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HET LIED VAN DEN ARBEID 
RENÈ DE CLERCQ 

I. 
Zanger en schilder, zoeker en vorscher, 
Gij die beitelt en tempels bouivt; 
Visscher en roeier, delver en dorscher, 
Gij, die bakt en slacht en brouwt; 

Looier en lapper, 
Kuiper en tapper, 
Wever en maaier, 
Zager en draaier, 

Hoefsmid, ploegsmid, en nog forscher, 
Gij, die in dokken en mijnen sjomvt, — 
Werpt u vooruit en 't feest begonnen! 
Zwaait met vlaggen, en brandt kanonnen! 

Stedeling, dorpeling, 
Trotsche, verworpeling! 
Kroont met ijzer 
Den Arbeid Keizer! 

Voert zijn wagen door markt en kerk! 
Hem is de kracht, de moed, het werk! 
Hem is het land, Hem is de zee! 
Vlaanderens (Nederlands) Volk! Hoezee! 

II. 
Brengt uw vrouwen en zoete verloofden, 
Zonen en dochters, brengt ze hier! 
Steekt uw kindeken over de hoofden, 
Dat het zijn armkens zwaaie en tier\' 

Stoetsgewijs stappend, 
Handenklappend, 
Dansend en springend, 
Lachend en zingend, 

Juichend, joelend, dolverdoofden, 
Razend van vreugd en machtig fier! 
Werpt u vooruit en 't feest begonnen! 
Zwaait met vlaggen, en brandt kanonnen! 

Stedeling, dorpeling, 
Trotsche, verworpeling! 
Kroont met ijzer 
Den Arbeid Keizer! 

Voert zijn wagen door markt en kerk! 
Hem is de kracht, de moed, het werk! 
Hem is het land, Hem is de zee! 
Vlaanderens (Nederlands) Volk! Hoezee! 
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Het Lied van den Arbeid. 
Woorden van 

René de Clercq. 

4 stemmig Mannenkoor. 
Muziek van 

Cornelis. A. Bonten,Op. 56. 

Ernstig- - Breed ƒ 

Volledige uitgave van RENÉ DE CLERCQ'S gedichten in prachtuitgave verkrijgbaar bij den uit
gever S. L.VAN LOOY, Amsterdam. Prijs f.2.90. 
Tekst met toestemming overgenomen. 
Graveerwerk en Druk van Breitkopf en Hartel te Leipzig;-
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Bij den uitgever dezes zijn mede verschenen de 
volgende werken van 

CORNS. A. BONTEN: 

Gemengd koor. Pr._60 
Eenvoud. i 
De Landman.) 
De Landman. Vrouwenkoor met piano. Pr._60 

Allegretto. Voor groot orgel. Pr. _70 
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