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~ egroet, Gij Dappere Boerenschaar! 

\Yeer :-:choot de Brit zijn angel naar 

Uw onvervreem<lbrwr Vaderland, 

Dat Gij beschermt met hand en tand. 

Gegroet, Gij \Y akker Boerenyolk ! 

:\fijn woord i· sleehts een zwakke tolk 

Van IDlJll bewondering voor ·w :\Ioed, 

"Cw Eenvond en "Cw \'room <~emoed. 



JP eeft eerst de Brit De Kaap geroofd ; 

Uw vrijheid in Natal gedoofd; 

U Griqualand- en meér- ontrukt; 

Op nieuw beproefd, of 't hem gelukt' 

Transvaal te nemen met geweld .... 

Hij heeft Uw Deugd te min geteld. 

Blijft wakker, Broeder ! voor altijd. 

Uw goud is 't, dat hij U benijdt. 

List, gouddor. t en ge,velcl vereend 

Die hebben hem zijn hart ver teend. 

Verblind door beerschzucht, merkt h\j niet 

"Cw Grootheid, die elk ander ziet; 

"G w Hart van Goud, benijden waard, 

"C w Adeldom en l\Iannenaard. 
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© Reuzen volk, 0 Heldenkroo t ! 

Van Zuid tot Noord, van W t tot Oo t 

Weerklinkt een lied van vreugd bij 

De zege van rw Recht. - En WIJ ' 

Gesproten uit hetzelfde bloed, 

Bewonderen Uw Helclenmoecl ; 

Vervuld met eerhiecl voor rw \Yerk, 

Dat tap voor stap, geduldig. ·terk, 

Be ebaving geeft aan Ati·ika-

Geen natie doet hei U zoo na

Be chaving van do eehte soort: 

Niet le ·ht in (laad en mooi in woord, 

Doch :steed. v r delend, met y rstand, 

\V ordt het be. chaafd door WP Hand. 



:î)e Hemel steune U bij Uw Taak. 

\Vaar ' werelds macht G reed~ zoo vaak 

Gedwarsboomd heeft. 

Nogmaal gegroet~ 

Het doet den ouderen broeder goed 

Z\in jongeren zoo Kloek te zien. 

H\j wil nog eenen wen eh r biên ; 

Hij wenscht "C toe : 

Beschaaf geheel , 

Beschaaf het heele werelddeel ! 

ROTT J.JRD A 1l, Februari 18flti. 
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