "dood, dood!
'k Wou dat ik zelf nu ook maar heenging!" En wij denken
aan de Engelsche vrouwen en moeders die zich opmaken
naar 't Ministerie van Oorlog en. den naam van man of
zoon vinden op de deodenlijst en wij vragen niet langer of
wie daar baden in hun bloed, EngelschPn of Transvalers,
Duitsehers of Nederlanders, wij voelen dat 't menschen zijn
en wij zegenen bet Roode Kruis dat over alle gewonden
en stervenden zijn verzachtende banden uitstrekt!
Zoo eindigen wij met een toon van vast en stil vertrouwen. Ook iu deze donkere dagen schijnt een heerlijk licht,
het licht van gemeenschapsgevoel en menschenliefde, van
geestdriftige belangstelling die mannen en vrouwen van
allerlei richting, stand en volksaard vervult en nader tot
elkander brengt, het licht van 't geloof dat de gerechtigheid
zal zegevieren. Wie zal ten slotte de overwinning behalen?
Zullen eindelijk de wakkere Transvalers en Oranje-Vrijstater~
moeten zwichten voor de ruwe overmacht van 't Engelscbe
geweld ? Zal de on bezweken moed der Boeren, gepaard aan
de ongunst van bodem en klimaat den Engelseben de
nederlaag brengen? Of zal 't publiek geweten van Enge-

land eindelijk ontwaken en terugdeinzen voor de voortzetting
van een oorlog, die miscbien 's vijands volksbestaan kan
knakken, maar zeker eigen eer en karakter te gronde
richten zal?
Wij weten 't niet. Maar dit weten wij, dat vele slappe,
zenuwachtige decad1mten in 't tegenwaoruig geslacht door
cieze ontzettende gebeurtenissen .worden wakker geschud
uit den dommel hunner cynische onverschilligheid en loome
neutraliteit. Dit weten wij dat nooit zal ondergaan de zaak
der eeuwige gerechtigheid. Indien Engeland onverlwopt
mocht zegevieren, zal het Je wrange vruchten plukken van
zijn goddeloaze staatkunde en buigend voor den Mammon
schade lijden aan zijn ziel. Gelukkiger zeker een arme
boer beroofd van goud, van vrijheid en van vaderland, clan
een rijke Lord met beide handen grijpend in 't goud dat
hij gekocht beeft voor anderer bloed en tranen en voor
eigen eer en karakter!
Laat ons gerust en moedig zijn l Boven al 't gekletter der
wapenen en ·'t gedonder der kanonnen troont in de eeuwige
rust de goddelijke majesteit van 't recht en tot haar rij t
op van onze lippen wat ook de toekomst brengen moge,
de ootmoedig geloovige bede: "Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede!" A men.
KOOR.
Zien wij dan met held're oogen,
't Leven vroolijk in 't gelaat,
Vastberaden, ongebogen
Rein van zin en sterk van daad!
't Heilig licht in hart en hoofd
W orde nimmermeer gedoofd !
GEMEENTE.
Onze leus zij: één voor allen,
En dan allen ook voor één !
Samen staan en samen vallen,
Wie breekt door dien ringmuur heen?
D'eêlste krachten saamgegaard,
Hollands eer en roem bewaard!
J. A. BöHRINGEJ.l..

