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Afrikaanse Gedichten.

I.
ONSE TAAL

Wie seg ons bet geen skone taal
Die bet een vreemde sin,
D'is seker, sijn verstand is skraal,
Hij weet net niks of min.
Vir ons is daar geen ed'ler spraak,
Geen een so prijsenswaard,
Geen een vir Afrikaanse smaak
So sag en soet op aard.
Ons taal kan brand van vurig' haat,
En tril van liefde's gloed;
Die Afrikaanse hart verstaat
Die taal van mannemoed.
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Die taal is ook van humor vol
Want Afrikaners hou
Van vrolik speel en skerts en jol,
Gemerkt deur goeie trou.
Die taal kan spreek van lewensius
Wat borrel uit die hart;
Van liewe vrede en van rus,
Maar ook van pijn en smart ;
Van
Van
Van
Van

vriendskap eg en heimwee seer,
vreugde en van heil ;
weemoed diep en hope teer,
goedheid sonder peil.

Die welkom van gastvrijheids groet
Kan onse taal mooi gee
Aan reisigers wat swerwe moet,
Ofskoon van oversee.
Ons taal kan ook die godsdiens eer,
Kan smeke in ge bed,
Kan danke God, die lie we Heer,
Die het Sijn volk gered.
Die leraar kan daar goed m preek,
As hy maar net wil trag ;
In skole kan dit word gekweek,
Die taal met jonkheids krag.
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Ons taal is kort en bondig, sterk,
En prakties nes ons volk ;
Van hul geaardheid en hul werk
Is steeds hul spraak die tolk.
Die skrijwer kan ons taal waardeer,
J?ie digter in haar sing;
Die wijsgeer in haar wijsheid leer,
En ons tot denke bring.
0, liewe ta.al! ons min jou teer.
Ons praat geen ander ooit,
Ons soek in jou geen woorde meer,
En struikel in jou nooit.
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II.

,,z U I D

AFR I KA".

Een Histories Gedig in Afrikaans
door

I. G. HORAK.

I.

14:86.
In die tije van ouds, nog heel lank v66r die stoom,
Het Europa alleen van ons mooi land gedroom ;
Maar 'en heel dapper man moet gesonde verstand,
W ou toe grag verder sien dan klein Portugals strand.
Hij het hulp gou gekrij, en flink kerels daarbij,
En moet skip goed bemand o'er die water geglij.
Die gevolg is gewees hij't die Suidkus gevind
Van ver Afrika oud, moet sij storrems en wind.
Wel, die naam van die man het hul Dias genoem,
En soolank as die wereld sal staan lee£ sij' roem,
Hij 't die Kaap eers gesien nie soo ver van die Berg,
Wat daar staat bij die Baai om die branders te terg.
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14:97.
En toe later nog weer het 'en antler gekom,
Hij 't geseil bietjie verder die Suidepunt om.
'Twas beroemde Da Gama, van vorstelik bloed,
En leidsman bekend vir die magtigste moed.
Maar bij Portugal's helde kan ons nie lank staan;
Hulle het wel gebreek o'er die groot see 'en baan,
Dog het nooit nie kom woon op ons pragtige kus,
Om hier heerlik te lewe en lieflik te rus.

II.
1652.
,,Daar ! Daar !" roep hulle uit ,,is die Tafelberg plat"
,,Moet sij' bosse so groen en sij' klowe so nat,"
,,En ook daar is die leeuw sij' lijf en sij' nek,
,, Sij' stert is onsigbaar, onduid'lijk sij' bek."
'Tis Van Riebeek sij' mense op skip in die baai,
Die opspring van blijdskap, die gesig is te fraai;
Hul het maande geneem om van Holland te seil,
En nou daar is tog eind 'lik die land van hul heil.
Die bekende Van Riebeek het nooit ver getrek
Van die berg moet die mis, so's 'en tafel gedek,
En sij' volk het geplant en geboer en gesaai
Op die vrugbare velde net dig bij die baai.
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Net 'en bietjie het hul moet die Hotnots geveg,
En die geles gewijs wat is wit mens sij' reg;
Maar die meeste van tijd het hul rustig geleef,
N ooit naar rykdom of grootheid of aansien gestreef.
'En lang reeks Gouverneurs het na Riebeek gekom,
En die meeste was swak, of permantig, of dom;
Onder hen was Van N oot, 'en verskrik'lik tiran ; .
Hij 't gesterf in s~j' stoel, so 'en hartlose man.

1678-99.
Van der Stel, oude Simon, vol gees en getrouw,
Het die ,,Dorp moet die Eike" gegrond en gebouw,
Hij 't die grens van die planting wat verder gestrek
En 'en blijwende naam ver hemselwe verwek.

1699-1707.
Van der Ste], soon van Simon, was ook Gouverneur,
Hij 't die volk onderdruk en hul vrijheid gesteur;
Hij 't geplaas in die tronk die beroemd' Adam Tas;
Op die end moest hij trek moet sij' goed en sij' pas.

1751-1771.
Van Tulbagh het lank die Kolonie regeer;
'En goed man van karakter, standvastig, vol eer,
Was hij steeds as 'en vriend en 'en vader geag ;
Hij 't gemaak ,,Regulaties te'en Praal en te'en Prag".
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1685-90.
Ik het amper die vroom Hugenote vergeet,
Die gevlug het uit Frankrijk's verdrukking en leed,
Om op Afrika's kus vir die Heer vrij te dien,
Moet 'en errens en ijver min elders gesien.
Hulle het ook gebring die groen stok van die wijn,
Wat die harte blijmaak en verlig selfs die pijn,
Moet nog andere plante nooit vroeger gekend
Op die heuwels van Afrika's Suid'like end.
Maar die beste van al was hul edele bloed,
Sooveel reiner dan goud, sooveel beter dan goed,
Wat gehelp het om ons 'en groot natie te maak
En geleer het getrouw te verrig elke taak.
Net 'en eeuw en 'en half, op 'en paar jare na,
Moes die Kaapse kasteel die Compagnie's vlag dra,
En ofskoon nie te goed was hul tog nie te sleg,
Maar soo nabij die end wou die burgers net veg.

1773.
Van die dade van roem hier gedaan m die tijd,
W ordt bewonderd alom en onthoud wijd en sijd
Woltemade sij' offer van ei'e persoon,
Om aan and're in nood dapper hulp te betoon.
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III.
179&.
Wije wereld ! die Engelsman kon nie weg blij ;
Hul het Elphinstone gou o'er die water laat rij
Moet sij' skippe en troepe, kanonne en al;
Hij het skielik geland aan fraai Simonsbaai's wal.
En naar Muisenberg toe het hij haastig gctrek,
Waar Heer Sluijskens sij' manne staan wag op die nek;
Dog verdeeldheid het gou onder hulle verskijn,
En hul moed het so's sneeuw in die sonAkijn verdwijn.
So 't die Engelse moes die kasteel ook gekrij,
En die Hollandse troepe was werklik maar blij
Om hul wapens en tromme en vlae te hou,
En om ,,huis-toe" te gaan is gen saak van berouw.

IV.
1795-1803
Onder Engelse vlag was die land toe nie lang,
Want hul het door die Vrede daar bij Amiens (Amiang)
Aan die klein Republiek weer die Kaap trug moes gee,
Om te deel in haar welvaart, te voel ook haar wee.

v.
1803-1806.
Republiek van Batawie was toe aan die roer,
Hul 't per beer om te doen wat hul kon vir die boer;
En die lot van die Kaapland was beter dan ooit;
Mog die naam van De Mist tog vergete word nooit I

15
Ook Janssens was
Hij 't gedaan net
Hij het skole laat
Daar was vrijheid

knap en 'en man van verstand;
sij' best vir die donkere la~d.
bouw, en 'en kerk hier en daar;
van godsdiens vir elke Kaapnaar.

Om te handhaaf die Reg het hij howe gestig,
Magistrate benoem om die werk te verrig;
Ook 'en pos ingestel om die briewe te dra,
En sij' troepe versterk om die swartes te ja.
Dog sij' tijd was te kort om die Staat op te bouw,
Want die tijding die kom, vol van weemoed en rouw,
Dat die Engelsman weer naar die Kaap was op pad
Om vir altoos te woon in die land en die stad.

VI.
1806.
David Baird kwam hier aan moet 'en seer sterke mag,
Soo 'en groot Seur as hij had ook hoe gesag,
Maar die dappere Janssens het heel hard geveg
Daar bij Blauwberg sij' strand, vir sij' land en sij' reg.
'Tis tog jammer die Waldekkers het gou gevlug,
En geloop dat dit kraak moet geweer op die rug.
So 't die Engelse dan ook die slagveld behou,
En die baas van Kaap moes geworde tot nou.
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Va.n die lot Gouverneurs onder Engelse vlag
Kan ik almal nooit noem nie, hoewel ik sal trag
Die voornaamste van hul net 'en re'el toe te wij
En die ov'rige soetjes te skuiwe op sij.

1811.
In Graaf Caledon's tijd was die Kaffers net wijs,
En werd vrede gekog vir 'en heel dure prijs,
Want Heer Stockenstroom, Landdrost, moet braaf
boere ag
Het bij Bruintjes Hoogt' 1\loord geblij leg in die slag.

1814:-16.
Van ,, Lord" Somerset moet ik 'en bietjie vermeld;
Hij 't gekrij as salaris 'en magtig som geld,
En hij was glad te streng en te wreed vir die land,
Wat hij waarlik regeer het moet ijsere hand.

1816.
Slagtersnek staat gemerk as sij' daad vol van smart,
Wat soo diep het gepijnig ons natie hul hart,
Het was beter gewees was hij liewer wat sag,
Want versoening is altoos veel sterker dan mag.

1818-19.
In sij' tijd het hul oorlog moet Slambie gevoer,
En Hoofd Gaika gesteun moet soldaat en moet roer;
Ook veel duisende vee van die Kaffers gevat,
Wat toe diep in die bosse geneem het die spat.

1'7

1820.
Een duisend ag honderd en nog twintig daarb~j
Was die jaar wat die ,,Settlers" bij ons het kom blij.
Hul was eerlike mense en kuap om te werk,
En hul het ons bevolkiug aanmerk'lik versterk.
Hul geslagte die woon in die Oost'like deel, .
En besit daar die dorpe en plase geheel;
JUoet 'en enkele Hollandse hoer hier en daar,
Wat die Rooi taal kan praat net suo fijn as 'en haar.

1824:.
Selfs die drukpers s~j' vrijheid het hij ook belet,
Die vermeet'le tiran, magtig sterk Somerset ;
Dog hij moes op die ou end sij' gocd vat en trek,
Want hij het ook in Eng'land veel te'enstand verwek.

1828-33.
Van Seur Lowry Cole moet iets goeds wordt geseg;
Hij't die paaie laat maak' van te vore erg sleg.
Nabij Somerset Strand is 'en Pas moet sij' naam,
Waar die pad o'er die berg nog verkondig sij' faam.

1834:.
Nie soo heel lank daarna, in Ben Durban sij' tijd,
Het Brittanje sij' rijk al die slawe bevrijd, ·
En die burgers het daardeur veel skade gelij,
Want hul moes toe in Londen betaling gaan krij.
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Ook het Hintsa sij' Kaffers veel huise verbrand,
En veel mense vermoord moet 'en bloedige hand;
Toen die Engelse ,,Settlers"naar Gra' amsstad moes vlug,
Was die arbeid van jare verdwijn in die lug.
Dokter Philip, die dweper, het altoos gedroom
Van die kleurling sij' regte, die kleurling soo vroom ;
Hij het eind'lik in Eng'land die mense laat denk,
Dat die Boere die swart mens maar altijd wou krenk.
Dog nou moet ons vir eers 'en paar dinge laat staanAnders wordt ons te lank, en dit sal dan nie gaanEn soo hier 'en daar stip elke saak van belang,
Of mij' lesers sal slaap van dit teem'rig gesang.

De Groote Trek.
1836-7.
Door veel griewe gedwing het die Boere verlaat
Hulle huise en akkers en dierbare Staat,
En moet Kaffers en diere geveg en gestrij,
Om tog net maar te segge ,,Ons is tog nou vrij".
Ach ! die lijden en smarten en al die gevaar,
Wat bo ons verstand is maar wonderlik waar,
Het hul vrolik en swijgend geduldig gedraag,
En alleen van die Hemel om hulp ooit gevraag.
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1838.
Van die moord van Retie£ is geskiedenis vol,
En soolank as die Tijd sij' swaar wiele sal rol,
Sal tog nooit wordt vergeet hoe Dingaan is gestra£,
En die Zulus verstrooid is geworde as kaf.

J a, al het ons ook harte soo hard as 'en steen,
Spring 'en traan in ons oog bij die ,,Plek van Geween",
Waar die impi gen vrouw of gen kind het laat staan
Maar bloeddorstig en wreed hulle dood het geslaan.
Te Vechtkop, bij Heilbron, het die vrome Cilliers
Selikatse sij' volk op hul baatje gegee;
Die Kaptein het gevlug moet sij' vee naar die Noord,
Daar 't 'en einde gekom aan hul diefstal en moord.
So 't die Boere toe drie Republieke gestig;
Dog om goed te regeer is 'en saak van gewig ;
Hulle voormans was trouw, maar die geld waste min,
En hul kon nooit voldoen nie Brittanje sij' sin.

184:2-48.
Groot Brittanje het spoedig Natal afgevat,
En die swervende Boer moes maar nogmaals laat spat.
Nie heel lank onafhank'lik het Vr~jstaat geblij,
En Transvaal het geworde soo half en half vrij.
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1854:.
Maar die Vrijstaat het Eng'land weer gou trug gegee;
Onder Boere was blijdskap eu vreugde en vree,
Hulle wou nie grag woon onder vreernde land's vlag,
Van hul nek was 'en juk:, van hul rug was 'n vrag.

184:9.
Laat ons nou die Kolonie sij' storie vervat
In die tijd van Seur Harry Smith, dapper en glat.
In Rij' tijd was daar groote onrus in <lie land
Door die korns van die ,,Neptune" aan Sirnonsbaai's
strand.
'Twas 'en skip vol bandiete, Beskawing haar skuirn,
\Vat gestuur was naar Afrika's gronde soo ruim,
Dog die rnense 't gernaak soo 'en groote lawaai,
Dat die skip moes vertrek naar ver ,,Botany" Baai.

Sandili's Oorlog.
1850.
0 die Kerstdag van Vijftig vol kommer en rouw,
Toen drie dorpe verwoes wer~, dit moet ons onthou,
Kort daarna het ,,Sir Harry" naar Eng'land vertrek,
En George Cathcart sij' voet was op kaffer sij' nek.

1852.
Iu sij' tijd het die ,, Birkenhead'' stoornboot vergaan,
Toen die dappere rnanne bedaard het blij staan
In gelid, tot die vrouwe was veilig aan wal
Moet die kindertjes ook en die sieke en al.
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1854:.
Een <luisend ag honderd en vijftig en vier
Was 'en jaar vir die Kaap van die grootste plesier,
Want hul hot moes gekrij tog 'en soort Parlement,
Die alleenheerskappij het gekom op 'en ent.
In die maand Februari van dieselfde jaar,
Werd die Vrijstaat ten laatr·'lt onafhank'lik verklaar;
En, geloof mij, die Boere was tog al te blij
Om hul ei'e Regeering en vrijheid te krij.

1856-7.
Die geskiedenis vertel van N" ongkause de vrouw,
Die haar volk het ge<lompel in seer diepe rouw,
Want hul het, op haar raad, al hul beeste geuoo<l
En gelij sware pijn deur 'en groot hongersnooil.
}laar hul het te vergeefs vir 1lic
Om tog wakker te word uit hul
Om die wit mens te jaag in <lie
En gelukkig te lewe in <lure11de

helde gewag,
slaap in die graf,
tliepte <ler see,
vree.

1854:--9.
,,Sir" George Grey was 'en man van beraad en verstand
Bij 't gedaan wat hij kon vir ons sonnige land ;
Hij 't die Vrijstaat gehelp om hul grenslijn te maak,
En o'er berge en heuwels geloop m die taak.
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In die Opvoedingszaak had hij uiters belang, Want geleerdheid is beter dan rijkdom of rang Daar op Bloemfontein staatnog 'en ,,College" gebouw
Wat sij' naam draag en altoos getuig van sij' trouw.

1865-8.
In Seur Wodehouse sij' tijd het Jan Brand moes geveg
Moet Moshesh en sij' volk, vir die Vrijstaat sij' reg,
Maar Sir Philip het gou tussen beide gestap,
En die Boere belet om die Kaffers te trap.

1879.
In Seur Bartle sij' tijd het die Soeloes gespook;
Bij 'Swandhlane sij' moord het die la'er gerook.
Bij Ulundi werd hulle tog eind'lik verslaan
En die oorlog en moorde was toe ook gedaan.

In ver Zululand daar, in 'en eensaam vallei,
Het fraai Frankrijk sij' Prins ook die doodsteek
gekrij.
Hij 't gesterf so's 'en man, zonder hewing of vrees,
Want hij droeg in sij' ligaam Napoleon's gees.
Poos.
Wag, ik moet nie soo vinnig naar vorentoe spring,
Anders kan ik vergeet moes 'en heel groote ding,
Dis die pragtig.e klippie wat blink as die son,
En wat nou in ons land wordt gevind bij die ton.

I
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1867.
Ja, 'en mooi diamant daar in Grikwaland Wes'
Het 'en kind opgetel en geset in 'en fl.es,
0 mijn tijd ! daarnatoe het die mense gestroom,
En alleen maar van grootheid en rijkdom gedroom,

1871.
Toe 't die Engelse gougou die land ook ge-"claim",
Want die vinde van skatte blij nooit nie geheim.
Die beroemde Jan Brand het geraas te' en geweld,
Dog die grond moes hij afgee vir klein bietjie geld.

1877 -81.
In die Transvaal het sake maar treurig gegaan,
Want die te'enspoed die wou die ou land nie laat
staan,
So het Shepstone die Boere af hank'lik verklaar,
En die ,,Union Jack" het gewaai vir drie jaar.
Hulle het deputaties naar Eng'land gestuur
Om protest in te dien tegen Britse bestuur,
Dog Kru'er en ,Jorissen, Bok en Joubert
Het verniet o'er die water gereise soo ver.

1880-1.
Hul moes eind'lik maar veg om hul vrijheid te hou,
En te staan of te val, tot die dood toe getrouw.
Daar bij Bronkors sij' spruit en bij Lange sij' N ek,
En op hoe Majuba moes Engelsman trek.

24

Meneer Gladstone het toe ook die land trug gegee,
Hij wou Reg deur die Onreg tog nie laat vertree;
Hij't sij' naam in die Boere hul harte geprent,
En die dappere Kru'er werd toe President.
Al te seker was Kru'er 'en man vir die volk,
Steeds standvastig en sterk onder tegenspoed's wolk
Het hij same gesmaak al hul wel en hul wee,
En sij' krag en talente vrijmoedig gegee.
Ongeleerd in die school, vol natuurlik verstand,
Het hij altoos sij' mense gelei bij die hand.
Hi.j 't alleen in die Bijbel sij' toevlug gesoek,
Want hij kende Gods Woord as die eenigste boek.

1886.
Toen die armoed net swaar op die land het gedrnk,
En die hoer het laat wurg so's 'en os in die juk,
Het hul geel goud gekrij, nie so ver in Transvaal,
En die arme kon spoedig sij' skuld weer betaal.

Poos.

1882.
Om te werk v1r die volk en die land en die taal,
En sij' Jig te versprei moet 'en heldere straal,
Het Kolonie gestig 'en seer kragtige Bond,
Wat gebouw is op Eendrag's standvastige grond.
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Rhodes Eerste Minister.
1890.
Laat mij nou ook van Rhodes net 'en paar woordepen,
Want hij het moes vir horn hier 'en naam ook gewen
Hij het rijkdom verwerf bij die Kimberley Mijn,
En soo voorwaarts gegaan tot hij ,, Premier" kon sijn.
Hij 't clie stigter gewees van Rhodesia groot,
En het net hard gewerk tot nog kort voor sij' dood
Dat die spoorweg van Kaapstacl naar Cairo moes loop,
En die Tijd sal te seker vervul ook sij' hoop.

1896.
Een duisend ag honderd en negentig ses
Was 'en jaar r~ik aan rampe en oorlog en pes'.
Die Transvaal moes te'en Jameson bitter hard strij,
Want hij 't stiltjes moet troepe die land ingerij.
Lobengulu het ook in die jaar opgostaan,
En perbeer om die wit mens totaal te verslaan;
Maar die Engelso het toe moet hem nie gespeel,
En vir Kaffer was bomme on ,,maxims" te veel.
Ook die Runderpes wreed het 'en inval gemaak
.In 'en deel van ons land, moet 'en bittere wraak.
Van die beeste het weinig maar overgeblij,
En die sukk'lende hoer moes ten swaarste weer lij.
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Ja, die ,,Drummond" boot het ook in die jaar gesink,
En die siele aan boord in die sout see verdrink ;
En 'en grote ontploffing van sterk dienamiet
Het ook huise moet mense die lug in geskiet.
Poos.
Van die mense wat lewe durf ik nie veel se,
Want ik kan dan misskien ook 'en hofsaak nog he,
En 'en mens kan nooit raai hoe die dinge kan draai,
En hoe somtijds ons vrinde ons selfs kan verraai.

1898.
Slim ,,Sir Alfred" was sterk en het net hard gewerk
Om aan Transvaal sij' vrijheid te stelle 'en perk,
En die Uitlanders het om die stemreg geskree,
Maar Oom Panl die wou dit tog glad nie eers gee.
Bij mijn siel ! hij moes eind'lik naar Bloemfontein reis,
Conferentie daar hou ook moet Milner so wijs;
Maar tog al hul gestrij en geskrijf en gepraat
Op die ent het gen jota of tittel gebaat.
Want as twee harde steene eers te'en mekaar stamp
Kan gen dokter dit help nie daar kom tog maar ramp
Vir diegene wat tussen kom, wie die ook sij,
En ellende en droefheid kan nooit word vermij.

2'7
1899-1902.
N aar die Transvaalse grense het troepe gekom,
En van groote verbasing was ons bijna stom.
Republieke het toe ultimatum gestuur,
En die strijd het begin wat solank het geduur.
Bij die Storremberg koud en bij :Magersfontein
Het die Boere verdien om o'erwinnaars te sijn;
Bij Tugela, Colenso, Spioene sij' Kop
Daar het Botha die Engelse goed uitgeklop.
Bij die laagte van Elands, Belmont en Graspan
Het ons Boere gehardJoop so hard as hul ,kan,
En ou French het veroorsaak 'en ijs'like skok
Deur die Uitlanders almal te vang, onder Kok.

1900.
Daar bij Platrand het dappere helde geval,
Want daar was misverstand en verwarring, dis al.
Sir George White kon ons toe nie uit Ladysmith haal,
Dog ons wist dat sij' rakke was ampertjes kaal.
Vlak bij Reddersburg, Rooiwal en ook Sannaspos
Het de Wet die soldade net fluks uitgedos,
Dog bij Perdeberg het hul Cronje moes gevang,
En bij Abrahamskraal was die burgers wat bang.
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Die Fortuin het vereers bij ons Boere gestaftn,
Maar van al die Kolonies kwam troepe steeds aan;
Ook moet ,,maxim" en born en moet ,,lyddite" kanon,
Totdat eind'lik ons mense nie meer vechten kon.
Interwentie het ons vir 'en lang tijd verwag,
l\faar tog niemarnl het op ons geroep gegee ag.
Slegs alleen moes ons strij, bij die <lag en die nag,
Te'en Brittanje sij' geld en Brittanje sij' mag.

Bij
En
Bij
En

31 Mei 1902.
die Transvaal het Vrijstaat gestaan altijd pal,
ofskoon tog soo min was hul dapper b6 al.
Vereeniging werd er (lie vrede gesluit,
die twee Republieke hul vrijheid was uit.

Dit sal tog te lank neem al die slae te uoem,
En die .l!]ugelse leiders, hul manne van roem,
Dus soo net hier en daar slegs 'en enkele naam
Van <lie Boer Generaals wat bekend is aan Faam.
In die Transvaal was Botha en groot de la Rey,
Wat as manne gestaan het en dapper gestrij,
lHoet Jan Smuts en Malan, en moet Kemp en van Zijl
En die dappere Theron, vir hul V aderlands heil.
Louis Botha het ik al te vore gemeld;
De la Rey'. flinke vegterl gij sijt tog 'en held'.
Steeds bedaar<l, altoos stil, sander grootspraak of roem,
'Tis ons waarlik 'en eer om uw groot naam te noem.
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In die Vrijstaat was Prinsloo en Brand en de Wet,
En Nieuwoudt en Hertzog, so dapper en net,
Moet 'en menigte and're van rijke beleid,
Die hul lewe en goed aan hul land het gewijd.
En gij Steyn ! trouwe Steyn ! 0 hot doet ons hart pijn
Om te denke dat gij van karakter soo rein,
U w gesondheid en all es ten offer moes leg
Op die altaar van Liefde en heilige Reg.
Maar ons dank tog die Heer dat g~i bij ons nog leef,
Om nog steeds vir ons voorspoed te werk en te;
streef;
Ja ! uw naam is geskrijf in die hart van ons Volk,
En gij sijt nog ons leidsman en blijft steeds ons tolk.
In die ver eeuwe
En bemin en nog
Want op Afrika's
Die sal staan aan

heen sal ons nakroos u eer,
koester, moet diep liefde teer,
grond leefd' nooit groter dan gij,
die hoofd van ons lang helden-rij.

En de Wet ! slim de Wet! ook uw naam sal nooit sterf1
Want u bet rijke roem deur uw dade verwerf,
U 't gestaan moet 'en paar te'en ontsaglike mag,
En moet luister gewen menig bloedige slag.
In die Grootboek der Faam staat die woorde ,,De Wet"
Ingeskrijwe in goud, tog soo pragtig en net,
Vir geslagte wat kom, om te sien en te lees
Van die streng Generaal wa t gen vijand ooit vrees.
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VII.

1907-8.
In Natal is die sake maar tamelik sleg,
Want die menigte Coelies die staan in die weg
Van vooruitgang en voorspoed en blijvende bloei,
En om net maar te lewe moet wit mense roei.
Die Regering het ook moet die Soeloes gespook,
En hul vee afgevat en hul hutte laat rook,
Want die Kaffer wou moes gen belasting betaal;
Die Politie en troepe die moes dit gaan haal.
Dinizulu die sit ook non nog in die tronk,
Hul 't sij' veere gepluk en hij kan nie meer pronk.
Dog of al dit ook reg is daar twijfel ons aan
Maar ons kan dit nie help nie, so laat dit maar staan.

VIII.
SLOT LIED.

Korn laat ons nou sing
En van vreugde opspring ;
Die swaar oorlog is o'er
Wat ons rus het verstoor.
Verantwoord'lik Bestuur,
Al kost dit wat duur,
Maak soet al die suur
Versterk liefde's vuur.
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Ons
Wat
Hul
On13

voormans regeer,
wil ons nog meer,
is manne van roem,
sal hul nie noem.

Al lijk dit nog maar sleg,
Al wordt nog veel geveg,
Die sake die kom reg,
Die wolke drijwe weg.
Die klippe's groot en grof,
En dik is nog die stof,
Tog sal die Staatswa rij,
Dit maak ons hart.e blij.

1908-9.
Ons beste manne werk
Moet hart en siel so sterk,
Om Unie deur te krij
Van heel ons Staten-rij.
God segene hul taak,
Die ons 'en Volk sal maak,
En rassenhaat verbant
Vir altoos uit ons land.
Die dageraads gloor
Die breek nou al door;
Die skaduws verdwijn
Van lijden en pijn.
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Die son die kom op
O'er die berge sij' top,
Die donkere nag
Is op vlug vir die dag.
Siet ! siet tog ! o siet I
In die naaste verskiet
Korn voorspoed nou aan,
Maak effe die baan !
V erdeeldheid sal sterf
Moet al sij' verderf,
En Eenheid regeer
Moet Mag en moet Eer.
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III.
$ANNIE PIENAAR OF VADERLANDSLIEFDE.
(Uit die Engelse Oorlog van 1899-1902.)

I.
'Tis October. Die somer son giet o'er die gras groene
veld al sijn gloed;
Die gesaaide staat fraai op die land; in die tuin
prijk die blommetjies soet;
Ja, die boer syn vooruitsig is skoon en sijn hart
vol met hoop en met moed ;
Met die sterke geduld van sijn volk neem hij stil
steeds die kwaad met die goed.
Maar, helaas ! hij verwacht te vergeefs want die
wolke van oorlog dreig swaar ;
Hij moet gaan met sijn pert en geweer ; ldjk ! sijn
vaderland staat in gevaar.
Ach ! hoe pijnlik sal skeide tog wees van sijn kinders
en lief vrou wtje sag;
Hij het haar nog die nieuws nie vertel, en hij hoor
nog klein stemmetjes lag.
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Sie ! die Veldkornet jaag deur die wijk om die
strijdbare manne te seg
Dat hul daad'lik naar dorp toe moes kom, goed
gereed om Brittanje te veg;
Die Kommandos moes trek naar die grens, om die
Engelse troepe te keer,
Wat so's sprinkane kom o'er die see, om die Boere
totaal te verteer.
Koos Pienaar sit voor op syn stoep,
Sijn dogter Sannie aan syn sy ;
Hij het haar uit die huis geroep,
Hij terg: ,,Daar kom 'en kerel vrij."
,,Ach pa ! je weet ik is verloof
,,Di's Willie mijn aanstaande man,
,,Hij het mij om te trouw beloof
,,So gou as hij natuurlik kan."
Die vos pert knak sijn sierlik nek,
En lig sijn witte pote hoog,
Die stukke skuim waai uit syn bek,
Een vuurvlam blink in elke oog.
Net in een kits is Willie bij ;
,,Goemiddag Sannie, dag Oom Koos,
,, Dit gaat vandag net sleg met mij,
,,Ik het kom soek een bietjie troos."
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,,Wat is dit Willie? Seg mij gou
,,Gaat onse mense oorlog maak?
,,Dan moet jij wees standvastig, trouw
,,In onze regte, heil'ge saak."
Di's lieve Sannie wat so spreek
Terwijl haar hete trane rol,
En Willie's aangesig word bleek,
Sijn hart van weemoed meer dan vol.
,, 0 Sannie ! ik kan tog nie gaan,
,,Mijn lief! so ver van jou alleen,
,,Die veldkornet zal mij laat staan,
,,As Ou Oom Koos maar net seg neen.
,,Nee, Willie, nee, ons vaderland
,,Die roep sijn trouwe sone op,
,,En dapp're mans van elke stand
,,Moet help die vijand uit te klop."
Die aand het Willie laat geblij
- Die liefdevuur is sterk Vir jonge mense wat sit vrij
Vlug tijd moes ol}gemerk.
Toe eind'lik kom die afskeidsuur,
En Willie gaat van Sannie's sij
Met veel beloftes, plegtig, duur
Dat hij net so's een held sou strij.
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IL
V oor vier maande lank kom geen tijding aan Sannie,
alleen en bedroefd.
Op die West'like grens van die Vrijstaat het steeds
die Kommando' s vertoefd;
En bij Scholtznek het Willie kloekmoedig gestaan
vir die reg van sijn volk
Op die voorpunt in hevigste vuur, onder rook net
so dik as 'en wolk.

Maar Cronje, die ou krijgsman so koppig en stark,
is verslaan en gevang,
En die burgers die denk di's een nekslag vir hul, en
word hooploos en bang.
Willie Vosloo's verdwijn, en geen spoor kon hul krij
van hemself of sijn maat.
,, Hul is saker geval" seg die Hoof'Kommandant ,, vir
ons dierbare Staat".

In die Engelse kamp was gejuich, hulle dag ook die
oorlog was klaar;
Hulle droom soet van vrouw, vriend en kind; in
gedagte is hulle reeds daar
O'er die groot oceaan, wat vrij spoel te'en die kus
waar hul dierbare woon,
Wat verlangend, met vreugd'volle lag, hul een hart'like
welkom sal toon.

3'7
Op Tontelbos is droevig, stil,
En Sannie treur en kwijn,
Dit is vir haar een bitter pil
So ver van Willie lief te s~jn.
Vol van gedagtes is haar brein;
Sij kan nie slaap of werk,
Haar hart gevoelt een knagend pijn,
Dog sij laat niemand merk.
Een middag naar die tuin stap sij,
Om daar alleen te dink,
En ook die reine lug so vrij
O'ervloedig in te drink.
Met eens siet s~j die riete roer
Net bij die dam sijn wal,
En toen sij o'er haar skou' er loer
Bet sij van skrik geval.
,, Mijn beste hartjie, skrik me so,
,,Di's ik, ik kom naar jou,
,,Mijn liefde gaat verstand te bO,
,,Ik kon daar ver nie hou."
,, Al die Kommandos kom ook aan.
,,Hul het te swaar gelij,
,, En ik is slegs vooruit gegaan,
,, Die oorlog is virbij.
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,,Kom, Sannie, geef mij tog jou hand,
,, En seg jij sal mij glo.
,,Nee, jij kom nit Basutoland,
,,En waarom is dit so?"
,,Ik was mismoedig van die strijd
,, En het mij o' ergegee.
,, 0 Willie, ik het vreeslik spijt,
,,Maar trek nou o'er die see.
,,As jij jou voete hier weer set
,,Laat ik jou seker vang,
,,En dan sal niks op aard jou red,
,,Al smeek jij nog so lang.
,, 0 Sannie, wees tog nie so kwaad,
,,Ik kom op Vrijdag weer;
,,Vraag eers jou vader om sijn raad,
,,En siet nie op mij neer.
,, Hang aan die moerbei-boom een vlag
,, As alles veilig is,
,, En as jij self vir mij hi er wag
,,Kom sake rog, gewis."
V66r Sannie nog kon antwoord gee
Was Willie uit gesig.
Haar hart was vol van bitter wee,
Dog sij verstaat haar plig.

'Twas Maart maand mild -

een agtermiddag koel
en stil;
Een meisje met een trillend' stem song eene skone lied.
'Tis Sannie Pienaar wat met krag en sterke wil
Haar hart verset, en moedig strijdt te'en haar verdriet:
Lied.

,,Ik
,,Ja,
,, Op
,, En

bemin u van harte, mijn dierbare land,
vir mij sal er nooit wees een betere strand,
uw grond het mijn wiegjie gestaan en gerus,
mijn moeder mij, huilend, aan slaap sag gesus.

,,Uwe skoonheid het eers mijne o'e aanskou,
,,En uw eensame veld mijn karakter gebouw.
,, Waar ik ooit mij bevind op die bodem der aard
,,Is daar niks mijne innige liefde meer waard.
,,In uw helende boesem sal rus eens mijn stof
,,As mijn sinne deur doodsangs geworde is dof.
,,Sie l mijn gees sal dan sweef o'er uw' vlaktes so wijd,
,,Van die bande des tijds en mijn droefheid bevrijd.
Sij loop tot bij die moerbei-boom;
Sij hijs een witte vlag,
En, nes een wand'laar in een droom,
Staat sij toe stil te wag.
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,,Dag, Sannie," klink een helder stem,
,,Ik blij tog nie van jou;
,,Ach, hartjie, moet nou nie so rem,
,,Geef mij een soentjie gou."
V66r Sannie nog een woord kon seg
Grijp drie man Willie daar;
HuJ sleep hem onmedogend weg,
En lag o'er sijn gevaar.
IV.
Bij Willie Vosloo werd gekrij papiere vol verraad,
En kaarte van die Boer posities duid'lik afgemerk.
Die krijgsraad sit. Hij staat tereg vir sijn ontrouwe daad.
Wie kon dit droom van hem, die kerel fl.uks en sterk l
Daar is geen twijfel aan sijn skuld; die vonnis val:
,, Van middag v66r sons ondergaan moet jij betaal
,,Vir jou gebrek aan trouw, veracht' spioen, daar in
die dal
,,Waar reeds jou graf nou wag. Wil jij misskien
nog iets verhaal ?"
,, Seg net aan Sannie dat ik sterf
,,Geheel versoend met haar,
,, En laat sij al mijn goedjes erf,
,,Die lewe is te swaar.
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,,Ik weet sij het haar best gedaan
,, Om mij weer los te krij ;
,, Oom Koos het haar ook bijgestaan,
,, So dank hem tog vir mij.
,,Ik vrees geen dood maar harte pijn,
,,Mijn straf was hier op aard;
,,Daar Sannie niet mijn vrouw wil sijn
,, Vertrek ik onvervaard."
Die vonnis is voltrokke, en Willie leef nie meer.
Geboge deur die droefheid om hare liefde teer,
Diep in haar binnekamer sit Sannie steeds alleen;
Haar vader en moeder hoor daag'liks haar geween.
Tien jaar is haas' verlope, dog Sannie lag nog niet,
Haar lewe is gebroke, onpeilbaar haar verdriet;
Haar hart is diep begrawe met Willie in sijn graf,
Sij wag met sterk verlange haar ei'e doodsuur af.
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IV.
DIE SUID AFRIKAANSE VELD.

Besing
Besing
Besing
Besing

en prijs die vrije veld,
die veld gekleed in groen,
sijn wond're ongeteld,
sijn golwende fatsoen !

Besing ons veld, al eeuwe oud,
Vroeg in die somer's morgen grauw.
Besing ons veld bij 's winters koud,
Versierd met perels van die dauw !
Besing ons dorre, vale veld,
Waar Eensaamheid en Vrede woon,
Waar ook die storm met wreed geweld
Sijn woede onbeteugeld toon !
Besing ons veld bij sonneschijn,
Gehuld in gou'e kleuren-prag,
Ook in die bleke maanlig rein
Met gras versilwerd in die nag!
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Ons
Van
Dog
Van

veld getuig van lijden wreed,
angs en smart en dood,
ook van liefde sonder leed,
redding uit die grootste nood;

Van dade kloek deur helde trou w
Verrig net vir hul vaderland
Om vir hul kroos' een Staat te bouw
Waar Reg regeert met reine hand.
Die beste kenmerk van die veld
Op heel ons volk is diep gedruk :
Di's vrijheid, ruim en ongekneld,
Wat vir geen dwing'landij ooit buk.
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v.
KOOS VAN ZIJL, DIE VOORTREKKER.
Gebore: 20 September 1809.
Overlede: 20 April 1906.

Kom, luister vir
Naar wat ik wil
Dit sal misskien
0£ ook 'n traan

'n ogenblik
vertel,
die hart verkwik
laat wel.

Die storie is nie onbekend
Die storie van die Trek;
Aan dapp're dade kom geen end
Die eis tog steeds respek.
Daar op een skone boereplaas
In droog Prins Albert's wijk,
Het Koos van Zijl gewoon, net naas
Joubert en Gert van Djjk.
Hij was 'n man gesond en sterk
Van lichaam en verstand,
Geskik ook vir die moeilik werk
Vereist dour Volk en Land.
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En toen die Boere moes' verlaat
Kolonia met een sug,
- Verdrewe deur die Britse haat,
Staat Koos van Zijl niet trug.
Die aand net voor sijn henengaan
Gaat hij die kamer in,
W aar ook sijn wiegje het gestaan,
Geplaas deur moeder-min.
Daar weende hij,
Om haar so lank
Om haar so diep
Sijn helper in de

als kleine kind,
reeds dood,
en teer bemind
nood.

Daarna besog hij ook haar graf,
En knielde stil daar neer ;
Hij bad er vurig segen af
Van sijn getrouwe Heer.
Geen slaap had ·hij die laaste nag,
Vol weemoed was sijn hart,
Want voor die deur staat reeds te wag
Sijn wa geheel apart.
Die morre was daar rep en roer;
Die trekkers kwamen aan
Met sweepgeklap en groot rumoer,
Dog harte aangedaan.
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Van Zijl die druk sijn vaders hand :
,,Dag, pa, ik mag nie blij,
,,Met smart verlaat ik tans mijn land,
,,En skeur mij van uw sij."
Die ou man kuste toen sijn soon.
,, Ga, kind, ga mee" zei hij ;
,,God skenke u getrouw Sijn loon,
,,En maak ons volk weer vrij".
Een kronkelende ketting maak
Die wa'ens met tente wit,
Waarin die vrouwe, sonder spraak
Van droefheid, peinsend sit.
Dit is te swaar om so maar so
Geboorteland te groet,
Maar God alleen gaf krag van M,
En goede hoop en moed.
Daar eind'lik is die Grootrivier,
Die grens van Brits gebied,
En o' erkant kan hul self bestier
Hul lot so vol verdriet.
Die stroom die loop bO o'er die wal,
Die diep rivier is vol,
Die vrouwe vrees vir ongeval
En laat die trane rol.
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't Is Koos van Zijl wat voorwaarts stap Die man van grote gees Hij troos hul almal wat verslap
En seide sander vrees : ,,Mijn liewe mense, hoor naar mij,
,, Ge ween sal nou nie baat,
,,Jehovah staat steeds aan ons sij,
,,Ons hulp, ons skild, ons raad.
,, Ons moet nou trek uit vaderland,
,, En skoonmaak die woestijn,
,,Die Heer self lei ons bij die hand,
,,Hij 13al versag ons pijn."
Die mense hoor toe naar sijn stem,
Hul grijp ook nieuwe moed,
En Piet Retief bedankte hem,
Die man van edel bloed.
Voor weke noordwaarts gaat die trek
Deur vlaktes vol van wild,
En met een pragtig kleed bedek
Van gras so weeld'rig, mild.
Toen kom hul bij die Drakensberg
En gaat met moeite o'er.
Ons word nog koud deur been en merg
As ons hul storie hoor.
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Daar in die blomtuin, skoon Natal,
Het Soeloes wreed gewoon.
Dingaan was koning overal
En het dit gou getoon.
H~j het die vroom Retief vermoor
Met menig dapper man,
En vrouw en kind in bloed laat smoor,
Ons hare rijs daarvan. -

Aan koors het Koos van Zijl gelij,
En in sijn wa geleh,
Toe jaag die valse Soeloes bij
Hul wou die la'er heh.
Hij grijp sijn roer met lopers vol,
En kruip, siek, uit die tent;
Net vinnig moes die Kaffers hol,
Want Boer veg tot die ent.
Saam met 'n paar mans stond hij daar,
So bleek en afgemat,
Tot eind'lik was gered die Ja'er
Ofskoon met bloed bespat.
Bij Bloedrivier het Koos geveg,
So dapper as 'n held,
Vir die vermoorde en vir reg
Te'en dwing'landij's geweld.
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Maar toen die Soeloes was verslaan,
En vrede het gekom
Het hij naar Vrijstaat trug gegaan,
.li:n woonde te Keerom.
Dog nogmaals moes hij .Kaffers skiet
Basutos dese keer Nabij die ruige ,,Spruit van Riet"
Skoot hij een groot klomp neer.
Daarna het hul sijn huis verbrand
En ook sijn vee gevat,
Maar Koos van Zijl, met sterke hand,
Het hulle gou laat spat.
So het hij daarna stil geleef
Met kinders en met vrouw,
Altoos gereed om mild te geef
En aan sijn volk getrouw.
Sijn deur stond steeds voor allen oop,
V oor vreemdeling en vriend ;
Hij was die arme man sijn hoop,
En overal bemind.
Blijmoedig sag hij steeds de jare
Net als 'n skaduw henen vlieg;
Hij merkte ook de witte hare,
Die nooit een sterveling bedrieg.
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Het ging toen met die lieve vader
Eerst langsaam heuvel af
Dog kwam de dood ook daag'liks nader
En weldra gaapt' het graf.
Sie l eind'lik kwam die laatste stonde,
Deur hem reeds lang verwacht.
Hij sprak: ,,Ik ga", uit bleke monde,
,,Looft God! het is volbracht".
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VI.
GROOTVADER.

Dis Sondag. Die Natuur is stil
Geen windjie roer die groene gras
Of steur die vo'eltje dat daar tril
Sij liedjie, wat 'n mens verras.
'n Ou man sit vlak bij die deur,
Wat uitkom op 'n ho' e stoep;
Hij siet die bloeisels vol van geur,
Hij merk dat Lente Somer roep.
Die kinders is naar kerk gegaan, So ver kan hij tog nie weer rij. Sijn o'e 's swak, sijn krag gedaan.
En daarom is hij thuis geblij.
Die grijsaard sit te peins alleen:
,,Wat maak ik nog op dese aard?
,, Mijn vriende is al almal heen,
,, Wat is mijn lewe mij nog waard ?"
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,,Mijn dierb're vrouw, mijn hoop, mijn troos
,,Siet uit die hemel op mij neer;
,, Sij was was 'n skone teng're roos,
,, Vir te'enspoeds winde al te teer."
,, So goed as gister siet ik nou
,,Haar soet gesig, so blosend, sag,
,, Toen sij mij gaf die woord van trouw,
,,Gehou tot op haar laatste dag."
,,Vir ses jaar net bleef sij bij mij
,~Geluk is maar van korte duur ,, Toe skeur die dood haar van mij sij,
,,En ik moes smaak beproewing suur."
,, Geen ander liefde sog ik ooit,
,, Mijn hart werd koud en dood met haar;
,,En ware vreugde voel ik nooit
,,.Al is die liewe kinders daar."
,,Hul moet hul ei'e skuitjie roei;
,,Die rotse's skerp, die branders hoog.
,,Hul kan hul nie met mij bemoei,
,,En tewens hou 'n wakend oog."
,,Ja, dit is tijd dat ik verhuis ,,Ik tel al ses-en-tagtig jaar ,,Want daag'liks swaitrder word mijn kruis,
,,Mijn siel soek rus, mijn werk is klaar."
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Die ou man sluit sijn o'e dig;
Hij bid dat God hem neme moog',
En voere naar Sijn eeuwig lig,
W aar alle trane word gedroog.
Van lewe sat en swoege tam,
Was vader saggies heengegaan,
En toen die kinders huistoe kwam
Was reeds sijn gees hier ver vandaan.

54

II. Hollandse Gedichten.

I.
DANIE THERON, DE BOER VERKENNER.

Wanneer Jehovahs macht'ge stem de doden op zal
wekken,
En de Engel die 't oordeel brengt zijn vleugels uit
zal strekken,
Zullen d' martelaren opstaan, bij 't luid bazuingeklank
Om in verloste kringen t' ontvangen blijde dank.
Want van alles toch dat groat is, op 't ondermaans
gebied,
Zijn de helden altijd waardig des dichters reine lied.
De man, die om' beginsel het onrecht vrolik draagt,
Wordt door het lijden heilig, en heeft ziJn God behaagd.
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De man, die immer sterk is, en op de voorpunt vecht,
In zake de gerechtigheid, en voor het ed'le recht,
Die man zal men beminnen zelfs in het vreemde oord ;
Zijn naam zal altoos leven, zijn roem duurt eeuwig
voort.
De man, die voor 't geweten, of voor zijn vaderland
Gestaan heeft en gestreden met sterke, ferme hand,
Die man zal men vereren, en geven rijke lof;
Men zal een grafzerk richten op zijn vergank'lik stof.

J a, ook ons eigen zonnig land heef t helden zonder tal,
Die rusten na hun arbeid, tot God hen roepen zal,
En onder hen zal wonen en blinken als de zon
In de verheev'ne Godsstad, de dapp're Danie Theron.
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II.
PRESIDENT STEYN.

In de tijden onzer smarte
Toen de donk're oorlogswolk
Angst verwekt' in aller harte,
En benauwdheid voor ons volk,
Hadden wij een vriend en leidsman
Met een hart vol mannenmoed.
Vol van liefde en arbeidszaam
Hielp hij ons in tegenspoed.
Want mismoedig was hij nimmer
Schoon de vijand woest aandrong
Maar kloekmoedig streed hij immer
En geen hard woord sprak zijn' tong.
Ja, het was zijn dageliks streven
Dat onS" kracht gaf in de nood,
En ons dwong om sterk te wezen,
Pal te staan tot in de dood.
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Laa t ons nimmer hem vergeten
Die ons leidde als een held.
Niemand kan zijn liefde weten,
Voor ons ruim, onmeet'lik veld.
In de dagen nog te komen,
In het eervol boek der Faam,
Zal met groten en met vromen
Helder schijnen ook zijn naam.
De oude vlag is tans gestreken,
Doch door zijn sterke heldenmoed
Zijn twist en tweedracht ook geweken,
En trouw met liefde heerst voor goed.
Het nieuwe volk is reeds verrezen
Van uit de puinhoop van de strijd,
Herschapen in een heerlik wezen,
Beproefd, verenigd, toegewijd.
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III.
DE NAUWERE VERENIGING KONVENTIE.

Ontwaakt I gij trouwe zonen van 't lieflik zonn'ge
zuiden.
Laat al uw' vaand'len wapp'ren en al uw klokken
luiden !
Uw slaap was diep doch rustloos, uw dromen vol
van smart,
Want haat en strijd en tweedracht vervulden 't angstig
hart.
Uw vaderland zo dierbaar was lang verdeeld, onenig,
Zijn kleine Staten, stonden zelfstandig, koud, allenig.
De buurman werd vergeten door 't zwarte zelfbelang,
Dat heerste vrij en krachtig in elke stand en rang.
Maar helder aan de kimmen daar ziet men tans de
stralen
Van 't licht der zon van Eenheid, die nimmer meer
zal dalen
Ontwaakt dan nu met geestdrift en ijver diep bezield,
En rust niet voor de afgunst voor altoos is vernield !
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Staat schouder tans aan schouder en strijdt als
reuzen, helden ;
HetBoek der Faam zal zeker uw' daden groot vermelden,
En 't nageslacht zal lezen uw' namen roemrijk schoon;
Gij leiders blijft standvastig en vreest geen smaad
noch hoon.
De tijd is rijp voor Eendracht, uw volk is moe van
't wachten,
De schuld drukt zwaar en lastig, we moeten haast
versmachten.
0, gij, die hooggeplaatst zijt en ereposten houdt,
Op u wordt 't oog gevestigd, op u gesteund, gebouwd.
Het hele land is hopend op 's Hemels zegeningen,
En zuchten stijgen opwaarts die door de wolken
dringen.
Dat wensen en gebeden u helpen in uw werk !
Dat sympathie met liefde uw' handen hart'lik sterk' !
November 1908.
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IV.
BIJ DE DOOD VAN ,,ONZE JAN".

Een
Een
Een
Een

patriot en staatsman kloek is weggevallen,
held bezield met liefde voor zijn volk en land,
leidsman zonder weerga onder duizend-tallen,
ed'le raadsman, hooggeacht in elke stand.

Zijn' idealen waren rein en zeer verheven,
En, zonder zelfzucht, wrocht hij steeds met alle kracht
Om 't Afrikaanse volk hun burgerrecht te geven;
Hij kreeg erkenning voor de taal zo lang veracht. Oprecht en eerlik, had hij slechts een doel in 'tleven: De voorspoed en vooruitgang van Zuid-Afrika,
En tot 't bereiken van dat doel werd al zijn streven
Dan ook gericht; geen roem of aanzien joeg hij na.
Ver ziende, wist hij wel al jaren lang geleden
Dat zonder Eendracht er geen echt geluk kon zijn,
Maar dat de ware welvaart dikwerf werd vertreden
Door de Verdeeldheid, in dit tal van Staten klein.

61
N og voor zijn werk was afgedaan moest hij vertrekken
Naar 't oord van waar geen mensekind ooit wederkeert.
Zijn stof'lik lichaam rust tot God het weer zaJ wekken;
De weeklacht stijgt tans op die 't hart des V olks
verteert.
Ofschoon zijn' plaats moog' ledig wezen,
En diep betreurd zijn gaan,
Zijn naam is boven 't stof verrezen,
En leeft voort na zijn daen.
Legt op zijn graf de lauwerkransen,
De strijd is reeds volbracht ;
Er spreiden glorie-rijke glansen
Zich over 's Zuidens nacht.
Graveert diep op de zerk de woorden: ,,Hij deed zijn heil'ge plicht".
Laat galmen wijd en zijd d' akkoorden ,,Hij heeft zijn volk gesticht".

October 1909.
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V.
DE ALOM-TEGENWOORDIGE.

Ik heh peinzend gestaan aan de eenzame kust
Van de grote, de grensloze zee,
Daar bemerkt in de baren, zoo vaak zonder rust,
Toch de Geest van een Eeuwige Vree.
Ik heh dikwels
Door de blaren,
En met eerbied
Want er ruiste

gehoord het gesuis van de wind
des winters geel, droog;
bezield voeld' ik plechtig gezind,
een Geest van omhoog.

Ik heh telkens geluisterd, met angst diep en stil,
Naar de slag van de donder, grof, sterk,
Met gemoed diep ontsteld, werd ik bevend en kil,
Want ik wist 't was die Geest aan het werk.
Ik heb vaak ook mijn oog naar de hemel gericht
Op een held're en sterrigo nacht,
En gezien hoe de htmpen door God zelf gelicht,
Daar geduriglik schitt'ren in pracht.
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Op de kruin van een berg heb ik dikwerf gerust,
Zeer bewonderd zijn stevige vorm ;
Daar de sporen gezien, die de tijd niet uitblust,
In de steen uitgekaJ?t door de storm.
In de baren der zee, in de wind, in het weer,
In de statige berg, in de lief'like ster
W oont de Geest aller Eeuwen, steeds machtig maar
teer,
Die mild zegent en uithelpt al schijnt Hij soms ver.

