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Want ik ben groot, 

En gij zijt klein. 
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Den Verdrukten 

deelnemend 
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Er spreekt een stem in mijn gemoed, 

Die zegt, dat 't goede 't winnen ruoet . 



Nu eene regeering getoond heeft, welken on

rechtvaardigen oorlog zij kan uitlokken en hoe 

weerzinwekkend zij dien kan voeren, laten andere 

regeeringen, die aan hun woorJen klem kunnen 

bijzetten, haar nopen te erkennen, dat de offers en 

het gruwzaam lijden der Afrikaan che burger dezen, 

op zijn minst genomen. aau ' praak doen maken op 

onmiddellijk her tel hunner volledige 

0.~. AFHANKELIJKHEID. 



Misschien zou men tot even voor den tijd der 

kruistochten moeten teruggaan om iets dergelijks te 

zien als de tegen woord i ge geestdrift voor de zaak 

der vrijheid en de algemeene verontwaardiging over 

het wederrechtelijk rooven en moorden in Zuid

Afrika. En was de toewijding bij het volk toen 

groot, bij de v o r st e n zeker niet minder. 



Every conque t by war 

retards the standard of Peace. 

Naar J. RusKIN, F.C. 3. 

Het groote Bribche rijk i nog niet groot genoeg 

om recht te doen jegens twee kleine volken van 

herder en landbouwer . 

o~ L.L u. 



>Tevens ben ik van gevoelen, dat Karthago moet 

verwoest worden." En Karthago werd door het 

naijverige, machtige Rome verwoest. Doch dit be

dreven meer dan twee duizend jaar geleden de 

heidenscha Romeinen in Noord-Afrika. Iets dergelijks 

zou thans .... 



Kwaadwilligheid gaat zich verbinden 

Met kenni., rijkdom, overmacht, 

En roemzucht, gouddor t, ruwe kracht; 

Hoe kan mijn Volk dan uitkomst vinden? 

aar D.1sn:, Inferno 31 v. 55. 



1. 

TIJDEN , DE VREDE' BIJEENKOlt "1'. 

De Afrikaanscha zebra besprongen door den 
Britsehen luipaard, even als 

het Finscha eland belaagd door den 
Russischen beer. 

Kent gii het volk, ver van on land, 

Door taal en voorzaat ons verwant? 

Gedwarsboomd door den macht'gen Brit, 

Die, tuk op no.r me •r grondbezit, 

Zelf vr~j heet, doch niet dulden kan 

Zelfstandight>id en vrijheid van 

Ht:!t Vrii taatsch' en Tran ·vaal 'che volk·~ 

Weer dreigt een zware onweer wolk 

Daar boven hen, die tr ·den voor 

Hun eigen haard. Wi' zegt. waardoor 

Nieuw ourecht wordt bel t ·~ -

Men weet, 

Wie 't treur pel opvoert, '·ondcrwreed, 
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Met woorden van een diplomaat, 

Vol van den nrlendelijksten raad;" 

Muziek van maxims, kruit en lood, 

De nieuwste midd'len van dat Groot

Brittanje, wa&.r grootmoedigheid 

Vrij schaarsch is bij de overheid. 

Juist als in 't Russisch keizerrijk, 

Waar willekeur den Fin gelijk 

Een slaaf behandelt. 

0, wie zegt, 

Hoelang nog macht gaat boven recht·~ 

En 't lot van duizenden berust 

In banden van een kliek, wier lust 

Tot beerschen ni.,ts verzad'gen kan? 

Die slechts den naam mist van tiran? 

De wereld wret het, wie daar lacht 

En knipoogt. buigt en praalt, en wacht 

Op vorstelijke fee t'lijkheên. 

Men wapent :?.ich van top tot teen , 

Doch maakt vertoon met vrede ·praat, 

En ..... smeedt meteen een aanslag .... .. pleegt 

verraad. 

Mei 1 99. 



2. 

MISBRUIK VAN MACHT.- LA-:\G DEN WEG. 

Een aantal schapen worden door een man -

Die 't niet is, maar...... nog worden kan -

Door onze stijve traten voortrreleid. 

Zoodra er één van, uit nieuw gierigheid, 

1 iet juist het midden houdt der steeoen traat, 

Krijgt 't arme dier, da~ toch gewillig verder gaat, 

Een zweep lag voor zijn kop ; al of het dan 

De richting, die z\jn gid · kent, weten kan! 

Die richting loopt voor hen op 't lachthuis uit, 

Maar vóór hun dood nog eerst wat triemen 

op der huid. 

3. 

ACHTER DE HEG. - MI 'HR lK VAN GEZ.-U~. 

Niet heel ver hier mndaan werd door een 

overheid. 

Zachtzitmig n het zwijgen opgeleid, 

Die str efden naar verbetering. -

Al.· iemand daar 

Niet jui t de zienswij · volgt tler hoorrgeplaa ·te 

.chaar, 

Krijgt 't arme men ·eh een .la . waarvoor hij 

zwicht: 

Hij wonlt naar lijf en ziel e>n , irnpel wicht. 
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Dat zwichten eindigt in een rust, als van den dood. 

Zoo wordt de doodsche rust daar wel wat groot. 

4. 

KA~TEGEEST. 

Niemand zou een ezel willen wezen, denkt daarom, 

Hoogverheven heeren! houdt een ander dns niet dom. 

5. 

TO SOME ENGLI~HMEN. 

As you yourselve are free, 

Let others be so too. 

G. 

VH.AGE: 

\V at heeft mijn Broeder wel gedaan ? 

Wat heeft hij dan bedreven ·~ 

Wat misdaad heeft hij toch begaan, . 

Dat hij niet een mag leven '? 

ANTWOOH.D: 

.,Uw mi daad 't' zoo spreekt Eng'lands mond, 

,,I::;, dat gij goud hebt in uw grond; 
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"Sterf dus, uw goud en grond zijn mijn; 

"Want ik ben groot, en gij zijt klein.'' 

7. 

'l'HE Y WON ''I'. 

What I honour in the Britil"h 

Is their love of · independenee; 

Robhing other · of tht:ir freedoru, 

'l'hat would eau e them deep repeutauce. 

RIJK EN RE H'l''CHAPE~. 

'l'oont, Britten, dat de rijk ·te natie 
Ook de rechi:.::;chapenste kan züu. 

0. 

<;ij weet, wat menigeen voor 't vullen van zijn beUl .. 

't vervullen van zijn wen chen uoPt; 

Een andt>r vindt in macht of ro m n aauûcn, 

kracht of kun ·t n welen. eh p zijn hoo r te '•led; 

En velen letten ook op de vered'ling van 't gemoed. 
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10--14. 

VAN HEINDE EN VERRE. 

I. 

S-tadgenoot. 

Een nauwe steeg of vunzig slop; 

Een vieze goot langs vuile muur; 

Een oude trap met donker wrak portaal; 

Te kleine woonstee, ongezond 

En vochtig. onfrisch en benauwd, 

Bezet door een gezin uit d'achterbuurt. 

II. 

Landgenoot. 

Een hut, niet eens geschikt voor 'n Dier, 

Strekt ginds tot woning voor een Men eh, 

Die op de schoone, ruime aarde leeft, 

En voor niets edelers geboren schijnt 

Dan voor wat luttel tuiver. daags 

Zich , tram te zwoegell tot zijn dood. 

nr. 
tau1genootcn in het zuid< n. 

't Y erraad loert heinde en van ver; 

Om ingeld door geweldenaars ; 
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Zijn grens bedreigd: z1jn naam be chimpt; 

Gekneveld door de financier.': 

Zijn rijken bodem uitgemijnd: 

Wie staat er voor zijn vrühei<l, 

voor z11n leven bora? 

IV. 

• Rasg(•noo1: in het noorden. 

Br :schrüdt iet:- dreigend · uit het oost 

Naar 't arme, rot..:enrjjke ,\Ie renland: 

De beer 'luipt nader om opnieuw 

Te zien, of hij ,door mi bruik van ZlJil macht, 

Oe vrijheid dood kan drukken van 

Een vrijheidlievend volk, be~chaafd. 

V. 

• • l~a:..;g,•uoot in het oo:-;ten. 

Als •rieren slaan Buropa.' · vor ten 

llu n nagel; in tle lede u van 

gen nijver volk; verg teude 

Hl't voor~c·hrift van onfu\'iu. ; 

.,Doe and'r •11 niet. wat gij 1iiet wilt. 

"Dat u door and'r '11 word' gedaan." 

• U n in l !l\J hcbb n p. m. 18000 hun n huu \ rland 'erlat n 

.. • l\oloni lichten F 

rmo nl en d 'crJr •cu: de 
te arl>tid n om cu kelen onzer 
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15. 

DE KLEEREN MAKEN DEN 1\l.A.N. 

A. 

"Wat boeven zij, die werkzaam zijn, 

,,Fluweel te dragen en satijn'?" 

B. 

"Slechts zij, die aan bet fladderen gaan, 
"Die trekken pracht'ge kleederen aan'?'' 

verrijken; werkkrachten aan den lanilbouw onttrokken, \\aardoor in 
het nuchthare land hongersnood ontstaat; of slechts de bewoners ge
dwongen hun land voor onzen invloed open te stellen. opdat we bij 
hen aftrek vind~u Yan de waren, meeot voorwerpen van weelile, die 
we hun opdringen, nadat ze door on• Yaak in te grootc hoeveelheid 
zijn vervaardigd, en waaraan de ceuvoutligen niet de minste behoefte 
hebben, is tint redelijk~ 

Dwingen de z. g. on beschaafden ons tul iets dergelijks? om vool' 
hen onze deuren open te zetten? 

De bewoners van het vreemde land vrngen - daar we zoo'n hoo
gen dunk hebbeu van onze eigcu bcochavendc voortrelfel~kheid - of 
wij hun mogen laten zien. hoe en wat we werken, en vooral, hoe wc 
ons dan jegens anderen gedragen; hen nitnoodigeu daartoe eenip;en 
tijd in on midden te vertoeven, dilt i iets heel nutler~. 

,l/is.rchien dat de vreemdelingen on~ dan meeken: "Komt OI'Cr cu 

helpt on toch ons ,.olk 1·erlichten.' ' 
Zoolang echter de arbeid in hd detl, braak liggende vaderland nog 

niet ü geregeld, moet het uubrcitlen 1h·r kolooien tamelijk onrbodig 
genoemd worden. Noodigcr is het, een minister van arbdd te benoe
men, ja dringend noodig; want ieder moet mooi, goed werk vinden 
binnen en buiten, 't land moet ouutbankelijk zijn en zelf in tic bdw ·f· 
ten der burger, kunnen 'uorzieu. 
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EUGEN WOLF. I. 

Gij zijt een man, die men eh zijt en dan ambtenaar; 

Gij hebt een hart in 't lijf; Gij waagt in 't openbaar 

Aan enk'le laffe knechten flink tP doen vel'l)taan 

Het onrecht, trap gewij: een volk tam aangedaan; 

Gij hebt gevoel voor 't kleine Fin ·che volk· 

Van hun gevoelen zijt Gij de bekwaam ·te tolk. 

17. 

OOTMOED. 

Wie kan er op zijn leven 'pad 

Zich van zijn plicht zoo kwijten, 

Dat hij, 't zij groot of klein, zich nooit 

let. hebbe te verwijten'( 

1 . 

YE BRITI 'II, YO ARE RIUHT. 

) ou like to •peak in favour of the Finni h p ople; 

'!'bere yo11 are right, quik right, .·ympathize 

1 9. 

AH.Ji~ YO ltltHITEOU ·: 

» Briti h n •ver shull b ·lave .. " 

• 'hall tbe) otben~ theu en la v • 't 

with you. 
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20. 

SAMENWERKING. 

Werkt 't schoone met het goede mee, 

Dan kan de toekomst geven, 

Wat voor elk menschenkind op aard 

De zorgen loont van 't leven. 

21. 

EUGEN WOLF. II. 

Zoo Engeland U than als haar consul ont laat 

Tot straf voor Uwe eenig kloeke daad; 

Bij 'tgeen ze uithaalt in 'rransvaal, is 't te begrijpen, 

Dat ze den Rus den kleinen Fin geniepig dood laat 

knijpen; 

Doch een regeering is de ~:>chare burger · niet, 

Door wie Gij U geadeld en geridderd ziet. 

Na zulk een flinke daad, na zulk een vrijheidstoon 

Verheft de menschheid U tot Held; dit ZlÏ Uw loon. 

22. 

NOG HOOGER. 

Heeft X zijn plicht gedaan 

Slechts voor een heel klein deel, 

Streef naar een hooger doel : 

Vervul uw plieht geheel. 
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23. 

VRIJHEID VOOR DEN AASTE. 

De vrijheid tonen laat ik enkel 

Voor mijn land lui schetteren; 

Erken dus mijn gezag, vreemd volk, of 

'k Zal je ras verpletteren. 

24. 

MEN CHELIJKE DRIEËENHEID. 

Versterking van de hand, 

Ontwikk'ling van 't verstand, 

Vered'ling van 't gemoed, 

Gaan deze saam, dan ' 't goed. 

25. 

RAl 'E THE IIARE , ANYHOW! 

et money. gentlemen! 

\ ith money, feebie man, 

You are the ·tronge ·t man . 

.Make money, nobleman! 

Were 'OU th deyil, man, 

\ hen you have got it, man, 

Y ou are an houest man. 
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26. 

KOUD STAAL BN EDEL BLOED. 

Uit heerschzucht en uit zucht naar geld, 

Door huich'larij en met geweld 

Tracht Engeland een kleinen staat, 

Die jong is en aan 't bloeien gaat, 

Zoo te verdrukken, dat de knop 

Met bloem en blad er niet van op 

Kan komen. 

Zie, der Boeren graven 

Getuigen zwijgend van het Recht der Braven. 

27. 

TO THE PEACEABLE MEMBERS OF THE 
ENGLISH NATION. 

(W A.LT~R ÜRANE, HuRISON and a great many others). 

Let us shake hands for what your moutbs 

Did speak, for what your bands did write. 

Those hands, those moutb won 't swear the oath, 

That might shall conquer right. 

28. 

AAN EEN MINISTER. 

Niet aan uw daden kan men het besef bemerken, 

Dat ieder leeft om vreedzaam aan iets goedR, 

iets schoons te werken. 



YOUR GOLD! YOUR GOLD! 
MY SOLDIERS FOR YOUR GOLD! 

Dumb money makes straight what i crooked: 

The most powerful thing_ you may look at. 

And, as power bas always had ervauts and friends, 

'o fill then with money your pockets and hands; 

Ay, fill then with money your hands and your pocket; 

For, money, dumb money make~ traight what i 

crooked. 

Forsooth, the most wonderful thing you may look at. 

30. 

AAN EEN PREDIKER. 

Wel zoo, gaat zelfs de preeker heulen met het goud? 

Wordt U de prediking der godsdienst toevertrouwd? 

Is God dan niet de verper oonlijking van al het goed'? 

Wordt Hij gediend door 't torten van der roen

ehen bloed? 

31. 

OP ZI.T! 

Ik vcrlang dat alle kleinen 

Van het wereldrond verdwijnen . 

Daartoe i m' Plk midd l heilig: 

Buiten mij geen vrijheid veilig. 



Wie niet luistert naar m~jn taal, 

Dat hij 't met zijn bloed betaal! 

Dat is nu wel niet heel christelijk, 

.Ja, het is zelfs niet een' menschelijk; 

Doch de heerschzucht doet het mij, 

En de roem is aan mijn zij. 
'k Laat mijn naam met roem weerklinken; 

'k Wil aan roem mij dronken drinken. 

Wie mij hier nog wil weer:;taan, 

'k Zweer, bij zal te gronde gaan. 

LUCIFER ' PLAN. 

Mijn arbeidsveld op aard 

Is dra geheel bewerkt; 

'k Moet du · beerinnen 

Een andere planeet 

Te vragen om die vast 

Te gaan ontginnen. 

03. 

CRUELTY VERS U H UMANITY. 

, Only the fittest ~hall .-urvi ve.'' 

I am that fitte ·t, 'pon my lif 

Let all tbe re ·t fall in the ..:trife. 
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34. 

AA. DE VEREEmGDE 'TA. TEN V A.r 

NOORD-A~IERIKA.. 

Wat heeft mijn Volk al niet geleden, 

Door enk'ler hebzucht, 'haat en nijd! 

Komt, vr~jheidlievend' A.m'rikanen , 

Helpt met een vlugae, kracht'ge hand! 

Voox v1ifkwart eeuw hebt gij ge ·treden 

Voor vrijheid, onafhanklijkbeid; 

Helpt nu bijtijd de Afrikanen, 

Die strijden voor lwn V aderland! 

35. 

TO IR WILLIA.i\1 BUTLER. I. 

Y ou, really generou · nobleman, 

You would not tread 'pon weaker men 

Who wiJl defend their liberty, 

Aml love their freedom much like we 

'houhl do iu ~nch a dreadful ca:e; 

Y ou would uot do an act o ba ·e. 

We prai. e you. E11gli. h gentleman, 

You are a truly noble man. 

36. 

liEP El. T .lET OORLOU. 1 Ik 

0 el m ntcn, zoo gij ru. t, . U>ekt op! 

Orkaan, breek Jo-! Trek ov r ze'. 11 stop 



De ftllri ftD 'a 'fÜIDcllleprReia. Doof uit 

Hel ft'U .......... ia .. ~-
.. J08INtl ài 11 ............. tie 
~, . .., ............ .. 
~- ...._ YOOt ha ouaf1aaDklijkheid. 

DoM .., u .., Wild; Jao. ..... t 
Tea ......, laoe .. h • Jweft, 

Die om geeu. ed1e meDICheulneDI geeft 
V a ......., ctie het beelcl der ICheppiDg zijn, 
Zoó tja wwerbuisd elk la ia 'l klem ............... - -.-hart. 

Getoelifr zoo Toor neogde ala TOOr amut. 
Maar-.., .. .. 
Die , ... .&lrfrildl 



<)"" _, 

»Uij, die ons hebt bedroO'en met uw mond; 

, Herroep uw leugentaal en wel terstond; 

, Gij slingert Boer en Brit in 't kille graf, 

, Schoon geen van hen u daartoe reden gaf. 

, Gij hebt ook ons een moord haa t doen begaan. 

, Gij moogt niet meer als overheid bestaan. 

>Ruim in uw plaats voor brave liên, 

, Die in hun evenmensch iet.<; ed 'Iers zien 

, Dan oorlogsspeeltuig, damschijf of pion, 

, Door u misbruikt al mikpunt van 't kanon.'' 

37. 

THE VESSEL WITH MA lMED 'OL DIER , 

RETURNL.'G TO ENGLAND. 

Where i ' the ruan, who keep· bimself quite , afe? 

Who fling the Boer and Britons in one grave'? 

And, as he stay at home, can hear no cry 

Of those who by hi order bravely die? 

Does he not com who i ·o guilty? 

Doe he not feel who takes no pity 

On ho:;e who ee their ~on· no more, 

'on ·. hu ried on a. di tant ho re? 

No loncrer we'll on him ·dep nd; 

And, he him elf will comprehend 

That ev'ry soldier'. preciou life 

Hi words aud ac cannot revive. 
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We crave the q neen for bis dismission; 

He !tas to go in meek submission; 

Too long he had the fates in hands 

Of Brothers, Sons, Betrotbed and Friends. 

38. 

REGEER.ING EN VOLK. 

Hoe lang nog hangt het lot, het leven 

Van duizenden af van den wil, 

De heersch- of hebzucht, lust of gril 

Van enkelen, die zelf niet beven 

Bij 't rooven van eens anders goed. 

Het storten van onschuldig bloed? 

39. 

TO GENERAL WILLIAM BUTLER, SLANDER,ED 
BY 80ME OF RI' COUN'fR YMEN. 

When all the world was wrong 

Then you alone were right. 

40. 

n1EER HUURLINGEN. 

Vooruit soldaten ! Engelands regeerders dringen 

U naar der Afrikaanders gastvrij' landen. 

Laat u ter slachtbank leiden om ook anderen te dooden. 

Het vreedzaam edel burgervolk 

van Vrij'taat en Tran vaal 

Moet uitgeroeid door Albion' mi ·leide oldenier '. 



Gij moet met dubbel bloed den buit betalen 

van deez' krijg, 

Door gouddorst, hoogmoed en een veile leugenpers 

gebaard. 

De rijkaard, de despoot, zij beidén deinzen niet terug 

Om bij hun zucht naar land, naar geld en macht 

een Beldenstoet 

En eigen landgenooten voor de 

zei te ling'ren van den dood. 

41. 

HAHTEWEN OH. 

'k Wensch u en allen. die u dierbaar zijn, 

Bij rustig werkzaam leven, zonne chijn! 

42. 

MAIN FOR E. 

When you'll have killed my Brother 

by your hand: 

When you'll have concpten•d all their . elfmade 

land. 

Then many fellowmen will tmder tand 

'l'hat you, indeed. bJ force have won much land 

mach farue: 

Bnt force an<l .... hone ty i· not th' . arn~>. 

Only fair policy i, not to bl~me. 



43. 

BARRE NOODZAKELIJKHEID. 

Meneer X. Q. zegt: ~ 't Js noodzak'lijk, 

~Dat alles is, zooals bet is, 

»En dat het altijd zoo zal wezen ; 

:»Wie anders denkt, heeft bet glad mis." 

44. 

GRUWELEN OP GEWONDEN, GEVANGENEN, 
BURGERS, VROUWEN EN KINDERE.~: . 

Hoe kan het, bij den hoogen hemel, toch gebeuren, 

Dat medemenselzen zooveel Edelen versehenren! ? 

45. 

VRIJHEID. 

De men.c:ch wil vrij zijn als een vogel; 

Doch vliegt bij uit, dan sist een kogeL 

En zoekt hij in de sleur zijn toekomst 

en geluk, 

Dan is hij vrij gelijk een vogel .... op di kruk. 

46. 

VEROVER] .. 'G,'ZUCHT. 

Hebt gij geploegd, <Yei;gd, gezaaid. 

Hier wordt door mij alleen gemaaid; 

Hebt gij ontgonnen en geplant, 

De vruchten pluk ik met mijn hand. 
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47. 

WERKZOEKENDE. 

Hij vraagt om werk, nu hier dan daar: 

Doch ginds en overal wordt hlj 
Maar altijd afgewezen. 

0 gij, Be~tuur of ~Ien eh, die helpen kwtf, 

Verdrijf dien . ·om bren wanhoop blik, 

Die in zijn oogen ·taat te lezen. 

4. 

DE LANGZAME VERNIETIGI.i: G VAN 
FINLAND' ZELF TANDIGHEID. 

Al lijkt het meestal niet zoo fel. de vijl 

Kan even moordend werken als de bijl. 

49. 

VROUWE OLANDINA TOT J!A"_ DEBRU,. 0. 

0 Mandebruno, geef mij aandeel in den trijd 

Voor waarheid recht, voor vrijheid en voor men ·ch'

lijkbeid; 

Laat on·, wat meer vereend, de leur bekampen 

Van bijgeloof en domh id, en den druk der ramp n 

Voor i dereen verlichten, die door an<lrer zucht naar 

macht 

Of hebzucht in een ·Jaafchen to tand Î' gebracht· 
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Opdat van elk niet slechts de hand ontwikkeld 

word' en 't hoofd, 

\laar bovenal 't gemoed der menschen voor de 

toekomst meer belooft. 

50. 

MANDEBRUNO TOT OLANDINA. 

Dat allen, die ooit bij u zijn, 

8teeds blijken zonder val ·chen schijn, 

Menschlievend, edel, ferm en rein ; 

Dan kan het hier een Eden zijn. 

51. 

VEERKRACHT. 

Bedwing den Vrijstaat en Transvaal; 

Ban, dood het volk, ven;tik hun taal; 

Verkracht bet recht door overmacht 

Hun veerkracht overleev' den nacht! 

52. 

NEDERLANDS LEVENDE VLAG. 

Niet· zuiverder al.· 

Het blank van uw hals; 

Ow oogen, uie blawre, 

Zijn 't beeld van de trouwe 



En 't rood uwer wangen 

Dat doet mij verlangen, 

Dat ik dag aan dag 

Voor u leven mag. 

53. 

KER TMI 1899. 

Naast vreemd geweld werd in de ze:-tiend' eeuw 

Een kreet voor vrijheid 111 on land gehoord . 

Der staten evenwicht wa· m de volgende 

Voor W ILLKM en DE W ITT een leven woord. 

Het lotaccoord der achttiende leek voor 

Europa van een heel bijzond're oort. 

u deez' en geen de negentiende nog 

Be.Juit met eenen lagen volkermoord, 

Hoop 'k, dat bij d' aanvanrr van de twintigste 

De vrijheidszon voor ieder volk ontgloort. 

fiL 

HEER CHZ:Ul'B'f. 

Ik ben h chaafd, t rk. rijk drt goed: 

Gij dom, zwak, arm, onnooz'le bloed! 

Het i. nu zaak. dat rij v rkwijnt. 

En sl ~cht voor mij d 'l.on hier chijnt. 

Dra zal ik e r~ u\\ dnpp ren doen ·neven; 

Dan mag de r • t. door mij \ erdru kt. 

11og 1cat in knechtschap levt>n. 
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CRONJÉ'S EN. ANDERE GEVANGENEN 

OP SCHEPEN. 

In steden woont hij niet, daar is bet hem te eng. 

Hij mint een ruimen blik, flie vrijuit weiden kan 

V er over veld en bosch. Een koning op zijn groud, 

Kent hij zijn heuvel· en zijn bergen met hun troomen, 

Die bruischend zeewaart golven in hun forsche vaart. 

In die natuur met al haar pracht tot makker 

Voelt hij zich meer verwant aan God. 

En nu? 

Hij zit gevangen in een vuile schuit, bedompt 

En nauw, vol ongediert', met kiemen van 

Besmettelijke ziekten tot gezel chap. - Ilij, 

Die in de grootsche ruimte leefde, vrij, tevree, 

nakt in het volgepropte ·chip naar versche lucht. 

Die frissche lucht wordt hem zelfs niet gegund 

Door hem, die alles roofde, ja hem aan zijn gade en 

kroot 

Ontstal, omdat .... 

!tij streed t•oor ::ijne onaflzanklijkheid. 

Daarom wordt hij terbannen al de min t onverlaat. 

Nu kwijnt hij mog'l\ik van gebrek, door ziekte of 

verdriet. 

En keert hij nog terug, hij viudt allicht zijn vee 

geroofd, 



Zijn huis en hof verwoe t, Z'.Jil vrouw en kroo t 

verarmd, berooid, verjaagd. 

56. 

GEEN TU 'CHENK011 T. 

Al ploegt de 8Chaaf van het be ·chavend koninkrijk 

Door men chenvle . eh, Europa' vorsten tuiten 't 

niet. 

Hoe ook de b!'rgers wijzen op het onrecht, op 

Het bloed, geen heer. cher steekt een vinger uit. • ) 

- Wie steunde wel de poering onzer koningin·~ -

Zoo helpen, stijven zij een ander in het kwaad. 

57. 

WELLEVEN ' LIEFDELED . (Oude tek t.) 

Doe uwen naaste al het goed. 

Dat gij ooit wen ·cht. dat hij u doet. 

(Nieuwe lezing.) 

Berokken hem elk denkbaar kwaad; 

Ver ·chrompel liefd' in bitt're haat. 

5 

OTE-TOI DE LA, Q E JE ~J'Y ~1ETTK 

~ation de. Boers, i>te-toi de l:t, afin qu • je rn'y m tt • 

.Te te prome . j · conjure. 'lue je 1•rai honnHe. 

Que j • rui humain .... le lendemain d ta retraite. 

) ZcH 11id n11Jat •en kundrgrn, erpl rcr enz. 11erJcn ge\lng,·n 
genomen. 
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KLAGE. 

Ich hatt' 'nen wackren Nachbar; 

Ich hab' ihn jetzt nicht mehr. 

Er liesz mit Gold sich werben, 

Liesz sich vom Gold verderben, 

Vergasz ums Gold die Ehr'. 

60. 

VERLOST. 

Wat tobt gij, kleine vlieg, gij zit gevangen; 

De schitt'rend witte verf heeft u misleid. 

Uit uw wanhopig rukken spreekt 't verlangen 

Om vrii te zijn; gij krijgt het niet gedaan; gij zijt 

Te zwak; gij blijft met u we fijne voetjes hangen; 

Den heelen nacht zwoegt gij al aan dien arrebeid. 

Voorzichtig zal ik u mijn hulp verleerren: 

Rondom die plek de verf eer t losgemaakt ; 

Ziezoo! bevrijd zijn reeds uw achterbeerren; 

Ook die van voren ; uw verlo. ing naakt; 

Goddank! blij gonzend vliegt ge nu daarhenen. 

Door ons wordt tweeërlei genot gesmaakt. 



lH. 

APRÈ' LA ONQUÊTE. 

, Rien n'e t perdu for· l'honneur;'' 

Tout est acqui sauf .... les coeur'. 

62. 

TO ENGLA.ND, FIGHTI G A.GA.IN 'T WOME 
CHILDREN AND PE EFUL CI'riZE 

N ow let there be an end of it ; 

There bas been bloodshed much too much; 

't Is not too soon, oh no ! I ay 

It for the Boer·' and Briton ' ake, 

Before it be too l:~.te for both. 

Deelare them independent now ; 

Make peace to-day; act nobl , yet, 

Though you declined to take the hint 

Of our beloved ·outhful que n 

Of whom we are o proud for that. 

Grl. 

DE HOPE 

(Bij d teekening) 

naar orde en vr de uitziend , 

r grond op ' aarheid, r cht en liefde. 

Eeu 'ig blijf d ho11e 1 en. 
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Al lijkt de hemel stom en doof, 

En wankelt somtijds mijn geloof. 

Dat 't recht op aard zal zegevieren; 

Toch spreekt een stem in mijn gemoed, 

Die zegt, dat 't goede 't winnen moet, 

Al zien we 't onrecht welig tieren. 

Ja, goPd te zijn, dat bl!jft ons streven; 

Want goed te doen, dat i · eerst leven: 

:.Een goede daad verfrisebt het bloed." 
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