UIJNE

VADERId,ND§CHE ZAI{GEN.

JAN- J. F. WAP,
(OMNtrtr.IJTB UIT.ITAI}8.ÀTÀI}EMIE-LERI,AB.

@rrbcr

F.. P,'§TERK, Drukker en Uilgever;

'

1881.

Y€rlriHiik is ile zang voor't mstverlangenil oor,
try valt ons als een darur dec Lemek in der morgun
Op't hart, en galÍt den beet ilen beimeliikfte ,orgen.

'I

Ernurí

Jï#;à
'tt'Jffíà,Íltrea
a..l,f@e'.

So*mige dor in dir Bwdekjen opgenanen
{tub
jew lwb ih oruger ,ruds, hier en daar,
in ,t licht
gsgawn; andere berzrlttcn lnt nog lne
md.er ny;
than& hg ik ze àarnen ter perfe,
niat om daorm.ede
wigm rootm ta batwlen (daartoe twh bezitten zg
tteinig

te

mmr tan geoalle oan hen, op
der orimdfchap ila àoogen prdjc
ÍIatte, en die aon
lutgeen 4h oan diei
aarc ooorí,bracht belang fchijnen
hlzrr,,e/;uaarde),

te lwchter..
Macl*pn

er

*og budtm hen, yaderlonders gein den latn caa mijn hdrt beàagen
fcàeppen, zoo zol deze .mijn afieid tny dubooh

rutden wordem, dia

bele weugda oerrwhken.

Bredo, den

1. vau iïooimaand, lg3t.

ï

IÀN

DEI{

IIOOC*EDEL GE§TAENGEN IIEEE
GENENAALMAJOOR

W

It

OPPENB§YET.EEBBEA

ïrÀN DE

D E M A N,
I}EB YESTIT{C BNEDÀ, $DI}IN

oior ors NEDBf,LINIT§GEENLEErnfls.

Yooshefliit f,rifuaboofrl, ilie iler Meu$:hheiil. ÍïEett tot eeÍ,
Wienr ihugil

it

febetim leerile in rt barnen der gevaren,

Ilie 't liore Yailerland uoest proeyeD, ,}.
Aao

II;

-

rii

ileez blàren

onthug se in li€fde en 't, vraag geen laurer mddr.

OP DE TtrBEELITINC

YÀIÍ

JÀN NIEUWENTIUIJZEN,
§TICHÏEB DEN MAAT§CHÀPPY

ror NUT vÀN 'r

ALGEMEEN.

--.<>I

S"hoor Neérland, ftrar verrult den aclrtbreo grijzert
Ilie lanp aw vale tim ed udlrtcnil op ileeillgaan,

aan

in volten gloor den -iddrg thands zien pralcn;
Tailioht&eg Ueqrt den trans oet ouverdgofbre íïralen!

Waarvan we

fnaag Tijd urv tanilen bot aaa E€rBetaal eu
Een NrculvEríEouzsn leeÍt loc
rBr5.

Steen:

Àït oer'a llgenoon!

UITBOEZE}IING
.BY
DE HETTVATTING VÀN DEN ÀBBEID DER UIT

HARE À§§CHE VERRIJZENDE

LOGE
HET YRIJ GE\ryETBN,
IN UEI O.. VÀN BBEDÀ, DEN 5. VÀN OOG§IMÀÀND' r83o'

(Pr.

r,

ft.)

\Moru*,r. Tempel is ontíloteo,
Kucrr en ScuoonuerD zitten roor i
l4relkom Broeilerr, Feeftgenooten,
lVelkom io 't geheiligd Choor

!

Laat do.Dweepzu&t outers ftichten

lu

den middeleenwfchen nacht,

Ons bedoelen

is Verlichten

Door der Oaor Zonnepraclrt'

-

22.-

ile Yuurgod gloënile tanrlen
Bocg en zuil en waaden in.
Yrochtlooc tnaagile hy ile banilen

§loeg

Yan het Broeilerliik G€rio

!

Schoou in asfohe en Puin rerfmeten
§ieft ge 'tuoedig boofd weér oP'

En de Lenu tant Ynn Grwrrsr'
Siert op nieur Ur'TemPeltoP!

Zou oos ilan ite borct niet ewoegcu,

ta

'tBloeil niet tiatlea, Broeilerfchaar,
Nu wo ors weér zien iamenvoogen
Aoril het Eeilig Plecbtaltaar?
Necn, waar

rrot'

en vete oo.L woodea,

Hier, in deez' gwiiilen'tring,
It[,'aar ous Kenois

'tbreia

eg voeden,

Smaai- ells hart verailcring!

En, -wie onzer

ton 't

vergeten ,

Achtbre Nlrurrs, wat ge altiiil

Yoor den Íocm, van 't VrIr Gswrrsr
V[aart, en tharile op nieuw weér ziit!

L*f

Methrzolcn{cfu iaren,
Yóór ile Éouwheef rao tEeelal,
Eilelfte der Métfelaren,

t §oÍtlijLst loon U Íchenken

zal !

-wEn nu, Broeders, Feeftgenooten,

Ilriemaal wellom in dit Choor:
l{'rsaerDs Teopel ic ootlloteo,
Knecsr en Scuoorrglp zitten voor!

fij'm

blijve oog doel: ,Yorliahten
Door rler Onor Zoonepracht !"

Zoo moog'elke fchailuw zwichten
Yan der midileleeuwen naelrt;

Zoo, zoo zal de nrorgen blinten
Yan ilien eeuwig-fchoonften dag,
Die niet meer ter Lim wil zinken
Nu t Heehl hem Íchiioen ,zag!

Ynn e.swrlcsn, Eau.rem Oaotl
Luide zij u ds Eed herhaald:
Dat Urv Licht de

.

Fallel rorrle,

Oi" ne"t 't Menfchdom eens beftraalt.

TE R LÀATSÏE

\TERJÀÀRFEE§TVIERING
VÀN TIIJNEI{ WAAADIGEÍ{ VRIENI}

Mn. C. J. W. NÀHUIJS vÀN BURG§T,
HEEB YÀN BURGST.

E"o g""ro*

befneeuwtle kruin, naar'topen graf SeLoLtr

Een griircrt, onder 'tpak iler jareu ooërgeilruLt,
Ileefli in .miine oogen luttel waarile, .
Zoo niet Yerilienfte de Eerekroon
Hem op ilen fcheilel ilruLt, als 't loon

Der echte-braven hier op aarile.

ti,

tij wensch en ilronl gebrachtl
U kent bemind, bewonileril en geacht,
Zaag|, Gy op niearr een iaar vervlietea;
En moogt ge aau 't hart iler teérfte Yrourv

eedle

Ntrurs, U

Yan dien

Den miililag-gloeil der Howlijls-trouw

ln

's leveus avonil

uog geuieten!

'-25RechtfcLapen man,

Gy helrt zoo'd avoodÍtond veröend,

Met al rrat Deugil raarileerde en Lennis zocht bevriendl

YYas'I{aarhsiil

'twit

ven al

ur

ítreveo;

Àan Recht en Billiikheid verpanil,

I

Bleof de infpraat van'tgerond verÍtand
De meaÍlaf voor gebeel

Ur

leveo.

E, ging U 'tgrootrte deel van 'taintiik licht te loorn
ïoch dringt het oog der riel ilen aarilfcheo mistralu door
Eo door 't geheimoievolle iloifter
ïiYaar, da voor mot én roest bowaard,
De fchat iler Braven ligt vergaàrd

In

onvergaqgbren hemellui{ter.

l{og eos dar, eoille Yriend' U

zii ilez drunk góracht

U gewijd; dat nieure levens}racht
Iho tast U miodre vau de iareu,

Nog v€elmaal

En fchmn ge oot fomS vao'sleveoóaan
Naar beter oonl ons voor mocht gaan,

Elk

onzer zal

Ur'l{aam iu zegening

den g. von T[ijnm.rand, l83o.

bewaren.

