


@p de bergen. van f!!ransvaal. 

Door gansch het wereldrond, van Oost- naar Westerstranden, 
Van Noord· naar Zuiderpool, weergalmt een smartekl·eet; 

Die èn in Monarchie èn vr~je Bondsstaatslanden, 
Een wederklank zich vindt, bij 't barnen van het leed. 

Dààr, in het verre Zuid, waar heete zonnestralen, 
Beschijnen veld en woud en bergen, dor en kaal; 

Daar leeft een worst'lend volk, waarvan de dt!ugden pralen, 
In godsvrucht, vroomheid, moed; het volk van 't fier TransvaaL 

Zij leefden gaarne stil, die schaar van herders, jagers, 
Op vrijen grond gekweekt, met deugden opgevoed ; 

Maar Kaffer, Leeuw en Brit zijn altemaal belagers, 
Die men bestrijden moest, ten pr~js van tman en bloed. 

Dààr, in het verre Zuirl, in lau!ve zomerlanden, 
Van 't zwarte werelddeel ; het machtig Afrika ; 

Bedreigt ook thans den Brit, zijn volk en land ten schande, 
De bergen van Transvaal en 't vrij Pretoria. 

Nauw werd in 't eind der eeuw een roep naar vrêe geboren, 
Of Eng'lands heerscherstal, belust naar grond en geld ; 

Deed tot dien vrijen Staat het laakbaar machtwoord hooren : 
Schenk ons uw grond en goud, zoo anders wacht geweld. 

Dààr, in het verre Zuid, in d' Afrikaanscha velden, 
H eeft Eng'lands roofziek oog een schat van goud ontdekt ; 

Dat moet gekocht ; ontvreemd ; al wordt van vele helden, 
Het leven afgesneên ; met bloed het veld bedekt. 

Een siddering van smart doorloopt de vrije Staten ; 
Want broederliefd' en trouw bezielt ook 's Vrijstaatsch volk. 

Hun taal en zin is één en dat zij onrecht haten, 
Daarvan is Martin Steijn, dtl President, den tolk. 
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Dààr, in het verre Zuid, op de Transvaalscha bergen, 
Zweert, met een duren eed, dat volk zijn broeders trouw: 

Wat eisch den Brit ook steil' of wat hij moge vergen, 
Nooit staat zij vrijheid af; dan liever dood en rouw. 

Gedrukt door den angst en de zorgen der tijden, 
Komt het volk in Pretoria's kerk bijeen. 

Dààr verheft zich den beê om Gods l)ijstand in 't lijden, 
En 't hart vraagt of God aan de spitse wil trêen. 

De worst'ling vangt aan. Geen bespreking mocht baten. 
Straks betreedt heel deez' schaar het terrein van 't gevecht. 

En moet men - getroffen - het leven daar laten ; 
Dan tuillen zij sterven ; 't is voor Vl'ijheid en recht. 

Gedrukt door den angst en de zorgen der tijden, 
Nadert straks nog een grijsaard, gefolterd door leed. 

Zeer zwaar is de kamp in zijn hart te doorstrijden, 
Wijl hij voor zoo véél verantwoord'lijk zich weet. 

't Is President Kruger. Zijn schouders gebogen, 
Is fier nog zijn gang en zijn schreden zijn recht. 

Ook beslist is zijn keuze. Als vijand der logen, 
Blijft hij trouw tot don dood, voor den vrijheid en 't recht. 

Gedrukt door den angst en de zorgen der tijden, 
Verwacht 't volk van Transvaal slechts zijn hulpe van God; 

Die alleen hen bewaart en kan schragen in 't lijden, 
Die uitredding schenkt hU 't hachelUkst lot. 

Zie President Kruger 1 Het oog slechts naar boven, 
Gevoelt hij met 't volk de ellende en nood. 

Het recht Jean niet sterven en met hartevol loven, 
Vindt hij liever voor vrijheid en recht eens den dood . 

• 



Het volk zwijgt stil. Oom Paul stapt op de trede, 
Die naar den kansel leidt ; om in doorwrochte rede, 

Te spreken van z~jn God ; die 't volk van 't vrij Transvaal, 
Zal sterken in den krijg. "En huis en haard en erve, 
V all' nooit den Brit in hand ; dat men dan liever sterve," 

Dus luidt zijn krachtig woord en fiere mannentaal. 

• Het volk zwijgt stil. Oom Paul verheft zijn bede, 
Met woorden uit het hart en heel de schàar bidt mede ; 

De Mauser in de hand ; een traan in 't mann'lijk oog. 
En sterker wordt dien beê, die ruischt door 'stempels bogen, 
Tot God, die 't recht bemint en vijand is der logen ; 

Tot 's Hoogsten Koningstroon, ver boven 's wolkenboog : 
0, God, schouw van den hemel, 

Op 't strijdend volk terneer ; 
Dat bij het str~jdgewemel, 

Verkondigt luid' Uw eer. 
Zult Gij hun waap'nen zeeg'nen ; 

Hun Mauser, kling of staal; 
Dan wint den Brit ook nimmer : 

De bergen van TransvaaL 

Gedenk het worst'lend volk, 
Dat fier Uw Naam belijdt, 

En in den Naam des Heeren, 
Voor recht en vrijheid strijdt. 

Dan klinkt het stout en dreigend, 
Uit monden van metaal : 

Zij zullen ze niet hebben, 
De bergen van TransvaaL 

Och, zegen mild hun leiders, 
Bij 't strijden voor het recht ; 

Dan immer wacht hen zege, 
Victorie op 't gevecht. 

Zij zijn hun lief, die velden, 
Die velden, groen of kaal ; 

Beschut, omringd door bergen : 
De bergen van Transvaal. 
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Gèdenk hun grijzen leider ; 
Sla mild hun gangen ga. 

Dan zal de vierkleur wapp'ren, 
Van 't vrij Pretoria. 

Geen prins of wereldgroote, 
Geen schild, noch dolk of staal ; 

Vermag, als Gij, te hoeden 
De bergen van TransvaaL 

Een schok doorloopt de leden van die schare, 
Die biddend hulpe vraagt aan Sion's Hemelheer. 

Ntt kan geen dood ; nu kan geen droeve mare, 
Tot vrees een middel zijn ; maar sterker meer en meer, 

W o!·dt thans de macht, die 't Britscha heir zal kee1·en. 

Met een blos op de wangen ; met geestdrift in 't hart, 
Grijpt men snel het musket en niet denkend aan smart, 

Zal men dood en vernieling trotseeren. 
Om met buld'rend geschut en in wolken van damp, 
Te strijden voor vrijheid den heiligen kamp, 

Straks aanvaard in den Name des Heeren. 

Straks berijden die ruiters, schoon klein in getal, 
De velden en bergen van 't schoone Natal, 

Met het wistreffend wapen omhangen. 
Straks treft menig kogel met juistheid zijn wit, 
Straks houdt men in 't schoon en nog jong Ladysmith, 

Eene heirschaar des v~jands gevangen. 

Straks heeft men aan Bulier den toegang ontzegd. 
Bij Tugela's waat'ren ; menig hach'lijk gevecht, 

Deed voor gouddorst reeds honderden sneven. 
Van zoo menigen held, zal, met huldigend stift, 
Den naam, ras vereeuwigd, in d' historie gegrift, 

Een verheffend getuigenis geven. 
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!n heiligen kamp voor den vrijheid en 1t recht, 
Heeft zoo menigeli held bloed en leven gelegd, 

Op den outer van vaderlandsliefde. 
Maar getroffen door kling of door 't moordende lood, 
Stamelcl' menigen mond, eer h~j eeuwig zich sloot, 

Nog een woord dier bezielende liefde : 
Houdt moed, godvruchte schaar, houdt moed, 
Hoe stout dos vijands overmoed, 

Zijn zegelied doe klinken. 
Schoon 's vijands macht uw erf belaagt, 
God hoedt het volk dat naar Hem vraagt; 

Schoon 'k duizend zag verminken. 

Houdt moed, godvruchte schaar, houdt moed, 
En moet het : offer goed en bloed, 

Schoon veel gij moet ontberen. 
Want God de Heer, zoo goed als groot, 
Zal zelfs bij 't naacl'ren van den dood, 

Het recht doen triomfoeren. 

Houdt moed, godvruchte schaar, houdt moed, 
Schoon 's vijands bitt're euyelmoecl 

Uw Rijk meent te bestieren. 
Gods Naam en zaak houdt altijd stand, 
En zal zelfs over 't verste strand, 

Eens eeuwig zegevieren. 

Al bet·sten duizend bommen fel, 
Zou zelfs de Saat'renschaar der hel, 

Een weinig tijels regeeren, 
Hun macht vergaat ; maar eeuwig blijft, 
Die 't lot voor vorst en volk'ren schrijft; 

Wiens Naam is: H oer der heeren. 



Geëindigd is de slag i de rust op 't veld keert weder ; 
Straks daalt de zon, in neev'len, bloedig rood. 

Verminkt of stervend ligt een drom van strijders neder, 
Zooeven vechtend, thans vereenigd door den dood. 

Dààr, in het verre Zuid, temidden van de bergen, 
Van 't vr~i en onafhank'lijk fier Transvaal ; 

Daar ligt verminkt terneer, een gansche stoere bende, 
Weleer de keurbend' van der Britten wapenpraaL 

Vel'hit was het gevecht ; thans ligt den strijder neder, 
Nog schijnt de zon, met stralen, bloedig rood i 

Daar waar de Brit eens viel, ligt ook den Boer terneder, 
Met trekken, wit of bleek, gateekend door den dood. 

0, Groot·Brittanje! menschonteerend is uw keuze, 
Gesteld het onafhank'lijk fier TransvaaL 

Want hebzucht, wangunst, is de voedstervrouw der leuze, 
Die tot den oorlog dwong met valsch' SirenentaaL 

De dag is heengesneld en duizend sterren sieren, 
De helgekleurde lucht, straks bloedig rood i 

Terwijl een bonte zwerm van raven of van gieren. 
Een krassend danklied uit, voor 'toffer aan den dood. 

Geen stemme spreekt, maar van de toppen dezer bergen 
Van 't vrij en onafhank'lijk fier Transvaal, 

Klinkt fier dat machtig lied, (het strijdlied van de Boeren 
Dat hardt in strijd en nood) in forsche mannentaal : 

De Heer zal opstaan tot den strijd, 
Hij zal Zijn haters wijd en zijd, 

Verjaagd, verstrooid doen zuchten. 
Hoe trotsch Zijn vijand wezen moog', 
Hij zal voor zijn ontzaglijk oog, 

Al sidderende vluchten. 
Gij zult hen daar G' in glans verschijnt, 
Als rook en damp, die ras verdwijnt, 

Verdrijven en doen dolen. 
't God'looze volk wordt haast tot asch, 
't Zal voor Uw oog vergaan als was, 

Dat smelt voor gloênde kolen. 
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Dus 't lied van waar geloof, dat opwelt uit de harten, 
Dat in den strijdensnood, bij 't stijgen zelfs der smarten, 

Den hoop herleven doet op uitkomst in 't gevaar. 
Bedreigt - wat God verhoed - het water zelfs de lippen, 
Bestijgt het Britsche heir zelfs schier onneemb're klippen, 

Eens maakt een dond'rend: "halt!" Gods Vaderhulp u waar. 

Gij, Boerenschaar, zoo klein, zoo zwak, schier zelfs onmachtig, 
In Godsvertrouwen groot, toont worst'lend zelfs nog krachtig, 

Het zinl,end wereldrijk de woncl'ren van 't geloof. 
Tot troost en stervenemoed is cl' inhoud u der Bladen, 
Van 't Evangeliewoord, dat met een tergend smaden 

Door 't wereldheir veracht ; Uw Bron is van 't geloof. 

0, strijdend volk, zoo zwak, vanaf Uw verre stranden, 
Leert gij, het stof ontwricht, ook 't volk der Nederlanden, 

Eer nog deez' eeuw vergaat en wegzinkt in het niet : 
Te weten, wat weleer den moed der vaad'ren staalde. 
Geen deugden, zelf gezocht, maar onbewimpeld praalde 

Hun kracht in 't Godsgeloof, want heilig was hun 't lied : 
Mijn schilt en mijn betrouwen, 

Sijt G~j, o God, m~jn Heer. 
Op U soo wil ick bouwen, 

Verlaat mij nimmermeer. 
Dat ick toch vroom mag blijven, 

U dienaar t' aller stond ; 
De tyrannie verdrijve, 

Die mij het hart doorwondt. 

Van al die mij beswaren, 
En mijn vervolgers sijn ; 

Mijn God wilt toch bewaren, 
Den trouwen dienaar dijn. 

Dat sij mU niet verrasschen, 
In haren boosen moet ; 

Haar handen niet en wasschen, 
In mijn onschuldig bloet . 
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Dus, worst'lend volk, schoon zwak, gij zult dl:'ez' wereld leeren ; 
Bewond'ring, eerbied, vrees, nu g' in den Na~m des Hoeren, 

Een wereldmacht bestrijdt, van kracht schier eind'loos groot. 
Wat voor den geest der eeuw, des ongeloofs ook zwichte · 
Uw roem, geloof en moed blijft tot het jongst g~richte 

Ten voorbeeld, ook uw trouw, die stand hield tot den dood. 

Schoon J ouberts vaste hand is van het roer gezonken, 
Schoon keet'nen, hecht en zwaar, om Cronjé's pols geklonken, 

Ontnemen vrijheiu, kracht, den Leeuw van Afrika. 
Nooit gaat, wat ook verga, een biddend volk verloren, 
Moog' eens - Gods Naam ter eer - de vrijheidszonne gloren, 

Beschijnend berg en dal van 't vrij Pretoria. 

Dus wenscht het Hollandsch hart. Zal eens 't "vietorie" klinken, 
Dan wacht eerst feilen krijg, want "Zonder kruis geen kroon." 

Vaak geeft Gods hand Zijn kind den lUclenskelk te drinken, 
Aleer Zijn macht bevest' een onverstuw'bre troon. 

Dan eenmaal rolt en klinkt tot 't verste wolkvBrschiet 
Als echo van 't kanon en 't geest'lUk krtjg'renlied : 

Al bersten duizend bommen fel, 
Zou zelfs de Saat'renschaar der hel, 

Een weinig tijds regeeren. 
Hun macht vergaat ; maar eeuwig blijft, 
Die 't lot voor vorst en vollc'ren schrijft, 

Wiens Naam is: Heer der hoeren. 
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