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Deze verzen mogen gelden als een hulde en een bescheiden gift aan onze stamgenooten in Zuid-Afrika.
Men begrijpe dat ik, Albion of de Engelsehen veroordeelend , alleen die Engelsehen bedoel , die dat verdiend
hebben. Er zijn vele Engelsehen, nu ook onder 't eerst misleide volk , die dezen oorlog even hartgrondig verfoeien als
wij. V oor hen onze volle waardeering.
Bij 't lezen mijner rijmlooze verzen scandeere men juist
en bedenke dat de drievoetige regels (van twee- en drielettergrepige woorden) altijd met een lange lettergreep aanvangen.
Dus : - -.._. .- - -.._. .- - of - -.._. .- - -.._. .- - .._... , maar waarbij
de troclweus ( - '--' ) meestal door een dactylus ( - '--' -.._. .- )
vervangen wordt.
Ik wijs daarop, omdat ik meen dat mijn verzen door
een natuurlijke (vooral niet gezwollen) juiste voordracht beter
tot hun recht komen dan door een slordige lezing, en daardoor
dus ook meer bekend en ten voordeele onzer stamverwanten
verkocht zullen worden.
G.

"Kent gij dat volk vol heldenmoed,
En toch zoo lang geknecht?"

Transvaalsch Volkslied.

Helden van heldenstam ,
Sterk door de kracht van 't Geloof,
Sterk door de macht van het Recht,
Sterk door een eerlijken wil,
Die van geen wijken weet
En niet weifelen kàn !
Zie, wij eeren uw moed,
Wij bewondren uw kracht
En wij lijden mèt u.
Zonen van onze vaadren !
0 , ga voort op uw weg ,
Recht af op 't heilige doel:
Vrijheid op eigen grond,
Vrijheid na slavernij,
Vrijheid van zeden en taal,
Vrijheid voor vrouw on kind! ...
Ga, zonder aarzelend omzien ,
Ga , maar om 't leven te winnen ,
Ga den dood tegemoet.
Ga, en geloof aan den zege,
Want uw geloof is uw macht!
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Zie, met dui~enden krijgers,
Goed geschoold in den oorlog ,
Hier tegen tuchtlooze Ajridi's,
Ginds tegen Soedan'sche dwepers,
Nadert de machtige vijand.
En zijn duizenden krijgers
Volgen tienduizenden, vijftig
Duizend en meer, honderdduizend!
Voetvolk en ruiters met tal van
V uurmonden stroomen uit alle
Werelddeelen bijeen.
Kanada , Indië en 't Oostland ,
England en zelfs het arme ,
Onbetrouwbare Erin
Zenden hun beste soldaten
Onder de dubbelgekruiste,
Oude , bloedroode vlag ,
Die over alle zeeën
Albions grootheid verkondigt
En ZIJn ontembaren trots,
En zijn klimmenden waanzin.
Zie, hij nadert, uw vijand l
Zie, hij komt met luide,
Dondrende stem u bevelen
U voor zijn wil te verneedren ,
U voor 't onrecht te buigen,
Dat hij recht noemt , omdat het
Hèm moet verrijken , ten koste
Van ww rechten, uw vrijheid,
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Uw, uwer vrouwen en kindren
En kindskinderen toekomst ,
Al uw geluk en uw hoop!
Hij? ... Hij kènt geen recht
Dan zijn machtigen wil,
Dan zijn geweldige kracht.
Hij kent geen eer, dan de oneer,
Die door andren , door allen
Die zijn bloedvlag niet volgen,
Onverbiddlijk gewraakt wordt
Als onherroeplijke schande:
't Eerloos , gewetenloos streven
Om, door listig gehuichel,
Om, door leugen en woordbreuk,
Om , door laaghartig verraad
De eerste te worden van allen ,
Maar ten koste van veler
An(lren zelfstandig bestaan.
Om, ten bate van eigen
Grootheid, zoo 't zijn kon, en mgen
Duizelende oppermacht,
De aarde te onderwerpen
Aan zijn heillooze tucht.
Zie, hij komt in zijn dwazen
Hoogmoedswaan u verplettren ,
Om uit verderfiijke zelfzucht,
En onleschbaren golddorst ,
Nogmaals uw grond u te ontrukken
Nu om 't vloekwaardige goud.
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\Vèg moet g~ uit uw land,
Of er hèm dienen en vreezen
Om den ontzaglijken rijkdom ,
Dien 't in zijn bodem bewaart.
vVèg moet gij van uw grond,
Even als toen ge 'U/W Natal
U door hem zaagt outrooven,
Of uw diamanten
V oerende Kimberley-velden
Smaadlijk hebt moeten ontruimen.
Wèg moet gij van uw bodem
Om den onmeetlijken schat ,
Die daarin slaapt, en dien hij
W oekr·end t n leven wil wekken
Om den zwendel te sterken
Van zijn met schulden bezwaarde
lVIachtig te burgers. Om
D'afgrond te dempen, die hen
Dreigt te verzwelgen en mèt hen
leer dan éen vorstlijke grootheid.
W èg van den grond , waarop gij ,
Hoe ge dien zelf ook gewonnen
Hebt en ontgonnen, geen recht meer
Hebben kunt, nu hij dien neemt l
En- kunt ge, willig, niet sch iden
Van uw rechtmatig bezit , Sterf dan , en tracht met uw bloed
't Erfdeel uwer kindren
Stervend voor hen te behouden I ...
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Zie , geen andere keuze
Is u gelaten. En niemand
Is er onder u allen ,
Die nog weifelt. Geen Boer,
Die niet gewapend ten strijd gaat,
Om door alles te wagen
Alles te winnen. Geen man ,
Zelfs geen grijsaard , te oud haast
Om 't geweer te dragen
Of een vermoeienden dagmarsch
Vol te houden ! En knapen,
Jong nog van jaren, maar sterk
Door onbedwingbare geestdrift.
Vrouwen, die 't wapen hanteeren
Even vast , even zeker
Als hun reuzen van mannen,
Die met nooit falend schot
't Hoofd of het hart van den rooinek
Weten te treffen ! . . .
Daar gaan ze ,
Eén van wil en van zin ,
Eén van geloof en vertrouwen,
Eén ook in zelfbedwang
En volhardenden moed !
Op I naar de grens , en er over !
Om den geminachten huurling
Ver van uw bergland te ontmoeten
Op den u vroeger ontnomen
Ouden, dierbaren grond I

10

'

..

-

~.

Zie, geen schittrende kleoding
Tooit hen, geen goud of zilver
Teekent den rang, want allen,
Leiders en volgers, zijn broeders,
Zonen van éen geslacht.
Zie, een geweer, maar dat nooit
't Vast op den korrel genomen
Doel mist ; en een riem
Vol gevulde patronen
Los om schouder en borst ;
Dan nog een zak , die leeftocht
Bergt voor een week. Geen feestmaal
\Vaarlijk, maar stevig genoeg
Voor den luachtigen Boer,
Die , aan ontbering gewoon ,
En in den kamp met den leeuw
Vroeg , als knaap , reeds gehard ,
Matig en sober, toekomt
Met de helft van 't rantsoen
Dat een roodrok behoeft.
Zoo, onbezorgd voor wat morgen
Komen kan, rijdt hij of stapt,
V ast in den zadel of schier
Onvermoeibaar te voet,
Door ongenaakbare passen
Kalm naar de vlakte omlaag.
Wee nu den vijand, die hem
Goed onder schot komt of tracht
Ongedekt hem te naadren ! . . .
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Zie , daar vallen reeds , stervend ,
't Hoofd of de borst doorschoten ,
Enkele aanvoerder neer.
Ancleren wanklen , gewond ,
En door hun mindren gedragen
Vinden ze buiten de vechtlijn
De eerste hulp of den dood.
Eén voor éen tuimlen ginds
De arme , verschrikte paarden ,
Die, door sporen en zweepslag
Voortgejaagd, de kanonnen
Sleepten tot waar die, verdelgend ,
Lyddiet-granat n werpen
Onder de menschlijker Boeren,
Die geen onmenschlijk moordtuig
Ooit op hun aanvaller richtten.
Eén voor éen tuimlen de rossen
Nog in het tuig , maar om niet meer
Op te staan en de kanonnen ,
Nu onvervoerbaar, den Boeren
Roemloos in handen te laten
Als rechtmatigen buit.
Maar . . . daar dreunen van verre
Duizend trapplende hocven ,
En daar stormen , dreigend ,
Als een geweldig onweer,
Zwaar gewapende ruiters,
Eerst in geregelden draf,
Dan in vollen galop ,
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Tegen 't geweervuur in.
Maar ook die aanval faalt !
Zie , hoe de steigrende dieren ,
Nu door de Boeren gespaard ,
Over vallende r11'iters
Springen of struikJen , en hoe
Al wie nog leeft of, gewond ,
Toch nog te paard blijft, zich omwendt,
Rent, om 't leven te redden,
Weg in wanordlijke vlucht.
Maar . . . geen uitweg is er
Geen terugweg meer open.
Overal dreigen Boeren ,
't Haast onfeilbare wapen
Vast in de hand. Gansche drommen
V66r en achter, rondom,
Z66 vast aaneengesloten ,
Dat tegen hun kogels in ,
Nog geen drie van de honderd
Zich er door heen zouden slaan !
"Geeft u over of sterft!"
Luidt het bevel - en de trompen
Dreigen met zekeren dood.
"Legt uw wapens af!" ... En
Lansen en karabijnen ,
Sabels en pistolen
V allen , weggeworpen ,
Klettrend op bloedigen grond.
Meer dan éen prachteskadron

.
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Is weer gevangen , en menig
Dapper huzaar, die onwillig,
De oogen vol tranon, afstijgt,
Dankt wellicht morgen zijn noodlot,
Dat hem in handen deed vallen
Van een grootmoedigen vijand ,
Vroom en eerlijk en trouw,
Beter, oneindig veel beter
Dan do laster gelogen ,
Dan de nijd hen gescholden,
Dan de haat hen gevloekt had.
En de hoofdtroep , door veler
Dood en veler verwonding ,
Door 't verlies van zijn stukken
En van zijn prachtige ruiters
Deerlijk verzwakt en geslagen,
Tracht het leven te reddon
In een wanordlijke vlucht I ...
Zoo is het ettlijke keeren
Reeds gegaan, en zoo moge 't
Blijven gaan, totdat het Recht,
't Onrecht zal hebben bedwongen I
Tot het Geloof van den Boer
't Ongeloof van den Brit
Aan een mooglijke neerlaag
Zoo overtuigend beschaamd heeft 1
Dat hij 1 om erger te ontgaan,
Onvoorwaardlijk om vrede
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Roept als genadige gunst ;
En , den laster bezwerend ,
De arme , verguisde Boeren
Roemt als mannen , als helden ,
Vast en onwrikbaar in 't vuur,
Kalm in 't bloedigst gevecht ,
En na den vreeslijken strijd
Edel en eerlijk als ?nemch I
Helden van heldenstam !
Helden van 't Geuzenge lacht !
Levend en stervend voor alles
Wat ook om lief is, voor vrijheid,
V aderland , taal en geloof.
Helden van onzen stam Spreke ook uw naam soms van ander
Bloed, maar aan 't onze verwant
Broeders ! volhardt tot het einde ,
V ast verzekerd dat wij ,
Indiërs, omdat we leven
Ver van 't Vaderland,
::\1aar door geboorte of afkomst
Hol]andsche geuzen als gi:j,
Mèt u leven en hopen ,
Mèt u l~jden en rouwen,
Iaar mèt u jublen en juichen
Telkens als weer een zege
Zeegnend uw worsteling steunt.
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(PLECHTIG.)
Mogen wij , als ook
Onze beurt een komt,
En deze] fde vijand
Met een vloot van vlugge
Sterke pantserkruisers ,
- Die u niet konden schaden
Java op komt eischen ,
V oor ons recht , als gij ,
Durven kampen of sterven ! ...

.Jogjakari"ta, 20 December 1RD9.

