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EEN LIED VOOR TRANS V AAL . 
• ., <!>< . 

vVlj vrije mannen van Trans,'aal 
Zijn fier op eigen volk en taal, 
Het strijden is on · daaglijksch werk. 
Het maakt ons vaardig, moedig, sterk, 
Den koning van het dierenrijk, 
In menig opzicht zeer gelijk, 
Die zich venveert met klauw en tand, 
W a1meer zijn erf wordt aangerand. 

De storm teekt op. de lu ht betrekt, 
De Tafelberg is reeds gedekt, 
Het woelig fee tgelag begint. 
WaarbU de kloek -te gee t venrint: 
vVij zweren trouw aan Afrika, 
De krijgsleus blijft Conslantia, 
Zoo koppig als die Kaapsche wijn, 
Kan slechts een volk van boeren zUn! 

De teenbok de giraf en trui .._ 

Ontvluchten voor het luiJ'g ·gedrui 
' o..; ' 

Y erspreiden in de wilderui 
Beweging en ont teltenis . 
Te wapen Kaapland en Na tal. 
Oranje-Y rij taa t boven al. 
Glj allen. die uw oor prong eert, 
Gezamenlijk den Brit gekeerd! 



Als een erehoren ruitenolie 
Verschijnen w\j. gelijk een \rolk, 
Of vlieaen al.· een damp uiteen 
En jagen met den tormwiml heen! 
Met on · aeloof, al · krljg:banier. 
Met (+od roor oogen. al vizier, 
Den Staten-Bijbel. al patroon, 
V\T acht in den hemel on · het loon. 

Gewapend met de trou\\·e huk . 
Be tljgen wlj de bergen fiuk . 
Ver ·chuilen ons in kloof en pleet 
En houden on · ten strijd gereed: 
De kogel mi t zijn cloel\rit niet. 
Zoodra on oog het wild be ·piedt. 
':r auneer het . chot ·wordt lo. uebrancl, 
Bijt ook een roodrok in het zand. 

Het woe t eu onherbergzaam oord. 
Gevloekt tooneel van twi t en moord. 
'Venl om aetooYerd in een bof. 
Die ieder door zijn aanblik troL 
Yeroverd met on zweet en bloed 
Op zwart o·e pui en wild aehroecl. 
Door heldenmoed en no .·te Yljjt 
'I' t w ttia ei<rendom g wij<l. 



De vrijheid blijft het hoogste goed, 
Bezegeld met ons offerbloed; 
De vr1jheicl blijft de grootste schat, 
Dien ons gezegend land bevat, 
:Jleer dan het goud, de diamant, 
Ons toegestrooid met vol1e hand, 
Dan alle schatten saam vergaard, 
Ons meer nog dan het leven waard ! 

"\Vij bukken voor geen overmacht, 
w· ant onverzwakt blijft onze kr3.cht, 
Wij volgen clan het oude ·poor 
En trekken altijd verder door 
En alt1jd dieper landwaarts in, 
Het oude lied, - een nieuw begin, 
"\Vij stichten ons gemeenebe · t 
Te midden van het leeuwenne-t! 

Wij zijn gedoemd in de woe tljn 
Een zwervend herdersvolk te zijn, 
Dat overal zijn tenten pant 
En opgaat naar het heilig land. 
De republiek welYarend, nij, 
Ueen vreemde dwang of heer ·chappij, 
Een onafhankltjk yolksbe taan, 
Of on Transvaal moet ondergaan! 

J. E. BXNUK. 
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