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Oranje-Vrijstaat en TransvaaL 

EEN PROFETIE 
Ende desespereert niet 

J. P. COEN. 

Een Volk uit kleinen ed 'len stam gesproten, 
In nood, in kamp en lijden trouw zijn God, 
Al vielen ook zijn eêlste stamgenooten, 
Door ziekte, vijands staal of moordend schot; 

Een Volk, in daden zijn naaste steeds minnend, 
In zijn wandel oprecht, in 't woord steeds gestand, 
Nooit, nooit dan gedwongen den oorlog beginnend, 
Zoo zijn recht werd geschonden, bedreigd werd zijn land; 

Een Volk door arbeid, door eenvoud, door zeden, 
Geacht en bewonderd door meni<>" rijk in Euroop, 
Ten voorbeeld aan allen die veel h bben geleden, 
Van Holland de terre, de Glori , de Hoop; 

Dit Volk op 't schandelijk t ten oorlog geel won g-en, 
Door een van de machtigste rijken der aard, 
Door ontelbare horden ten onrecht besprongen, 
Ter verdelging zelfs voor 't lyddiet niet gespaard; 

Getrokken ten strijde, in geloovig vertrouwen 
Op Hem, die troostend steeds leidde zijn leven en lot, 
Een kus, een handelruk ontvangend van kinderen en vrouwen; 
Wier leven smeekend, weenend vertrouwd werd den Heere, 

fhun God. 



Weêrstaat als door Gods trouwe en gunst begenadigd, 
Een vijand vol tucht, geoefend, gt:hard in 't gevecht, 
\IViens moord- en wiens roofzucht nu door niets wordt verzadigd, 
Voordat verwoest is zijn h;we, zijn vrijheid, zijn recht. 

Mr1ar ach, zal dit, zal dit nog lang zoo voor hen kunnen duren, 
Zoo wordt door ons gevrar1gd, helaas vol angst en smart, 
ru trots 't succes van kind en grijsr1arcls vuren, 

Door overmacht'gen aan\'oer hun moed tot w<tnhoop wordt getart. 

Geen nood! geen nood! ;tl m::tg 't ge\·aar ook nog zoo stijgen, 
Door Britschc en vreemde hulp uit zoo menig streek en land : 
Zoo'n ras, zoo'n Volk is nooit, is nooit ! ten ondergang te krijgen, 
\Vaar 't steeds gt·leid, gesterkt werd door, vertroGwen had in Gods hand. 

reen, weest ma::tr niet bevreesd gij ed'le, dapp're stamgenootcn, 
Al dunt ontzettend ook 't lyddiet uw onverschrokken sch;~ar, 

I wordt bij stroomen ook 't bloed van vaders, zoons vergoten, 
Nooit! nooit ! komt 't trotsche Albion met zijn wreedc plannen klaar. 

\Vant weet, naarmate 't gevaar voor uw bestaan zal groeien, 
Naarmate gij verzwakt, ontmoedigt in dien '"trijd op leven en dood, 
Zal hulp en steun in woord en daad in rijkdom voor U vlo<:icn, 
Als ware 't Germaansch en Gallisch bloed dat zoo wreed men daar vergoot. 

Want weet, dat reeds waar ook uw stamtaal nu gehoord wordt en gesproken, 
Uw moed en lijden door vriend en vijand wordt bewonderd en verstaan, 
En een bedwelmend schoone bloem van hulp, trouw en liefde is ont1oken, 
Die onverwelkbaar is en in steeds voller pracht voor U zal bloeien gaan. 

\Vant weet dat reeels millioenen harten van smarte en toorn trillen, 
Door 't afschuwlijk onrecht, de wreedc n10ord die aan U thans wordt misdaan, 
En dat de wil, de kreet: Tc wapen voor Transvaal! haast niet meer is te stillen, 
Al moesten ook wij, Uw bloed, Uw stam, Uw ras, met U ten onder gaan. 



En dan, o dan eerst zult gij 't zien hoc eens uit alle wereldstreken, 
Een onverschrokken schaar v<1n helden u toestroomt in tal en moed zoo groot1 

Dat 't Britsche W<'reldrijk van angst, ontzetting er v<1n zal sidcl'ren en bleeken, 
\\iijl 't dan beseft hoc 't tot zijn straf daar vinden zal zijn graf en ook zijn dood. 

1 1een, neen, al mag de God des krijgs u eens een enk'le keer ongunstig wezen, 
Al zinkt Uw vrees'lijk wapen soms ,·ol smart en '' anhoop, moedeloos uit de hand, 
V erttouw op I lem, die ge in Uw droc(~ccstig zegelied steeds hebt geprezen, 
En die voor U steeels was de Bescherm ·r van Uw have en van w land. 

En dan, dan zult ge eens zien, hoc in 't boek van Uw historie, 
Door dezen krijg zal zijn gekomen een gouden bladzij zoo roerend schoon, 
Dat geen laster, leugen, smaad U vennag te ontnemen deze glorie, 
Daar zij U vlechten zal de schoonste helden- en martelaarskroon. 

\Vant nooit, nooit! zal de Brit zijn laaghartig en schandelijk doel bereiken, 
U te berooven van Uw vrijheid, Uw erf en onafhank'lijk volksbestaa.n, 
Een orkaan van symphatie, protest zal U cla.n dit doen blijken, 
Zoo 't U in dien levensstrijd te treurig, te smart'lijk eens mocht gaan. 

En dan, dan zult gij eens zien dat wat ook mag of zal gebeuren, 
Zelfs 't machtig Albion U, Vrijstaat en Transvaal niet van de kaart kan scheuren, 
Dat fier ontplooid Uw krijgsbanier en vlag wcêr zal wapp'ren door Uw land, 
Uw God ter eere, het Britsche Rijk ten eeuw'gen vloek en schand: 
\Vant weet, dat een élite van hart en stand eu geest reeds voor U is gaan denken, 
Om zoo noodig op 't kritiek moment U zijn macht'gcn sleun u• schenken, 
En voor aller oog dan Eng'land te doen lworen in woo1 d en da.ld een werda, een halt! 
Dat door 't I leelal voor U als een kreet van hoop en van verlossing schalt, 
En dat voor der menschheid ziel zal zijn als 't heerlijkst symbool van eer en 

frecht en plicht, 
Als de verhevenste uiting en wil van 't wereld- en 't Godsgericht. 
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wereld- en 't Gods!, 
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