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Aan u derhalve, mijne Làndgenooten! wijd" 

ik dit fiukje, met dat gevoel, waarmede gij zoo 

gaarne uwe ellendige broederen tracht ie red-

'r1en~ -

D E 
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WE L D A D I G H E I D,' 

NEDERLANDSCHE VOLKSDEUGD. 

Ja, N ederlm1d 1 ik juich ! 'k ben op uw grond geboren , 
Uw grond, een' nietig' füp, op 's werelds kaart verloren; 
Dat edel plekje gronds, dat eerst het licht mij gaf , 

Mijn bakermat eens was; geef God miJ ook tot graf! 
Dan zullen, in dat graf, de vaderlijke fchimmen, 

De vlekkelooste deugd, in 't koud gezicht doen glimmen, 
En 'k fluim er aan hun zij de, in 't mij zoo dierbare oord, 

Waar niets r;le zachte rust 1 dan danlç voor 'c weldoen fraort. 

Een ander zwelle in trotsch , Golconda ! op uw firanden, 
Of zwoege om 't prachtmetaal in peillooze ingewanden 
Van Peru's bergen rond ; de Galiër, Germaan, 

Toone ons van hooge_ fpits zijn vruchtbare akkers aan; 

Laat de opgezwoJ!en druif dit tooveroord omkrar1fe11 , 
En bergen, rijk van ooft, 't bevoorregt land omfchanfen; 

Hun roem is min verdiend: wie fchonk hun dit ~ l:'Jatuiir. 
Doch 'k zi~1g veel cedler fcli at, in dit geheiligde unr. 

A 3 'k Zal 
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•Ji; Zal' niet in 't roemrijk boek der vorige eeuwên cfri'ngeni" 

Aan dit de fchatten van ons vaderlanél ontwringen, 

Nier door natuur, als daar, aan 't voorgeflacht bedeeld; 

l\ifaar doo·r hun' nijvre hand, als door natuur, geteeld. 

Neen : HELM-ERoS heeft finds hrng dien offi:rzang doen klinken,. 

De· wereld ' i11 den roem van Neêrbnd weg do en zinken; 

En zong hij niet vo-0r mij , 'k zong 11 0g geen wufrcn fchat > 
D ie met een vlugge blik, een hallll-palm wordt omvat; 

'k Zal de ongefchonde deugd van Neêrlands vol-ken malen~ 

'Veldadigheid, in 't kleed der e11g.elen, doen pralen, 

Mijn gees.t voelt zich w.el zwak , en zinkt in 't nietig fiof" 
Maar gafiut toch onbedeesd, Welcladii.heid ! uw · lof. 

De· vaderlandfche zon, in 't westen weggezonken, 

Ko.n naauwlijks flaauwe hoop . in 't moedloos hart ontvo11ke11<" 

E en zwarte· nevel nacht omtrok haar glans aan 't oog, 

Wij hieven treurende naauw 't matte hoofd omhoog. 

'r Geheugen fchiJderde ons die nooit bezweken helden., 

Wie ;; s onvervalschten roem een keten eeuwen melden, 

Zij toonden ons hun' arm , en llnt voor 't vaderland; 

En, ach ! ons aklig lot, was kl uisters om de hand.· 

Wij zage:J 't pekelfchuÏT'l, aan de oevers golvend, fpoelen, 

Maar door heel 't vlak der zee geen Hóföndsch fieven woelen" 

Ec11 fchaamle visfchers hulk', die dobbert op de baar 

0 m zich voor nood te hoên, werd llec hts ons oog gewaa~. 
E11 uit de ontvolkte zee verrezen voorfpoedsdagen, 

Toen elk beladen kiel haar fchatten ons kwam dragen, 

·T,,.en 't dienstbaar oost en \vest aan 't roemrijk voorge-!lac-ht, 

Met eerbied op dièn grond, ten cijns, haar rijkdom bragt. 

De ziel, vaak losgefcheurd van deze treurrooneelen , 

Zij trachtte d~ze wond aan 't helden-graf tè heelen, 

Wij knielden weenende bij onzer vadren asch, 

"En, Go'd ! er was een tijd, dat dit zelfs misdaad was: 
Wij 
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Pat &ij, men de ondfie Bard het moedloos hoofd liet zinken ~ 

Aan 'c zoefrend vadero o.g een blay!we füp deed blinken, 

Waar zij, met glans omgord, klapwiekend, nederviel, 

Een lichtflraal glinstren cl eedt ten baak voor ieder kiel" 

En 't en bezweken volk, haar, op dees' grond getreden~ 

In gloed van dankbaarheid, ter 1lond, hee ft aangebeden, 

Hare eerdienst heeft omhel d , rondom haar goed verrigt , 

:En tot han r zetel, hier paleizen hoe ft gefl: ich t. 

Die blinken nog in ' t oog, wat ook de tijd mogt iloopen ~ 

Nog zet Weldadigheid haar za:il'ge zetels open, 

Tree, wie gij ook moge zijn, tree vreemd' ling ! landwaarts Î'll ~ 

J~n waar ge uw' fchreden zet, piaalt deze broeder-min. 

Ziet gij dat grootfche dak, waar wolken tege\l rijzen, 

Hier woont geen weidfche pracht, genesteld in paleizen ~ 

'Vaar fo orkende overmoed op donze peluw 11aapt, 

Of waar 'c gevioekt belang zijn ' s naasrens zenuw fchraapt,, 

Het dek t geen Sultan, die, om meerder uit te blinken, 

:Een talloos mcnfchenheer in bloedige aard doet zinken, 

Zijn woonplaats is het niet , wiens uitgehongerd zwaard 

Slechts om een greintje roem, geen duizend menfchen fpaan. 

Neen , vreemd'ling 1 fidd er ni et, voel hoe de lucht veel zachter ~ 
!\'Ier ambergeur bevrucht , ons tegenruisch t , van achter 

D it fchaduwrij ke woud weêrg:ilmt, een englenkoor, 

rrree met mU 't heiligdom , \~ic !lechts gevoel heeft 1 doo~~ 

De firamme grijsaar.d, die reeds tachtig winters leefde, 

~chier door de geesfelroê van 't harde noodlot fneefd e, 

.i:.,egt hier, van zorgen vrij , in weldaads fcho ot zij 11 hoofd, 

Vindt hier die teêrheid weer, hem eens door 't lot ger·oofd . 

G inds waggelt op haar kruk zijn' grijze gaê hem tegen, 

~ij drukt zij11 flramme band, G od dankend voor zUn zegen, 
ne. 
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)3erusten ze in den wil van Hem, die nam, die gaf, 
En bukken ~t zilver hoofd irnnr 't rustverfchaffend graf• 

En 't heil der huwlijkskoets den bodem ingeOagen, 
Wist ook Weldadigheid te troosten, te onderfchragen, 
De in rouw gezonken weêuw van de echtgenoot gefcheurd ~ 
Wordt uit eçn jammerpoel in çlit pal~is ~ebeurq. 

Die ouafzienbre rei van pas ontloken menf'chen, 
Die 't lot niets ovrig liet; zelfs niet om iets te wenfchen, 
Die tengre fchemjes , pas in 's levens aard gedrukt, 
Wierd zon, en leven~ vocht, en fchaduwing ontrukt. 
Wel dadigheid daalt neèr, ontvouwt baar breede vleuglen, 
V eet, koestreml , fiorm , en koude, en armoed' , te beteuglen. 

V crplaatst hen uit een hut, in deze woning neêr, 
E11 't kind vindt, door haar zorg, zijn dierbare ouders weer~ 
Die , zorgend voor 't. befiaan van 't zwak en jeugdig leven~ 
~an de ongelukkigen 't noodwendi~ voedfel geven~ -

Hoe menig tij ger-mensch· verwerpt zijne eigen fpruit, 
Ook de ze Duit uw arm, Weldadigheid 1 niet uit, 
Ontva ngend, voedt gij hen, door moederhand verllooten, 
l{ weekt foms çler maatfcha.ppij van hun ~eachte loten. -

Gij helpt, o Neêrlancls deugd! waar 't onheil grimt en weent, 
Jl:n nergens drnkt ge nw fpoor, waar gij .geen hulp verleent. 
Wie fiddert niet terug? als hij 't geweld der wateren, 
.Zich borencl'. do or den dijk, door Gelderland hoort klateren , 
f:.en honderdjaargen dam in de afgrond ziet gefpoeld, 
Waarin en Mnas en Waal , met clondrencl klotfen, woek. 

As Hoe 
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Hoe ze, fo hun. reuzenvaart, en hutten en "kasteefen, 
In 't dwarr'len van den kolk , in brokklend puin verdeden" 
Hoe de opgepakte fchors met woestheid nederfcheurt, 
En met zich mensch en dier en huis in de afgrond fleurt. 
•k Zie nog dien ijs bren nacht, de kreet treft nog mijne ooren'" 
Dien ik , bij donder-wind, door 't luchtruim hoorde boren ~ 
Het . buldrend fiormgeloei, maakt foms . mijn geest nog bang. 
Narnur ! toen waart gij ' t naast aan uwen ondergang. 
Die noodramp echter nn:rnw ten hoogflen top ge!l:egen, 
Kon 't niet gel'chokte land rot mild en hulp bewegen, 
Voor 't rampvol Gelderland , is fi:raks de b· 1•.i die vliet, 
\Vaardoor 't zijn huis her<leld, zijn vee he ,even ziet. 
En wie zou hier den lof aan Neêrlands weldoen fchcnken? 
En een aan LODEWIJK, die menfchenvriend, niet den ken? 
' k Roem hem met dankbaar hart, !è:hoon dwinglands lijftrawanc, 
Veel 1deedt hij, vorstlijk veel, voor 't kwijnend Gelderland, 
Dan weg een vreemdeling ; tot eigen Vorst en Vader 
Treedt, In decz' veegen nood, de ellem1e fchreijend nader. 
U , Neêrlands Heil! mijn Vorst! tot aller hulp bereid, 
U zij de wannfie dank van de onderdaan gew~jd . 

Uw Neêrlandsch hart gevoelt de last der ongelukken, 
.En gaat in 't fpoor ons voor, dat elk van ons moet drukken. 

Wanneer de pestwalm hier haar giftige adem blaast, 
De dood in ·zwangre lucht k.ar zw~rten zetel plaatst , 
E n 't lijdend menschdom kromt door hare doodfche plagen, 
Doch woedender aan 't rif der armen fchijnt te knagen; 
Schoot nimmer Neêrlan_ds deugd , Weldadigheid! te kort, 
Maar heeft een dubble bron, waar zij haar goed uit fion. 
Zij doet den Esculaap aan 't muffe ziekbed dringen, 
()m door ûjn heiige kunst li et graf zijn prooi te ontwringen, 
En de artfenij heelt hem, fchier door den walm verflikt, 

Wijl hem eene andre hand met voedb're fpijs vel'kwikt. 
Zoo 
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Zoo doet zij 't vaderland, zijn magen, en zijn vrinden, 

Een burger, b!ot!dverwant , een thefeus wedervinden, 
Herroept een lijdrcndrom, fchicr Je vensloos, in 't licht, 
In 't haar gewijd gebouw, 't voortrefl' iijk zieken-fücht. 

Hoewel de bauge firijd ons huivert door de leden, 
·wanneer we, o ·waterloo 1 naar u ter bcêvaart treden , 
En 't dondrend lood, gebraakt uit den metalen mond, 
Nog in onze ooren fuize , als op dien fchrikbren fl:ond, 
Toen 't fnelle blikfemvuur uit zwnngrc lucht ontbonden, 
Ee!1 flaanwe lichtflraal was; ' t geen menkhen onder wonden~ 
Grensde r.an de Almagt aan; verwoesting fpookte op 't veld; 
Een dikke zwaveldamp bezielde 't moordgeweld , 
T oen wraak en hurrhah kreet, van di,e, nu deze krijgers, 
ü pfl:eeg uit fchorre !l:rot van uitgevaste tijgers, 
Hoe 't aklig trenrtafreel zich opdoe; 't is ook daar, 
Dat ik, Weldadigheid! kniel voor 't ge!l:icht altaar. 
Ook daar heeft deze deugd in vollen glans gefchenen, 
En drong door dikke nacht van zwavelwolken henen 
In 't losgerukt geweld fpreekt moed, dan fpreeke uw hart, 
Dit was, als 't eeuwig was, nu weer uw inborst, Bard l 
't V cld was van bloed doorweekt, met menfchen zwaar beladen, 
Die in 't ge!l:olde vo::ht zich, pijnlijk krimpend', baden, 
En hij, die flraks een mensch van 't leven had beroofd, 
Legde op dien dooden romp thans 't zwaar gewonde hoofd, 
Weldadigheid, Bataaf! leen u dra de , eerfie pligten , 
Gij wikt niet gierig af, wien gij die moet verrigteu, 
Bij u wordt beste vriend, en ergfl:e vijand een, 

Gij l~elpt, en deze hulp verfpreidt zich algemeen. 
Een talloos menfchenheer, door 't moordend !l:aal geva!icn .• 
Voert gij, met warm gevoel, naar Brusfels grijze wallen, 
Uw clappre broederen, de, Rus, de Pruis, of Brit, 

Ja 1 den gehaten Gal , nog op uw bloed verhit, 



llraagt ge in menschlievende arm. lVIet zui v're pligtbetoning 

Omvangt gij , Brnsfelaars ! het krij gsvolk in uw' woning, 
En offert all es aan de liefde , aan 't vaderland, 

Verkwikt, voedt , heelt hen zelve met i1w weldaad'ge hand. 
Ge onttrekt u zelven fchier, 't geen g' aan hun moed wilt 

Ja, eeuwig zull en wij u, broederen! gedenken!!! (fchenken" 
Doch naauwl~i ks bad de faam dien nood bij ons verfpreid , 
Of alles was ook thans aan d'ccd'Jen pligt gewi jd, 
Elk tracht betoonden moed weldadig te belooncn, 
Zendt, war vctkwiklijk is, voor l3atu's fiere zonen, 

Geen hulp ·• maar milde hoorn fiort rijken overvloed, 
fils 't olfer op 't altaar van zoo veel heldenmoed. 

Tuigt , milde bronnen ! toen bij 't vreeslijk fiormen loeijcn , 

In N eêrland voortgewcld, waaruit noch fappen vloeijen, 

w~~rdoor de onfroostbre weêuw en wees verkwikking vindt ~ 

Herllel~e dapp'ren! tui~t hoe Neêrland u bemim. 

Heb dank, heb hart lijk dank, onfchatbre menfthcnvrinden ~ 
In wien die helden toen een toevlugt rnog1en vinden, 

C·ij , bij weldadigheid, haar opperpriestren fchaarl 

Gezegend zij uw gift OJ? 't v:aderlandsch altaar. 

En gij, die fieeds ons hart zoo zegenrijk knut kroonen , 

Dm ik u hulde bie, u, Vrouwen! dierbre Schoonen ! 

Gij kiem van onze vreugd , en geest van ons bellaan! 
Wat heeft u11i hand niet veel voor 't heldenkroost gedaan. 

Schoon gij gee ;1 Kenau's waart, geen fl:aal past in uw' vingrenz. 
Zoo lang er mannen zijn, die 't · voor u kunnen llingren, 

Gij hebt een grootfcher, een veel eedler pligt betracht, 

U~m lijden heeft uw haiJd , uw poesle hand verzacht. 
Gij! 
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Gij! gti bebt balfem in der dappren mond gegoten, 

Hebt Neêrlandsch bloed geflelpt, te veel reeds weggevloten, 

Ge omfpont, met zachte hand , de fijnen linnedraad, 

Waardoor d'omvangen wond in zuiling overgaat. 

Zoo lang een jeugdig hart op Ncêrlands grond blijft gloeijc11; 

Zoo lang zal ook uw lof van dankbre lippen vloeijen, 

En toont ge ons weer, in nood, het vaan: VOOR MOf.D E.N TROUW• 

Het worde een mijn .flaaf, die voor u niet füijde11 zou. 

Blijf , fcho one Vrouwe n ! blijf het weldoen door verrichten" 

En in den heetfreu fl:rijd z.al m:urne-nmoed niet zwichten. 

'Wanneer een Gauler foms in weidfche weelde daagt, 

U, fpottend met den disch, waar:rnn ge u fpijst, beklaagt ? 

Uw fobre beetc broods en mugje hronnncs lastert , 

Uw fchràapzucht weer bazui nt , als waart ge een gier'ge baseert, 

Daar hij in weelde en pracht der wulpschheid teugel . viert, 

Zich naar zijn wuften finaak met klatergond verliert, 

Vergramme uw blik dan niet : laat de aterling n1aar dartlen, 

Maar zeg: hier ligt de ellend' niet r-eddingloos re fpa rtlen 

Als in uw kwisrend land; toon hem ' t tlenvoudi-g brood 

En zeg hem , 'k red hi ermeê mijn broedren uit hun nood, 

Die aan uw r~jken d isch als uitgehongerd fmachten, 

En van weldadigheid vergeeffche redding wachren. 

Mijn e•:ge woning mist die gulden pracht en praal ; 

Geen fchat uit oost en west _gewoej{erd . Gert deez' zaal ; 

Maar ginds ziet ge een paleis. uit overvloed gerezen , 

Dit is door on~ gcfücht, voor weduwe, arme en weezen , 

Hier woekert onze fchat. Z~ l fs 't kroost van uwen grond 

Geniet hier 't voedfel vaak , _gefpa~rd 11it onzen. mond, 

Verlaten uit een land , daar gij verkwist , verdreven , 

Schenkt hun weldadigheid hier nog ' t g~liefko'osp leven. 

G:i, 
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Ontgloei; bnrisch zwellend op! àrin;; tot mij n tongval door, 

' t Is uw ornkelfl:em, Weid adigheid ! die 'k hoor. 

", 'k Zal in uw midden 7-ijn, zoo lang uwe offers rookcn, 

" En 't heilig tcmp clvmir getrouw wordt aan gefloken, 
,, Zoo lang ge uw Schutsgodin uiet van uw zijde weert, 

" En 't weldoen aan de ellend ' t gevoelig hart beheert , 
,, Zal welvaart in uw land met milde vruchten bloeijen, 

" De zegen, fl:ropmende, van ' s hemels daken vloeijen, 
" Uw kroost gezegend zijn, uw grond met ooft belailn, 
" En voorfpoed aan de zijd' des nijvren handels fiaan, 

" Ik geef aan uwe Maagd haar glans terug en luister, 
" Ontzenuw elk geweld , verbrijzel eiken kluister, 

" ZU dril haar zwaren fpeer, doordavrend oost en west, 
,, Door mij wordt ze, als Godin, in haren tuin gevest, 

" Ik za'l uw fierken leeuw de moed in 't harte blazen. 
" Hij waak' op 't kleinst infekt, dat op uw heil zoude azen, 
:,, Met opgefl:oven maan hoedt hij uw tuin en maagd , 

" En wroet door 't ingewand van he m , die u belaagt." 

" Dus, Nederlanders! dus zal ik uw' Staten hoeden, 

" Zoo gij uw broederen in veegen nood blijft hoeden , 

" Schenk hun het voedk l, ik fchen k u het heil der nard , 

" Dus blijven zij d ·.i or u, en gij door mij bew:i2rd.'' 
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