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III

Voorwoord.

Waarde lezers en landgenoten!

Hiermede bied ik u een nieuwe bundel mijner versjes aan, onder de Titel van
‘Nationale en Afrikaanse Gedigte’. Zoals gij zult zien, zijn er vele bij die ik al lang
heb geschreven, doch om de een of andere reden nimmer heb gepubliceerd; er zijn
zowel ernstige als ook van een vroliker aard onder.
De schrijftrant heb ik ook weder, zoals in de andere bundels van mijn versjes

gevolgd; namelik, sommige in goed Hollands, andere weer niet. Voor deze vraag ik
verschoning, wat de kritiek betreft. Het is waar, de ‘Zuid Afrikaanse Akademie voor
taal, letterkunde en kunst’ heeft de spelregels voor het Afrikaans - zoals wij willen
hopen - voor goed vastgesteld, maar daar de ouderdom mij de lust beneemt die in te
studeren, hoop ik dat gij deze, mijn laatste pennevrucht, al streelt het niet in alles uw
letterkundige smaak, toch wel zult genieten, zonder uw tegenzin er voor te tonen.
Vertrouwende dat ook dit deeltje dezelfde ontvangst van u zal genieten als de

vorige.

DE SCHRIJVER.
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Herdenking van de storm, die op de 17de mei 1865 in de Tafelbaai
woedde.

Een ander moog' de moed, of ook de heldendaden
Hier door de mens verricht, bewond'rend gadeslaan,
Maar ik wil zingen hier van Hem, die ons langs paden
Zo donker soms en droef, door 't leven hier doet gaan.

Van Hem, die 't al regeert, en 't al ook heeft geschapen,
Maar 't al ook onderhoudt, wat immer heeft bestaan;
Wiens Alziend oog steeds waakt, geen sluim'ren kent noch slapen
En ons in raads'len hult, die niemand kan verstaan.

Ik zal, - zo goed ik kan, - vergetelheid ontscheuren,
Hoe flauw mijn harptoon klinkt, of zwak mijn zang mag zijn,
Wat ik hier heb beleefd en eenmaal zag gebeuren,
Maar dat ik nog herdenk met steeds vernieuwde pijn.

Wie beeft en siddert niet, o onbegrijplik Wezen?
Wanneer Gij dond'rend spreekt, en van des Hemels boog
Uw bliksempijlen schiet, die mens en dier doen vrezen,
En 't harte angstig heft om hulpe van omhoog.

Ontzetting greep mij aan toen 'k zo Uw Macht aanschouwde
In 't woeden van de storm, nu juist een jaar geleên.
Toen, ach! zo menigeen, die stout de zee bebouwde,
Zijn graf daar vinden moest, trots smeken en gebeên.

Neen! 'k ben haast niet in staat dat groots toneel te malen,
Dat schouwspel van Uw Macht, zo vreselik, o Heer!
Mijn pen vermag het niet, om alles te verhalen,
Ofschoon 't nog voor mijn geest verrijst zo keer op keer.
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Hoe dik was toen de lucht bedekt met zwarte wolken,
Hoe loeide toen de storm op land en Oceaan,
En gaapte 't zoute nat uit donk're afgronds-kolken
De bange schepeling met open kaken aan.

Hoe zweepte 't ruwe Noord de golven op als bergen
En dreef ze schuimend voort o'er rotsen oeverkant,
Die, onverwrikbaar vast, hun woede scheen te tergen,
Zich stortte, en macht'loos weer terugdreef van het strand.

Onz' Tafelbaai, zo schoon bij helder zomerweder,
Geleek een kokend pot, met vlokkig schuim o'erdekt.
Nu 't wilde stormgeloei de eik zowel als ceder,
Die aan zijn oevers groeit, ter aarde had gestrekt.

Langs Robben Eiland's kust zag men de wilde golven,
Tot bergen opgestuwd, van uit het maatloos ruim
Onz' kusten naderen, waar alles werd bedolven
En mede werd gevoerd, bedekt door 't spattend schuim.

Het sterke havenhoofd, gebouwd tot weerstand bieden
Aan golfslag en getij, moest spoedig voor de kracht
Van storm en woeste zee, gelijk een strohalm vlieden,
En liet de haven bloot aan d' wilde baren jacht.

Al spoedig werd bemerkt, dat van de meeste schepen,
Geankerd in de Baai, het droeve noodsein woei,
En dat de schepeling door angst werd aangegrepen
Bij 't donderend geraas van zee en stormgeloei.

Wel werd met moed gewerkt om hulpe aan te brengen
Waar men de noodvlag hees, maar ieder zag al ras,
Dat mannenmoed en -kracht, om zich in 't spel te mengen,
Bij zulk een woedend' zee, een ijd'le poging was.

Geen boot of schuit, die zich te water kon begeven
Om aan de noodkreet, die daar droevig klonk in 't rond,
Te gaan voldoen, had enig kans, dat voor hun moedig streven
De allerminste hoop van slagen hier bestond.
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Reeds was een prachtig schip van 't anker afgeslagen,
En wild, door golf op golf geheven naar omhoog,
Dan plots'ling neergedrukt, dan op hun kruin gedragen
En op het rotsig strand verbrijzeld voor elks oog.

Dan volgde sein op sein reeds weer van d' and're schepen:
‘Kom ons te hulpe! ach, het anker houdt niet meer!
De onstuim'ge baren gaan ons strandwaarts mede slepen,
Reeds kraakt ons arme schip. Help Gij ons toch, o Heer!’

Ja, droevig was 't gezicht, toen zo de storm bleef jagen,
En stadig schip na schip zo hulp'loos strandwaarts dreef,
Wijl ruim een zestiental reeds op de rotsen lagen,
Als wrakken door elkaar, waar niets geheel aan bleef.

Ik zwijg nog van 't getal van schuiten en van boten,
Waarvan men schier geen een meer op de rede zag,
En die, gezonken of op d' rotsen stuk gestoten,
Verbrijzeld, uit elkaar, verstrooid op 't zeestrand lag.

En dan die mannen daarop, gisteren nog vol leven,
Vol krachten en vol moed bij al hun levenstrijd,
Wier lijken door elkaar tans op de golven dreven,
Verdronken in de storm, gestorven vóór hun tijd.

Meer ak'lig werd 't gezicht, toen van de Wester-kimmen
De winterzon een straal door 't wolkgevaarte schoot,
En 't droevige toneel in 't avondrood deed glimmen,
Wijl menig nog op zee bedreigd werd met de dood.

Doch toen de nacht nu zwart en ijs'lik nederdaalde,
Sloeg weer een kostbaar schip van 't laatste anker af,
Dreef snel ook strandwaarts heen, waar alle redding faalde
En iedereen aan boord verzwolgen werd in 't graf.

Ja, droevig klonk 't geschrei door golfgedruis en winden,
Toen d' arme schepeling de dood voor zich zag staan,
En smekend riep om hulp, waar duizenden van vrinden
Hun reddeloos, voor zich, aldus moest' zien vergaan.
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Nog was 't toneel niet vol van al die akligheden,
Nog woedend joeg d' orkaan de wilde golven voort,
Nog werd op menig schip om hulp vergeefs gebeden,
Toen in de donk're nacht een noodschot werd gehoord.

De wilde storm koos nog, voor dat hij zou bedaren,
Een kostbaar stoomschip als een laatste offer uit,
Die de ‘Athens’ was genoemd, en sedert een'ge jaren
Als maalboot hier gebruikt, werd ook de zee ten buit.

Van 't anker los gerukt, zag men haar zeewaarts stomen,
Hard worstlend tegen golf en wind en tegentij,
Tot bij de Mouille Punt, doch mocht niet verder komen,
Daar dekte een golf haar toe,...... en alles was voorbij.

Men hoorde wel op land de akelige kreten,
Doch pikzwart was de nacht, slechts 't schelle bliksemlicht
Schoot door, als hadde 't lucht en wolk vaneen gereten,
En 't kostbaar stoomschip toonde een droevig vergezicht.

Zo nabij aan het land, waar 't hart van zoveel vrinden
Vol medelijden sloeg, en toch onmachtig scheen
Om een van allen, die de zee daar ging verslinden,
Te redden, vóór het schip met iedereen verdween.

Neen, niemand daar aan boord, geen enkel levend wezen
Van heel het dertigtal van zielen, kwam er af,
Die d' oorzaak van de ramp, die menigeen na dezen
Nog lang herdenken zal, in 't ware daglicht gaf.

Waarschijnlik door de storm op d' rotsen daar gedreven,
Werd ras haar vuur, - gewis door 't water, - uitgedoofd,
Zodat zij zich ten prooi der golven o'er moest geven,
Toen zij van d' enigst' hulp, haar stoomkracht, was beroofd.

Doch, hoe het ook mag zijn, 't geheim blijft daar begraven,
Waar haar machinerie gezonken, tans nog praalt,
En zeker jaren lang nog d' waarheid trouw zal staven
Van 't geen 'k in kreupeldicht aan U hier heb verhaald.
1866.
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Die Jingo man.

Wie is 't, die steeds van Fairplay praat,
Maar dit nooit toont deur woord noch daad?
Die Jingo man.

Wie is 't, die altijd praat van recht,
Maar aan elk ander dit ontzegt?
Die Jingo man.

Wie zegt, gelijkheid moet bestaan,
Maar kijk geen arme Dutchman aan?
Die Jingo man.

Wie zegt, men moet steeds eerlik wees,
Maar handelt zelden in die geest?
Die Jingo man.

Wie zegt, ons moet steeds waarheid praat,
Maar schijnt daar zelf niet toe in staat?
Die Jingo man.

Wie wil geen andren's goed begeer,
Maar gaat steeds voort met t' annexeer?
Die Jingo man.

Wie zegt, die geldzucht maakt ons dol!
Maar pakt toch steeds zijn zakken vol?
Die Jingo man.

Wie zegt, die heerszucht is een kwaad,
Maar speelt toch baas al waar hij gaat?
Die Jingo man.

Wie zegt, dat grootpraat is maar boch!
Maar blijf zelf op zijn grootheid poch?
Die Jingo man.

Wie zegt, hij kan elk volk o'erwin,
Maar roep steeds hulp van andren in?
Die Jingo man.
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Wie zegt, Gods aard' behoort elkeen,
Maar wil toch d' aard' voor zich alleen?

Die Jingo man.

Wie roept, ‘Eerbiedig toch mijn recht!’
Wijl hij 't aan anderen ontzegt?

Die Jingo man.

Wie houdt zich voor de grootste held,
Al moest hij vluchten van het veld?

Die Jingo man.

Wie zegt nou weer, ‘Transvaal blijv' vrij!’
Maar wil gaan veg om 't te kan krij?

Die Jingo man.

Dus:

Wie niet, vol hoogmoed, zonder grens,
Zich houdt voor d' aller-beste mens,
Die kan er van verzekerd wees,
Dat hij een soort is van een bees,
Want dit is zeker en gewis,
Dat hij geen Jingo man dan is.
En wie geen Jingo man kan zijn,
Is slechts een mens maar voor de schijn.
Dus, d' Jingo man, en hem alleen,
Schiep God tot mens en anders geen.

1892.

Die brand.

Oom Doris Dikbuik had een buik,
Zo rond, net als een waterkruik,
Ik wil gerust hier wed met jou,
Want t' wedde is die mode nou,
Dat hij wis in geen jaar of tien
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Zijn stevel-punte het gezien.
Voor-o'er te bukke, op mijn eer,
Dit kan die ou volstrek nie meer,
En als jij hem ziet loop op straat,
Of met zijn vrinde ziet staan praat,
Dan kijk hij nooit nie in die rond,
Maar altijd voor hem op die grond,
Wat lijk kompleet, alsof die ou
Daar naald of spelde zoeke wou.
Oom Doris was op geld verzot,
Die Mammon was zijn liefste God.
Voor geld zou hij zijn ziel verkoop,
Ja, zeker deur die vuur gaan loop.
Zijn volk en land gold niets bij hem,
't Geweten had bij hem geen stem.
Als Judas zou hij, even stout,
Het gaan verraan, voor 'n hand vol goud,
En zonder zich voor zo'n daad
Te schaam, durft hij nog vroom te praat.
Wij weten goed, dat eerlikheid
Heel zelden hier tot rijkdom leidt,
En dat, wie eerlikheid betracht,
't Niet doen moet om hij loon verwacht,
Maar om hem zijn geweten zegt:
Die eerlik handelt, doet steeds recht.
Maar zo denkt niet oom Doris, neen!
Bij hem was 't geld steeds nommer een.

Ik zal jul een geval vertel,
't Is lang geleên, maar evenwel
Rijst mij 't gebeurde voor de geest,
Alsof het gist'ren was geweest.
Die ou die dreef een bezigheid,
Voordelig, groot en uitgebreid,
In 't kort, een heel voordeel'ge zaak,
Die hem nog eenmaal rijk zou maak,
Maar dit was eerst na jaar en dag,
En daarop kon die ou niet wach,
Hij wou moes rijk wees in een wip,
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Al barst die bom, al zink die schip!
Die ou zijn plan heel gauw gemaak,
Was netjies, en mooi in die haak.
Hij stap nou als een groot meneer
Naar die kantoor, waar h'l assureer;
Verzekerde, met veel beleid,
Voor 'n grote som zijn bezigheid.
Van daar naar 'n andere kantoor,
Ook weer verzekerd, nogmaals o'er,
En zo werd dit al meer en meer
Voor 'n hoger som verassureer;
Die ou betaalde wat men vroeg,
Totdat hij dacht, dit's hoog genoeg;
Als nou een brandjie uit mag breek,
Zal ik wat in mijn zak kan steek.
Zo'n ongeluk mag jou nederslaan,
Maar breng ook dikwels voordeel aan.

Weldra begon die oû te klaag
Dat hem die rotte zo erg plaag.
‘Zul vreet,’ zo sprak hij neer gedruk,
‘Mijn laatste vat en kast aan stuk,
En doet mij schade ied're nacht
Voor zeker wel een pond of acht.
En wat ik doe om hul te vang,
Zul is te slim, of wel, te bang,
Om zomaar in een val te kom,
Want kijk, die goed is ook nie dom!
Een rot, ofschoon maar slechts een beest,
Kan halfpad ook moes schrijf en lees,
Hij weet, kom hij eens in die hand,
Dan raak hij ook net nou van kant,
En vindt wat hem wis nie behaag,
Een graf in hond of katte maag.
Maar wach,’ roep hij op zeek're dag,
Terwijl hij bij hem zelven lach,
‘Mijn plan is moes al klaar gemaak,
Om van die goed bevrijd te raak!’
Hij greep nou gauw een lege zak,
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Van boven van die winkel-rak,
Ging naar zijn huis, en was weer vlug
Met d' zak, ruim half gevuld, terug,
Waaruit nou een geluid, heel flauw
Weerklonk, die riep ‘Miauw! Miauw!’
Zes katte was daar in die zak,
Die hij maar zo had opgepak.
Hij stap toen naar die kelder nou,
En schud die zak daar leeg, heel gauw.
Nou moet jul weet, die kelder was
Net vol gepak met vat en kas
Vol olie, als ook terpentijn,
Met was, en vet, en brandewijn,
Met kabeltouw, en vate teer,
En and're brandb're goed'ren meer.
Die pakhuis boven was ook vol
Van linnen goed, en stapels wol,
Van suiker, koffie, thee en rijst,
Ook varkensvlees, tot zelfs saucijs,
In 't kort, jij kon daar alles koop,
Van 'n stukvat tot een broek zijn knoop.
Oom Doris stopte vlug en gauw
Die katte in die kelder nou,
‘Nou kan jul,’ sprak hij, ‘rotte vang
Zoveel als jul maar kan verlang.’
Toen sloot hij daarop, wel te moe,
Die deure met een hangslot toe,
En dacht, laat kat en rotte nou
Malkander maar aan stukke kouw.
Maar toen hij na een week, aldaar
Geen dooie rot nog werd gewaar,
En droevig ‘mauwend’, elke kat
Met kromme rug daar neder zat,
Toen sprak die ou: ‘Maar kijk, hoe dom!
Ik dacht daar in 't geheel nie om,
Dat in zo 'n duisternis, misschien
Geen kat of rot makaar kan zien,
Maar wach! oom Doris is nie groen!
Ik weet nou al wat ik zal doen,
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Ik krijg een plan hier in mijn kop,
Waar 'k zelf die duivel mee zal fop!
Maar niemand mag daar iets van weet,
Want als dit uit kom, zal ik zweet.
Dan pak zul mij net zeker op,
En word ik in die tronk gestop.
Maar slaat dit deur!...... ah nee, ah, kijk!
Dan is ik moes op eenmaal rijk.’
Die oû volvoerde stil en zacht
Die plan, deur hem dus uitgedacht.
Hij ging die middag ongemerk
Zijn kelder in, en toog aan 't werk,
Hij stak verscheid'ne kaerse aan,
En liet dit tussen kiste staan,
Of onder teer, en olievat,
Om licht te gee aan rot en kat.
‘Zo!’ sprak hij, ‘niemand zal nou gis,
Ontstaat hier brand, wat d' oorzaak is,
En ik is toch ook nie zo mal,
Dat ik dit ooit vertellen zal!’
Die kelder werd nou goed gesluit,
Geen lichtstraal blonk deur scheur of ruit,
Hoe helder in die binnekant
Die licht voor rot en kat ook brand.
Hierop is hij naar huis gestap,
Maar was van binne rechte pap!
Zijn hart sloeg teen zijn ribbe-kas,
Net of dit daar een hamer was.
Nou, wie een slechte daad begaat,
Die voelt zich meestal desperaat,
Te meer, als hij voor d' eerste maal
Tot zulk een laagte af gaat daal.

Te huis gekomen, kon die ou
Van pure angst, dit nie meer hou,
Maar wierp zich op die sofa neer,
Wijl, op die vraag, wat toch makeer,
Hij enkel zei, ‘pijn in die kop!’
Daarop zocht hij zijn kooi nou op,
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En wachtte, vreselik in 't nauw,
Al wat daar straks gebeuren zou.
Die tijd, die anders vlieg zo snel,
Ging nou zo langzaam, hoor hij wel?
Daar slaat dit waarlik negen al,
Hij luister nou van angst half mal,
Of hij nog geen gerucht daar hoor,
Maar geen geluid verneem zijn oor!
Dan eind'lik, slaat die klok toch tien!
Daar klonk geraas, hij wou gaan zien,
Maar gaat hij deur die venster kijk,
Dan kon zijn schuld daaruit lig blijk;
Nee, dit is beter, dacht die ou,
Om mij maar doodstil hier te hou!
Hij doet nou of hij lekker slaap,
En snorkte als een vette paap;
Maar eind'lik hoor hij op die straat,
Hoe mense hardloop, schree en praat,
Die brandklok lui, die spuite rij
Vlak voor oom Doris zijn huis voorbij.
Nou schree en roep van alle kant
Die mense, ‘Daar 's een grote brand!’
Hij spring nou uit zijn kooi gauw op
Wijl aan zijn deur hard wordt geklop.
Een heel boel schree ‘Baas Dikbuik, kijk,
Nou zal jij arm moet word of rijk,
Want heel jou winkel staat in vlam
En brand net als een stukkie zwam!’
Die ou staat, of hij van die schrik
Beduiveld was, krijg zwaar die hik
En doet alsof hij zo wil huil,
Maar 'n kwaajong roep: ‘Kijk zo 'n uil!
Zijn goed is hoog verassureer,
Wat wil ou Dikbuik dan nog meer?’
Oom Doris voel nou net reg schaam,
Maar loop toch met die mense saam.

Doch toen hij bij die brand daar kom,
Staat hij van pure schrik half stom.
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Die pakhuis stond aan elke kant,
Van af die vloer tot dak in brand.
Een vlammezee steeg met gedruis
Veel hoger dan die hoogste huis.
Die rookwolk, net zo zwart als pik,
Vervult zijn hart met bange schrik.
Een zee van vonken, zo geducht,
Verspreid zich knett'rend door de lucht.
Die spuite werk met groot geraas,
Maar och! die vuur blijft steeds maar baas!
Hoe meer hul water daarop spuit,
Hoe hoger slaat die vlamme uit.
Door ied're deur en vensterboog
Klim vuur'ge tonge naar omhoog.
Die dak stort in, die vlam klim op,
En speel nou om die geveltop.
Oom Doris kijkt, verbaasd omhoog,
Maar, Hemel! och! wat ziet zijn oog?
Vlak op die top zit daar een kat,
Die 'n kaers nog in zijn pote had,
En op die ou zit neer te kijk
Met oge wat net's kole lijk.
Die ou werd van die schrik half flauw,
Te meer toen daar een droef ‘Miauw!’
Van boven klonk, zo ak'lig naar,
Als riep het, ‘Jij 's mijn moordenaar!’
En toen hij zag, hoe d' arme kat,
Wijl vlam en vonke om hem spat,
Wanhopig, na die droeve schree,
Daar af sprong in die vlammezee,
Toen werd zijn hart zo koud als lood,
En viel hij neer, als was hij dood.
Hij wordt toen naar zijn huis gedraag,
En zelfs, door meer dan een, beklaag,
Schoon niemand uit die ganse schaar
Van mense, daar te zaam vergaar,
Wat almaal opwaarts het gestaar,
Iets van die kat daar het gewaar.
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Oom Doris bleef acht dage ziek,
Neerslachtig en melankoliek;
Maar toen die kat zijn arme ziel
Hem nou niet verder lastig viel,
Toen kwam die liefde voor het geld
Bij hem weer boven met geweld.
Hij wou die schat nou gaan ontvang,
Waar hij zo zeer naar het verlang,
Maar d' Assurantie Maatschappij
Het van zijn daad die luch gekrij;
Want, waar hij ook zijn geld ging haal,
Geen een kantoor die wou betaal.
Die ou was dus verplicht, een zaak
Teên al die Komp'nies uit te maak,
Door naar die Rechtbank toe te gaan.
Wel, zo's gezegd is, werd gedaan.
De zaak kwam spoedig voor het hof,
En gaf tot veel o'erweging stof.
Die ou hield vol maar in zijn eis,
En schoon wel geen direkt bewijs
Werd door die Komp'nies bij gebracht,
Werd toch oom Doris erg verdacht,
En werden vragen hem gedaan,
Waarvoor hij soms glad stom bleef staan.
Men ondervroeg hem scherp en lang,
En maakte hem menig uur zo bang,
Dat hij wel meer dan twintig maal,
Van angst, zo bleek was en zo vaal,
Alsof hij wel een spook of geest
Uit d' and're wereld was geweest.
De zaak die duurde dagen lang,
Maar toch kon zul ver Oom nie vang,
En kwam hij eind'lik vrij van straf,
Zo's hul zeg, ‘net bij die hakschoen af.’
Hij kon zijn duitjies nu gaan haal,
Want d' Assuranties moes betaal.

Die ou begon weer 'n bezigheid,
Veel groter en meer uitgebreid
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Dan die, wat hij in vroeger tijd
Eens dreef, vóór 't kwaad hem had verleid.
Hij kon zelfs onbezorgd gaan leef
Van 't geen er in zijn zak nog bleef.
Hij werd nu vroom, ging trouw ter kerk,
Was vooraan in elk goede werk,
En werd deur al zijn vroom gepraat
Een lid zelfs van de kerkeraad.
Nu gaat hij in het goede voor,
Zit 's Zondags naar die preek te hoor
En brengt zelfs menigeen tereg,
Die afdwaalt van de goede weg.
Vooral spoort hij nu ieder aan,
Toch eerlik steeds zijn weg te gaan,
Want die bedrog op d' aarde pleeg,
Diens plaats blijft in de hemel leeg;
Dus wie wil kom in Abram's schoot,
Moet eerlik leven tot zijn dood.
Hij volgt de spreuk dus zonder schroom,
Als 'n zondaar oud wordt, wordt hij vroom.
Schoon hij zelf, zo's wel elk begrijp,
Die kat nog in die donker knijp.
Ik meen nou nie die arme kat,
Die op die geveltop daar zat,
Maar wel, dat hij volstrek nie wach,
Als hem een kans nog toe mag lach,
En hij zijn oude streke weer
Zo als te vore kon probeer.
Net een ding kon die ou nie veel,
Al kan hem anders niks ook scheel.
Dit was een kat! als hij dit ziet,
Dan beef hij altijd zo's een riet,
En als zo 'n dier nie voor hem vlug,
Dan draai hij gauw naar hem zijn rug,
Want d' een daar op die geveltop,
Die maal nog altijd deur zijn kop.
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Bij het aftreden van de oude ‘Afrikaander Bond’.

De Oude Bond,
Die tot deez' stond,
Zo trouw steeds heeft gestreden
Voor land en volk,
Door nacht en wolk,
Is nu ook overleden.

't Heeft afgedaan,
Is heen gegaan,
Niet om de geest te geven,
Doch om met kracht
En meerder' macht
Weldra weer te herleven.

De kwart eens eeuw,
Trots al 't geschreeuw
Uit schorre jingo kelen,
Stond hij hier pal
En liet als mal
Hun zelf, hun tijd ontstelen.

Nu is hij weg
En goed of sleg
Is d' Unie ingetreden,
Om d' nieuwe band
Met vaster hand
Te binden dan 't verleden.

Maar, zal 't zo zijn?
Of slechts maar schijn?
Dat moet de tijd ons leren.
Ik voor mij zelf,
Geloof maar d' helf
Van wat men durft beweren.
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Wel houdt de hoop
Het kind ten doop,
Maar 't is nog niet beschreven,
Of 't lange tijd
De nijd en strijd
Alhier zal overleven.

Of 't vrede en rust
Naar ieders lust
Of elk partij zal borgen,
En of 't tot schand
Met eigen hand
Niet d' eenheid zelf zal worgen.

Of 't niet te veel
Met geld zal speel,
De kas goed zal bewaken.
En niet tot schand
Van Volk en Land
De schuld te groot zal maken.

Of 't Volk en Taal
Niet soms voor Baal
Lichtzinnig zal verruilen,
En in de raad
Tot vloek van staat
Blijft zitten slechts met uilen.

Dit zal de tijd
Met vree of strijd
Ons zeker nog moet wijzen,
En of deez' Bond
Ons naar de grond
Of hemelwaarts zal rijzen.

Dit is de vraag,
Die snel of traag
De tijd ons wis zal leren,
En of ons d' Hoop
Vooruit zal loop
Of wel de rug zal keren.
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Die slimme raadsleden
of
Hoe die winkel van ou koning Salomon ontdek werd.

KOOP DE WIJSHEID, ENZ.: - SPREUKEN 23:23.

Ik wil jul een geval verhale,
Van hoe een mens kan wijsheid koop;

Misschien kan jul dit ook perbere,
Gaat jul verstand soms op die loop.

In zeker' stad, al lang voor deze,
Misschien ook nie zo lang geleên,

Kwam eens een Raad van burgervaders
Tot welzijn van hul stad bijeen.

Zij moesten wijze wetten make,
Die tot de welvaart diene zou

Zowel van vogels, honden, katten,
Als grijsaards, kinders, man en vrouw.

Nou, dat hul goed hul best gedaan het,
Daar twijfelt zeker niemand aan,

Maar daar hul steeds verkeerd gewerk het,
Is zelde maar iets goed gegaan.

Om nou maar net iets op te noeme,
Die nood was in die stad eens hoog,

Daar was geen water, want die zomer
Had vele bronne opgedroog.

‘Ons moet een grote dam gaan bouwe!’
Roep heel die Raad eenparig uit,

‘Wat net maar vijftig duizend ponden
Zal kosten, dit is ons besluit.’
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‘Geen oulap meer zal ons spandere,
Als net die burgers toe wil staan,

Dat ons die kleine som kan lene,
Dan kan ons aan die werk gauw gaan!’

Die burgers het hul laat beprate,
En geef hul mag, die som te leen,

Maar eer die kat zijn staert kon lek het,
Was vijftig duizend ponde heen.

Die dam was daarmee lang nie klaar nie,
Slechts nog een duizend pond of wat,

Zul vraag, en krijg, en gooi dit achter
Die vijftig duizend in die gat.

Dan, eindlik klaar, stroomt nou die water
Daar bruisend in deur pijp en guit,

Maar net zo vris dit bove in loop,
Lek alles weer van onder uit.

Geef, burgers, ons weer mag, te lene
Nog vijf en twintig duizend pond!

Dan metsel ons die hele dam uit
Met puur cement, net van die grond.

Die burgers, deur die mooie praatjes,
Geef hul weer mag die som te leen,

Nog was die dam nie half gemetseld,
Of weer was al die geld daarheen.

Nog staat die dam daar, maar die water
Mag hoger nie dan halfpad gaan,

Want als zul meer daar in laat lope,
Dan gaat hij zeker naar die maan.

Eens liet hul grote pijpen legge,
Wat al die nachtvuil uit die stad,

Tot die gezondheid van die burgers,
Zou voere naar die silte nat.
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Dit zou tienduizend pond maar koste,
Geen stuiver dit te boven gaan,

Doch toen dit schaars nog halfpad klaar was,
Was achttien duizend naar die maan.

En daarbij was hul fraaie baai nog
Met water, altijd helder, klaar,

Nou in een modderpoel herschapen,
Vol vuile dampen, vies en naar.

En zo ging dit met alle zaken,
Net waar die Raad zich mee bemoei,

Daar werd die geld met volle handen
Vermorst en heel die boel verknoei.

Zo het dit vele, vele jaren
In hulle zittings toegegaan;

Die kunst, om geld goed uit te geve
Kon maar die leden nie verstaan.

Zul moes ten laatste zelf wel inzien
Dat dit hul aan verstand makeer,

En dat hul moeilik zonder zo iets
Een stad zo's die was, kon regeer.

Maar waar, en hoe, dit te verkrijge,
Die vraag het ijs'lik hul gekwel;

Dit is mos nie net's diamanten
Of goud, wat jij soms op kan tel.

Wel zeg ou Sal'mon in zijn Spreuken,
Dat jij die wijsheid kope moet,

Maar waar zijn winkel was gelegen,
Dat wist geen een van hulle goed.

‘Hoe of dit toch kan moog'lik weze,’
Roep een der leden droevig uit,

‘Kijk andre steden, hoe voorspoedig
Gaat alles, wat die Raad besluit!’
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‘Maar hier bij ons kan niks ons bate,
Hoe hard ons denk of wik of weeg.

Hoe zwaar ons werk, of ook mag prate,
Die stad blijft vuil, die kas blijft leeg!’

‘Ons draag geen kettings en geen mantels.’
Hier kijk die burgermeester op,

Want bij dit woord schiet daar een denkbeel
Gelijk een lichtstraal deur zijn kop.

Hij sprak geen woord, maar bij dit zwijge
Was heel zijn hart vervuld van hoop.

Hij wist die plaats nou, waar hij zeker
Zo wijsheid als verstand kan koop.

Weer was die Raad bijeen vergaderd,
Elk lid zat op zijn post, getrouw,

Te wachte, tot die burgermeester,
Zoals gewoon, dit oop'ne zou.

Daar treedt hij binnen, in een tabbert
Van rood fluweel en hermelijn;

Die leden zate stom te stare,
Als het een geest voor hul verschijn!

‘Ja, leden!’ sprak de burgervader,
‘Ik zie, gij staart mij spraakloos aan!

De pracht van deze kostb're mantel
Heeft uwe zielen aangedaan!

Wees niet bevreesd, bekijk het rustig!
Geen wonder, dat u 't harte gloeit!

Want weet, dat deur dit prachtig tooisel
De bron der ware wijsheid vloeit.

Ik het gegist, en vele jaren
Al naar die winkel rond gezocht,

Waar, zo als Salomon ons predikt,
Die ware wijsheid wordt verkocht!
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Ik dacht altijd in vroeger dagen,
Dat onze kostb're hersenkast

Die rechte winkel van de wijsheid,
Of zegge liever, broeikast was!

Maar nu is het mij klaar gebleke,
Dat als men zulk een mantel koop,

De wijsheid als een straaltjie water
Daaruit door onze hersens loop.

Want waar krijg zul in andre landen
Hul wijsheid en verstand vandaan?

Als dit nie uit die tabberts kom nie,
Waarmee ons hul in 't rond ziet gaan.

Die rechters en die advokaten,
Zelfs predikanten op hul stoel,

Als zul hul tabberts nie zou drage,
Dan zou hul net zo's ons maar voel.

Dit zou die meeste van die heren
Dan wis ook aan verstand makeer,

Maar net die kleding gaf hul wijsheid,
Met waardigheid en zo al meer.’

Hij wou nog voortgaan met zijn spreke,
Maar was verplicht hierbij te stop,

Want velen van die leden voor hem
Die zwolle reeds als paddas op.

Van pure vreugd', ook het zijn tabbert
Hem vreselik benauwd laat voel,

Hij wierp dus, na een fraaie buiging
Hem afgemat neer in zijn stoel.

‘Lang leve onze burgermeester!’
Roep veel nou uit, van vreugd half gek,

‘Hij het ver ons die wijsheid's winkel
Van Vader Salomon ontdek!’
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‘Ik stel nou voor,’ roep Phlip Salmander,
‘Dat van voortaan af ieder lid

Zo'n mooie tabbert aan moet trekke
Als hij in deez' vergadering zit.’

‘Maar wie zal dat betale, Phlippie?’
Roep daarop slimme Stoffel uit,

‘Dit moet dan van ons leden kome,
Want in die stadskas zit geen duit.’

‘Nee wis niet!’ roep nou Phlippie weder,
‘Ons moet dit uit die stadskas haal.

Wil ons die burgers wijs regere,
Dan moet hul ook daarvoor betaal.

En dan zal zul ook veel meer eerbied,
Ik weet dit zeker, voor ons krij,

Als zul ons met die fraaie tabberts
Zo ziet marsjere op een rij.

Vooruit stap dan die burgermeester,
Zijn mantel, dik van hermelijn,

En om zijn nek een zware ketting
Van pure goud, bewerkt heel fijn!

Dan volg ons almaal in onz' tabberts
Hem stadig, met gelijke tred,

Geen een mag uit die stap dan trede,
Daar moet die stadsklerk goed op let.

Hij moet die lange kierie drage,
Van boven met een gouden knop,

Dit's om die leden reg te stote,
Als zul soms achterop wil schop!

Mijn magtie! Broers! ik voel al lekker!
Ik weet, ik loop goed in gelid,

Jul moest ook oppas voor die kierie.’
Hiermee sluit Phlip, en gaat toen sit.
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Dus, burgers, staak jul droevig klage,
Waar leve is, is altijd hoop.

Jul burgerraad het uitgevonden,
Dat ook die wijsheid is te koop.

Als nou voortaan hul raadsbesluiten
Met goede uitslag word bekroond,

Dan is dit zeker een bewijs toch,
Dat wijsheid ook in tabberts woont.

Of zo dit anders uit mag valle,
Dan het hul zeker hul miskocht

En naar die winkel van ou Sal'mon
Op die verkeerde plek gezocht.

In die geval wil ik jul rade,
Leg maar die koppe in die schoot,

En zing, ‘Laat ons hul gaan begrave,’
Of anders ook, ‘Ou Lot is dood.’

1884.

Waarom Jan Drommel die jood gestraf het.

Zeg! het julle ooit ver Jan Drommel gekend?
Hij was wat zul noem moes, 'n ‘REUS van 'n vent!’
En zó sterk, dat hij haast bij ou Simson kon halen,
Al droeg hij geen stads-poort, om mee te kan pralen.

Maar Jan was nie vroom, en ging nooit naar die kerk
‘Zes dage,’ sprak hij, ‘was genoeg om te werk,
‘Die wereld was ook in zes dage geschapen,
‘En die zevende was ons gegee om te slapen.

‘Ik rust ook uit, want ik voel mij te moeg,
‘Na ik zes dage lang het gewerk en gezwoeg,
‘Dit is dus te veel, en zal mij vermoren,
‘Om die zevende ook nog naar een preek te gaan horen.
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Zo het hij maar altijd, - ik zeg nie dit's reg, -
Zijn Zondags geslijt, met in d' kooi te blij leg,
Maar eens, hoe dat hij aan die lust is gekomen
Om kerk toe te gaan, heb ik nimmer vernomen.

Misschien wou hij graag wel die Leraar bekijk,
En ook zien hoe die kerk in die binnekant lijk;
Want 'n mens, hoe min hij om iets al mag geven,
Wordt soms wel nieuwsgierig toch eens in zijn leven.

Zo het wis Jan, nie die lust kon weerstaan,
En is toen die Zondag naar d' kerk toe gegaan.
Nou het op die dag juist, die Leraar gaan preken
O'er die Priesters der joden, en al hulle streken,

Om d' Heer Jezus te vangen, en hoe hul Hem snood,
Eerst vals het beschuldigd, en daarna gedood.
Jan was glad verbaasd, want nooit nog te voren,
Klonk hem zo 'n gruwelik verhaal in de oren.

‘Die drommelse Priesters! die jode-gespuis!’
Bromde hij bij zich zelve, en balde zijn vuis,
‘Laat ik hul ontmoet weer! dan zal ik hul leren
Wat hul nooit het geweten! daar kan ik voor zweren!’

Toen die preek was geëindigd, ging Jan onbemerk,
Met die andere mensen weer saam uit die kerk,
Hij was nou zó kwaad op die Priesters en joden,
Dat hij Mozes vergat met zijn tiental geboden,

Die zijn moeder, als kind, hem al lang deed verstaan,
En aan ieder verbood om een moord te begaan,
Hij dacht slechts, ‘kwam ik maar een jood hier nou tegen,
Dan zal ik hem duchtig die pokkel uit vegen!’

Hij keek in die rond' nou, als 'n woedend' haan,
En wat moest hij zien daar? een jood kwam juist aan;
Wis peinzend, hoe Maandag weer massels te maken,
En gans onbewust dat hem kwaad kon genaken.
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Maar met ogen, die blonken als sterren bij nach,
En zonder te toeven, met vluchtige stappen,
Stond hij daar verbitterd op z'n offer te wach,
En liep op hem toe, gaf hem schoppen en klappen,

Of liever opstoppers, dat die arme ou jood
Op die naad van z'n rug viel, met z'n kop in die sloot,
En wis dacht, dat hij nie meer lid van zijn Natie,
Maar zijn ziel bij Va Jakob al was in Klein Azie.

Maar wie zeg? een jood is mos taai als een ratel,
Jij leg hem ver dood al soms neer op 'n katel,
Maar voor jij kan denk, is zijn ogen weer open,
En perbeer hij jou weer al, een ring te verkopen.

En zo was dit ook, onz' jood sprong weer op,
En vroeg Jan, zijn rede van slaan en van schop.
‘Na! ik deed je toch niks, ik ging slechts hier wat wand'len,
Wie gaf die recht om mij zó te mishand'len?’

‘Ja!’ sprak nou weer Jan, ‘met jou hele gespuis!
Die het onze Here gedood aan die kruis!
Het Hij in die minste, jul reden gegeven
Om Hem op die wijs te beroof van Zijn leven?’

‘Maar man!’ riep die jood weer, ‘hoe kan jij zo praat?
Ik het daar geen schuld aan, zo waar ik hier staat!
Kan ik dit nou help; als mijn Volk zonder reden
Zo'n daad het begaan, twintig eeuwen geleden?

Dit gaat mij niks aan nie!’ riep Jan nou al weer,
‘Dit's nou in mijn leven die enigste keer,
Of liever die eerste, dat ik dit moest horen
Hoe dat Hij Zijn leven deur jul het verloren.

Elke kwaad wordt gestraf, hoe lang dit mag duur,
Dit het jij gevoel nou, al kijk jij ook zuur;
Die daad, deur jou Natie zo lang al misdreven,
Daar het ik vandag jou die straf voor gegeven.’
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Een praatje over de konferentie.
(Toen het nog in wording was).

Als men teênswoordig op de straat
Of langs de weg uit wandelen gaat,
Bedaard, als een ou-basie,

En bij geval 'n vrind ontmoet,
Is d' eerste vraag, die hij u doet:
‘Wat denk je van onz' Natie?’

Dit was met mij ook die geval,
Toen ik aldus mijn vrind Jan Dal
Ontmoette bij die Statie,

Hij vroeg mij daad'lik op die plek,
‘Is daar geen nieuws nog uitgelek
Na al die meditasie?

Want zo's maar, gissing - word gezeg,
Is d' Konferentie goed op weg
Voor onz' Unifikatie.’

‘Ik weet nog niks, wij zullen zien,
Licht dat de uitslag nog misschien
Zal zijn voor Federatie,’

Antwoordde ik. ‘Och nee!’ zei hij,
‘Voeg liever ook nog “kon” daarbij,
Dan is 't Konfederatie.

Dat komt van konfereren af,
En is, - al vindt ge 't ook wat laf, -
Soms langer van duratie.’

‘Och man,’ zei ik weer, ‘spreek zo niet,
De zaak is ernstig zo's jij ziet!’
En 'k trok een lange facie,

‘Dit punt is toch te danig fijn,
Het geldt hier, 't zijn of niet te zijn
Van d' Afrikaander Natie!’
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‘Nou ja!’ sprak hij, ‘mijn goeie man,
Dit's zeker waar, maar waarom dan
Daaro'er zo 'n groot omrasie?

Als Afrikaan en Engelsman
Nou saam gaat slape, laat ons dan
Dit noeme een trouwrasie.’

‘O nee! Trouwrasie is dit niet,
Daar voert of man, of vrouw, gebied,
Bij iedere okkasie.

Want, zegt de man soms: Ik het recht,
Dan wordt dit deur die vrouw weerlegt,
Die volhoudt, zij's die basie.

En zo iets is voor ons nie goed,
Geen twist, maar op een vredig' voet,
Na veel deliberatie;

Wordt op elk' kwestie ingegaan,
Elk punt beslist, elk' vraag gedaan,
Bij kalme redenasie.

Het doel is, aan ons Zuiderstrand,
Tot boven in Mashonaland,
Met veel beleid en gratie,

Om ieder, die ons nie verdoemt,
Maar Afrika zijn thuisplek noemt,
Te vorme tot een Natie.

En daartoe, zo's jij zelf begrijp,
Want vruchten zijn gelijk niet rijp,
Behoort konsideratie,

En als dit plan dan goed geluk,
En d' meerderheid die pil zal sluk,
Krij ons Unifikatie.

Maar zijn er Staten soms zo gek,
Voor eigen doel, kop in te trek,
Om te blijven eigen basie,

En nie gaan varen in een schuit,
Dan zal hul zeker toch besluit,
Tot 'n soort van Federatie!’
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‘Nou wel,’ sprak Jan, ‘ik zal nie brom
Of hier al Federatie kom,
Dan wel Unifikatie,

Want eenheid is die grote zaak,
Zo lang ons maar nie rusie maak,
Als die Turke in Klein Azie.

En om te toon, hoe eens van zin
Ons twee al is, laat ons begin;
Om op Unifikatie,

Een lekk're glasie Kaapse wijn,
Van Collison, Green of van Rijn,
Te drinke bij d' okkasie.

En daarbij wensen, dat de leên
Van d' Konferentie, allen een
Zijn voor Unifikatie,

Of Federatie, of wat ook al,
Zo lang als het maar strekken zal
Tot welvaart van onz' Natie.’

O! Die muskieten en vlooien.

Ik haat alle vlooien, maar meer nog muskieten!
't Zijn moord'naars! bloeddorstig, gelijk aan Jezuïeten!
Zij leven maar enkel om bloed te vergieten
Door 't mensdom te plagen, om er van te genieten;
De rust te ontroven, ons deur gonzen te plagen,
En de slaap, zo gezocht, van onz' sponde te jagen.
Afgrijs'lik gebroed! met uw spichtige poten,
Geteeld in moerassen en stilstaande sloten,
Gij duivelse monsters! die 'n snuit heeft tot wapen,
Met een zaag en 'n boor, zeg! wie heeft u geschapen?
Gij vrees'like vijand van het menselike vel,
Gij hoort niet op deez' aard, ga terug naar de hel!
Naar ou Satan daaronder, en drukt hem je snuit
Zo diep als maar kan in zijn duivelse huid!
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O! mocht toch de hemel mijn' wensen verhoren,
Dan gonst geen muskiet meer om menselike oren,
Of slaat meer zijn angel in menselike lijven,
Zodat men moet krabben en schuren en wrijven
Tot bommels en puisten als heuvels verrijzen,
En men zich beziet, vol met walg en afgrijzen,
Zo dat, als jij jou in een glas gaat bekijken,
Je een vurige Etna op je snavel ziet prijken,
Of met ogen half toe, en zo dik opgezwollen
Dat je 't aan meent te zien voor twee rapen of knollen.
Met lippen, zo dik, net kompleet als een poffer,
Wijl je moustash daarop prijkt, als 't haar op 'n stoffer,
En je oorlel zo dik, als een vroege pompoentje,
Met knobbels daarbij, net als een citroentje.
Om nie van je wangen en handen te spreken,
Met die vel zo gespannen, alsof dit wil breken.
O! mocht toch de hemel mijn wensen verhoren,
Dan gonst geen muskiet meer om menselike oren.
Dan zouden ook puisten en bommels voorzeker
Onbekend zijn aan dokter zowel als apotheker.

En na die muskieten dan heb je de vlooien,
Die 't meeste ons tergen des nachts in de kooien,
Waar zij zich verschuilen in vouwen en plooien,
Hoe vol men het bed ook met poeder mag strooien
Om hen te verjagen of flauw slechts te maken,
Zodat men een weinig aan slaap toch kan raken.
Maar in plaats van die duivels het bed uit te drijven,
Schijnt de poeder hen nog in hun kwaad te doen stijven,
Want dan eerst gaan zij je nog erger ontrusten.
O! kon men ze vangen! ze zouden het lusten,
Hoe zou men zijn wraaklust met blijdschap dan koelen!
Maar zo in het donker! Kan men ze slechts voelen,
Wanneer zij je bijten aan armen of benen,
En voor je ze pakt, zijn ze weg en verdwenen.
En wie kan een vlooi in het donker toch zien?
Een mens zeker niet, een kat wel misschien.
Je krapt dus en krapt, maar wat kan het baten?
Je krapt je net rauw, tot j' het eind'lik moet laten,
En geen kans je meer blijft dan de kaars aan te steken
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En de jacht voort te zet onder lakens en deken.
En vind je ze daar niet, dan in zomen en plooien
Van nachthemd en rok, meest de schuilplek der vlooien.
Maar 't oog zit vol vaak, en de kaars brandt ook duister
En d' vlooi heeft wellicht ook de jager beluister,
Zodat men vergeefs nou kan kijken en zoeken,
Terwijl hij al dieper nog kruipt in de hoeken,
Zodat men op 't laatst onder schelden en vloeken,
De kaars maar weer uitblaast en rust moet gaan zoeken.

Ik begrijp wel, waarom hier zo leeuwen als apen
En ander gespuis op d' aard werd geschapen,
Maar waarom de Schepper die duivelse vlooien
Met muskieten daarbij, o'er die wereld moest strooien,
Dit gaat boven mijn jakhals, ik kan dit nie vatten,
Als h'l groter nog was, zeg, als muizen of ratten,
Dan kan je hul, zelfs in die donker, nog grijpen,
En hul morsdood gaan druk, of die gorgel toe knijpen,
Of ook met 'n stok uit je bed gaan verjagen,
Zodat zul te bang word jou weer te kom plagen,
Maar nou, dat jij hul zo min voel, als kan ruiken,
Of, om hul te zien, eerst een bril moet gebruiken,
Wijl die ergste nog is dat die drommelse dingen
Zo gauw als de blits aan je hand gaan ontspringen.
En zo als met vlooien, gaat 't ook met muskieten,
Hoe meer je ze uitscheld, hoe meer zij genieten,
Als ze gulzig nog waren naar zuipen en vreten,
Dan kon je hul lokken met lekk're beten,
En dan, tot hul straf, daar vergif onder mengen,
Om hul op die wijz' omhals te kan brengen.
Maar dit lust zul ook nie, want Satans gebroed
Is enkel verzot maar op menselik bloed.
Wat voor nut dus, dat zij hier op aarde bedrijven?
Zal zeker geen schrijver een boek van gaan schrijven.
Ik ben zeker, als zij hier van de aarde verdwijnen,
Dat niemand er in 't minst bedroefd o'er zal schijnen.
Maar dat van d' olifant af tot de mier,
Die heel' boel zal dansen met grote pleizier,
En vooral moes de vrouwtjes van 't menselik geslacht
Zal die Hemel gaan danken, vooral in die nacht.
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Wat men al zo zei.
Kort voor het proklameren van de Z.A. Unie.

Waar men tegenwoordig maar gaat,
Hetzij in huis, of op die straat,
Hoort men van 's morgens vroeg, tot laat
Wanneer de zon in 't Westen staat,
En d' nacht zijn sluier om ons slaat,
Van af Jan-Rap, die met zijn maat
Een borreltje naar binne slaat,
Tot d' allerknapste advokaat
En dokters zelfs van elke graad,
Ook leraars in hun zwart gewaad
En burgers, elk vol wijze raad,
Van niks dan d' ene zaak maar praat:
Dat 's ons aanstaande Unie!

De een zegt, dat hij vreze voedt
Dat men die stap in 't donker doet
En dat het leiden kan tot bloed.
Een ander weer, vol hoop en moed,
Zegt, dat hij 't als de zon begroet
Die o'er ons land een held're gloed
Vol zegen en vol overvloed
Zal brengen, zonder tegenspoed,
Wijl weer een derde twijfel voedt
En met gezicht zo zwart als roet
Voorspelt, dat ons dit zwaar zal boet
En dat hij, ach! meer zuur dan zoet
Verwacht, hoe blij ons ook mag groet
Die eerste dag van Junie!

Wie reg hier het, of ongelijk
Zal zekerlik eerst later blijk,
Wanneer die tijd, waar 't al voor wijk,
Die sluier voor ons weg zal strijk
En zien laat, of ons zal bezwijk
En weg zal zinke in die slijk,
Of wel zal make groot en rijk
En ons zal deur die bril laat kijk,
Geslepe voor die Unie.
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Doch, wat ons d' Unie ook brenge mag,
Zal ons geduldig op moet wach
En maar getrouw ons plich betrach,
Al schijnt vooreerst nog donk're nach,
Waar in de storm met volle krach
Tans raast; toch rijst de dag,
Dan schijnt de zonne weer vol prach
En ruist die windje kalm en zach,
Die ons laat groet met blijde lach,
Vol hoop, die eerste Junie.

Want, schoon al d' laatste dag van Mei,
Ook d' eerste van de Unie zij,
Waarop het plechtig werd gewij,
Door enigen, vol hoop, en blij
Dat het hier voorspoed zal versprei;
Voor and'ren weer, een god van klei,
Die breken zal bij noodgetij,
Zo roepen toch en bidden wij,
Och! Goede Hoop! och blijf ons bij,
En laat geluk van de Unie
Begin van d' eerste Junie.

De haan en de reiger.
De strijd over de Hollandse Taal alhier.

Een zeker Hoenderhaan die veel had rond gezworven,
Had zich de schone naam ‘Geleerde Heer!’ verworven.
Een titel, waar nog meer dan een, in onze tijd
Veel geld voor over heeft, ja jaren soms naar vrijt,

En veeltijds nog om niet, want loopt Fortuin hem tegen,
Of vleit hij niet genoeg, dan wordt het nooit verkregen.
Doch dit was met de haan van wie ik nu vertel
Volstrekt niet het geval, want hij verkreeg dit wel.

Fortuna lachte hem toe, waar hij zijn schreen mocht wenden,
En vrienden had hij veel, zo lang zij hem niet kenden.
Want vleien! kijk! maar och, als ik zo voort blijf gaan,
Kom ik niet ver met het verhaal van onze haan.
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Hij was dan, zo men zei, in 't Dikkop land geboren,
Of liever uitgebroed; dat laat zich beter horen,
Want ieder Hoenderhaan, in welke land, of oord,
Of stad hij leven mag, kwam uit een ei toch voort.

Hoe zou een Hoenderhaan, ik vraag dit zonder schromen,
Hoe anders, dan door 'n ei, hier in de wereld komen?
Doch om weer voort te gaan, hij had zeer veel gereisd,
Veel landen ver bezocht, veel zaken diep bepeisd;

Als kuiken was hij reeds het moedernest ontvlogen,
En naar zijn vaderstad in 't Moffenland getogen,
Natuurlik op bevel van d' oude Heer de Haan,
Die op een schip hem bracht, en hem er heen deed gaan.

Daar werd hij opgevoed, en leerde hoe bij 't kraaien
Hij 't lichaam houden moest, en oog en nek verdraaien,
En hoe hij vechten moest, als hij eens sporen kreeg,
En d 'hennen lokken kon, uit hokken, gang of steeg.

Ook leerde hij de taal der eenden en der ganzen,
Hij pronkte met de paauw, kon met de leeuwrik dansen.
In 't kort, hij werd geleerd, zo goed als 't maar kon zijn,
En sprak, in Hoendertaal, het Grieks zelfs en 't Latijn.

Aldus nu toegerust met kennis van veel zaken,
Vol opgeblazen trots om zich een naam te maken,
Verliet nu onze Haan het mistig Moffenstrand
Voor zijn geboorteplaats, het dorre Dikkopland.

Hij wist toch dat dat land, hoe weinig ook geprezen,
Voor hem een Paradijs vol lauweren zou wezen.
Daar bouwde immers nog de grote vogelstruis
Zijn nest op 't zandig vlak, de kieviet hield er huis,

De Dikkop, waar het land nog steeds na wordt geheten,
De Korhoen, en veel meer, waarvan wij weinig weten,
Die leefden nog aldaar gans wild en woest dooreen
En spraken elk hun taal, zo dom, en zo gemeen,

Dat onze goede Haan tot aan zijn oren bloosde,
Wanneer hij met hen sprak, en menig zuchtje loosde.
Dies sprak hij tot zichzelf, ‘Hier is een vruchtbaar veld,
Waarin ik mij een naam, en grote roem voorspeld,

Als ik hun kliks en klaks die niemand kan begrijpen,
Nu eens ter nederschrijf en tot een taal ga slijpen,
Dan houdt men mij gewis voor slim en groot geleerd,
En word ik, waar ik kom, door iedereen geëerd.’
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Wel, zo gezegd, gedaan, hij ging nu naar die streken,
Die nooit geen hoenderhaan voor hem nog had bekeken.
Daar leerde hij de taal van Kieviet en van Struis,
Van Korhoen, Dikkop, Spreeuw, en meer van dat gespuis.

En toen, na jaar en dag, men hem weerom zag keren,
Omhangen met een tooi van wonder vreemde veren,
En sprekend in een taal die niemand kon verstaan,
Toen noemde hem voor 't eerst, een elk, ‘de Grote Haan.’

Zijn kunde wordt geroemd, en dra door elk vernomen,
En spoedig kwam 'n verzoek dat hij ter stad moest komen,
't Was van een hooggeleerd genootschap in de stad,
Dat een zo kundig haan als hij zeer nodig had.

Men bood hem daar een post, waar roem bij viel te halen,
En niet slechts roem alleen, men zou hem goed betalen.
Zijn taak aldaar zou zijn, hen goed te doen verstaan,
Waarom een vogelstruis was groter dan een haan.

Ook moest hij hen, getrouw en goed naar waarheid zeggen,
Op welke uur bij dag of nacht, de Kieviets leggen.
Hoe zonder mes of vork, de Kieviet het toch schikt,
Of hij zijn eten kaauwt, of heel naar binnen slikt.

Ook hoorde het bij zijn taak de sprookjes en verhalen,
Bij 't Dikkop volk in zwang, in 't Hoenders te vertalen;
Ook hoe de Korhoen leeft in d' huwelikse staat,
Of hij zijn lijf bedekt, of zonder kleed'ren gaat,

En of het mooglik was, dat men hen kon bekeren
Tot 't Hoenderlik geloof, of men hen Grieks kon leren,
En nog veel dingen meer, die onze goede Haan,
Wanneer hij 't postje nam, nauwkeurig na moest gaan;

Om na zijn onderzoek hen d' uitslag mee te delen
Van alles wat hij wist, hij moest hen niets verhelen.
't Is waar, de taak was zwaar en vol van zorg en pijn,
Maar daarom zou ook 't loon zoveel te groter zijn.

Wel, heer Haan toog aan 't werk, schreef boeken vol verhalen
En zweette menig keer, bij 't klik, klak, kloek vertalen.
Hij plaatste komma's hier, en wondertekens daar,
En knoeide menig woord, vond hij de kliek te zwaar.

Soms deed hij de Kieviet gelijk een Ekster schreeuwen,
En sprak zijn Vogelstruis in d' eigen taal der meeuwen.
Doch dat was Haantje niets, wie zou hem toch verraan?
Daar buiten hem geen een dat klikken kon verstaan.
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Wel, alles ging dus goed, hij had voor niets te vrezen,
En waar gewis geslaagd als menig reeds voor dezen.
Maar och, de wijze spreuk, alreeds voor menig jaar
Door Vader Cats geuit, blijft ook nog heden waar,

Dat apen, die te stout, 't hoogste klimmen willen,
Vaak tonen aan een elk, de naaktheid hunner billen.
Zo ging het ook met hem, want door een elk geëerd,
Bewierookt waar hij kwam, geroemd als hoog geleerd,

Ging moedig onze Haan nu over dingen spreken,
Waarvan hij niets verstond, tot zelfs geen dot of teken.
Hield zelf, al wat hij zei, voor onbetwistbaar waar,
En schold wie hem weersprak, stout voor een leugenaar.

Dit bracht zijn kunde dra bij velen in verdenking,
En werd ook voor hemzelf 'n bron van diepe krenking,
Want toen hij in 't publiek eens dood op zijn gemak,
- Als wist hij 't slechts alleen - van vreemde talen sprak,

En die van 't Moffenland, waarin zijn vad'ren spraken,
Met die van Galliens strand, waarin de eenden kwaken,
Te zamen hoog verhief met die van de Fesant,
Die een bewoner is van 't Albionezen land,

Terwijl hij stout de taal der Reigers in de plassen
Van 't koude Waterland, vol vleien en moerassen,
Verachtelik bespotte; ofschoon hij in de grond
(Trots al zijn grote bluf) geen woord er van verstond.

‘Hij vond (sprak hij) de taal te droog, en te omslachtig,
En voor 't gewoon verstand eens Hoenders veel te machtig,
Misschien, dat het kon zijn, dat d' een of and're paai,
Die veel van babb'len hield, zoals de papegaai,

De woorden uiten kon, maar daarvan was hij zeker,
Hij zou geen zin verstaan, al was hij nog zo'n spreker,
Want paste men niet op, dan liep men groot gevaar,
Dat men zijn kakebeen kon breken uit elkaar,

Door menig moeilik woord wat haastig uit te spreken,
Hij was dus vast er voor, om met die taal te breken,
En hier de Hoendertaal als eerste taal van 't land,
Of, wou men deze niet, dan die van de Fesant

Te erkennen, en voortaan elk uitgebroede kuiken
Van enig vogelsoort, die taal te doen gebruiken.
Maar om de Reigertaal, van af dit ogenblik,
Te bannen uit het land als dom en ongeschikt.’
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Die toespraak, ras verspreid door middel der koeranten,
Verwekte een groot geraas of storm aan alle kanten.
't Was een kakelen slechts, een schreeuwen en gefluit
Van ied're vogelsoort in eigen stemgeluid.

Een ieder was bevreesd dat nu de vree verbroken,
En door meneer de Haan een twistvuur was ontstoken.
Ja, menig Hoender, zelfs Gans, Eend en Poulpataat,
Geboren in het land, werd om die toespraak kwaad,

Want, kwam niet 't Reigersvolk al jaren reeds geleden
Van uit hun waterland, in 't Noorden, aangetreden,
En nam bezit van 't land, toen nog een woeste oord,
En bouwde nesten hier en teelde jongen voort,

En leefde met elkaar in liefde en vrede samen
En sprak er in hun taal; zelfs vreemden die hier kwamen,
Die vonden vree er mee, en leerden het ook aan,
En niemand klaagde ooit dat hij 't niet kon verstaan.

Wat gaf dus deze Haan, ook zelf alhier geboren,
Toch 't recht, om op die toon zich aldus te doen horen?
Zo vroeg er menig een; een ander zei alweer:
‘Hij draait gelijk de wind, en jaagt naar gunst en eer,

Want vroeger hoorde 'k hem voor Reiger zich verklaren,
En zou, kwam eens de tijd, ook met een Reiger paren,
En nu geeft hij eensklaps zich weer voor Hoender uit?
Die zaak is mij te vreemd, en 'k hou hem voor een guit.’

‘Wel,’ riep een ander uit, ‘om meer recht uit te spreken,
Zeg ik, dat onze Haan al goed heeft uitgekeken,
En als het spreekwoord zegt, “ter wille van het smeer,
Doet hij gelijk de kat, en likt de kandeleer.”

En komt nu binnenkort een vetter postje open,
Waar onze haantje mee (als 't kon) graag weg zou lopen.’
Dit fluistren werd alras aan alle kant gehoord
En 't maakte Hoentje kwaad, ten minste erg verstoord.

Doch 't zou bij 't kwaad zijn, slechts, misschien nog zijn gebleven,
Had niet een Reiger, stout zich tegen hem verheven,
En hem, schoon schraal en klein, en Haanneef vet en groot,
Ten strijde uitgedaagd op leven of op dood.

Die terging kon Heer Haan toch zo maar niet verdragen,
Nam hij de strijd niet aan, hoe zou men hem dan plagen.
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Hoe hem bespotten, hem voor lafaard door doen gaan,
Hij was dus hier verplicht, als Haan, zijn man te staan.

Hij nam de strijd dus aan, en zou de twist beslechten,
Door, als het Hanen past, eens moedig saam te vechten.
't Is waar, een Hoenderhaan was onze Reiger niet,
Maar toch een Reigerhaan, en ook een hele Piet.

Tot strijdplaats werd alras een mesthoop aangewezen,
Daar hoefde hij, die viel, toch zeker niet te vrezen
Dat hij op steen of klip zijn lichaam bont en blauw
Zou stoten, of wel poot of vleugel breken zou.

Zoals gebruiklik is, koos elk zich sekondanten,
En Haanneef koos een Pauw, een Valk en twee Fesanten.
Heer Reiger koos een Uil, een Gans, en twee Kieviets.
De Raaf zou dokter zijn, om als er mooglik iets

Gebeurde, zeg, dat d' een de and're stuk mocht schoppen,
Hij bij de hand dan was, om gauw het bloed te stoppen,
En hem, die werd gewond aan vleugel, nek of poot,
Te helpen waar hij kon, te redden van de dood.

Ook kwam men tot besluit, na veel getwist en praten,
Om aan de strijd'ren, elk de keuze vrij te laten
Van 't wapen, waar hij aan gewoon was in de strijd,
Dan lag, (wanneer hij viel) aan niemand het verwijt

Van hem een wapentuig te hebben opgedrongen,
Waarmee hij in 't geheel nog nooit had omgesprongen,
En dat, wanneer hij viel, dan wis naar alle schijn
De oorzaak van zijn wond of van zijn dood zou zijn.

Nu werd er nog bepaald, dat men de strijd zou wagen
De andre ochtend, als het zeven had geslagen.
Wel, op 't bepaalde uur kwam dan meneer de Haan,
En van de andre kant, ook vriend de Reiger aan.

Heer Haan was uitgedost in alle bonte kleuren
Van veren, wis geroofd! dat kon men wel bespeuren,
Want waar groeid' op een haan toch ooit een pauweveer?
De pluimen van de struis, en and're veren meer?

Schoon Haanneef hield het vol dat het zijn eigen waren,
En wie 't betwisten wou, die zou hij 't doen ervaren,
Zodra het tweegevecht maar eerst was afgedaan,
En hij de Reiger om het hoekje had doen gaan.

Hij was voor niemand bang, dat zou hij elk bewijzen,
Die met hem vechten wou, van d' Arend tot de Sijsen,
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Hij was voor niets bevreesd, en had reeds menig held,
Veel sterker dan hijzelf, ter aarde neer geveld.

Al was het zelfs een struis, hij zou geen lafaard wezen,
Zou hij die Reiger dan, zo'n splinterbeen, gaan vrezen?
Sloeg hij zijn oog slechts neer, en zag zijn sporen aan,

Dan werd hij waarlik met zijn's vijands lot begaan,
Een schop slechts was genoeg, en zou de Reiger tonen,
Wat of het zeggen wil, zo 'n Haan als hij te honen.
Zo pochend op zijn moed en op zijn grote kracht,
Stapt' hij trots op en neer, en kraaid' uit alle macht.

Heer Reiger stond maar stil, en lachte om dat springen,
En dacht, - de wijze man zal zelf zijn lof nooit zingen.
En dat Heer Haan het doet, strekt ten bewijs gewis,
Dat hij zo klein van moed als min verstandig is.

Zijn pochen schaadt mij niet, en 'k vrees ook niet zijn sporen,
Mijn snavel kan ook wel een aardig gaatje boren.
Ik wens dus, dat men gauw maar aan de gang wil gaan,
Want het verveelt mij boos, zo lang hier stil te staan.

Wel, 't teken tot de strijd, waar een van bei kon sneven,
Werd door een Sekondant aan elke zij gegeven.
Toen plaatsten beiden zich gereed en in 't postuur,
En wachtten slechts op 't woord van: een! twee! drie! dan: vuur!

Doch neen, dat is verkeerd, ik kan daar niet bij zweren,
Zij hadden immers geen pistolen noch geweren.
Het woord was dus niet: ‘vuur!’ maar: ‘een! twee! drie! val aan!’
En pas werd dat gehoord, of beiden gingen staan,

En zagen naar elkaar, met opgerezen veêren,
Gereed, en op hun hoed' elk aanval af te keren.
Doch na een korte poos sprong Haanneef 't eerste op,
Zijn vijand naar 't gezicht, en gaf hem zulk een schop,

Dat, had hij hem geraakt, ik wis mijn kop zou geven,
Dat d' arme Reiger op de plek zou zijn gebleven.
Doch deze, gans niet dom, en niet gauw van zijn stuk,
Was, voor de schop hem trof, zo laag ter aard' gebukt,

Dat Haanneef in zijn vaart hem over 't hoofd gevlogen,
Wel tien voet verder viel, de poten in den hogen.
Heer Reiger sprong nu toe, en gaf hem tot zijn schrik
Zo 'n oorvijg met zijn vlerk, en zo 'n taaie pik,
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Dat Haanneef, gans bedwelmd, zichzelf niet op kon richten,
En aan zijn sekondant verzocht, hem op te lichten.
Een poos werd nu gerust, toen vingen zij weer aan,
Doch 't zou te uitvoerig zijn, hier alles na te gaan.

'k Zal dus maar in 't kort u de uitslag nog verhalen,
Verbeelding kan u dan het overige malen.
Genoeg, dat op het eind' Heer Haan zo 'n neerlaag leed,
Dat men hem zwaar gewond zelfs, huiswaarts voeren deed.

Hij vocht wel dapper, ja, en had zich goed gekweten,
Doch door zijn dolle drift had hij steeds misgebeten,
En schoon hij schoppen kon, en kracht had in zijn been,
Schopte hij toch veeltijds mis, 't zij om, dan overheen.

Heer Reiger, heel bedaard, wist goed zijn tijd te kiezen
En was nog vol van moed, toen Haanneef reeds zijn biezen
Pakte, en nu gans flauw, ja moedloos, zonder hoop
Het strijdperk laf verliet, en 't zette op een loop.

Heer Reiger achterna met bek en vlerken open,
Gaf hem nog menig pik en schop, al onder 't lopen.
Tot Haanneef niet meer kon, en krachtloos, afgemat,
Ter aarde nederzeeg, en om genade bad.

Nu, 't was ook meer dan tijd, want half aan stuk gebeten,
Zijn oorlel afgescheurd, zijn borstvel opgereten,
Zijn fraaie rode kam, zijn sieraad en zijn pronk,
Dat pas nog voor 't gevecht gelijk een spiegel blonk,

Die kreeg de Reiger beet, en met zijn scherpe snavel,
Beet hij het grootste stuk er af, als was 't een wavel,
En slikte toen, - 't is waar, ik zeg het op mijn eer, -
De kam van Haanneef in, en keek toen rond naar meer.

Maar dat was nog niet al, geen enkle van de veêren,
Die Haan gestolen had, om mee te paraderen,
Zat er nog aan zijn lijf, de laatste was er uit,
En viel de Reiger, volgens oorlogsrecht ten buit,

Ja zelfs zijn eigen tooi moest hij zich zien ontrukken,
Want toen hij lag ter neer ging Reiger aan het plukken,
En plukte heel zijn nek, en bei zijn billen kaal
Van veêren, en om toen ook nog zijn zegepraal

Zo schittrend te doen zijn, dat elk er van moest praten,
Trok hij de veêren uit die in Haan's stuitbeen zaten.
Dit was de grootste schand, want waar men ook mag gaan,
De staart is overal toch 't sieraad van de Haan,
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En nu moest onze Haan, hoe kwam hij zulks te boven?
Zijn staart, ja ook zijn kam, zich aldus zien ontroven.
Die ramp was al te zwaar, die schande al te groot,
Hij werd erg ziek er van, maar ging toch nog niet dood,

Want in een korte tijd was hij al weer genezen,
Doch minus kam en staart, wat spot moest hij niet vrezen?
Zo was het ook, want van de Arend tot de Sijs
Had elk zijn spotlied klaar, en zong het op zijn wijs;

Zelfs wilden Spreeuw en Mus, hoe klein ook, 't met hem wagen
En durfden, met veel bluf, hem tot de kampstrijd dagen.
In 't kort, men maakte het onze Haan zo bitter zuur,
Dat hij met heel zijn hart de dag verwenste, en 't uur

Dat hij, verleid door geld, en door zijn wilde dromen
Naar eer en grootheid, ooit was naar de stad gekomen.
Dies nam hij het besluit, daar hij 't niet uit kon staan,
Om spoedig weer terug naar 't Dikkop land te gaan.

Hij ging nog liever daar bij Struis en Kieviet leven,
Dan langer zich alhier aan spotlust prijs te geven.
Dus zette hij op een dag zijn hele boel tereg
En was voor d' avond nog naar 't Dikkop land op weg.

Hier ziet men dus alweer, dat zij, die 't meeste razen,
De slimsten nimmer zijn; want eigen roem te blazen,
En op zijn kracht te pochen waar men kan,
Is 't kenmerk van een gek, maar van geen wijze man.

1885.

Op de unie-dag, - 31 mei 1910.
Wens en Bede.

Eenheid! eenheid, blijde woord!
Lang gewenst, maar tans gehoord,
Galmt het van ons Zuidpunt voort,
Ginds tot o'er Zambesia's boord.

Hier! van 't oude Moederland,
Reiken wij naar elke kant,
Blijde elk de broederhand,
Bij het sluiten van de band.
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Vrijstaat, met uw vlakke veld,
Strijdplaats van zo menig held,
Waar de Boer nu welgesteld,
Tans in vree zijn kudde telt.

U, Transvaal, ter noorderkant,
Land van goud en diamant,
Saam begrepen in de band,
Reiken w' ook de broederhand.

Gij, Natalia, bloemegaard,
Vruchtbaarst plekje op onz' aard,
Hebt u een met ons verklaard,
En de eenheidsband aanvaard.

Viertal, samen tans gebracht
Tot een Volk en een geslacht,
Werken wij te zaam met kracht,
Want de Eendracht geeft ons Macht.

Heer! wij bidden, dat Uw hand
Sterken mag deez' eenheidsband,
Zegen brengen o'er ons Land
En ons Volk, in elke stand.

Weer van ons de Tweedrachts wolk!
Dek voor ons die afgrondskolk!
Dat de Unie 'n vredetolk
Blijken moog voor Land en Volk.

Dat z' ons zegen breng en vree,
Met de liefd' en eendracht mee,
Weer van ons elk' ramp en wee,
Dit is, Heer! ons aller bee.

Lang, ja al te lange tijd
Heeft de tweedracht, haat en nijd,
Hier haar gift in 't rond verspreid,
En zo land, als volk, ontwijd.
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O! wat pleegde woest geweld!
Moord aan kind, zowel als held,
Kleurde rood ons groene veld,
Liet ons graven, ongeteld!

Weer van ons die droeve nacht,
Zo in angsten doorgebracht;
Laat de vredezon met pracht,
Rijzen op deez' Unie dag.

Laat geen Brit, noch minder Boer
Met de hand weer aan 't roer,
Nijdig naar de ander loer,
Maar elkaar nu noemen, broer.

'k Weet, dat alles niet met een
Kan geschieden, neen, o neen!
Slechts de tijd, en die alleen
Brengt volmaking hier beneen.

Daarom smeken we, zend o Heer!
Zegen op de Unie neer,
En laat eendracht meer en meer
Ons de weg tot grootheid leer.

Dan zullen wiss'lik vroeg of spa,
Wat er ook om ons heen verga,
Wij ons dan kunnen noemen dra,
't Vereende Volk van Afrika!

Ons drinklied.

Het leven vliedt henen,
Bij lachen en wenen,
Reik, vriend, mij uw hand!

Maar wat mag gebeuren,
Wij willen niet treuren,
Wijl 't lampje nog brandt.

Zo vul dan de glazen, en geef ons de wijn!
Wij willen nog leven en vrolik hier zijn.

Melt Brink, Nationale en Afrikaanse gedigte in Kaaps-Hollands. Bundel A



43

Geef wijn de bedroefde,
Door smarten beproefde,
Heeft Sal'mo gezegd,

En hij was toch zeker
Een eerste klas preker,
Zo echt als sprecht.

Zo vul dan de glazen, enz.

Vlucht henen dan, zorgen!
Blijft weg tot de morgen!
Kwelt heden ons niet.

Ga! stort hier geen tranen,
Wij zijn tans Spartanen,
Op vriendschap's gebied.

Zo vul dan de glazen, enz.

In de jeugd bloeien rozen,
En wangen die blozen,
Maar d' ouderdom komt,

Dan grijzen de haren,
En rekken de snaren,
De vreugde verstomt.

Zo vul dan de glazen, enz.

Wie weet, of onz' uren,
Hier lang zullen duren,
Of reeds zijn bepaald.

Dat een van ons beiden
Uit zorgen en lijden
Hier weg wordt gehaald.

Zo vul dan de glazen, enz.

Maar zo lang vriend Heintje
Een griezel of greintje
Van leven mij laat,

Wil ik zingen en drinken,
En saam met u klinken
Ten afscheid, ou maat!

Zo vul dan de glazen, enz.

Melt Brink, Nationale en Afrikaanse gedigte in Kaaps-Hollands. Bundel A



44

Wat oom Daantjie Struis op die groente-markt wedervaar het.

Oom Daantjie ging eens naar die markt,
Om groente te gaan kope,

Want vrouwlief had volstrek nie lust
Zo'n verre end te lope.

Hij nam een grote zak nou mee
Om alles in te stoppe,

Wijl hij die les daarbij nog kreeg,
Hem toch nie te laat foppe.

Hij ging, en kocht van alles wat,
Zoals hem was bevole,

Zo's peterselie, wortels en
Ook rape, biet, en kole.

Aertappels, uie, ook patats,
En daarbij ook nog een knevel

Van een pampoen, veel groter nog
Dan Goliat zijn stevel.

Hij overzag zijn koopies nou,
En dacht, - met welbehage, -

Die vracht is nou net zwaar genoeg
Om huistoe nog te drage.

Maar voor hij ging, kocht hij nog eerst
Een hele boel limoene,

'k Glo drie dozijn, en daarbij nog
Een twintig stuks citroene.

Maar, in zijn grote zak, reeds vol,
Kon hij dit nie meer pakke,

En daarom deed die koopman dit
Nou in papiere zakke.
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‘Ou baas!’ riep nou een ander' man,
‘Hier het ik varse eiers,

Een shilling maar ver die dozijn,
Dit kom van oom Jan Beyers!’

‘Die ou die het dit zelfs gelê,
Ach nee, ik meen zijn henne,

Wat op zijn plaase loop, ou baas
Zal hem zeker toch wel kenne?’

‘Ik het geen plek meer, lieve man,
Om dit naar huis te drage,

Mijn hande en mijn zak is vol,
Dit zal mij net maar plage.’

‘Nee, ou baas, daar 's nog plek genoeg,
Waar jij dit in kan steke,

En 'k gee op die dozijn één o'er,
Als daar soms een mag breke.

Ik het ook botter, lekker vars,
Ou baas zal vèr moet lope,

Voor een wat, voor een shilling 'n pond,
Zo's ik hier zal verkope.’

Die ou koop nou die eiers eerst,
En in die jas zijn zakke,

Laat hij dit in papiertjes mooi
Nou deur die jonge pakke.

Hij kocht toen een pond botter ook
En zet dit in zijn doppie

Of, - zeg maar liever - zwarte kijl,
En plak dit op zijn koppie.

Nou klaar, en met die goed belaan,
Stap onze goeie oudjie,

Terwijl hij zweet en hijg en blaas,
Weer huistoe, naar zijn vrouwtjie.
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Die groente-zak in d' ene hand,
In d' and're die limoene,

- In 't zakkie van papier gepak, -
Te zaam met die citroene.

Zo stap hij nou, al sukk'lend voort,
Gerust en zonder schrome,

En dacht, wat of zijn vrouw zou zê,
Als hij straks thuis zal kome.

Met al die kopies, wat hij daar
Gedaan het, zo's beschreve,

En v'r niks meer, den vijf shillings
Maar, en zespens het gegeve.

Maar kijk! papier is baing vrot!
Dit kan zo licht gebeure.

Als jij iets zwaars daar in gaat pak,
Dat dit kan breek of scheure.

Zoals ook hier, want eer hij 't dacht
Was die papier zak stukken,

En rol al die limoene uit,
Hoe hij 't ook vast mocht drukken.

Dit rol nets balle o'er die straat,
Die ou wil dit nog grijpe,

En tracht zoveel als hij maar kon
Die scheur weer toe te knijpe.

Maar keer hij een, dan val daar tien,
En rol rond o'er die stene,

Hoe hard hij hul ook teen wil hou,
En vast keer met zijn bene.

Hij smijt die groente-zak nou neer,
Om achter hul te holle,

En almaal weder op te pak,
Die o'er die straat daar rolle.

Melt Brink, Nationale en Afrikaanse gedigte in Kaaps-Hollands. Bundel A



47

Maar hoe oom Daantjie het gemaak,
Dit kan ik jul nie zegge,

Want in 'n wip kon jij die ou
Plat op die straat zien legge.

Hij het op 'n pisangschil getrap,
En dit was glo die rede,

Dat bei zijn voete onder hem
Als zeep was uit geglede.

Zijn kijl, waarin die botter was,
Van d' warmte half gesmolte,

Lag meer dan vijf tree van hem af
Te rolle in een holte.

Ook al die eiers was aan stuk,
In beî die jas zijn zakke

Was nou nog erger slijmerig,
Dan of dit was vol slakke.

Hij spring daar innig nijdig op,
Pak gauw al die limoene

Nou in zijn kijl, en jas zijn zak,
Te zaam met die citroene.

In d' ene hand zijn groente-zak,
En brommend o'er zijn schade,

Neem hij zijn kijl in d' and're arm,
Met d' vruchte vol gelade.

En schoon zijn kop van d' botter blink,
Gesmolte deur die hitte,

En d' eierdoppe vast gekleef
Nog aan zijn jas blijf zitte,

Stap hij, nou net verwoed, naar huis,
Al zwerend, onder 't lope,

Dat hij zo nooit weer op die markt
Daar, groente zou gaan kope.
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De Unie.

De Unie, al zo lang begeerd,
Is eind'lik nu geproklameerd,
Na 'n hele boel oratie;

Men hoopt en wenst, ik ook met al,
Dat het tot zegen strekken zal
Van onz' gehele Natie!

De tweedracht heeft hier lang genoeg
Een rol gespeeld, men is haar moeg,
En wenst haar zonder gratie

Naar Hades toe, met al haar wee,
Zodat toch eind'lik weer de vree
Mag wonen bij onz' Natie.

Moog haat en nijd, die al die tijd
Ons land met tranen heeft ontwijd,
Verdwijnen bij d' okkasie,

En vree en vreugd, die elk verheugt,
Hier bloeien, en een nieuwe jeugd
Gaan schenken aan onz' Natie.

Hoe schoon is 't waar d' Eendracht troont,
En liefd' als onder broeders woont,
Wijl niemand wenst die basie

Te spelen over anderen,
Maar allen met elkanderen,
Wil wonen als een Natie.

Maar zal de zaak zo gladjes gaan?
Ik twijfel daar een beetjie aan.
Licht lij 'k aan konstipatie,

Of galzucht, dat ik in 't verschiet
Het daglicht nog niet rijzen ziet
Van onz' vereende Natie.

'k Geloof niet als men olie plengt
En dit met water samen mengt,
't Zij in een kom of glasie,

Dat het, al roert men 't nog zo mal,
Zich tot een vocht verenen zal,
Zo min als nu onz' Natie.
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Maar, hoe ik ook al twijf'len moch,
Wens ik van ganser harte toch,
Ja, roep met akklamatie,

Geef Heer! dat d' Unie toch ons Volk
Tot zegen zij, en 't uit de kolk
Van tweedracht heff' tot Natie!

Ach, leid ons uit dit nest van wee,
Als Israël door de Roode Zee,
Naar 't land van Jubilatie!

Bekroon ons willen en ons werk,
En vorm ons, door de eendracht sterk,
Tot Afrikaner Natie.

En wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder?

Wat zijn wij mensen toch op aard?
Wij bidden, denken, peinsen,

En wanen soms heel vroom te zijn,
Terwijl wij 't meestal veinsen.

Wij gaan de Splinter al te vaak
In 's broeder's oog betreuren,

Terwijl wij in ons eigene
De Balk soms niet bespeuren.

Ik hoop niet, lezers, dat er een
Van jull' zal gaan denken,

Dat ik, wat 'k in dit versje zeg,
Slechts doe om een te krenken.

In elk geval, het staat hem vrij,
Als hij 't zo ver wil rekken,

Om 't schoentje, als 't hem passen mocht,
Zelf aan zijn voet te trekken.
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Ik schrijf dit niet, zoals gezegd,
Om fouten op te delven

Van anderen. O neen, het geldt
Wellicht ook voor mij zelven.

Ik vraag u dit te lezen slechts,
En mocht ik leugens spreken,

Dan hoeft ge om hetgeen ik zeg,
Uw hoofd toch niet te breken.

Het is de valse vroomheidschijn
Van velen, die mij kwellen,

En dwingt, al is het pijnlik ook,
Om het u te vertellen.

I.

Oom Gert gaat steeds getrouw naar kerk,
Op alle Sabbats dagen,

Geen enk'le door het hele jaar
Wordt door hem o'er geslagen.

Hij zit met stille aandacht steeds
Te luisteren naar het preken,

En zucht soms zwaar; niet om zichzelf,
Maar anderens gebreken.

De Leraar preekt o'er gierigheid,
Die ou spitst nou zijn oren

En zucht, Was Jacob Krom nou hier,
Dan zou hij iets kan horen.

Dit was toepass'lik juist op hem,
Die enkel maar wil leven

Voor hem alleen, en zelden iets
Aan anderen wil geven.

Maar d' ou vergeet glad, dat hij zelv'
Alreeds van lange jaren

Veel gieriger dan Jacob was,
En meer hield van vergaren.
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Waar Jacob soms gereed mag zijn
Een ou-lap weg te geven,

Daar blijft oom Gert zijn stuivertjie
Stil aan zijn beursie kleven.

II.

Als d' Predikant o'er liefde preekt,
Zit Leentjie goed te luister,

Maar nauw is nog die preek gesluit,
Als zij tot Betjie fluistert:

‘Was Kaatjie Krop maar hier gewees,
Dan het zij ook kon horen

Dat iemand die zo leef in haat
Gewiss'lik gaat verloren.

Want twistmaak is haar grootste lust,
Zij bromt o'er alle zaken,

Ja, zal haar eten zelfs laat staan
Om ruzie te kan maken.’

Maar hoe Nig Leentjie zelf, zo glad
Haar fouten kan vergeten,

Dit is een raadsel, dat zij zelf
Het beste zal kan weten.

Want als er ooit een mens kan wees,
Die min houdt van vergeven,

Dan is dit zij, die nooit vergeeft
Aan wie iets heeft misdreven.

III.

Neef Klaas is een heel vrome man,
En houdt te alle stonde

Bedrog, zowel als leugetaal
Voor d' allergrootste zonde.

Als Leraar 's Zondags daar o'er preekt,
Dan is hij in zijn noppie

En zit dan met zijn kop te knik
Als 'n Hott's-God zijn koppie.
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En als die ou die straf dan noem
Waar eens ten alle tijden,

Die zondaars wat dit het bedrijf
Die straffe zal moet lijden,

Dan zeg Neef Klaas tot Jan en Piet,
‘Was Dolf van daag gekome,

Dan had hij zeker iets gehoord,
Waarvan hij nooit kon drome.

Hij, die zo glad een mens kan fop
Of liever, kan bedriege,

En daarbij, wat nog erger is,
Die hals jou vol kan liege.

Maar wach, als eens die uurtjie kom
Waarvoor ons elk moet vreze,

Zal ik toch nie, geloof die vrij,
Graag in zijn plaats wil weze.’

Maar stop, neef Klaas! wil nie zo hard
Toch in jou oordeel weze,

Wie zeg jou, dat jij in die uur
Nie schuldiger zal weze.

Is jij zo zeker, dat jij nooit
In heel jou levenswandel

Gelogen het, of zelfs gefop?
Jij dreef toch zelf ook handel!

IV.

Nig Fijtjie is geheel gehoor
Als Leraar soms gaat preken

O'er achterklap, of beter nog
Die zucht om kwaad te spreken.

‘Ach!’ zucht zij, ‘dit is jammer toch,
Dat al die ouwe wijve

Die schendertonge van ons dorp
Van daag juist weg moest blijve.
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Ik erger mij zo half kapot
Dat ik hier in mijn eentjie

Die fraaie preek, wat hul zou pas
Moet hoor van stuk tot beentjie.

Want kijk! die preek is juist gemaak
Voor Anni, Neel en Saartjie,

Met scheermes tonge in hul mond
Wat snij als deur 'n haartjie.

Want steek hul' koppe bij makaar,
Dan kan een mens wat hore,

Zul haal dan elk zijn foute uit
Van acht're en van vore.

Maar lieve niggie! denk toch eerst,
Voor dat jij zo gaat spreke,

Of jij nie zelv' ook schuldig gaat
Aan al die slechte streke?

Het jij nie zelvers menigmaal
Ook zaam met hul gezete,

En and'rens foute uitgehaald,
Zelfs tegen beter wete?

Dan ach! het gaat maar o'eral zo,
Wij minnen wel elkand'ren,

Maar eigen fouten zien wij niet,
Slechts meestal die van and'ren.

De balk in eigen oog, hoe groot,
Zal zelden een bewene,

Maar d' splinter in des broeders oog,
Hoe klein ook, ziet elk ene.

't Waar beter, zo voor eigen deur
Wij 't vuil meer weg gaan vegen,

Ons leven ware dan op d' aard
Vol vrede meer en zegen.
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De liefde denkt van niemand kwaad,
En wie er naar wil streven,

Die zal zichzelf en anderen
Op aarde een hemel geven.

Verzoek om een loflied voor de Unie.
(Voor ‘Ons Land’, Nieuwsblad).

Gij vraagt mij, vriend, om in uw blad
De vele goede dingen,

Waarmee de Unie mettertijd
Ons volk hier zal omringen,

Zo's voorspoed, vrede, bloei en kracht
En andere zegeningen,

Nu d' Uniedag verkondigd is,
In versen te bezingen.

Ik zou 't ook gaarne willen doen,
Maar, om geen kool te stoven

En t' zeggen, wat ik niet gevoel,
Dit gaat mijn kracht te boven,

Wijl ik, aan d' Unie's eenheid hier
Alsnog niet kan geloven,

Want 't brood schijnt mij nog gans niet pluis,
Gebakken in die oven.

Dat 't meel ook uit één zak niet kwam,
Doet mij zo erg niet vrezen,

Maar 't werd met goudstof erg doorkneed,
Steeds schaad'lik, lang voor dezen.

Zodat het brood uit d' oven kwam,
Deez' plat, die hoog gerezen,

Wat maakte, dat de smaak er van
Onmooglik één kon wezen.
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Dit is slechts een figuurlik beeld,
Maar moet ik recht uit spreken,

Dan zie ik tans in d' Unie Bond
Volstrekt geen eenheids teken,

Altans, zo ver 'k van elke kant
't Tot nog toe heb bekeken,

Lijkt 't mij een Bond van spinrag, die
Een windvlaag reeds zal breken.

Vooreerst zijn al de staten, die
Zo luid van d' Unie dromen,

Ook eerlik met elkanderen
Tot eenheid wel gekomen?

Werd elk besluit belangeloos
In vrede aangenomen?

Of speelde d' zelfzucht niet een rol
Waar eenheid voor moest schromen?

Naar mijn idee, is dus de tijd
Nog gans niet aangebroken,

Dat 't eendrachts plantje bloeien zal,
Tans in onz' grond gestoken.

Ons volk trekt nog niet aan die lijn,
Zo dikwels al verbroken,

En dus zal d' tweedrachts vlam gewis
Niet d' eendrachts pot doen koken.

Hoe ik de komst der Unie tans
Met blijheid kan bezingen,

Terwijl geen eenheids tonen nog
Mij in de oren dringen,

Maar uit de maat en door elkaar
Van hak op tak gaan springen,

Is iets waar ik mijn Muse, noch
Mijn hart, niet toe kan dwingen.

Mei 1915.
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Die Vaatjie Brandewijn
of Die compagnieschap.

Outa Klaasie Zuurlamoen
Met zijn vrind ou Gert Pampoen
Was, waar jij hul ook gewaar,
Onafscheidlik bij makaar.
Klaas hield van 'n goeie dop,
Gert kon ook 'n boel verkrop,
Als zul drank had, gloo ver mij,
Kon j' hul van die glas nie krij,
Al te lekker was die drank.
‘Vang een vis, en kijk hoe lank
Als jij hem geen water schink,
Hij kan leve zonder drink,
Of zijn asem zal kon krij,
Net zo gaat dit ook met mij.’
Sprak ou Klaas, en Gert die zei, -
‘Jij 't gelijk, dit's net's met mij!
Brandewijn smaak tog zo zoet
En dit doet mij altijd goed,
Man! als ik op sterve leg
En zul net tot mij zal zeg
Gert hier is 'n goeie dop,
Kijk, dan spring ik zomaar op
En ik voel dan net's 'n vis,
Wat weer in die water is.’
Dikwels het dit ook gebeur,
Dat die twee stuks diep moes treur,
En ver dage rond moes loop
Zonder geld, om iets te koop,
En voor weke dorst moes lij,
Wijl hul niks te drink kost krij,
Want, van geld zo min als goed
Had zul nooit geen overvloed.
Een dag, dat die twee al weer
Het gekuierd op en neer,
Of gedwaal het langs die pad;
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Zeg ou Klaas, ‘Gert! weet jij wat!
Ik het straks een plan gemaak
Hoe ons twee aan geld kan raak,
Om onz' arme kele weer
Met die lekk're drank te smeer.’
‘Ach ou boet!’ zeg Gert, ‘laat hoor,
Kijk, al moet ik een vermoor,
Om net aan zijn geld te kom,
'k Maak hem in een wippie stom!’
‘Stop!’ roep Klaas, ‘Ou Gertjie stop!
Voor zo iets hang zul jou op,
En dan zal jij nooit geen drank
Weer kan proef, jou leve lank!’
‘Ja, dit's waar!’ sprak Gert, ‘maar man,
Zeg dan gauw, wat is jou plan?’
‘Laat ons eerst die geld maar hê!’
Sprak weer Klaas, ‘dan zal ik zê.’
‘Ja, maar hoe daar aan te kom?’
Vraag weer Gert. ‘Ik is maar dom
Want jou plan, hoe goed ook, maat,
Zal ons tog geen stukkie baat,
Als jij nie reg uit kan zê
Hoe ons dit moet overlê!
Als ik jou nie diep zal krenk
Zal ik zê, wat ik hier denk,
Laat ons stil die boer zijn schaap
Weg gaan steel, terwijl hij slaap’.
‘Ja!’ zeg Klaas, ‘maar ik is bang!
Jong! jij weet, als hij ons vang,
Sluit zul ons ver maande lank
In die tronk op!’ ‘Zonder drank’
Roep weer Gert, ‘Nee man ik beef
Dat ik dan nie meer zal leef!’
‘Ja!’ zeg Klaas, ‘dit is maar waar!
Mens te wees, is baing zwaar!
Kijk! ons twee loop hier nou rond
Net als wolve, zo gezond,
Slechts maar hong'rig, doch daarom
Geef ons niks, en zal nie brom;
Maar als ons zo'n dorst blijf lij,
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Is dit klaar met jou en mij,
Daarom is die beste maar
Werk te zoek, al val dit zwaar.
Want wat zal ons anders doen,
Als ons weer die glas wil zoen?
Geld is net die een'ge zaak
Om onz' keel weer nat te maak,
En om nou die geld te krij
Moet ons werk, zo ik als jij.’
‘Ja!’ zeg Gert, ‘maar Klaas, jij weet,
Als ons werk, dan zal ons zweet,
En dit maak 'n mens ook zwak,
'k Hou dus lievers mijn gemak,
En die ergste is nog man,
Als ons werk maar krijge kan,
En, hoe veel, ver al ons zweet
Zal ons krijge? wil ik weet.’
‘Wel!’ sprak Klaas, ‘ik gloo nie veel,
Maar dan hoef ons nie te steel!
Ik weet 'n plek, waar zul ons twee
Zeker daad'lik werk zal gee,
Dit's waar zul die klippers kraak
Om die nieuwe pad te maak
Wat daar deur ons dorp zal gaan
Naar die Kaap, hier ver van daan.
Zul betaal daar op een dag
Twee en sixpens.’ ‘O mijn mag!’
Roep ou Gert, ‘Klaas! is dit al?
Twee en sixpens? is jij mal!
Dan ga 'k liever bij die kerk
Ver ou Jaap die koster werk.
Hij gee trippens met 'n dop!
Net, als ik hem soms mag fop
Krij ik boven op 'n schop
Of een hou soms o'er mijn kop!’
‘Mag!’ roep Klaas, ‘ik zeg jou Gert,
Jij is dom, zo's hond zijn stert!
Wat kan jij van trippens spaar?
Nog geen oortjie, dit is waar,
En hoe lang? wil ik jou vraag,
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Moet ons werk, voor ons kan waag
Om 'n vat vol brandewijn
Te kan koop bij ou van Rijn?
Mens, ons krij o'er honderd jaar
Nog die geld nie bij makaar!
Maar, van twee en sixpens man,
Spaar ons elk twee shilling van,
Sixpens kan ons brood van koop
En voor dat die maand verloop
Het ons geld genoeg, dit's waar,
Voor ons brand'wijn bij makaar’.
En zo het dit ook gekom,
Want die maand was pas maar om,
Toen ou Klaasie Zuurlamoen,
Zaam stap met ou Gert Pampoen
Naar van Rijn, op hul gemak,
Elk met twee Pond in die zak.
Toen hul in die pakhuis kom,
Staat hul net als ape stom,
Toen hul al die vate daar
Klein en grote werd gewaar.
‘Klaas!’ zeg Gert, ‘zeg jij maar wat
Van die boel hier, ons zal vat!’
‘Wag! blij jij maar stil, ou maat’,
Zeg nou Klaas, ‘en laat mij praat.
Ou baas!’ zeg hij aan van Rijn,
‘Het jij goeie brandewijn?
In die vatte wat hier lê?
Want ons wil daar een van hê.’
‘Ja!’ sprak d' oubaas, ‘goed en sterk,
Zeg maar net van wat soort merk,
Drie-ster, Conjak, ouwe Dop,
Almaal van puur druivesop,
Zo's hul zeg, gedisteleer,
Lekker om jou keel te smeer.
Ik zal jou die prijs voor lees,
Hoe groot moet die vaatjie wees?
Een half anker?’ vraag van Rijn,
‘Nee! oubaas, die is te klein!’
Roep nou Klaas, ‘Nee! weet jij wat?
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Gee ver ons die grote vat!’
En hij wijst permantig naar
Een zes-legger stukvat daar,
‘Die een zal, zoals ons hoop,
Ou baas wel aan ons verkoop,
Maar dan moet jij nog daarbij
Hem laat naar ons Pondok rij,
Want ons twee zal nie kan waag
Om hem zelf daar heen te draag
Of te rol, want dit is waar,
Ons twee breng hem nooit tot daar.’
Ou van Rijn lach nou, dat hij
Haast zijn asem nie kan krij.
‘Kerels!’ zeg hij, ‘is jul dol
Om zo'n grote stukvat vol
Te wil koop? zeg, hoeveel geld
Het jul daar, te zaam geteld?’
‘Ik het twee pond,’ sprak weer Klaas,
‘En ou Gert ook twee pond, baas!’
‘En daarvoor het jul gehoop
Zoveel brandewijn te koop?
Weet jul, dat die grote vat
Op drie honderd pond geschat
Wordt met brandewijn en al?’
‘Nee!’ roep Gert, ‘Klaas! ons is mal!
Als ons zo veel geld wil maak
Zal ons lang moet klippers kraak!
Honderd jaar, nog ver voorbij
Zal ons dan nog dorst moet lij.
Nee! dit zal ik nooit kan hou,
Voor die tijd is ik stok-flauw,
Laat ons dus maar o'er die zaak
Een akkoord met d' oubaas maak,
Hoeveel brandewijn wil baas gee
Voor die vier pond aan ons twee?’
‘Een half-anker, en niks meer!’
‘Ach! dit's baing min Meneer!
Want ons het net vrees'lik dors
Van ons keel tot in ons bors,
Daar ons, zo's Meneer mag weet
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Al die tijd net brood moes eet
Met slechts water maar daar bij
Om dit toch maar in te krij.
Maar, als dit nie anders kan,
Gee maar die half anker dan!’
Gauw was nou die ruil besteld
Ou van Rijn die had zijn geld,
En die twee stap weg heel vlug
Met die vaatjie op hul rug.
Pas had zul nou van die weg,
Nog geen mijl gloo, afgeleg,
Of ou Gert die steun, en zeg
‘Klaas ou boet! ik voel net sleg!
Want mijn maag is baing naar
En die vaatjie is net zwaar!
Zal jij nie een doppie lus?
Dan kan ons een beetjie rus,
Om met een 'n sluk of wat
Te kan proeve uit ons vat.’
‘Mij’, zeg Klaas, ‘kan dit nie scheel,
Maar, dan moet ons nie te veel
Nou al drink, want kijk, ons moet
Eerst nog plan maak, om voor goed
Te gaan zorge, dat ons weer
Geld kan hê ver 'n ander keer,
Om, als dit is leeg geraak
Dit op nieuw weer vol te maak.
Anders wordt dit weer een zaak
Dat ons klippers moet gaan kraak!’
‘Ja!’ zegt Gert, ‘dit's waar, broer Klaas!
Plan te maak is jij die baas!
Maar laat ons nou eerst wat drink,
Dan voel ons weer fris en flink!’
‘Maar ons het geen glas ou maat’,
Roep nou Klaas, ‘Wach, ik weet raad!’
Zeg ou Gert, ‘trek uit die prop,
Van die vat, hou nou jou kop
Achter o'er, ik zal die stroop
Zaggies in jou keel laat loop.’
‘Ja, maar net een sluk,’ zeg Klaas,
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‘Anders raak die drank ons baas,
Zo's ik aan jou hand zal vat,
Steek die prop dan in die gat!’
‘Nee ou boet!’ zeg Gert weer toen,
‘Dit moet jij maar zelvers doen,
Want ik kan dit mos nie zê
Of jij al genoeg zal hê’.
Klaas gaat zit nou op die grond,
Gert draai nou die vaatjie rond
En laat zaggies aan die stroop
In zijn ope mond nou loop.
Klaas doet net een sluk of wat,
Druk die prop weer in die vat
En zeg, ‘Dit 's genoeg ou maat!
Laat jou keel nou ook maar praat,
Nie te veel nie! pas maar op,
Anders raak jij hoender-kop!
Want die goed is net, met reg
Lekkerder dan ik kan zeg!’
Gert gaat op zijn rug nou leg,
Klaas die hou die vaatjie reg,
Nou begin die ou te sluk,
Klaas begin die vat te ruk,
Om dit van hem weg te krij,
Gert klauw vas, en sluk daarbij,
En, hoe d' ander ook mag vloek,
Gert sluk deur maar, kloek! kloek! kloek!
Eind'lik tog ruk Klaas dit los,
Maar hij val ook zo's een os
Achter over met die vat,
Waaruit nou die vocht blij spat,
Maar, gelukkig en geswind
Het hij gauw die prop gevind,
En die vat was weer al dig
Toen ou Gert zijn kop op lig.
‘Jou ou zuiplap!’ schree nou Klaas,
‘Van vandag is ik die baas
En ik maak akkoord met jou,
Waar ons stip ons aan moet hou!
Ik, zowel als jij, ou maat,
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Anders kom daar zeker kwaad,
Het jij ver een dop soms lus,
Kom, en vra ver mij gerus,
Maar jij hou daar trippens bij,
Anders zal jij dit nie krij;
En met mij zal 't net zo wees,
Daarvoor hoef jij nie te vrees.
Al die geld wat jij aan mij
Zal betaal, zet ik op zij
En wat ik betaal aan jou
Moet j' ook in een spaarpot hou.
En, is onze vat dan leeg
Tot die boom toe schoon geveeg,
Dan breng ons twee bij makaar
Al die geld, zo opgespaar
En koop daarvan bij van Rijn
Weer zo'n vaatjie brandewijn.’
‘Mag!’ roep Gert, ‘maar Klaas jij 's slim!
O'er jou kop kan ik nie klim!
Jij kan planne maak, ou-maat,
Beter als een advokaat.
Wie kan bij jou hakscheen raak?
Nee! zul moet jou koning maak,
O'er die vate brandewijn,
Grote net zowel als klein.
Al die Hottot's wat daar leef
Zal ver jou hul stemme geef,
Anders zal ou Gert Pampoen
Nooit geen bottel weer gaan zoen.
Doch, om op jou plan te kom,
Daar o'er blij ik liever stom,
Maar zal doen zoals jij zeg,
Alles kom dan zeker reg’.
‘Ja!’ zeg Klaas, ‘maar Gert, ik moet
Jou met trippens eerst beboet,
Want in plaats van net een sluk,
Het jij straks wel twintig stuk
Deur jou droge keel gejaag,
Dit zit zwaar hier op mijn maag,
Want als jij dit nie betaal
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Moet 'k dit uit die vaatjie haal,
Om met jou gelijk te kom,
Hoe jij ook daar o'er mag brom.’
‘Hm!’ zeg Gert, ‘jij praat brutaal!
Waar moet ik die geld uit haal?
Kan ik help, dat daar geen glas
Om te drink voorhande was?
En dat dus die brandewijn
In mijn keel zo het verdwijn.’
‘Nee! dit help jou niks!’ zeg Klaas,
‘Gee die trippens! voor ik raas!’
‘Wach dan beetjie, laat ik zoek,
In mijn baatjie zak en broek
Kan misschien nog altemit
Een verdwaalde trippens zit.’
Gert deurzoek nou elke zak,
Tot hij tussen vuil tabak
In zijn zak die trippens vond,
Die hij aan oû Klaas terstond
Over gaf, waarop hul nou
Met hul vaatjie even gauw
Naar hul Pandok was op weg,
Waar ou Klaas nou uit gaan leg,
Hoe hul met die vat zal maak,
Dat nie d' een daar aan mag raak
Als die ander in die vlees
Nie kan tegenwoordig wees.
‘Kijk,’ zeg hij, ‘mijn woord blij woord,
En daarom maak ons akkoord,
Dat ons nie gelijk zal drink,
d' Een moet ver die ander schink.
Die wil drink, die mag nie draal
Eerst zijn trippens te betaal.
En ons glasie mag nie zijn
Al te groot noch al te klein.
Ook de ene mag volstrek
Nie meer aan die kraantjie lek
Als die ander, zo's hul zeg,
Daar al buiten-weste leg.
En zodra die vat geveeg
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Of, zo's ons zal zegge, leeg
Is gedronke, dan en daar
Moet ons daad'lik bij makaar
Al die geld, wat ons, zolang
Dit geduur het, het ontvang,
Bij elkander breng, en dit
Tel of ons genoeg bezit
Om weer zo'n vat brandewijn
Te gaan koop bij ou van Rijn.’
Met die plan stem al twee in,
Maar voor zul met drink begin,
Zeg oû Klaas, ‘Maar Gert! op jou
Kan ik nie geheel vertrouw.
Steek eerst jou twee hande op,
En dan zweer jij bij jou kop,
Dat jij eerlik en getrouw,
Jou aan ons akkoord zal hou!’
‘Ja!’ zeg Gert, ‘ik zweer, ja zweer
Twintigmaal, maskie nog meer!
Maar laat ons dan drinke gauw,
Want ik voel al pap en flauw!’
‘Goed!’ zeg Klaas, ‘ik zal begin!
Daar's mijn trippens, schenk maar in!’
Gert steek gauw dit in zijn zak,
Schenk die dop, wat Klaas nou pak
En dit in een wippie, blij,
Deur zijn droge keel laat glij.
‘Nou's mijn beurt weer, boete Klaas!’
Roep ou Gert, ‘kom maak tog haas,
Daar 's mijn trippens.’ Klaas die pak
Aan, en steek dit in zijn zak,
Schenk die dop, en net als stroop
Laat Gert in zijn keel dit loop.
Zo het al twee aan gegaan,
Tot hul nie meer op kan staan.
d' Ander dag, die zelfde weer.
Na een week was daar niks meer,
Want die brandewijn was op
Tot die allerlaatste drop.
Gert het zelfs nog, halfpad gek,
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Tot die sponsgat droog gelek.
Toen zeg Klaas, ‘Kom Gert! ou maat,
Gee jou geld hier, zonder praat!
Dat ons weer een vaatjie stroop
Bij oubaas van Rijn kan koop,
Want dit was net lekker goed,
Baing sterk, en daarbij zoet.’
‘Nee!’ zeg Gert, ‘kijk hierzo man!
Ik het lang doorzien jou plan,
Jij wil net mijn geld eerst hê,
Om aan elk een te kan zê,
Dat die helfte hoort aan jou,
Wijs mij eerst jou geld ook nou!’
Klaas kijk nijdig in die rond,
Smijt een trippens op die grond.
‘Daar is mijne!’ zeg hij nou,
‘Kom, wijs nou ook die van jou!’
Maar ou Gert het dit gepak
En steek gauw dit in zijn zak.
‘Dit is mijn! betaal jij nou
Eerst jou eige trippens gauw!’
‘Nee!’ zeg Klaas, ‘ik het niks meer.’
‘En ik kan daar ook voor zweer,’
Zeg ou Gert, ‘dat ik maar net
Niks meer als die trippens het.’
‘Waar het dan die geld verdwaal,
Wat ik ver jou het betaal?
Voor elk dop wat jij geschink
En deur mij is uit gedrink?’
Roep weer Klaas, en Gert die zeg,
‘Dit is net zo's mijne, weg!’
‘Nou!’ zeg Klaas, ‘dan is ik stom!
Ons het mos o'er een gekom
Dat ver ieder dop geschink,
Voor dat elk dit uit gaan drink,
Hij zijn trippens, zonder draal
Aan die schinker moet betaal?
En dit het ons ook gedoen,
Voor ons het die glas gezoen.
Waar is dan die geld geblij,
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Zo van jou als ook van mij?’
‘Ja!’ zeg Gert, ‘ik wil ook weet,
Op, het ons dit nie gevreet,
Hoe dit zo op zoek kan raak
Is ver mij 'n duist're zaak!’
Klaas zit denk, en krap zijn kop,
Kijk nou af, en dan weer op.
Dan een slag weer in die rond,
Steek 'n strooitjie in zijn mond,
Kauw daar op, en zuch net zwaar,
Brom van alles deur makaar,
Tot hij eind'lik op gaat spring
En roep, ‘Gert! ik weet die ding!
‘Ik zal alles haarklein zeg,
‘En die zaak jou ope leg.
‘Weet jij, nadat ons die stroop
Bij van Rijn daar het gekoop?
‘Het zo's ik dit nou beschouw,
Ons geen geld meer o'er gehou,
Dan die trippens, die jij strak
Het gevind daar in jou zak,
En daar het ons ieder keer,
Jij ver mij, en ik jou weer
Mee betaal, wijl elk een dach:
Ach! mijn maat, die moet 'n vrach
Of een zak nog hê, vol geld,
En zo was dit ook gesteld
Met jou zelf, jij dach ook weer:
Klaas is wis een groot Meneer,
En zal zeker, zo's ik hoop,
Weer een volle vaatjie koop,
Zo het ons ons zelf gefop,
Wijl ons nou, zo arm als Job,
Hier zo heelmaal hulp'loos zit
En om nóg een vaatjie bidt.
Wat ons zeker nie zal krij
En dus weer maar dorst moet lij,
Of ons moet die plan maar maak
Om weer klippe te gaan kraak.
Maar wat verder mag gebeur,
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Eer zal ik mijn broek verscheur,
Ja, mijn hemd ook zelfs verkoop
En als Adam rond gaan loop,
Voor ik weer, geloof ver mij,
Wat ik zeg, daar blijf ik bij,
Dat, te gaan in Maatschappij
Niks is als verneukerij.’

1914.

Eind' goed, al goed.

Wat is ons leven hier? wat anders toch dan dromen?
En jagen naar geluk, dat nimmer ons genaakt,

Terwijl de vlugge tijd ons meevoert op zijn stromen,
En eerst bij 't stille graf ons alles duid'lik maakt.

Ook ik heb, ja, gedroomd van vele zaligheden,
Waaruit ons leven, hier op aarde, zou bestaan.

'k Dacht aan de doornen niet, waarop ik ook moest treden,
Al eer 'k mijn levensweg ten eind zal zijn gegaan.

'k Dacht in mijn lentetijd maar enkel aan het komen,
Maar wist niet dat de tijd ook sprak van henengaan,

Noch dat, wat ik bezat, zó spoedig mij ontnomen
Zou worden, en ik tans haast eenzaam daar moet staan.

Zo als een oude boom, verlaten op de bergen,
Met bladerloze stam, wijl 't ruwe stormgeweld

Zijn wort'len heeft verscheurd, van wie het steun moest vergen
En d' takken wreed ontrukt, verstrooid heeft op het veld.

Ach! wat is toch 't leven hier? een zwoegen zonder ruste,
Een worst'ling met het lot, een bloeien en vergaan,

Een hope, nooit vervuld, een strijden zonder luste,
Een raadsel, al te zwaar voor ons, om te verstaan.

Zo lang onz' jeugd nog bloeit, blauwt ook voor ons de Hemel!
En schijnt de Zon nog warm, en schenkt ons lust en kracht,

Maar als de dag vervliegt, en straks het stargewemel
Zich aan ons oog vertoont, dan daalt voor ons de nacht.
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Mijn tijd is haast ook heen, van wensen en van hopen,
Van worst'ling met het lot, maar toch, vol werkens lust

Heb ik steeds onvermoeid mijn weg hier blijven lopen,
Met d' hoop, dat na de strijd toch altijd volgt de rust.

Maar tans is 't al voorbij, mijn wensen, werken, dromen
Zijn niet dan ijdelheid, tot hiertoe nog geweest.

Wat ik heb liefgehad, heeft mij de tijd ontnomen,
En donker daald' de nacht, door mij al lang gevreesd.

'k Heb liefde hier gezocht, maar meestal haat gevonden,
Geen vrede was mijn deel waar ik het had verwacht,

Geen balsem voor mijn hart, maar enkel diepe wonden
Heeft haat en zelfzucht mij voor liefde toegebracht.

Tans neigt mijn dag ten eind', en daalt de schaduw neder,
En roept mij tot de rust van d' eeuw'ge lange nacht.

Dra stort de oude boom, door 't stormig winterweder
Op 's levens veld ter neer, door niemand meer herdacht.

Ik vrees de slag niet, neen, hij zal mij welkom wezen,
Want voor de moede ziel vangt dan de ruste aan.

Daar pijnt geen wonde meer, en hoef ik niet te vrezen
Voor scheiding weer van hen die mij zijn voor gegaan.

1913.

Wat gebeurd is toen Klaas met oom Jan zijn vrouw wou gaan
komedie speel.

Klaas Bol die wou tot zijn vermaak,
Komedie eens gaan speel,

En had die rolle met beleid,
Zo als hij dacht, verdeel.

Hij gaf die beste vrouwerol
Aan dikke vette Trijn,

Die voor een Koningin moes speel,
Wijl hij zou Koning zijn.
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‘Jij is wel groot, en ik wat klein,
Maar dit is geen bezwaar’,

- Sprak hij - ‘zo lang ons goed maar speel’,
En daad'lik was zij klaar.

Zij leerden toen hun rollen goed,
Een hele lange week,

Toen Jan - die man van vette Trijn -
Een stok daar voor kwam steek.

Hij het die lucht daarvan gekrij,
Zijn buurvrouw, Krissie Nel,

Een ouw' geveinsde vrome heks,
Het hem dit gaan vertel.

Hij - erg jaloers - dit moet jul weet -
Dacht, ‘Dit is nou een zaak,

Waar baing kwaad uit voort kan kom,
Waarvoor ik zal moet waak.

Hoe lig pak zo 'n kleine vent
Mijn Trijn nie op zijn rug,

En gaat, hoe groot en vet z' ook is,
Met haar nog op die vlug.

Maar voor dat dit zo ver zal kom,
Wil ik ver hem gaan toon,

Dat oompie Jan, hoe goed ook al,
Ver hem nie zal laat hoon.’

Hij stap nou Klaas zijn winkel in,
Net zo's een kwaaie bul,

Wat eerst die grond ploeg met zijn kop,
En dan begin te brul.

Hij kijk hem met twee oge aan,
Net's van een wilde-kat,

Waaruit - van pure nijdigheid -
Een straal van vonke spat.
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Klaas was net bezig om zijn rol
Met ijver te studeer.

‘Wat doet jij daar?’ vraag nou oom Jan,
‘Ik zit mijn rol te leer.’

‘Jou ezelskop! jou apekind!
Die drommel zal jou rij!

Zeg liever dat jij plan daar maak
Om Trijntjie te verlei!’

‘Ik haar verlei? wie het ver oom
Zo'n leugen toch vertel?

Zij moet ver Koningin gaan speel,
Dit kom zo in die spel.

En ik ver Koning!’ ‘Wat's dit daar!
Jij Koning nog daarbij?’

Zo schree die ou verwoed nou uit,
‘Dit 's net verneukerij!’

Nou had oom Jan zijn ouderwets
Sambreel net in zijn hand,

Waarmee zijn achter-groot-oupa
Geloop het deur die land.

Dit was zo lomp en grof gemaak,
Als maar zo'n ding kon wees,

En als daar een 'n slag mee kreeg,
Dan was dit klaar met kees.

Die steel was aan die onderkant
Ruim meer dan twee duim dik,

En bove aan daar zat een knop,
Voor 'n kriketbal geschik.

Die ding nou zwaaid' oom Jan eerst rond
O'er arme Klaas zijn kop,

En stampte toen op grond daarmee,
Een heel tijd zonder stop.
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En sloeg die toonbank toen daarmee,
Zodat nou arme Klaas,

Die steeds een man van vrede was,
Zo bang werd als een haas.

En erg bevreesd, dat d' ou hem licht
Daarmee soms raken mocht,

Gauw onder rak en toonbank kroop,
En daar een schuilplek zocht.

‘Kom uit!’ zo riep die ou steeds kwaad,
‘Jou bange mierkat's kind,

Zo'n vrouwverleider die jij is!
Kom uit! zeg ik, gezwind!’

Die mense deur die groot lawaai,
Kom almaal toegeloop,

En spoedig stond daar bij die deur
Een vreeslik grote hoop.

Die dienders, met die schout daarbij,
Bedreven in hul vak,

Die stonden ook al klaar, om gauw
Die booswicht te kan pak.

Doch wijl oom Jan maar deur bleef raas
En niemand wist, waarom,

Dacht ieder, ‘Hij het zeker gek
Uit 't Hospitaal ontkom.’

Maar onderwijl dat d' ou blijf raas,
Het Klaas, stil als een muis,

Deur 'n achterdeurtjie uit gevlug,
En liep naar Jan zijn huis.

En riep van verre al, ‘Nig Trijn!
Die pot met gort is gaar!

Geê gauw jou rol aan mij terug,
Die boel is deur makaar.
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Jou ouwe rakker van een man
Is van jaloersheid scheel,

Hij wil nie hê dat jij en ik,
Komedie saam zal speel.

Hij zweer dat ik jou wil verlei
En dat hij eer mijn nek

Net als een strooitjie af zal breek,
Zodat ik zal moet vrek.

En ach! jij weet, ik wil zo graag
Tot honderd jaar nog leef,

Iets wat gewis nie zal gebeur,
Als ik die geest moes geef.’

Zij gaf hem toen die rol terug
En nou liep arme Klaas

Terug gauw naar zijn winkel, waar
Oom Jan nog was aan 't raas.

En toen hij nou bevredigd was,
Ging hij ook daad'lik weg,

Heel blijde, dat hij zo ver Klaas
Die waarheid had gezeg.

Maar op die pad, wat vond hij uit?
Zijn arme ou sambreel

Wat hij van z'n oupa het geërf,
Was amper niks van heel.

Deur al die stampe en die slaan
Het d' ouding zo gelij,

Dat niks meer als die steel daarvan
Maar net het heel geblij.

En toen kreeg arme Klaas die schuld,
En zweer hij op die pas,

Dat hij hem 'n nieuwe zal moet gee,
Of anders wel een jas.
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Nou volg hij Klaas van straat tot straat,
Waar hij hem maar ziet loop,

Om hem te dwing een nieuw sambreel,
Of jas voor hem te koop.

Maar Klaas is slim, want ziet hij d' ou,
Dan draai hij gauw zijn rug

Naar hem, en loop al wat hij lope kan,
Om hem maar te ontvlug.

Ook was hij deur die schrik van toen
Geneze zo geheel,

Dat hij met geen getrouwde vrouw
Komedie weer wou speel.

Rouwkrans.
Geschreven voor de Begrafenis-plechtigheid van Z.H. Ed. President
Kruger te Pretoria.

Broeders! ginder in het Noorden
Van het eens zo schoon Transvaal,

Vóór de gulden zon der vrijheid,
Zo vol voorspoed, licht en blijheid,
In de kimme was gedaal,

Vóór nog list, bedrog en logen
Met de zucht naar goud en macht,

Heeft een edel volk bedrogen
En een blinddoek bond voor d' ogen,
Waar het recht door werd verkracht,

Gun mij ook mijn lier te tokk'len,
En een treurtoon aan te slaan,

Gun mij ook een traan te plengen
En mijn hulde te gaan brengen
Aan uw held, tans heen gegaan.
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Bij de Eed'len dezer aarde,
Om hun werk en daân beroemd,

Wordt - wat ook de vlucht der tijden
Mocht vernielen of ontwijden -
Krugers naam gewis genoemd.

Hij, de Roem van heel onz' Natie,
Vader, Priester, Raadsman, Tolk!

Hij, de oud geharde strijder,
Hij, de trouwe vriend en Leider,
En de liev'ling van zijn Volk!

Held! wiens moed noch hoop verflauwde
Onder tegenspoed of leed,

Die voor meer dan zestig jaren,
Onder rampen en gevaren,
Voor de heil'ge Vrijheid streed.

Merk de Rots daar aan de oever
Van d' onmeetb're Oceaan,

Schoon door golven zo verbolgen,
Overstroomd en als verzwolgen,
Blijft hij onbeweeglik staan.

Eeuwen kwamen en vergingen,
Stormen beukten 't woeste strand,

Maar onwrikbaar bij het woeden
Van de stormen en de vloeden
Houdt hij daar voor eeuwig stand.

Dit's het beeld van Paulus Kruger,
Trouwe Leider, Staatsman, Held!

Niet uit ad'lik bloed gesproten,
Noch gekoesterd door de groten,
Maar gekomen van ons veld.

Met de oude Vrijheidshelden
Saam getrokken naar Transvaal,

Deelgenoot in al hun lijden,
Al hun worst'len en hun strijden,
Al hun nood en zegepraal.
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In de wilde woestenijen,
Waar de leeuw zijn woonplaats zocht,

Worst'lend met d' ontelb're scharen
Van de wreedste der barbaren,
Werd uw land met bloed gekocht.

Jaar na jaren vlogen henen
Onder worst'ling, leed en strijd,

Eer de Vrijheidszon verrezen
En de Vierkleur werd gehesen
Op de grond, door bloed gewijd.

Al die tijd van strijd en lijden
Stond hij immer trouw vooraan!

Steeds gereed, zijn bloed en leven
Voor het ideaal te geven
Van een eigen Volksbestaan.

Tot het Hoofd zijn's staats verheven,
Zocht hij nooit naar roem of eer,

Recht te doen was al zijn streven,
Voor het heil zijn's Volks te leven,
En tot ere van de Heer!

Nimmer twijf'lend, onbezweken
Bleef hij in 't gelove trouw,

Dat, wat er al mocht gebeuren,
Wat wij missen en betreuren,
God het recht beschermen zou.

Vrijheid! vrijheid! was zijn leuze,
Vrijheid voor zijn Volk en Land,
Voor hun Vrijheid zou hij leven,
Voor hun Vrijheid willig sneven,
Werd die immer aangerand.

Wee! diegene die zou trachten
Om die schat, zo duur gekocht,

Met het bloed van zoveel helden
Op de vele oorlogsvelden,
Waar hijzelf in mede vocht.
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Aan zijn Volk te willen roven,
't Zij door list of door geweld,

Zal zich niet alleen verlagen,
Maar de kampstrijd ook moet' wagen
Met de oude Vrijheidsheld.

Need'righeid, die deugd des Christens,
Die de kleinen nooit veracht,

Aan de zwakken, die bezwijken,
Liefderijk de hand gaat reiken,
Werd door hem getrouw betracht.

Want de armste van zijn burgers
Liet hij nimmer van zich gaan,

Drukt hij even goed de handen
Als de rijkste in den lande,
Bood hem raad en hulpe aan.

Wie zou niet die Leider minnen,
Wie niet trots zijn op die held,

'k Kan mij uw verlies beseffen,
Voelen hoe die slag moest treffen,
Toen zijn dood u werd gemeld.

Gun mij dus, om ook dit kransje,
Schoon het waarde en glans ontbeert,

Op zijn grafsteen neer te leggen,
Die, hoe zwak, u toch zal zeggen
Hoe ik hem ook heb vereerd.

1904.

Weeklacht.
Aan mijn vriend Stephaan (Dr. S.J.K.).

Hier zit ik, ach!
En treur en wach
Die hele dag,
Tot in die nach!
Terwijl ik smach;
En traan na traan
Ween om Stephaan!
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Hij, eerst mijn vrind,
Die 'k heb bemind
Als 'n Ma haar kind,
Draait nu als d' wind
Zijn rug gezwind,
En laat mij staan,
O, wreed Stephaan!

Waarom toch, zeg!
Blijft gij nu weg?
Is dit nie slech,
Ja, ver van rech!
Deed ik gehech
U leed ooit aan?
O zeg, Stephaan!

Zeg, waarom kwelt
Gij, en ontstelt
Uw Oompie Melt?
Heeft hij u, held
Al ooit geweld
Of leed gedaan?
Ach zeg, Stephaan!

Hij, al zo oud,
Zo droog als hout,
Zo schraal van bout,
Wiens hart benauwd,
Op niets meer bouwt,
Wil heen nou gaan,
Om u, Stephaan!

Doch wat baat mij
Mijn klaaggeschrei?
Want, schoon ik lij,
Hij kijkt op zij,
En denkt daarbij,
't Gaat mij niet aan!

O, wreed Stephaan!
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Dies bid ik, ‘Heer
Wil hem bekeer,
En maak toch weer
Hem zach en teer
Dat als weleer
Het harte weer
Voor mij mag slaan
Van mijn Stephaan!’

Bij het vernemen van de tijding dat sir Hercules Robinson (later
Lord Rossmead) was overleden.

Wat droeve tijding trof mijn oor,
En drukt mij 't harte neer!

Ons pas gewezen Goeverneur,
Lord Rossmead, is niet meer!

Geen ed'ler, trouwer Rijks Gezant
Boog ooit voor Eng'lands troon,

In hem verliest zijn koningin
Een parel uit haar kroon.

Buigt, landgenoten, buigt met mij
Het droeve hoofd ter aard.

Hij was een goed, een edel mens,
Ons aller achting waard.

Hij minde 't recht en deed het ook,
Aan zwart, zowel als wit,

En toonde geen partijdigheid
Aan Afrikaan noch Brit.

Hij heeft met doorzicht en beleid
Ons Land hier vaak behoed

Voor bitt're tweedracht en voor strijd,
Voor 't storten zelfs van bloed.
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Hij wist dat waar verdeeldheid was,
Geen volk nog ooit verwon,

Hij zag dat eenheid slechts alhier,
Ons zegen brengen kon.

En dat heeft hij getrouw betracht,
Dies eren wij hem tans

En leggen op zijn grafgesteent
Vol dankbaarheid onz' krans.

Gelukwens
aan de Heer Henri Brink, bij de voltrekking van zijn Huwelik, op
25 Julie 1910.

Waarde Bruigom! lieve Bruidje!
Die nu saam in 't huwliks-schuitje
Zijt gestapt, op deze dag,

Om als duifjes saam te paren,
En op 's levenszee te varen,
Onder Hymens blijde vlag.

Gun mij, dat ik ook mijn wensen
Voeg bij die der andre mensen
Of zegg' vrinden! die gewis

Op uw feest niet zullen dralen,
U hun hartsgevoel te malen,
Saam gezeten om de dis.

Wijl ik hier maar stil moet zitten,
En op d' afstand slechts kan vitten,
Die mij van uw feestmaal scheidt,

En geen kans mij o'er doet blijven,
Dan mijn wensen neer te schrijven,
Die ik u hiermede wijd.

En dit is, dat g' bei tevreden,
In de toekomst, zo als heden,
Vreugd' mag smaken iedre dag,

En er nooit een uur mag komen,
Dat de stap, door u genomen,
Een van u berouwen mag.
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Blijv' uw vrouw voor u een perel,
En gij zelf voor haar een kerel,
En haar levens-steunpilaar,

Waar zij altijd op kan bouwen,
Wijl gij met een vast vertrouwen
Weer uw troost zal vind' bij haar.

Laat de eendracht en de rede,
Met de liefde en de vrede,
Steeds uw daag'liks streven zijn,

Dan zal wis, om zo te spreken,
't In uw huisje nooit ontbreken
Aan een heldre zonneschijn.

Als het wiss'lend lot u beiden,
Soms langs wegen mocht geleiden,
Waar geen zegen u verbeidt,

Maar slechts pijn u wacht en smarten,
Mocht dan nooit de vree uws harten
Door de wanhoop zijn ontwijd.

Weet, in 't leven groeien bloemen,
Maar ook doornen, scherp te noemen,
Die bevrucht zijn met venijn.

Mocht het lot u zo bedelen,
Dat het u veel bloemen tele,
Maar de doornen weinig zijn.

Dat u God nog lang mag sparen,
Om hier met elkaar te varen,
Zo in voorspoed als in strijd,

Tot uw schuitje u zal landen,
En ontschepen aan de stranden,
Waar u stille rust verbeidt.

Waarschuwing
Aan meisjes, die voorgeven niet van zoentjies te houden.

Al is een meissie nog zo mooi,
Met wange rond en lippies rooi,
Met ogies blauw of zwart als git,
Met tandjies net als perels wit,
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Met kuiltjies in haar wang en kin,
Die schuilplek van die God der min,
Al weet zij ook om zoet te lach,
Al is zij nog zo lief en zach,
Al is zij opgeruimd en blij,
In voor zowel als tegentij;
Maar is daarbij gans zonder lus,
En steeds weerbarstig voor een kus,
Dan zit de min bij al haar schoon
Nooit in haar harte op de troon;
Maar blijft, - dit's zeker en gewis,
Wat ons zal noem, - half vlees, half vis.
Want die wil minnen zonder kus,
Die rooft de min haar levenslus,
Want al, van Vader Adams tijd
Werd door de kus de min gewijd,
Werd zaligheid alom verspreid,
En kreeg de trouw haar heiligheid.
Wie dus wil minnen zonder kus,
Die rooft de min haar zoetste lus.
En die het doen wil zonder zoen,
Tracht iets onmogeliks te doen.
Zo'n meissie blijf dus, trots haar schoon,
Een koninginne zonder kroon;
Natuur heeft haar gewis gefop,
En schiep in haar een houten pop,
Die, schoon van buiten mooi vernis,
Van binnen enkel hout maar is.
Welk jongeling, die zulk een maagd
Om wederliefde heeft gevraagd,
En smachtend naar de kus der min,
Slechts weerstand vindt en tegenzin,
Zal haar, hoe zeer vol liefdevuur,
Ooit kan beminnen op den duur,
Als zij, wen hij haar kussen wil,
Haar koppie omdraait als een spil,
Zo dat hij, als de hanen doen,
Haar slechts op 't achterhoofd moet zoen.
En mocht hij daarmee zijn tevree,
Om haar aldus een zoen te gee,
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En dan nog voortgaan om te vrij,
Die is gewis, geloof dit mij,
Een grote zot! nee meer, helaas!
Een ezel, een stokdroge Klaas,
Die, als hij trouwt, steeds als een blok
Zal hangen aan haar onder-rok.
Dus Meissies hoor, en volg mijn raad,
Kus vrij, maar houd daarbij de maat,
Slechts als gij dat te buiten gaat,
En elk een zoent langs weg of straat,
Wat wis nie mooi, maar lelik staat,
Dan doet de kus gewoonlik kwaad.

De waarheid en de leugen.

Men zegt: al is de leugen snel,
De waarheid achterhaalt hem wel.

Maar ach! hoe zelden zien wij 't lukken,
De waarheid loopt meestal op krukken.

Wie zal het zijn?
Regelen geschreven na de Begrafenis van ‘Onze Jan’.

Wij hebben onz' Leider te grave gebracht
En weenden te zaam met elkaar,

En legden onz' kransen, met achting voor hem
Te zamen daar neer op de baar.

Wij prezen zijn liefde voor Volk en voor Land
En zijn strijd van zo menige jaar,

Voor het recht onzer taal, en de eenheid, de band
Die ons sterk kon doen zijn met elkaar.

Maar God nam hem weg in het heetst van de strijd,
Waarom? dat weet Hij slechts alleen.

Na de dag komt de nacht, die met donkerheid dekt
En ons dwalende voorwaarts doet treên.

Ach! de Herder is weg, en de kudde die dwaalt;
Wijl het woudgediert huilt om hen heen.

Zij zoeken naar troost, maar de Herder, zo trouw,
Die hen hoedde, is eeuwig nu heen.
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En nu, o mijn Volk! mijn arm klein Volk!
Zijt gij van uw Leider beroofd,

Zijn mond is gesloten, die raad u steeds gaf,
En dat heldere brein is verdoofd.

Wie zal in zijn plaats door de wijde woestijn
Uw Raadsman in droefheid en pijn,

Uw Mozes! wanneer gij de weg niet meer weet,
Uw Leider naar Kanaän zijn?

In het album van mijn jonge vriendin Johanna S.K.
(Op verzoek, 1 Junie 1910).

Gij vraagt mij op dit album-blad
Ook iets te willen schrijven,

Dat later, als herinnering
Aan d' oude vriend, zal blijven.

Wat zal het zijn? O ja, ik weet,
Laat, wat u mag begeven,

Of wat de tijd in u verdooft,
Of wat zijn vlucht aan u ontrooft,
Toch altijd in uw hart en hoofd
De liefde en vriendschap leven.

Zij zijn de rozen op onz' paan,
Door God ons hier gegeven.

De doornen zullen eens vergaan,
Die aan de stengel kleven.

Hun geur zal echter voortbestaan
Tot in het andere leven.

Bij het graf van mijn hondje ‘Flora’.

Rust! mijn hond, rust zacht in 't grafje,
Opgedolven door mijn hand,

Achter gindse groene heuvel,
In het zachte witte zand.
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Rust daar zacht, al spreidt geen treurwilg
Over u zijn groene blaan,

Of al wijst geen steen of kruisje
Mij weer uw begraafplaats aan.

In mijn hart toch blijft gij leven
En bij 't snellen van de tijd

Heb ik peinzend menig uurtje
U, mijn hondje, toegewijd.

U vergeten? trouwe diertje?
Neen, dit kan mijn harte niet,

Gij, die mij zo menig malen
Waart tot troost in mijn verdriet.

O, hoe dikwerf als het lijden
Moedloos soms mij nederboog,

Dreef gij door uw vleiend strelen
Ieder traantje uit mijn oog.

Trouw waart gij mij heel uw leven,
Trouw in waarheid, niet in schijn.

Was ik ziek, gij waart ook treurig,
't Was als voeldet gij ook pijn.

Waar ik werkte, rond ging dolen,
't Zij 'k mijmerd' in d' avondtij,

Waar ik heenging, ging gij mede,
Altoos waart gij dicht bij mij.

Neen, ik zal u niet vergeten,
Hoe de tijd mij ook ontschiet.

Het herdenken aan mijn Flora
Rooft hij aan mijn harte niet.

En heeft eens de wind de heuvel
Van uw grafje weggevaagd,

En de asse van uw beentjes
In het eeuwig niet gejaagd,

Blijv' tot grafschrift dan deez' regels,
Die uit zuivre dankbaarheid

Door uw meester, aan uw deugden
En uw trouw zijn toegewijd.

1867.
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De oorlogsverklaring tussen Engeland en Transvaal.
Na het eerste gevecht op 13 Oktober 1899.

Zo is dan 't eerste schot gevallen!
Gedreund heeft d' eerste oorlog's knal,

Die wis ons Land met bloed en tranen,
En bitter wee vervullen zal.

Die, waar 't geluk zijn woon gevestigd,
De welvaart zegen heeft gestrooid,

De armoe nu haar smart zal spreiden,
In wanhoop's zwarte kleed getooid.

De band die oud'ren aan hun kind'ren,
Die echtgenoot en gade bindt,

Wordt door de oorlogs-god vertreden,
Die kist slechts in ellende vindt.

Dáár, waar nog kortlings liefde heerste,
Gesterkt door trouwe vriendschapsband,

Daar loopt de haat nu langs de paden,
En bijt des tweedrachts scherpe tand.

D'olijftak van de vreê verbroken,
Wordt nu vertreden in het slijk,

En haat en wraakzucht losgelaten,
Maakt mens aan demon tans gelijk.

Waar nijverheid en handel bloeide,
En zegen bracht aan iedereen,

Zal ras de werkman brood'loos dwalen,
En vliegt de geest des handels heen.

Dáár, waar de vruchtb're gaarde bloeide,
De kudde graasde van de boer,

Het golvend koren zachtjes wuifde,
Ruist weldra nu het krijgsrumoer.

Waar vroeger 't zangkoor in de twijgen,
- Bij 't rijzen van de ochtendzon -

Haar danklied deed ten Hemel stijgen,
Bromt nu de Maxim en 't kanon.
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En fluiten duizend, duizend kogels,
Van ied're kant o'er 't slagveld heen,

En klinkt het kermen der gewonden,
Met stervens roch'len droef dooréén.

Daar vallen vaders, broeders, zonen,
En laten weeuw en wezen na,

Want d' oorlogsgod scheurt alle banden,
En 't moordend lood kent geen genâ.

En ach!..... door wie nu al d' ellende?.....
Door wie nu vriend- en broedermoord?.....

Door wie de welvaart dezer landen
Zo wreed verbroken en verstoord?

Door hen slechts, - vuige mammonslaven! -
Wier hebzucht paal noch perken kent!

Die, om meer schatten te vergâren,
Ons land gaan domp'len in ellend.

Door hen! .... die wanen dat op aarde,
In Macht hen niemand evenaart,

En aldus 't recht met voeten treden,
Trots, dat die daad hun schande baart.

Die aan het machtwoord niet geloven,
Dat ‘Recht te doen, een volk verhoogt’,

Maar 'n schandmerk brandt op die, door daden,
De zuiv're bron van 't recht verdroogt!

Hoevele volken zijn gevallen,
En rijken, groot, te niet gegaan,

Doordat zij stout dat woord verkrachtten
En macht steeds boven recht deed gaan.

Moet, na een strijd van vijftig jaren
Om recht en vrijheid van bestaan,

Een kleine volk voor reuzemachten
En roverzucht ten onder gaan?......
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Wil Eng'land zó zijn rijk vergroten,
Door rechtsverkrachting en geweld?

En gaat het als een rover hand'len,
Die meêlij kent, noch tranen telt?......

Is dat nu 't volk, dat aan Europa
Steeds lessen in beschaving geeft?.....

Dat, schoon 't ons Fairplay voor gaat preken,
Zelf weinig er voor over heeft!

Is dat het volk, dat heeft tot leuze,
‘Dat eerlikheid in iedre staat

Het beste is!’ maar nu die leuze
Met eigen voet vertreden gaat?

Is dat het volk, dat zo kan roemen,
Dat het zoveel aan waarheid hecht?.....

Maar nu de leugen tooit met bloemen,
En 'n doornekroon voor waarheid vlecht!....

Is dat het volk..... van vrijheidsminnaars,
Dat alle onderdrukkers haat?.....

Maar zelf, nu 't goud en macht wil winnen,
Ons vrije volk verdrukken gaat!

Is dat het volk..... die grote Natie!
Die 't heilig recht zo trouw betracht?

Maar nu, verblind door machtsvergroting,
Dat heilig recht zo snood verkracht!

Is dat nu 't volk, dat vrede prekend,
Voor 'n nietigheid ten strijde gaat?

Traktaten schendt, zijn woord gaat breken
En moord pleegt aan een zwakke staat!

Is 't Engels volk dan zó verbasterd?.....
Zó van der vad'ren deugd ontaard?

Dat het, zijn eer met voeten tredend,
Zich aan de zij van schurken schaart?...
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Dat het om ijd'le machtsvertoning,
Tans geen gevoel voor 't recht meer heeft?

En met een valse deugd gaat pronken,
Waaraan geen greintje waarheid kleeft!

Als 'k alles zo ga overdenken,
Wat Eng'land hier al heeft gedaan,

Dan zie 'k 't beeld des Fariseërs
In scherpe trekken voor mij staan.

Dan hoor ik luid zijn bede rijzen,
Vol hoogmoed-zucht en valse schijn:

‘Ik dank u Hemel! dat ik beter
Toch ben dan and're mensen zijn!’

O, zal dan Eng'land onverhinderd
Volharden in zijn euveldaân?...

En zal het nimmer loon ontvangen,
Voor al het onrecht, hier begaan?...

Zal al het bloed, dat weêr zal stromen
In deze ongerechte strijd,

Waar geldzucht heeft de toorts ontstoken,
En haat de brandstof toebereid,

Zal al 't geschrei van weeuw en wezen,
Beroofd van hulp en steun voortaan,

- Wijl al hun dierb'ren zijn gevallen -
Vergeefs dan tot de Hemel gaan?

En zal de Rechter van daarboven
- Die alles weet en hoort en ziet, -

Dan niet het onrecht eenmaal straffen,
Dat aan ons kleine volk geschiedt?......

Zal 't grote rijk, dat werelddelen
Alreeds bij zijn bezittings telt,

Het recht dan hebben om te roven
Der zwakken goed, met woest geweld?.....
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O neen!...... hoe bang ons soms ook 't harte
Mag slaan in deze droeve strijd,

Wij weten, dat een elk zal maaien
Wat hij gezaaid heeft met der tijd.

Want alle onrecht wordt gewroken
Door Hem toch, die de weegschaal houdt

Van 't recht; wij zullen stil dus zwijgen,
Want onze zaak is Hem vertrouwd!

Aan de kiezers van Kaapstad
bij de verkiezing van vier leden voor het parlement, op 22Mei 1897.

(Hoe het destijds ging.)

Ha! eindlik is de dag toch daar!
De stemdag is gekomen,

Waarop de Kaapse kiezerschaar
Ter stembur heen zal stromen,

Nu zal men 't groot getal eens zien
Der Patriotten scharen,

Der minnaars van hun Vaderland,
Die Kaapstad zal vergaren.

Nu zal men met bewond'ring zien
Hoe Kaapstad het zal maken,

En hoe haar burg'ren helden zijn
In politieke zaken.

Reeds weken, maanden achtereen
Hield men vergaderingen,

En hoorde men veel redenaars
Op 't zelfde deuntje zingen.

Een ieder prees de kandidaat
Die hij zich had verkozen,

Verhief hem tot de braafste man!
Al d' and'ren waren bozen.

Hij was de sterke eikeboom,
Waar ieder bij kon schuilen,

Hij was de fiere adelaar!
Al d' and'ren waren uiien;
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En wie hem dit betwisten wou,
De stemdag zou 't doen blijken,

Wanneer zijn naam, voor ieder klaar,
Wie boven aan zou prijken.

Plakkaten rood, en blauw, en geel
Versierden al de straten,

En toonden de gekozen kleur
Van elk der kandidaten.

Kokard en kaartjes, lint en strik,
Men zag ze welig zwieren

Bij mensen, voor de borst en 't hoofd,
En aan de staart bij dieren.

Banieren, vlaggen, groot en klein,
In alle denkb're kleuren,

Die woeien haast bij ied're kroeg
Uit vensters en door deuren.

Geen enk'le wagen, kar of cab,
Die zich liet engageren

Om kiez'ren ter stembus heen
En weer te transporteren,

Of 't droeg zijn vlag, waarop de naam
In grote letters praalde,

Van d' ed'le! achtb're! kandidaat,
Die goed er voor betaalde.

Vioolgekras en trommelslag,
Met 't klinken der trompetten

Die droegen ook het hunne bij,
Om geest aan 't spel te zetten,

Gehele wagens opgevuld
Met zwarte muzenzonen,

Vergastten reeds van 's morgens vroeg
't Publiek op valse tonen.

God Bacchus had 't best van 't spel,
En kreeg veel offeranden,

Want wie, die gratis drinken kan,
Zal gaan staan watertanden?

Agenten liepen vlug ter been
Bedrijvig heen en weder,

Of reden, alsof Joost hen joeg,
De straten op en neder.
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En brachten wagenvrachten vol
Van kiezeren te zamen,

En doopten velen uit die hoop
Met hele andre namen.

Zo werd Achmat, Gafieldien soms,
Joemat werd Hadje Danus,

En Piet kreeg weer de naam van Jan,
En Frikkie die van Manus.

Want waar een naam slechts open stond,
Werd spoedig een gevonden,

Gedoopt, en met de nieuwe naam
Ter stembus heen gezonden.

En kwam dan d' rechte eigenaar,
Hij vond zijn naam verlopen

En moest, of weder huiswaarts gaan,
Of zich ook laten dopen.

Nu, 't maakt ook bitter weinig uit
Bij zulke burgerlieden,

Wier stemmen altijd koopbaar zijn
Voor hem, die 't meest wil bieden.

'k Bedoel alhier de derde klas
Van Kaapstads burgerscharen.

Als ‘Jan’, die langs de straten loopt
Met vis en groentewaren;

Als ‘Jonas’, uit de Krabbesteeg,
‘Fakier’, de mandjesmaker,

Als ‘Klaas’, die leeft van 't geld, verdiend
Door ‘Trijn’ (zijn vrouw), als baker.

Als ‘Jongie’, die op d' eierschuit
Voor schipper moet ageren,

Als ‘Stoffel’, die kreeft, kreeft! verkoopt
Aan dames en aan heren.

Als ‘Doris’, die na negen uur
Des nachts, rijdt door de straten,

Gezeten op een hoge kar,
Gevuld met Stercus vaten,

En al dat slag van volkje meer,
Ter stemplaats tans gevonden,

En voor de zaak van land en kerk
Zo ijslik opgewonden,

Melt Brink, Nationale en Afrikaanse gedigte in Kaaps-Hollands. Bundel A



93

Maar die, als het de bierkruik ruikt,
Of 't lieve goud ziet blinken,

Heel goedkoop weer hun land en kerk,
Verkopen en verdrinken.

Zeg, A biedt hen een shilling aan
Om hem een stem te geven;

En B die zegt: ‘Ik geef het ook,
Met een kruik bier daarneven,’

Dan is vriend B de rechte man,
En A kan heen gaan strijken,

Om mooglik, als de stembus sluit,
Nog op zijn neus te kijken;

Want wie te dom of t' eerlik is
Om stemmen zich te kopen,

Moet op een plaats in 't Parlement
Voor Kaapstad nimmer hopen.

Geld! geld! is hier de ziel van alles,
En wie zich wenst verheven

Tot d' een of and're erepost,
Die moet er geld voor geven;

Want och! de meeste burgerlien
Waar Kaapstad op kan roemen,

Zijn aangeklede apen, of
Hoe zal 'k ze anders noemen?

Die slagersjongens, visserslui,
Handlangers, baksteendragers,

Die coelies, werkend aan het dok,
Die hout- of plankezagers,

Die kuiperslieden, metselaars,
Karweiers, bakkersknechten,

Die allen Kaapse burgers zijn,
Met volle burgerrechten.

Maar die van burgerplicht of -recht
Zeer bitter weinig weten,

Of, zo het hen soms was bekend,
't Al lang weer zijn vergeten;

Die evenals de papegaai
In 't babb'len zeer geslepen,

Doch van de woorden, hem geleerd,
Nooit ene heeft begrepen.
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Wier beste boek, de bierkruik is,
Waaruit zij 't meeste leren,

De kroeg de beste schoolplaats blijft,
Waarin zij trouw studeren;

Maar die, waar 't staatsbelang betreft,
Zo dom en onervaren!

Zo hulploos als een zuigling zijn,
Die eerst nog moet verjaren.

Nu vraag ik, of het billik is,
Aan liên, zo onbedreven,

Zo laag nog op beschavings trap,
Hetzelfde recht te geven

Als d' eerste burger van het land?
Die voor zijn rust blijft waken,

En goed en bloed ten offer brengt
Om 't groot en goed te maken?

Wel, 'k haat het onrecht als de pest,
Dat kunt gij mij geloven,

Ik wil geen enkel mens zijn recht,
Als 't recht slechts is, ontroven;

Maar 't is geen recht hier, 't mag veeleer
Een grove onrecht heten;

Dat nadeel doet aan 't land, en wis
Ons eens nog wordt verweten;

Want wie genoeg van 't slijk bezit
Waar zondaars zo om lopen,

Kan zich in 't Parlement een plaats
Te een'ger tijd gaan kopen;

Hij moge vrij een domoor zijn,
Of fielt vol schurkestreken,

Bedekt hem slechts het lieve goud,
Wie ziet ooit zijn gebreken?

Het goud is met de liefde een,
't Geneest zeer vele wonden,

En die 't in overvloed bezit,
Die leeft hier zonder zonden;

Doch waarom verder voortgegaan,
Wat zullen klachten baten?

Men zal de ingeslagen weg
Daarom toch niet verlaten,
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Wellicht als 't kalf verdronken is
Zal men de put bedekken

En volgen 't grote voorbeeld na
Van zoveel and're gekken.

Doch 't is mijn plan niet, fouten hier
Met wie t' ook zij, te vinden,

Ik geef hier een beschrijving slechts
Van 'n stemdag aan mijn vrinden,

Zo als ik aan de Kaapstad hier
Heb dikwels ga geslagen;

En die voor 't volkje een feestdag is,
Veel meer dan and're dagen.

De stembus, die geopend werd
Des morgens te acht uren,

Zou open zijn de hele dag,
En tot om vijf uur duren;

Zes kandidaten waren er,
Uit wie men vier moest kiezen;

Vier moesten dus verwinnaars zijn
En twee het spel verliezen;

Doch wellicht zegt er meer dan een,
Wij kennen geen dier heren,

Dus zal ik ze, tot elks gerief,
Vooraf introduseren.

Daar's Farmer, Stigant, Solomon,
Dat zijn al drie der namen,

Met Fuller, vier, Hofmeyr vijf,
En Lewis, zes te zamen,

En vraagt gij mij, hoe kent men hen,
Wel, kom in Kaapstad wonen,

Al was het slechts maar voor een week,
En 'k zal z' u allen tonen.

En vraagt ge verder wat ik denk
Van ieder in 't biezonder,

Wie 't eerst dient op de lijst te staan
En wie er 't laatste onder?

Zo geef ik het volgaarne hier
Maar slechts als losse wenken,

En met de hoop, dat wat ik zeg,
Geen mens op d' aard mag krenken,
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Want wat ik zeg, dat heb ik ook
Maar meest van horen zeggen,

Ik zal er dus niet boos om zijn,
Wil men het soms weerleggen.

No. 1.

Neem nummer een, wie zal het zijn?
Die 'k daarvoor op zal lezen?

Wel, ‘Farmer’ spilt het meeste geld,
Dus laat het ‘Farmer’ wezen.

Die man kan (als een Croesus rijk),
Zich licht een zetel kopen,

Een duizend ponden zijn hem niets,
Hij heeft het geld bij hopen;

En zoals ik vernomen heb,
(Wie zou er niet van dromen),

Werpt hij maar zo vijf duizend weg,
Om stemmen te bekomen.

Dus zal 't volstrekt geen wonder zijn,
Zo ‘Farmer’ wordt gekozen,

Want wie volop zijn goud bezit,
Die wandelt steeds op rozen.

Maar of hij voor het Parlement
De rechte man zal wezen?

Op deze vraag zal eens de tijd
Ons wel het antwoord lezen.

De ene houdt hem voor een man
Die elk behoort te eren,

Wijl 'n ander hem, - als hij 't vermocht -
Heel graag met teer zou smeren;

Ik ken de man persoonlik niet,
Slechts even aan zijn tronie;

En dat hij vroeger heeft gewoond
In 't Oosten der Kolonie,

Het was te Port Elisabeth,
Waar hij door handelszaken,

Begunstigd door Fortuna's hand,
Een aardig duit mocht maken;

En toen hem door een erfenis
Het lot zijn gunst bleef tonen,
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Verliet hij Port Elisabeth
En kwam te Kaapstad wonen;

Maar zoals men heel dikwels ziet,
Dat zij, die 't meest met pitten,

Of zegge goud, gezegend zijn,
Ook 't minste brein bezitten,

Dit toont ons ook zijn dwaasheid hier,
Om 't geld zo weg te geven,

Dat hij de kunst nog niet verstaat
Om met verstand te leven.

Waarom wil hij in 't Parlement
Zich hoofd en hart gaan kwellen?

Heeft hij geen ander tijdverdrijf?
Laat hem zijn geld dan tellen,

Dat zou veel beter zijn dan zich
Met zaken te bemoeien,

Waarvan hij wis niet veel verstaat;
En 't dus maar zal verknoeien.

Doch vrienden, 'k zeg maar liefst niet meer,
Kijk zelf uit eigen ogen,

Want stemt gij soms verkeerd, welnu,
Dan hebt g' u zelf bedrogen.

No. 2.

Nu komt, als tweede, ‘Solomon’,
Zeer klein, met kromme benen,

Maar met een hoofd, dat menigeen
Wel graag van hem zou lenen.

Hij heeft al menig, menig jaar
In 't Parlement gezeten,

En mag met recht een eerste bol
In 't wetten maken heten;

Maar och, hij heeft een lelik fout,
Wie zou 't in hem niet haten?

't Is dat hij, schoon hij beter weet,
Soms 't scheefpraat niet wil laten.

En dan zijn liefde voor 't geslacht,
Uit Cham eens voortgesproten,

Dat hij - geloof ik - meer bemint
Dan eigen huisgenoten;
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Wie 't leven hier verbitterd wordt,
Wier recht hij ziet verknoeien,

Die slaven zijn, die 't blanke ras
Met kracht hier uit wil roeien.

Nooit werd er nog een slag of stoot
Aan een er van gegeven,

Of ‘Saul vriend’ schreeuwt daadlik, ‘moord.’
‘Hij moest wreedaardig sneven.’

Dit nieuws wordt dan door d' Argus vast
Naar Engeland verzonden;

En daar, door all' Exeter lien
Met gretigheid verslonden;

En niemand vraagt of 't waarheid is,
Wat d' Argus durft verklaren,

Maar scheldt te zaam met Saultjie
De boeren voor barbaren;

Och! waarom was vrind Saul toch niet
Op 't veld te Isandula?*)

Of vastgekeerd te Ekowe?
Of op de berg Kambula?

Wat zou hij tans een andre les
Aan Patje gaan dikteren,

Die England zou verbaasd doen staan,
En tevens wijsheid leren.

Doch, vrienden, 'k zeg maar liefst niet meer,
Kijk zelf uit eigen ogen,

Want stemt gij soms verkeerd, welnu,
Dan hebt g' u zelf bedrogen.

No. 3.

Nu komen we aan de derde man,
'k Zal daartoe Fuller kiezen,

Van wie reeds velen zeker zijn,
Dat hij 't niet zal verliezen.

Heel goed, de man is zeer geleerd,
Meer dan de meeste mensen,

Maar 'k zou voor 't Kaapse Parlement
Toch liefst een andre wensen;

*) Slag van Isandula waar veel Engelsen vermoord werden door de kaffers.
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Niet dat ik op hem tegen ben,
Waarom zou ik het wezen?

't Is slechts omdat hij 't land niet kent,
Wat mij voor hem doet vrezen.

Want 't blijft toch, wat men zeggen kan,
Steeds van die duistre zaken,

Hoe iemand, die een land niet kent,
Er wetten voor kan maken.

De man was eerst een Predikant,
Dat wou hem niet betalen;

Toen werd hij Immigrant' Agent,
En ging ze in England halen.

Nu weer behartigt hij 't belang
Van maalboot-kontraktanten,

En is agent voor d' Union lijn,
- Zo zeggen de koeranten -.

Nu is de vraag, wat of die man
In 't Parlement zal maken?

Of hij daar voor de Union lijn,
Of Kaaps belang zal waken.

Doch, vrienden, 'k zeg maar liefst niet meer,
Kijk zelf uit eigen ogen,

Want stemt gij soms verkeerd, welnu,
Dan hebt g' u zelf bedrogen.

No. 4.

Nu krijgen wij dan nummer vier,
Zeg laat het Stigant wezen;

Bij menigeen de rechte man;
Bij mij, geen uitgelezen.

Hij houdt van spreken, veel en lang
En laat zich nimmer storen,

Waarvan ook onze Stadsraad wis
Getuignis kan doen horen;

Hij houdt niet van de Stads Majoor,
Want waar hij kans kan krijgen,

Daar zet hij hem het voetje dwars,
En stoort zich aan geen dreigen.

Getuige het de ‘Johnson's zaak’,
Onlangs eerst uitgewezen,
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Waar ‘Neusje’ volgens hem een stem
Van Johnson had verlezen.

Doch mis, want Neusje won de zaak
En Johnson moest betalen;

En dat vriend Phlip dit aklig vond,
Behoef 'k u niet te malen.

Hij 's wijders ook een dapp're held,
Die spreken kan van daden

En nog onlangs op 't oorlogsveld
Met roem zich heeft beladen,

Getuig' het Umtsintsana's slag,*)

O dag, nooit te vergeten
Voor ieder, die er mede vocht
En kaffer was geheten.

Waar toen vriend Phlip met een kanon,
(Meer had hij niet van noden)

Bij ieder schot, uit een dozijn
Deed vallen, dertien doden.

De schrik, door hem die dag verspreid
Door al der kaff'ren benden,

Deed wis de oorlog op de grens
Zeer roemrijk voor ons enden.

Want gans verschrikt liep iedereen
Die zich nog kon verroeren,

Weer naar zijn mielie velden heen,
Of trad in dienst bij boeren;

Ja, Kreli zal gewis die dag
Zijn leven niet vergeten,

En leefde ou Sandilli nog,
Hij zou het ook nog weten;

En toen zijn taak was afgedaan,
Verliet op hoge benen

Vriend Stigant weder Kafferland
En trok naar Kaapstad henen.

Wel keek vriend Saul hem woedend aan,
Toen hij dit alles hoorde,

Maar hield toch wijs zijn mondje dicht,
Toen Phlip zich 'r niet aan stoorde.

*) Gevecht uit de Kafferoorlog.
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Dus, wat hier niet te twijf'len valt,
Is dat Phlip goed kan raken,

En in het vechten met 't kanon
Zich eens nog naam zal maken.

Doch, vrienden, 'k zeg maar liefst niet meer,
Kijk zelf uit eigen ogen,

Want stemt gij soms verkeerd, welnu,
Dan hebt g' u zelf bedrogen.

No. 5.

Tans zijn wij al aan nummer vijf
Van 't zestal kandidaten,

'k Kies daartoe onze Stads Majoor,
Om Lewis zes te laten,

En schoon de Lantern hem al scheldt
Voor ‘Neusje’, of voor ‘Nousje’,

En Stigant, als hij hem ziet gaan,
Al zegt, ‘daar loopt een Smousje’,

Toch acht ik hem ruim zo geschikt
Als een der andre heren,

Om als een lid van 't Parlement
Voor ons te gaan ageren;

Bezat de man maar niet de fout,
Dat hij te veel kan praten,

En haatlikheên dan debiteert,
Die hij gerust kon laten.

De waarheid dient te zijn gezegd,
Maar niet met haat'likheden,

Wie hatelik de waarheid zegt,
Ontneemt haar kracht van reden.

De man was vroeger Prokureur,
Nu leeft hij van zijn renten,

'k Geloof dat hij meer ponden heeft
Dan een van ons er centen.

Men heeft hem bij 't begin van 't jaar
Tot Stads Majoor gekozen,

Nu zit hij op een hoge stoel,
Maar op geen stoel met rozen,

Want waar vriend Phlip de kans maar ziet,
(In plaats van 't kwaad te sussen),
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Daar steekt hij hem met veel beleid
Steeds doornen onder 't kussen.

Dat Neusje dan bij zulk geval
Niet op zijn neus gaat kijken,

Zal wis aan ieder, die hem kent,
Op 't duidelikste blijken.

Wel, ieder mens heeft zo zijn fout,
Dus Neusje ook, dat's even.

En Neusje's fout is, nooit zijn mond
Voor niet de kost te geven,

Hij 's onbevreesd, en mag met recht
Wel ‘Jantje rechtuit’ heten,

Want wat hij weet, dat wordt gezegd,
Hij laat geen roet in 't eten.

Hij is zeer tegen 't oud gebruik
Dat leden kontrakteren,

Die zetels hebben in de Raad,
En 't recht aldus verkeren.

'k Geloof, komt hij in 't Parlement,
Hij goed er op zal letten,

En menig lid als kontraktant
Wel op zijn plaats zal zetten.

Doch, vrienden, 'k zeg maar liefst niet meer,
Kijk zelf uit eigen ogen,

Want stemt gij soms verkeerd, welnu,
Dan hebt g' u zelf bedrogen.

No. 6.

Nu komen w' aan de laatste man
Van 't zestal kandidaten.

Ik ken hem niet, dus wat ik zeg,
Heb 'k slechts van horen praten.

Hij heeft zichzelven opgewerkt,
Door schepen op te bouwen

- Of op te tuigen, zo men zegt, -
Met zeilen en met touwen.

Hij was ook vroeger Stads Majoor,
Vóór Neusje werd gekozen,

Maar vond de stoel ook even hard,
Vol doornen, meer dan rozen,
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En of hij niet herkozen werd,
Of zelf is afgetreden,

Kijk, dat is mij nu glad ontgaan,
't Is ook zo lang geleden.

Hij is, (zo zegt men) Temp'rantist
En wil van wijn niets weten,

Drinkt altijd water, soms ook thee,
Ja zelfs tot bij zijn eten.

Hij eert de ed'le wijnstok niet,
Die Noach eens wou planten,

Hij 's dus volstrekt geen kandidaat
Voor drooggekeelde klanten.

Zo hij dus in het Parlement
Een zetel mocht verkrijgen,

O arme wijnboer! pas dan op!
Of maak uw wijn van vijgen.

Want rusten zal die theeman niet,
Of hoe hij wordt geheten,

Voor dat uw laatste wijngerdstok
Het land is uitgesmeten.

Maar, zal hij zo gelukkig zijn,
Van zich een plaats te winnen,

Dat hij, wanneer de stembus sluit,
Kan zeggen: ‘'k Ben er binnen’?

Zie, vrienden, daaraan twijfel ik,
En wel om deze reden,

De meesten onzer kiezerslui
Zijn met geen thee tevreden.

Zij drinken water, als er maar
Geen wijn meer is te krijgen,

De laatste bierkruik ledig is,
Of dorst hen neer doet zijgen.

Doch waar die zoete nektar vloeit,
Ja, gratis wordt geboden,

Daar laten elf zich, uit de twaalf
Gewis niet tweemaal noden.

Doch, vrienden, 'k zeg maar liefst niet meer,
Kijk zelf uit eigen ogen,

Want stemt gij soms verkeerd, welnu,
Dan hebt g' u zelf bedrogen.
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Daar hebt gij mijn gevoelen nu
Van elkeen in 't biezonder.

Kies nu maar zelf wie op de lijst
Moet bovenstaan of onder.

Ik zal slechts verder, tot besluit,
De namen u nog melden

Der vier, die er verkozen zijn
Van uit het zestal helden.

Van al de drukte en gedrang,
Van al de guitenstreken,

Die er die dag werd' uitgevoerd,
Zal 'k liever maar niet spreken.

Verbeelding stelt wellicht 't toneel
Veel beter u voor d' ogen,

Dan ik hier met mijn zwakke pen
Zulks immer zou vermogen.

Wel, toen precies op klokslag vijf
De stembus werd gesloten,

En d' blijde dag, zo lang verwacht,
Voor goed weer was genoten,

Stond Farmer boven op de lijst
Als numero een te prijken,

Wijl hij het hoogste stemmental,
Vier duizend, mocht bereiken.

Vriend Stigant was de tweede plaats,
Aan Fuller drie beschoren,

Met Solomon als nummer vier,
Die 't bijna had verloren.

Want Neusje had hem bij zijn hiel
En wat hij mocht beginnen,

Hij kon niet los, en raakte slechts,
Met moeite 't hek nog binnen,

Maar Neusje bleef er buiten staan
Met tranen in zijn ogen,

En zag bedrukt vriend Lewis aan,
Ook zelf aldus bedrogen;

Want schoon zij beiden al hun best
Zowel als d' andren deden,
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Zo leden zij de neerlaag toch
En wel om deze reden:

Vriend Neusje schonk geen wijn genoeg,
En Lewis niets dan water,

Daarom kwam d' een niet vroeg genoeg,
En d' and're nog veel later.

Was Neusje slechts meer liberaal,
Om wijn en geld te geven,

Dan had hij achteraan zijn naam
Het ‘M.P.’ wis geschreven.

Met Lewis ging het evenzo,
Hij wou niet veel trakteren

En moest dus met de kous op 't hoofd
Ook treurig huiswaarts keren.

Want och! onz' meeste kiezerslui
('k Herhaal het zonder jokken)

Kan men met water, noch met thee,
Maar slechts met wijn verlokken.

Dus wie hier wil verwinnaar zijn,
Moet geld noch moeite sparen,

Maar rusteloos steeds werkzaam zijn
Om stemmen zich te garen.

Schoon 'k keur 't gebruik ten sterkste af,
Zich zetels dus te kopen,

Wie echter op de renbaan gaat,
Moet trachten 't hardst te lopen.

De wereld wil bedrogen zijn,
Voldoe dus haar begeren,

Bedrieg waar gij er kans toe ziet,
Zij zal er u om eren.

Maar of 't u vrede schenken zal,
Dat wil ik niet beloven,

Misschien zo lang gij hier nog dwaalt,
Doch zeker niet daar boven.

Het machtige Engeland.

Als men hier soms die jingo's hoor,
Met al hun hard geschreeuw,

Zou men haast zeggen, welk een dier
Is toch die Britse Leeuw!
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Wanneer hij net zijn staart gaat roer,
En daarbij hard gaat brul,

Dan is al wat op d' aarde leef
Net een verloren spul.

Heeft hij eerst op een volk of land
Zijn sterke poot gezet,

Dan wordt elk een die weerstand biedt
Vermorseld en verplet.

Wat hij eens in zijn klauwe pak,
Hetzij een schaap of os,

Die kom, hoe hij ook worst'len mag,
In eeuwigheid nie los.

Ten minste, dit het in Transvaal
Moes ou Sir Bartle Frere,

Na England dit had ingesluk,
Die boere wou gaan leer.

Ook zei Sir Garnet Wolsey daar,
‘Zo lang die zon zal schijn,

Zal die Transvaal het eigendom
Van 't machtig England zijn.’

Zul dacht toen geen van bei er aan,
Hoe een geringe ding

De grootste macht soms dwingen kan
Een ander lied te zing.

Een mier is maar een klein insekt,
En d' olifant is groot,

Maar toch brengt soms die kleine mier
Dat grote dier de dood.

Het nie die fiere Britse Leeuw
Zijn poot terug moet haal?

Toen hij dit, tegen alle recht,
Ging drukken op Transvaal?

Melt Brink, Nationale en Afrikaanse gedigte in Kaaps-Hollands. Bundel A



107

Het nie een scherpe dorensteek
Die poot terug laat trek?

Zodat hij lange tijd van pijn
Zijn zere klauw moes lek?

O jingo! roem vrij op uw macht,
Al is die nog zo groot,

Roem vrij op Maxims en kanon,
En op uw sterke vloot.

Een is er, die nog sterker is
Dan vloot of legermacht!

Hij, die de weegschaal houdt van 't Recht,
Nooit straff'loos nog verkracht.

Werp vloot en leger in die schaal,
Uw goud ook nog daarbij,

Het zal, wanneer gij onrecht pleegt,
Niet o'er slaan naar uw zij.

Gij noemt u zelf een edel volk,
Van wijdberoemde faam!

Zorg dan, dat gij geen daden pleegt,
Tot schande van die naam.

Maak geen verrader ooit tot held,
Hoe rijk hij ook mag zijn,

Want als gij 't recht verkoopt voor goud,
Dan is uw deugd slechts schijn!

Als gij een zwakke staat berooft,
Zijn land het uwe noemt,

Waar blijft dan, Brit, uw goede naam,
Waar gij zo zeer op roemt?

Als gij om goud of diamant,
Zo vaak onz' aard ten vloek,

Slechts om uw nabuur zwakker is,
Moedwillig twist gaat zoek.
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Als gij zijn land, zijn enig erf,
Waarvoor hij streed met eer,

Nog bij uw grote rijk gaat voeg,
Of zegge, annexeer.

Dan rooft gij Nabob's wijngaard weg,
Terwijl gij 't recht vertreedt,

Dan handelt g' in de zelfde geest,
Als vroeger Achab deed.

Dan noemt men u niet groot, maar klein,
Dan scheldt men u voor laag,

Al is het dat elk wereldzee
Uw vloot van schepen draag.

Al is uw sterke legermacht
Ontelbaar als het zand,

Al telt g' uw onderdanen ook
In ieder oord of land.

Al zingt gij waar ge ook overgaart,
Heel luid, zo voor als na,

Het u zo geestdrift wekkend lied
Van ‘Rule Brittannia’.

Gerechtigheid verhoogt een volk,
Brengt zegen over 't land,

Maar die het onrecht mint en doet,
Bedekt zich zelf met schand.

Roem jingo's vrij dus op uw kracht,
Uw legermacht, zo groot!

Roem op uw maxims en kanon!
Roem op uw sterke vloot.

Maar weet, als gij het recht miskent,
Dan is uw roem slechts schijn,

Uw grootheid slechts een waterbel,
Die in het niet verdwijn.

1900.
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In het album van mijn jonge vriendin W.K.
(Op verzoek, 21 Junie 1910).

Lieve kind, gij vraagt me een versje
Hier te schrijven op dit blad,

Maar waartoe dit wit papier toch
Met mijn slechte rijm beklad?

Wilt ge 't echter als herinn'ring
Aan de oude rijmelaar!

Zal ik 't, naar mijn best vermogen
Samen lappen aan elkaar.

En u wensen, dat het leven
Nimmer voor u nacht mocht zijn,

Maar een lentedag vol bloemen
En vol warme zonneschijn.

Dat de Hoop, onz' levenstrooster,
U verzelle op uw weg,

Tot gij, moe van 's levens wand'ling,
Eens uw hoofd ter ruste leg.

Al te vroom.

Tant' Miet Patroon was vreeslik vroom,
Zo vroom als maar kon wees,

Zij 't drie tot viermaal op die dag
Haar Bijbel trouw gelees.

In 't kerk gaan was zij ook heel trouw,
Zij zou nooit overslaan,

Geen wind of weer kon haar weerhou
Van daar naar toe te gaan.

Melt Brink, Nationale en Afrikaanse gedigte in Kaaps-Hollands. Bundel A



110

Geen Zondag dat men in de kerk
Haar zitplaats ledig vond,

Des morgens, middags, en dan weer
Ook in de avondstond.

Geen bid-uur zou zij ooit verzuim,
En was daar een bazaar,

Dan stond zij bij haar tafel reeds,
Het eerst van allen klaar.

Haar kind'ren mochten net op harp
Of op harmonium speel,

En nooit ontsnapte een vrolik lied
Nog aan der kleinen keel.

‘Dit's zonde!’ sprak zij, ‘om een kind
Die dinge toe te laat,

Dit trek hul van die vroomheid af,
En lei maar net tot kwaad.’

Nig Miet was goed ver iedereen,
Die net geloofde als zij,

Maar die een and're mening had,
Moest ver maar van haar blij.

Wat zij geloofde, was slechts recht,
Elk and're was verkeerd,

En moest slechts leiden naar die plek,
Door niemand ooit begeerd.

Geen vriendschapsband, hoe hecht en oud,
Was heilig in haar oog.

‘Zij kon nie omgaan,’ zo's ze zei,
‘Met wie de Heer bedroog!’

Oprechtheid was bij haar geen deugd,
Geloof was 't slechts alleen,

Maar dan ook net maar die van haar,
Maar van geen and're, neen!
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Vervul jou plichte vrij getrouw,
Wees deugdzaam en oprecht,

Toch! als jij nie op haar geloof
Kan ja! en amen! zeg,

Dan is jij een verloren mens,
Dan kijk zij jou nie aan,

En kan jij, op het zachts gezeg,
Maar naar die hoenders gaan.

Maar Niggie Miet, kom zeg mij toch,
Strook dit nou met die leer

Van Hem, die g' uw Verlosser noemt,
En als uw God vereer?

Het Hij jou ooit die recht gegee,
Om and'ren te verdoem?

Hij, die hem Fariseër heet,
Die op zijn deugd gaat roem.

Stem dit o'ereen ook met Zijn leer?
Kom, zeg dit mij, Nig Miet,

Die leer, die tot een ieder zegt,
Zo duid'lik: ‘Oordeel niet.’

Wees vroom Nig Miet, zo veel gij wilt,
Doch niet slechts in de leer,

Maar volgt, zo veel gij kunt, als mens
Meer 't voorbeeld van uw Heer!

Laat elk God dienen, zo's hij wil,
Maar matigt u niet aan,

Of waant niet, dat gij boven hem
Eens bij uw God zult staan.

Niet hij, die altijd Here! zegt,
Maar die de wille doet

Des Vaders, die daar boven is,
Noemt Jezus groot en goed.
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Die vreemde man in die kooi.

Gijs en Tijs die waren vrinden,
Zo's jul weinig maar zal vinden,
Als jij hen gaan zoeken wou.

Gijs die minde Tijssie teder,
Tijs die minde Gijssie weder,
Bijna zo als man en vrouw.

Samen woonden z' in een kamer,
In die huis van ou Piet Hamer,
Sedert vele maanden al.

Maar, hoe gek ook d' een naar d' ander,
Sliepen z' toch niet bij elkander,
Want dat leek hul al te mal.

Gijs zijn bed, of laat ons zeggen
Om dit beter uit te leggen,
Kateltjie, stond aan een kant

Te'en die muur, maar 't kan licht wezen,
Mocht een Hollander dit lezen,
Hij zal zeggen: ‘Muur is wand.’

Nu, laat het dan zo maar blijven,
Of men muur of wand moet schrijven,
Gaat mij bitter weinig aan,

Laat een elk het uit gaan leggen
Zo's hij wil, ik zal maar zeggen,
Dit het te'en die muur gestaan.

Wijl die bed weer van neef Tijssie,
Zes voet ver van die van Gijssie,
Midden in hul kamer stond,

Waarop, net als Gijs tevreden,
Hij ook, voor zijn moede leden
's Nachts een lekk're rustplaats vond.

Zo reeds waren vele weken
Al gekomen en verstreken,
Dat ons twee stuks, welgemoed,

's Morgens gingen, 's avonds kwamen,
d' Een soms 't eerst, maar meestal samen,
Om te slapen zacht en zoet.
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Soms wel gingen z' naar een pretje
Bij nig Leentje of nig Betje,
Op verjaardag of een bal.

Maar, schoon nu en dan pleizierig,
Waren zij nooit tierelierig,
Of, zo's ons zal zeggen, mal.

Maar een avond, wie zou 't laken,
Gingen zij naar Klaas van Baken,
Die dien dag met Saartjie Krap

In het blijde huw'liksbootje,
Zo's ons zeg, ‘met pens en pootje’,
Vol van hoop was in gestap.

Woest gedanst en rond gesprongen,
Bruiloftsliedjes veel gezongen,
Ook de kelen goed gesmeerd,

Waren ze tot schrik der buren,
Vol lawaai en gekke kuren,
Laat eerst weer naar huis gekeerd.

Na veel slingeren en pagaaien,
Onder gieren en met draaien,
Kwamen zij de stoep toch op.

‘Gijs!’ sprak Tijs, ‘hoe zal ons maken,
Om nou binnekant te raken?
Want ik voel net hoenderkop!’

‘Wacht!’ zei Gijs, ‘laat ik jou leren!’
En hij vond, na lang proberen,
Eind'lik toch die sleutelgat

Van die deur, maar 't ging bezwaarlik,
En bij rukkies zelfs gevaarlik,
Voor hij het geopend had.

Eind'lik waren zij toch binnen,
Maar, zo slap van lijf als zinnen,
Zochten zij in 't donker rond,

Tastend, net kompleet als blinden,
Om de tafel te kan vinden
Waar die kêrs gewoonlik stond.
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Door zo zoekend rond te voelen,
Wierpen zij nu tafels, stoelen,
Spiegels, potjes, allegaar,

Met de kêrs en zwavelstokjes,
Op die grond tot stuk en brokjes,
Rolden zelf ook o'er makaar.

‘Dit's die beste maar,’ sprak Gijssie,
‘Dat ons in die donker, Tijssie,
Tracht om naar onz' kooi te gaan;

Die van mij zal ik moet zoeke,
'k Weet dat dit in een der hoeke
Ergens te'en die muur moet staan.’

‘Maar de mijne! beste Gijssie,
Staat in 't midden!’ zei nou Tijssie,
‘En hoe vind ik nou die plek?

Daar ik tussen tafels, stoele,
Rond moet dwale en moet voele,
In die donker als een gek!’

Eind'lik, na veel rond te zoeken,
Onder brommen, zelfs ook vloeken,
Riep nou Gijs, ‘Ik het mijn bed!’
Kort hierna riep Tijs ook blijde,
‘Ach, hier staat ik ook bezijde
Van mijn kooi, en ben gered!’

Zonder zich eerst uit te kleden,
Wierpen zij nu, hoogst tevreden
Ieder op zijn bed zich neer,

Om te slapen, zo's zij dachten,
Als gewoonlik alle nachten,
En zulks hoopten nu ook weer.

Maar, nou moet ik jul toch zeggen,
Toen ons tweetal het gaan leggen,
Was het op een zelfde bed;

En ook nie op die van Gijssie,
Maar op die van zijn vriend Tijssie,
Ver af van die muur gezet.
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Nou was Gijs, aan de ene zijde,
En zijn vrind, ter zelfde tijde,
Aan die bed zijn andre kant

Opgeklommen, was 't dus wonder,
Dat d' ene met zijn kop naar onder
Lag, en d' ander naar d' bovenkant?

Pas had Gijs zich neer gelegen,
Of hij had een schop gekregen
Te'en zijn neus, ‘Ach Heer ou boet!’

Riep hij, ‘Hier's een vent bezopen,
Reeds al in mijn kooi gekropen,
Die mij schop vlak op mijn snoet!’

‘Hier bij mij ligt ook al ene,’
Riep weer Tijs, ‘hij het zijn bene
Dwars hier o'er mijn kop geleg.

Wat te doen?’ ‘Laat ons hul kloppe!
En hul uit onz' kooie schoppe!’
Sprak weer Gijs, ‘ons het die reg!’

En nu vingen ze aan met vechten
In de donker, om hun rechten,
Ieder trachtte om zijn man

Door zijn vloeken, stompen, dreigen,
Van zijn katel af te krijgen,
Zelfs met schoppen nu en dan.

‘Schobbejak! en leel'ke rakker!
Nachtrinkinker! Satans makker!’
Hoorde men staag tussen bij,

Dan weer worstlen, steunen, hijgen,
En op nieuw weer vloeken, dreigen
Om zijn man maar af te krij.

Eind'lik, na veel worst'lend strijden,
Viel nou ene van hun beiden
Van die katel op die grond.

Nu vernam men slechts nog hijgen,
Naar hun adem, wijl een zwijgen
Heerste in die kamer rond.
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‘Tijs!’ riep Gijs, ‘mijn vent is hene!
'k Wierp hem met zijn kop en bene
Van mijn kooi, half dood of flauw!

Sterk was hij, maar ik nie minder,
Nou zal hij mij nie weer hinder,
Hoe gaat dit met die van jou?’

‘Nee!’ sprak Tijs, ‘die salamander!
Het mij heel'maal deur malkander
Net's een ouwe lappies-pop,

Deur en in makaar gefrommel,
En mij net's een blikke trommel
Boven van mijn kooi geschop!’

‘Leg daar stil maar,’ sprak weer Gijssie,
‘Morge ochtend, beste Tijssie,
Zal ons hem daarvoor trakteer!’

‘Goed!’ zegt Tijs, ‘maar ondertussen
Het ik geen kombaers noch kussen,
En die harde grond maak zeer.’

Hierna, zonder meer te spreken,
Of hun kop o'er iets te breken,
Sliepen beiden rustig in,

Om te dromen, hoe men vechten
Moet met and'ren o'er zijn rechten,
En hun makk'lik te o'erwin.

Eerst des morgens bij 't ontwaken,
Kwam Oom Piet hen duid'lik maken,
Hoe neef Gijs, met pens en poot,

Ver neef Tijs van z'n eigen katel,
Net's een otter ver een ratel,
In die nacht het af gestoot.
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Aan het Engelse volk.
Geschreven kort na het uitbreken van de Transvaalse Oorlog.

Bloed en tranen! bloed en tranen!
Hebben tans ons Land doorweekt,

En een oogst van haat en wraakzucht
Voor de toekomst aangekweekt.

Eng'land! kunt gij ooit vergoeden
Al het leed ons aangedaan,

Nu gij, als met scherpe doornen
Ons zo diep in 't hart kunt slaan?

Gij, die als de meest beschaafde
Natie, voor de wereld prijk,

Heeft een oorlog hier begonnen,
Die beschaving treedt in 't slijk.

Om uw liefde tot de Mammon,
Om uw zucht naar meerder macht,

Worden duizenden onschuldig
Voor die hartstocht, hier geslacht.

Als de eerste Christen Natie,
Die zo op uw deugden roemt,

Worden duizend' mede-Christnen
Door u wreed ter dood gedoemd.

Christen Natie? Christus' lering!
Wijl g' als Kain pleegt een moord,

En als Achab weg gaat roven
Nabot's gaard', die u niet hoort?

Ongevoelig voor de offers,
Holt gij in den blinde voort,

Juicht nog, als g' het bloed ziet stromen
Van uw broed'ren, wreed vermoord.

Kunt gij mensebloed dus spillen?
Zo doen stromen voor een zaak,

Die u wel aan macht doet winnen,
Maar uw eer te armer maak?
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Is d' ellende u onverschillig,
Die deez' ongelijke strijd

Voor u zelven zo verneed'rend,
O'er ons Volk en Land verspreidt?

Denkt gij, dat de droeve weduw,
Als zij God haar noden klaagt,

In de bitterheid haars harte
Hem, voor u, geen wrake vraagt?

Denkt gij, dat de arme weze,
Door u van zijn steun beroofd,

U niet voor zijn volgend leven
Bitt're haat en wraak belooft?

Denkt gij, dat de vele offers,
Die gij snood hebt omgebracht,

En uit zucht naar macht en rijkdom
Voor de Moloch hebt geslacht,

Met de vele gruweldaden,
Nodeloos al hier begaan,

Niet in 't boek des eeuw'ge Rechters
Tegen u geschreven staan?

Denkt gij niet, de dag zal komen,
Dat de Heerser van 't heelal

Van uw hand hun bloed zal eisen,
En het waarom vragen zal?

Zal uw sterke legermachten
En uw onverwin'bre vloot

U dan redden, als Zijn vonnis
Uwen ondergang gebood?

Bloed en tranen wegen zwaarder
In de schaal van 't heilig Recht,

Dan uw macht en gouden staven,
Waar gij tans zoveel aan hecht.
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Wees verzekerd, dat geen droppel
Bloeds, gestort in deze strijd,

Noch een enk'le traan vergoten
Wordt, door d' onschuld tans geschreid.

Dat uw loon mocht dubbel wezen,
Is de bede van mijn hart!

Mocht men dit onchrist'lik heten,
Niemand ook toch kent mijn smart.

'k Kan mijn volk niet zien verneren,
Zien vertrappen in het slijk,

Wijl ik macht'loos toe moet kijken
Op die strijd, zo ongelijk.

Wijl de logen en de laster,
Rijk verspreid aan alle kant,

Nog de vlam der schand blijft voeden,
Die zo diep in 't hart reeds brandt.

Op de aanklacht van barbaren,
Wier gewetens zijn te koop,

Worden trouwe, eerb're mannen
Met de naam ‘Rebel’ gedoopt!

Worden z' uit familiekringen,
Uit der gaden arm gescheurd,

En gelijk de ergste schelmen,
Ter gevang'nis heen gesleurd.

Geen bewijzen waren geldig,
Enkel d' aanklacht is genoeg,

En zij worden overladen
Met een straf die boeven voeg.

Jonge dochters, vrouwen, kindren
Worden wreed verneerd, gehoond!

En naar kamp zowel als kerker
Door hun beulen heen getroond.
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Onze Leiders, ed'le mannen!
Steeds getrouw aan eed en plicht,

Die voor England's eer hier streden,
Worden van verraad beticht.

Worden door een hoop van schreeuwers,
Nullen van het Britse Rijk,

Uitgescholden voor verraders,
En alzo gesleurd door 't slijk.

Omgekochte vuile bladen,
Schrijvers vol van enkel haat,

Werpen op de Afrikaander
Niets dan bitt're hoon en smaad.

Stel de Brit in onze plaats hier,
Zal hij daar geduldig staan?

Als hem zoveel bitterheden,
Onverdiend, word' aangedaan?

Kan hun doen de band versterken,
Die de rassen samenbindt?

Kan het eenheid hier bewerken,
Als 't slechts lust in laster vindt?

Is 't hun doel, om d' Afrikaander
Te vertreden in het slijk?

En hem tot een staat te doemen,
Aan der slaven lot gelijk?

Denkt men dat zo'n lage lot soms
Hier op onze schoud'ren past?

Dat wij 't juk nog zullen kussen,
Dat ons drukt met loden last?

Waant gij dat 't geschreeuw der Jingoes,
Als 't zo luid uw glorie prijst,

Ooit de bloedstem zal verdoven,
Die tans tot de Hemel rijst?
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Denkt gij, dat 't u zal gelukken
Om die onverwinb're Reus!

‘Vrijheids-zin’ te onderdrukken,
Bij een volk, dat 't koos tot leus?

Wie het bruist door bloed en ad'ren,
Ingeaêmd in 't vrije veld,

Nog gesterkt door zoveel jaren
Van verdrukking en geweld!

Weet dan, dat gij voor uw grootheid
Zelf de moord-dolk slijpen zal,

Die uw roem zal ondermijnen,
En u brengen zal ten val.

Gun de vrijheid, die g' u zelven
Toewenst, ook aan ieder een,

Dit slechts kan u groter maken,
Als een volk, slechts dit alleen!

Maar geen laster zal 't gelukken,
Minder nog het oorlogszwaard,

Hoe verdelgend en verwoestend,
Het ook al in 't ronde waart.

Weet, de dag zal eenmaal komen,
Dat gij, van uw macht ontdaan,

Voor de Rechter van daar boven
Schuldig voor die daad zult staan.

1899.

Een haarlok.

Slechts nog een lok van haar haar!
Slechts nog een bloem die zij droeg,
Verborg ik zo menige jaar
Als 'n schat, voor mij al genoeg.

Melt Brink, Nationale en Afrikaanse gedigte in Kaaps-Hollands. Bundel A



122

De bloem is dood en verwelkt,
Maar nog blijft de haarlok schoon!
De dagen vlien henen voor elk,
Mijn liefde slechts bleef m' als loon.

Vaak verschijnt zij in mijn droom,
Nog schoon en lieflik te gaar,
De tijd vliedt heen als een stroom,
Mij rest nog de lok van haar haar.

Ik zag nog verleden nacht
Haar ogen, blauw als de lucht,
Zij blikten op mij zo zacht,
Zich meng'lend met mijn gezucht.

Haar adem streek langs mijn wang,
En fluisterend hoorde ik pas
Woorden, zo zoet als een zang,
Mij zeggend, hoe lief ik haar was.

Schoon is haar hemel vertoon,
Liefde verheerlikt is daar.
Wachtend verbeid ik mijn loon,
Slechts met de lok van haar haar.

Vrij vertaald uit het Engels.

Aan miss I.K......
Bij het toezenden van een mandje met aardbezien.

Mijn waarde Miss K......, ik moet u bedanken
Voor het lekk're presentje, ons overgemaakt,
Geplukt door uw handen, - zoals ik kan gissen, -
Heeft 't mij en mijn vrouw overheerlik gesmaakt.

Zij waren zo fris als de knoppen van rozen,
Voor d' ochtendzon, brandend, de dauwdrup verjaagt,
En smaakten zo heerlik, - vergeef mij de uitroep, -
Als een kusje, geroofd van de mond ener maagd.
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Het lot dat hier neemt, maar ook veel ons kan geven,
Bracht mij, - voor het eerst, - tans het grote geluk,
Om de vruchten te eten, door de hand ener schone,
Een dochter mijns volks uit haar gaarde gepluk.

Vanwaar van der Stel eens de groenende dalen
Met wingerd en eiken, zo schoon, heeft beplant,
Zondt gij ze de zanger, als loon voor zijn versen,
Die liefde hem ingaf voor zijn volk en zijn land.

Doch wat nog het meeste mijn harte ook streelde,
Vergeef mij, dat ik hier uw woorden verhaal,
Is, dat gij mijn versjes zo lief hadt gevonden
Om de liefde die 'k voelde voor volk en voor taal.

Maar meer heeft uw moed nog mijn harte betoverd,
Want moed blinkt het schoonst als het woont bij een vrouw,
Is dat gij niet weifelt het stoutweg te zeggen,
Mijn Land en mijn Volk en mijn taal blijf ik trouw.

Dat woord deed mijn harte van vreugde hier kloppen,
Weer een, die de knie voor de Baäl niet boog,
Haar taal niet verachtte, haar Volk niet verwondde,
En wat nog het schoonst was, zichzelf niet bedroog.

Hoe velen toch zijn er, die zonder te dralen,
Hun Volk, Land en Taal zo lichtzinnig verraan.
Die, spreekt men hen toe, in de taal hunner vad'ren,
Zich houden, alsof zij die taal niet verstaan.

Neen, meer nog, er zelfs om gaan spotten en lachen,
Als ouder of vriend, aan die erfenis getrouw,
Hun hartsgevoel uiten, - en d' taal van een ander,
Die vreemd hun moest zijn, - als de hunne beschouw.

Verachting zij immer het loon van dezulken,
't Zijn bastaards, wier naam men met wrevel slechts noemt.
Verraders als Judas, wier daden en hand'ling
Door 't nageslacht wordt tot vergeten gedoemd.
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Vergeef mij, dat 'k aldus mijn wrevel laat spreken,
Maar 't hart doet mij zeer, als 'k denk aan het kwaad,
Dat ons Volk al reeds heeft door dezulken geleden,
Die hun Natie dus moorden door 't vuigste verraad.

Het strekt mij dus altijd tot innige vreugde,
Wanneer ik bevind dat het jonge geslacht
Gewoonten en zeden der ouderen nog eren
En hun Land, Volk en Taal niet bespot of veracht.

Dies voel ik mijn hart tot u henen getrokken,
Want 'k weet, zijn er velen zo moedig als gij,
Dan hoeft niet ons Volk voor zijn toekomst te vrezen,
En telt men ons eens in der Volkeren rij.
1898.

Wat is ons leven hier op d' aard?

Wat is ons leven hier op d' aard?
Een morgenstond vol rozen,
Vol kussen en vol kozen,
Waar jonge wangen blozen,
Vol hoop en levenslust,
Te spoedig uitgeblust,

Als d' avondstonde nadert,
De rozestruik ontbladert,
De levenslusten dooft
En hoop aan 't hart ontrooft,

Is 't leven dan te leven waard?

Wat is ons leven hier op d' aard?
Ach! waartoe dient het vragen!
Zeg, hoort gij niet dat klagen,
O'er al dat kruisen dragen?
Wier hoop en levenslust
Door eind'loos wee geblust,
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En met het hoofd gebogen,
Niet opzien naar den hogen,
Maar moed'loos, schoon bedaard,
Om ruste vraagt in d' aard,

Zeg, is dan leven 't leven waard?

Wat is ons leven hier op d' aard?
De luiaard zal u zeggen,
Het 's niet voor ploeg en eggen,
Maar om mij neer te leggen,
En lekker uit te rust,
Zolang het mij gelust,

Waarom mij moe te werken?
Het zal mij niet versterken,
Het leven is de straf,
Die Adams val ons gaf.

Is 't leven dan te leven waard?

Wat is ons leven hier op d' aard?
Wil 't de verkwister vragen,
Hij zegt, laat d' arme klagen,
Voor mij is 't enkel jagen
Naar vreugde en genot,
Die anders denkt, is zot.

Waarom het hoofd gebogen,
Met tranen in de ogen,
Al treurende zijn baan
Door 't leven hier te gaan?

Is anders te leven, het leven wel waard?

Wat is ons leven hier op d' aard?
De dronkaard zegt, te drinken,
Met volle glazen klinken,
Tot men in 't graf zal zinken.
De gulzigaard zegt, neen!
Bij al de tegenheen,

Die 't lot ons hier doet dragen,
Geeft goed gevulde magen,
Trots al des levens wee,
Ons nog het meeste vree.

Wat anders is ons 't leven waard?
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Wat is ons leven hier op d' aard?
Een komen en weer scheiden,
Veel hopen en verblijden,
Maar ook veel strijd en lijden.
En heeft niet eens te recht
Ook Salomo ons gezegd,

Slechts ijdelheid is 't leven,
Want al ons werken, streven,
Hoe edel ook en groot,
Het eindt toch met de dood.

Zeg, is dan 't leven hier op aard
Voor ons ook nog te leven waard?

Een vraag aan Engeland in 1900-1902.

Eng'land! O Eng'land! aai, zeg het mij toch,
Wat is toch uw doel met deez' bloedige strijd?
Hebt gij uw mensheid de boze verkocht?
Dat gij ons land zo met bloed hebt ontwijd?

Is 't u te doen slechts om grootheid en macht,
Wilt gij de meester hier spelen alleen,
Dat gij zo 't recht van de kleine verkracht,
Zijt gij dan nog met uw deel niet tevreên?

Hoort niet de aard, voor ons allen gemaakt,
Reeds voor een deel tot uw vorstlik gebied?
Waarom dan 't Recht van de kleine gewraakt?
Waarom dan toch, laat gij zijn ooilam hem niet?

Zeg, is het slechts lust naar meer schatten en goud,
Dat u doet haken naar andermans goed?
En in uw tempel voor Mammon gebouwd
d' Altaren verft met uw broederens bloed?
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Is onze God dan uw God ook niet meer?
Kiest gij het kalf, door Aäron gemaakt?
Mint gij het gele metaal dan zo zeer,
Dat gij daarvoor tans het recht zo verzaakt?

Dat gij de waarheid zo schand'lik verkracht,
Leugen en laster verheft op de troon,
Dat gij uw naam, eens geëerd en geacht,
Zelf nu vernedert tot spot en tot hoon?

Eng'land! O Eng'land! ontwaak uit uw nacht,
Rijkdom en macht maakt een volk nog niet groot,
Weet! die het recht en de waarheid verkracht,
Vindt steeds zijn straf in een roemloze dood.

Zijt gij niet zelf op uw vrijheid belust?
Boogt gij de nek ooit voor 't trotste geweld?
Waar is de Brit, die lafhartig berust,
Als ooit die schat in de boei werd gekneld?

Gunt gij dat recht, door u zelf zo geacht,
En als een heil'ge recht u betrouwd,
Dan niet aan and'ren? Wie gaf u de macht,
Dat gij de broeder als minder beschouwt?

Strijdt niet de Boer, door u tans zo verguisd,
Ook voor de schat, door u zelf zo bemind?
Waarom dan tans met hem wapens gekruisd?
Of heeft slechts haat u de rede verblind?

Waar is de reên voor deez' bloedige strijd?
Kond' het niet zijn in der minne geschikt?
Moet dan ons land zo door bloed zijn ontwijd?
't Recht zo verkracht en waarheid verstikt?

Zijt gij dan doof voor der wezen geklag?
Laat u de tranen der weduwen koud?
Slacht gij uw zonen voor goud en voor macht?
Hebt g' u een tempel voor Moloch gebouwd?
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Eng'land! o, Eng'land! wees weder u zelf,
Volg niet de stem die u leidt ten verderf,
d' Waarheid staat vast als hemelgewelf,
't Recht zal steeds leven, slechts onrecht dat sterft.

Richt u weer op en wees edel en goed,
Schud al wat laag is en slecht van u af,
Leen niet het oor aan het snode gebroed,
Wier zelfzucht slechts leidt tot een roemloze graf.

Reik aan de Boer weer de palmtak van vreê,
Gun hem zijn vrijheid, zijn heiligste goed.
Denk aan de ellende, de smarten, het wee,
Stort zo niet langer onschuldige bloed.

Zijt gij het volk, dat beschaving verspreidt?
Steeds elke Natie de les daarin leest?
Zorg dan dat gij niet die leer zelf ontwijdt,
Handel als Christen naar waarheid en geest.

Gun aan de Boer ook zijn recht van bestaan,
Eis niet de aard' voor u zelven alleen.
Denk aan de straf, die gij niet kunt ontgaan,
Als gij Gods wetten zo snood hebt vertreên.

Zo'n verwenste vlooi!

Tante Fijtjie van Brakel,
Na 'n vreeslik gekakel,
Of, - zeg maar, - spektakel,
Viel eind'lik in slaap;

Terwijl reeds oom Japie,
Zij noemde hem ‘Schapie’,
Of soms ook wel haar ‘Apie’,
Reeds snorkte als 'n paap.
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Tant' Fijtjie was goedig,
Ook somtijds zachtmoedig,
Maar ijs'lik volbloedig,
Als die drifte haar pak,

En dan was oom Japie
Nie langer haar ‘Schapie’,
En minder nog ‘Apie!’
Maar ‘ou schobbejak!’

Die twist was begonne
Om die ou, - onbezonne,
Haar zei dat kanonne
Veel verder kon schiet

Dan pistool of gewere,
Hij kon dit bezwere,
En zij moest dit probere
Als z' vlooie weer ziet.

Pas had hij gesproke,
Of d' vree werd verbroke
Deur 'n vlooi, die kwam spoke
En haar beet in die been.

Zij deed eerst een trekkie,
Gaf haar vinger een lekkie,
Bracht dit zacht naar die plekkie,
Net zo vlak op haar scheen.

Groot was haar verlange,
Die vlooi nou te vange.
Hoe gloeide haar wange,
Toen ze wreef aan haar been.

Dan, hoe ze mag grijpen,
Haar nagels mag slijpen
Door wrijven en knijpen,
Die vlooi was al heen.

‘Hier Japie! jou rakker!
Jou langzame stakker!
Jij is moes nog wakker?
Steek d' kêrs hier gauw op.
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Ik kan nie meer houwe,
Mij zo te laat knouwe,
En stukkend te kouwe,
Dit trek naar mijn kop!’

Oom Japie die bromde
Bij zichzelf al, ‘Verdomde!’
Maar die vloek die verstomde
In die ouman zijn mond,

Want reeds uit haar snoetjie
Klonk, ‘Ouwe trapzoetjie!
Hij 's nou op mijn voetjie,
Kijk goed nou maar rond.’

Oom Jaap ging nou zoeke,
Onder bromme en vloeke,
In rokke en doeke,
Naar die satanse vlooi.

‘Jaap! blijf uit mijn rokke,
Laat staan ook mijn sokke,
Hij is al vertrokke,
En zit in die kooi.’

Uit zucht, zich te wreken,
En zonder te spreken,
Deurzocht hij nou deken
Zowel als kombaers.
Dan, hoe hij mag kijken,
Geen stipje gaf blijken
Op 'n vlooi te gelijken,
Bij 't licht van de kaers.

‘Loop heen!’ riep Tant' Fijtjie,
Zo kwaad als een gijtjie,
Nadat zij een tijdjie
Dit aan het gekijk;

‘Jou dooie komkommer!
Jij's driemaal nog dommer
Dan 'n blauwvlieg of brommer,
Zo's dit ver mij lijk.’
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‘Maar d' kêrs brandt zo donker!’
Sprak d' ou, ‘dat geen jonker
Bij zijn doffe geflonker
Een vlooi ooit kan zien;

En dit is zo zeker,
Als dat geen ap'theker
Jou 'n pil uit een beker
Te slukke zal bien.’

‘Jull' mans is groot-praters,
Die vol zit met flaters,
En net zo's Kapaters
Voor alles moes bang!’

Riep zij weer. ‘Zelfs vlooie,
In rokke of plooie,
Ja zelfs in die kooie
Kan jul nie eens vang!’

Zo riep zij, kwaadaardig,
Wijl hij weer, slagvaardig
En diep verontwaardig
Met een troef was gereed.

En zo te'en malkander
Wierp de een naar de ander
Wat ons noem, een uitbrander,
En 't vuur werd zo heet.

Totdat z' alle beiden,
Vermoeid van het strijden,
Wel uit moesten scheiden,
O'erweldigd deur vaak,

Op 't einde al grommend,
Al steunend en brommend,
Op 't laatste verstommend,
In slaap zijn geraakt.
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Aan de Vrijstaters en Transvalers.
Geschreven bij het uitbreken van de oorlog.

Neen! 'k wanhoop nog niet aan mijn volk!
Als 'k zie, hoe Vrijstaat en Transvaal
Uw kleine hoopje, zo vol moed,
De kreet ‘Te wapen!’ heeft begroet,
Om voor de vrijheid al hun bloed
Te storten, of te zegepraal!

Zo vol van moed! zo eensgezind!
Geen een die mort, noch klaagt of weent,
Zie 'k mannen daar, reeds grijs van haar,
Zelfs kind'ren, nog geen vijftien jaar,
Vol moed, niet vrezend voor gevaar,
Saam onder vrijheids vlag vereend!

Die vrijheid van hun dierbaar land,
Met bloed en tranen duur gekocht,
In menig harde strijd,
Ruim vijftig jaren, God, wat tijd!
Verdedigd, d' overmacht ten spijt,
Die hen die schat t' ontroven zocht.

En nu alweer op nieuw bedreigd,
Door 'n snode Mammon-dienaars tal,
Die 't Britse volk gans heeft misleid,
Door leugens in het rond gespreid,
En lagen, lang al voorbereid,
Voor d' arme boeren, tot hun val.

En 't groot en edel Britse volk,
Dat altijd zó het onrecht haat,
Gaat met die leugensprekers mee,
Vertrapt d' olijftak van de vree,
En brengt o'er volk en land een wee,
Van 'n kleine vrije Boerenstaat.
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Dat Eng'land! dat zo machtig is,
Dat werelddelen aan zich hecht;
Waar grote volken weif'lend staan
Met hem de kampstrijd aan te gaan,
Daar breekt Transvaal en Vrijstaat baan,
Vertrouwend' op hun God en 't recht.

Dat machtig volk! dat grote rijk!
Dat altijd zo op fairplay roemt,
Vertreedt die leus tans met de voet,
Zendt legermachten uit met spoed,
Om t' roven 't éénigst, heilig goed,
Dat d' arme Boer zijn vrijheid noemt.

De zucht naar macht, de lust naar goud
Verdoofde 't edel rechtsgevoel,
En maakt tans van dat grote volk,
Weleer van 't heilig recht de tolk,
Een monster uit des afgronds kolk,
Dat roverswerk slechts heeft tot doel.

Hoe of deez' strijd nog enden zal,
Weet God alleen, die 't al regeert!
Of macht hier winnen zal, of 't recht,
Dat wordt alleen door Hem beslecht,
Die nooit de zwakke hulp ontzegt,
En ijd'le trots zo vaak verneert.

Op Hem vertrouwt die kleine schaar,
Die tans voor vrijheid vechten gaat,
Niet stout op eigen krachten roemt,
Zich niet vooruit verwinnaars noemt,
Zijn vijand niet vol haat verdoemt,
Maar zich op God en 't recht verlaat.

1899.
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Breng deez' boodschap aan mijn moeder.

Breng deez' boodschap aan mijn Moeder,
O'er de zee van 't verre oord.

't Zal haar hart van vreugd doen kloppen,
Als zij weder van mij hoort.

Och, hoe vloeiden hare tranen,
En hoe deed haar 't harte zeer,

Toen zij bij het afscheid zeide:
Licht zie ik u hier niet weer.

Breng deez' boodschap aan mijn Moeder,
't Zal haar hart tot blijdschap zijn.

Zeg haar, dat haar stille bede
Is verhoord, zo wel als 't mijn.

Zeg haar, dat haar zegenbede
Mij omzweeft al waar ik ga,

En dat ons geliefde woning
Mij terug zal zien weldra.

Breng deez' boodschap aan mijn Moeder,
Zien w' elkaar al hier niet weer,

Dan toch zekerlik daar boven
Bij onz' aller God en Heer,

Waar geen scheiding meer zal wezen
En slechts liefd' en vrede woon.

God schenk' zegen aan mijn Moeder
En behoed' haar enig' zoon.

Vrij vertaald uit het Engels.

Die leeuwe-jacht op een katel.*)

Hoor vrinde, ik wil jul een storie vertel,
Nog een uit die goeie ouw tijd,

Toen die Leo's in troppe nog rond het geloop,
En mense en vee, zo's hull' zeg, bij die hoop,
Voor plezier net, soms dood het gebijt.

*) Een houten bedstede.
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Toen het een dag Jan Kromvoet, met Okkert en Gijs
Van Dale, en Jurie Oustroop,

Naar Transvaal toe gerij, om daar groot wild te jag,
En al wat hul doodschiet, die vel af te slag,
Om dit in die Kaap te verkoop.

Twaalf donkies, mooi vet, het die wage moet trek,
Die goed is wel klein, maar tog sterk,

Daar meê rij hul voort, en schiet wat hul kan,
Zo groot wild als klein, wijl die velle daarvan
Wordt gezout, en nog verder bewerk.

Na zes weke rij, was hul eind'lik nou daar,
Waar die grootwild moes dwaal in die rond,

Zul 't daar olifants geschiet om die tande te krij,
Rhenosters, om sjamboks van zijn vel te kan snij,
Ook kameelperds om h'l velle zo bont.

Zul het lekker geleef daar, gezond en ook vrij,
Speel hul, zo's ons zeg, daar die baas,

Die veld daar was groot, zul kon schiet waar hul wil,
Geen plaas was nabij, waar die boer om een gril
Met hul zou kom twist zoek of raas.

Maar wijl hul zo leef als in Abraham's schoot.
Werd een dag hul vrede verstoor,

Want 'n leo, brutaal, voor hul schiete nie bang,
Het een uit die span van hul donkies gevang,
Dit verscheur toen, of zeg maar, vermoor.

Die wachter verschrikt, en met oge zo groot
Als appels, het dit kom vertel,

Die vier stuks het hierop vergaad'ring gehou,
Toen besluit, eerst die donkie zijn lijk te beschouw,
En dan d' leo te schiet om zijn vel.

Die wachter die breng hul 'n steil kloof nou in,
Een donkie lag daar op die plek,

Een groot zwarthoutboom groei zo schuin uit een krans,
Vlak boven die lijk net. ‘Wag! hier is 'n kans!’
Riep Jan, ‘om die leo te betrek.’
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‘Mijn plan is, ons moet nou die katel gaan haal,
Waarop ons 's nachts slaap in die wa,

Dit maak ons goed vast aan die boomtak al hier,
Vlak boven die lijk van onz' arme ou dier,
Wat geen leo nou ooit weer zal pla.

Dan klim ons vier stuks, als die donker gaat val,
In die boom, en leg ons daar neer

Op d' katel, en hou ons gewere gereed,
En als hij dan kom om die donkie te vreet,
Maak ons op die plek, hem daar zeer.’

Die plan was heel goed, en zul stem daarmee in,
Wijl zo als gezegd, werd gedaan,

En pas was dit a'end, of ons vier stuks, mooi bang,
Zit reeds op die katel, wat zwaaiend daar hang,
Vol angst hoe dit verder zou gaan.

Zo kijk zul en wag, maar geen leo wat nog kom,
Zul begin al te gaap deur makaar,

Toen Gijs zeg, ‘Die stil zit geef moes ver ons vaak!
Laat drie zo lang slaap, en een maar blij waak,
Om die beurte, dan val dit nie zwaar.

En gewaar hij die leo, dan stoot hij ons aan,
En zeg maar net, Kerels! hij's daar!

Dan schiet ons hem neer, op ons dooie gemak,
Want hier op die katel kan hij ons nie pak,
Ons zit hier moes buiten gevaar.’

Die raad vond elk goed, want net in een wip
Snork Okkert en Jan dat dit kraak,

En Jurie daarbij, val ook same gauw in,
Wijl Gijs zelf een tijdjie zijn slaap nog o'erwin,
Maar gauw ook vergeet om te waak.

Maar nie lang moes hierna, of neef Okkert schrik op,
Hij hoor een geknars en gevreet,

Loer gauw nou naar onder, en wat ziet hij daar?
Twee leo's druk bezig om saam met makaar
Ou donkie zijn lijk op te eet.
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Hij stoot nou ver Jan, en die ander twee aan,
Die verschrik ook naar onder nou kijk,

En daar, bij die lich van die heldere maan,
Ziet zul hoe die diere te keer daar blij gaan,
Met die o'erschot van donkie zijn lijk.

Die gewere gegrijp, wou hul almaal gelijk,
Op die leo's daar, los nou gaan brand,

Doch hoe hul gemaak het, kan ik jul nie zeg.
Maar 'k denk, zul te veel op een hoop daar gaan leg.
Te zaam op die katel zijn kant.

Toen jij, kraks! net maar hoor, want die tak het gebreek,
Waar die katel aan vast was gemaak,

En die vier stuks stort af, net's van boo uit die luch,
En Jan val zo vlak op die een leo zijn rug,
- Zo's hij zeg - dat zijn ribbe zo kraak.

Neef Jurie het net op die donkie geval,
Wat die leo's al glad het verscheur,

Wijl Okkert en Gijs, deur die schrik in die knijp,
Die onder ou leo aan die stert het gegrijp,
Wat hul eerst, toen hij brul, het bespeur.

Maar die diere ook zelfs, het zo vinnig geschrik,
Dat hul brullende vlug daar van daan,

Zo dat jij net bossies en struike hoor kraak,
Toen hul vluch, en die vlees, wat zo lekker hul smaak,
Van ou donkie, voor goed daar laat staan.

Maar toen nou ons vier stuks bekom van hul schrik,
En gaat denk, als die leo's nou draai,

Om weer naar die vlees van ou donkie te kom,
Want dikwels keer zul naar hul prooi moes weer om.
Dan is ons hier net naar ons maai!

Zul storm nou almaal gelijk naar die boom,
Die alleen hul kon red uit gevaar.

Zo grijp zul die stam nou en klauw daar aan vas,
Maar d' een trek die ander weer af bij zijn jas,
Wijl hul soebat en vloek deur makaar.
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Van die schrik het hul zelfs die gewere vergeet,
Op die grond daar nog almaal gelaai.

Neef Jurie die vloek, en neef Okkert die kerm,
Wijl Gijs weer die Heer smeek Hem toch te ontferm,
En die angst Jan zijn oge verdraai.

Maar eind'lik was almaal dan toch in die boom,
Waar zul tot dit dag werd moes wach,

Doch daarbij gezweer het, wat ook al gebeur,
Al werd al hul donkies deur d' leo's verscheur,
Zul nooit weer op katels gaan jach.

Gelukwens aan een jonge paar,
De Heer J.T. en Bruid. (Telegram 17.4.07).

Leef met elkaar,
O jonge paar,

Gelukkig saam nog menig jaar,
En zo als 't hoort,
Breng spruitjes voort,
Naar 's Heren woord,

Van d' echte Afrikaander soort.

Het jingodom.

Groot te praten, hoog te springen,
't Houden van vergaderingen,
‘Rule Brittannia’ te zingen,
Met nog and're gekke dingen,
Is de trek van 't Jingodom.

Melt Brink, Nationale en Afrikaanse gedigte in Kaaps-Hollands. Bundel A



139

Eigen glorie uit te kraaien.
Aller rechten te verdraaien,
Met de armen hoog te zwaaien,
Zich met whisky te o'erlaaien,
Is de lust van 't Jingodom.

Heel de wereld te beheren,
's Naasten goed'ren te begeren,
And'rer land te annexeren,
Of 't ten minste te proberen,
Is de wens van 't Jingodom.

Voor de Mammon laag te bukken,
't Goud, zowel aan schijf als stukken,
Aan een ander te ontrukken,
Om het zelf dan in te slukken,
Is de deugd van 't Jingodom.

Van hul dapperheid te praten
Tegenover and're Staten,
Schoon zij 't slagveld meest verlaten
Met hun kousen vol van gaten,
Is de moed van 't Jingodom.

1893.

Wat is een jingoe?

Oom Klaas, wat is een jingoe toch?
Of hoe zo'n kerel heet.

Ik het zoveel van hem gehoor,
Dat ik dit graag wil weet?

Een jingoe, Neef, dit is een mens,
Wat graag die baas wil speel,

En alles voor hem zelf wil hê
Maar niks wil mee gaan deel.
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Hij wil jou goed, hij wil jou goud,
Jou land, ja nog veel meer.

En als jij hem nie goedschiks geef,
Gaat hij die annexeer.

Hij hou van grootpraat en van poch,
En kan net alles doen.

Maar als jij op zijn huid hem geef,
Dan kruip hij in een schoen.

Hij 't altijd recht, in wat hij doet,
En trap steeds in die spoor,

Al wordt ook door zijn zucht naar macht
Zijn evenmens vermoor.

Waar hij die gele goud ziet blink,
Daar raak zijn kop op hol,

Hij roof, hij steel, en voor jij weet,
Zit al zijn zakke vol.

Hij 's dapper op die oorlogsveld,
En maak daar groot geruch,

Hij 's overwinnaar waar hij vech,
Al het hij ook gevluch.

Hij is net als die keffertjies,
En kan geweldig blaf,

Maar komt daar net een grote hond,
Dan vluch hij op een draf.

Maar wat nou nog die mooiste is,
Hij blaf dán hard en lang,

Wanneer hij op een plek eerst is,
Waar niemand hem kan vang.

In 't kort, een jingoe, lieve Neef!
Is wel een mensekind,

Doch een, waar een kwart mens van is,
Maar drie kwart niks als wind.

1894.
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Bruilofts-vers.
Geschreven voor het Huwelik van de Heer J.P.L.V...... t metMejuffr.
V...... t, 1912.

Dus hebt gij, waarde vriend, 't Gebod ook al gelezen,
‘Het is de mens niet goed hier gans alleen te wezen.’
Maar wel zijn dure plicht, te kiezen zich een maat,
Want zo hij dit niet doet, verzint hij kattekwaad.
En om zich voor de straf dier zonde te bewaren,
Blijft hem geen uitweg o'er dan spoedig maar te paren.
Want ziet hij niet alom, elk vogel, ieder dier,
Van af de olifant tot d' allerkleinste mier,
Zodra de min hen drijft, in scheuren en in hoeken,
In bos, op berg en dal, hun uitverkoor'nen zoeken?
Als dus het stom gediert' bezwijkt voor minnepijn,
Zal dan de mens alleen, een koude ijsklomp zijn?
Hij, met verstand en hart, tot minnen slechts geschapen,
Zal toch niet minder zijn dan d' olifant of apen?
O neen! dit is gewis de min die hij gevoelt,
Is ed'ler dan de drift, die 't dierehart doorwoelt.
Hij is voorzichtiger, kijkt beter uit zijn ogen,
Omdat hij anders mint, en niet wil zijn bedrogen.
Dies dwaalt hij soms lang rond en kijkt naar alle kant,
Vol vreze, dat hij licht zijn vingers zal verbrand.
Of lievers, zo's hul zeg, een blauwe scheen zal lopen
Van haar, aan wie hij zich graag vast zou willen knopen.
Zo neemt hij soms een stap, maar springt dan even vlug
Gelijk een kat die schrikt, weer van zijn prooi terug.
Gaat zo een lange tijd al weif'lend ommedolen,
Tot hij de maagd dan pakt, die 't hart hem heeft ontstolen,
En is het eerst zo ver, en heeft hij 't ja-woord beet,
Dan stuit geen duivel hem, en wordt zijn bloed zo heet
Als 't water in een pot, waaronder vuur ontstoken,
En reeds voor uren lang het borrelend heeft doen koken.
Hij wordt dan driekwart mal, en vreest voor geen gevaar,
Beklimt de steilste berg net op een wenk van haar,
Springt in de afgrond neer met blijde zielsverrukken,
Al loopt zijn nek gevaar, om 'n bloem voor haar te plukken.
Ja, zal met groot pleizier zelfs op zijn kop gaan staan,
En flikkers in de lucht met bei zijn benen slaan.
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Want niemand is in staat tot zulke gekke streken,
Dan 'n jonkman, erg verliefd, 'k weet ook er van te spreken.
Dus, erg verliefd te zijn, heb ik al lang ontdek,
Is 't enigst woord dat past, of rijmt, op stapel gek.
Ik g'loof niet dat er een, die 't leven heeft bekeken,
En ook al is getrouwd, mij tegen zal gaan spreken,
Wat of de meisjes doen, wanneer ook hen het hart
Klopt voor een jonkman, fief, van pure liefdesmart,
Dat zeg ik liever niet, al zou ik het ook weten,
Licht word ik, als 'k het zeg, voor 'n lasteraar versleten.
Ook zijn de meisjes met hun liefde zo geheim,
Dat stapelgek bij hen nooit op de min zal rijm.
Net dit slechts, 'k weet daarvoor zal mij geen meissie laken,
Is dat eens minnaars kus hun lekker steeds zal smaken.
Maar kom! het 's nu genoeg, ik draai het blaadje om
En spreek nu liever recht tot Bruid en Bruidegom.

Gij beiden zijt nu saam verbonden,
En met het huweliks-koord omwonden,
Misschien zal menig zeggen ‘touw’,

Maar 't klinkt niet mooi, het zo te noemen,
Ik zal dus liever 't woord verbloemen,
En zeggen, gij zijt man en vrouw.

Van nu zult g' al uw levensjaren
Te zamen in het bootje varen,
Dat gij van daag zijt ingetreên,

En al de wisseling die 't leven
U zeker op de reis zal geven,
Ook samen voelen in gemeen.

Wel, wat u ook moog overkomen,
Ten spijte van uw zoete dromen,
- Deur jonge harten steeds gewenst -

Mocht g' op de Hope steeds blijf bouwen,
En nimmer wank'len in 't vertrouwen
Op Hem, wiens macht is onbegrensd.

Zijn hand geleide u door dit leven,
Zoveel het kan, langs bloemendreven,
Maar zo Hij het ook nodig acht,
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Een droeve kelk u te doen drinken,
Die u de moed soms doe ontzinken,
Dan schenk' Hij u tot dragen kracht.

Want dit is zeker, wisselingen
Die zullen u hier staag omringen
En hullen u het pad in nacht.

Doch, wel U! als gij bij uw zorgen,
Hoe lang ook 't licht hier blijft verborgen,
Geduldig op de morgen wacht.

Dat waarheid blijke in heel uw handel,
Oprechtheid in uw levenswandel,
En wees tevreden met uw lot.

Laat d' eenheid steeds uw huis besturen,
De liefde uw beider hart versieren,
Want waar de liefde woont, woont God.

Blijft u die deugden steeds verzellen,
Dan zal, wat zorg u ook komt kwellen,
Uw levensweg hier veilig zijn.

En ziet gij eens met vreugd de baken
Aan 't einde van uw reis genaken,
Verlicht door 's Hemels zonneschijn.

Komt, vrienden, vrolik dan geklonken,
Op 't welzijn van dit paar gedronken,
Die tans vol hoop hun huw'liksschuit

Zijn ingetreên, om op de baren
Verenigd saam te blijven varen,
Tot hun de Schipper zegt: ‘Stap uit!’

Aan het Transvaalse volk.
(Bij hun oprukken in de Oorlog tegen het Kafferopperhoofd
Secocoeni, onder Z.H.E. de President T.F. Burgers.)

Vrienden in het verre Noorden,
Loten van dezelfde stam,

Die eens hier in Zuider oorden
Levensgroei en oorsprong nam.
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Die de toortsen heeft ontstoken
Van de gulden vrijheidszon,

En de kluisters heeft verbroken
Van het trotse Albion.

Ed'le mannen, vrijheidshoeders,
Die een zelfde band verbond,

Zonen van dezelfde moeders,
Telgen van dezelfde grond.

Steeds nog wordt mij 't hart bewogen,
Als ik van hun daden lees,

Mij die helden roep voor d' ogen,
Zo vol moed en zo vol geest.

Zij, die moedig, zonder klagen,
Rust, gemak, en have en goed

Op des vrijheids altaar lagen,
d' Armoe koos voor overvloed

Gij dan, o mijn landgenoten,
Zonen van Zuid Afrika,

Uit die helden voortgesproten,
Volgt dier ed'len voorbeeld na.

't Land, veroverd door hun vanen,
Dat betaald is door hun bloed,

En doorweekt is met hun tranen,
Zij u een geheiligd goed.

Woeste horden van barbaren
Hebben tans die grond ontwijd,

En door plund'rend rond te waren,
Angst en schrik alom verspreid.

Tans, nu eer en plicht gebieden,
't Vaderland u roept ten strijd,

Wie zou tans als lafaard vlieden?
Wie, die 't land zijn arm niet wijdt?
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Ja, ik ken u, landgenoten,
Nog zijt gij uw vadren waard,

Moedig zult ge 't zwaard ontbloten,
Strijden gaan voor hof en haard.

Nog zweeft u de gruweldaden
Van een Dingaan voor de geest,

Die uw vadren wreed verraden
En ten gesel is geweest.

Op! Transvalers, dapp're zonen,
Toont u uwer vad'ren waard.

Op! laat u niet strafloos honen,
Toont dat gij niet zijt ontaard.

Volgt dan eensgezind, uw vanen,
Blijft volharden tot het end,

Laat deez' leus nu weg u banen:
‘Voor ons land en President!’

Ga in Gods naam, al mijn beden
Voor de zege in de strijd,

Die door u ginds wordt gestreden,
Zijn van harte u gewijd.

Hij, de Rechter onzer daden,
De bestierder van ons lot,

Die ons leidt op onze paden,
Onze Vader, onze God,

Zij uw Raadsman en Geleider,
Als de zeeg' u tegenlacht,

Zij uw Redder en Bevrijder,
Als gevaar of dood u wacht.

1876.
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Die gevoelens van een Jingo-Engelsman.
(Van die kapitaliste soort.)

Ik is een zeun van die Engels' Volk,
Die grote, macht'ge natie!

Die overal zijn vlag gaat plant,
En houdt van annexatie.

Die net ons zelvers houdt voor goed,
Maar and'ren voor pakkasie;

Die dapper op die slagveld is,
En groot ook van couragie,

Die stout aan elk in 't rond verkondt,
Met vreeslik groot omrasie,

Bij vlaggewaai en handgezwaai,
En luide acclamatie,

Dat nooit de Brit een slaaf zal zijn,
Maar o'eral speelt die baasie;

Al krijg hij ook, wat soms gebeurt,
Goed op zijn takelasie,

Zo dat hij op die loop moet gaan,
Gelijk een bange haasie.

Ons tel dit nie, want moet ons vlug,
Ons doet dit met zo 'n gratie,

Dat iedereen nog zeggen moet,
‘Zul vlug nog vol couragie!’

Ja! d' Engelsman, wie kan ontken?
Ik spreek met moderatie,

Omdat ons Volk nie houdt van poch
Of zelf-glorificatie.

Dus wat ik zeg, is waarheid puur,
En zonder affectasie,

Die overtuiging is de vrucht
Van veel de-liberatie,

Die zegt, ons Volk bij hoger hand,
Staat onder patronatie,

En is bij Hem, die 't al regeert,
De uitverkoren natie.

Want is onz' meesterschap op d' aard
Nie een bewijs van gratie?
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Neem, om dit nou zo op te noem,
En slechts voor supportasie,

Ons 's baas, al hier in Afrika,
Een grote deel van Azie,

In Canada, Australia,
Daar waait onz' vlag met gratie,

En op die meeste eilande
Het ons die supprematie.

Op zee, zoals een ieder weet,
Dit is geen assumatie,

Wanneer ik ons daar meester noem,
Of d' allergrootste baasie.

Ja kijk, ik zeg dit zonder vrees,
Voor enig refutatie,

Ons is die Zon en middelpunt,
Van d' aardse constellatie,

Ons zend beschavings strale uit,
O'er elke volk of natie,

Ons 's Christelik van kop tot teen,
Zo's blijk bij elk' occasie,

Want aan de broeder, groot en sterk,
Bewijs ons toleratie,

Ja buig zelfs uit ontzag voor kracht,
Voor hem vol humiliatie,

En vraag, als het niet anders kan,
Nog om zijn pardonatie,

Al heeft ons recht, dan zeg ons toch,
Dit's om conciliatie.

Is dit nie braaf? ik vraag dit elk,
Zó te vergeef met gratie?

Maar 'n kleine die parmantig is,
En spreekt van protestatie,

En als ons hem die wette stel,
Nog staat op replicatie,

Behandel ons in geen geval
Met veel consideratie,

Maar houd, zo's men 't een zondaar doet,
Nog eerst een predikatie,

Die hem de vrucht'loosheid bewijst
Van al zijn obstinatie.
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En zeg tot slot, nou straf ons jou
Daarvoor met annexatie.

Aan grote volke geef ons 't recht,
Te vraag om arbitrasie,

Maar 'n kleine die ontzegt ons dit,
Teeno'er ons eigen natie.

Waar is dan 't volk, dat treden kan
Met ons in comparatie!

Wie heeft er zoveel zelfgevoel,
En ed'le aspiratie?

En wie toch op onz' wereldbol
Verwekt er meer sensatie?

Welk volk werd zo deur handel rijk,
Of zeg maar, speculatie?

Schoon menigeen ons tegenwerpt,
Dat het slechts door foppasie

Geschied is, die ons eigen werd
Door lange praktisatie.

Maar dit is niks dan schenderij,
Of, - zegge maar - fantasie!

Waarvoor hul geen bewijze het,
Of enig affirmatie.

En dan, welk volk, ik vraag het elk,
Glad zonder hesitatie,

Die heeft, en volgt een politiek,
Van meerder toleratie?

Schoon men ook weer, - en slechts uit spijt
Zegt, - 't is vol draaierasie.

Maar waarom? slechts uit nijdigheid,
Maak zul zo 'n accusatie,

Hul domheid, om ons na te volg,
Drijf hul tot desperatie!

En daarom laat ons hul maar praat,
Zelfs zonder protestatie.

Ons het hul moes nie nodig nie,
Voor hulp of supportasie,

Want waar 's een rijk, zo uitgebreid,
Als die van onze Natie?

Waar o'er de zon nooit onder gaat,
Maar schijnen blijft vol gratie.
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Waar blijft de Griek tans en Romein?
Waar Babels grote natie?

Zul's als een meteoor vergaan,
Of als een zeep-bel-blaasie.

Hul roem, zo groot, was kort van duur,
Hul grootheid een fantasie.

Wat op geen hechte grondslag rust,
Is ook van geen duratie.

Maar waardoor werd ons volk zo groot?
Ik zei straks, speculatie!

Dit 's zeker zo, maar onze kracht
Bestaat in exploratie

Van 't land, zo wel als van het volk.
Wil jul een explicatie?

Ik kan jul dit gemakk'lik geef,
Zelfs zonder practisatie.

Als ons een land geëigend het,
Voor ons, door annexatie,

Door lust naar 't goud daar in de grond,
- Die vrees'like temtatie! -

Dan neem ons eerst die goeie boek,
Lees hul een predikatie.

En is dit klaar, dan roep ons uit,
Kom Theunis! kom Jan Klaasie!

Jul kele is gewiss'lik droog,
Kom, drink nou eerst een glaasie,

Die whiskey is een goeie drank,
Hij geef jul gauw couragie!

En is hul warm, dan hou ons eerst
Nog lekker conversatie.

En dans daarna die horrel-pijp,
Met Eva, Trijn en Spacie.

Want kijk, ons volk, uit zucht naar goud,
Geef niks om klas'ficatie,

Geel, wit of zwart is 't zelfde steeds
Bij onze ed'le natie.

En na die danse zoen ons woest
Voor Eva, Lijs en Gazie,

Want zelfs hul geur, hoe sterk dit ook
Mag pleit, voor fumigatie,
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Neem ons, als 't net maar voordeel geeft,
In geen consideratie.

Al zeg die Dutchmen, ons is laag,
Om zo voor speculatie,

Of vuil gewin ons te verlaag,
En met die zwart pakkasie

Als broers en zussies om te gaan!
Dit doet bij hul geen baasie.

Want zwart-goed is van Cham's geslacht,
En nie van hulle natie.

Ons stoor ver ons toch niks daar aan,
Die zoene van ou Spacie,

Al is haar lippe dik en zwart,
En slijmerig bij occasie,

Smaak net zo lekker en zo zoet,
Als die van Blanche of Gracie,

Want elke zoen van zo 'n ou meid
Is slechts uit speculatie.

Daarvoor moes koop zul dan ons goed,
En noem ons ‘Lieve Baasie!’

En wie, als hij zijn zak kan vul,
Blijf staan in contemplatie?

En zeg, ik neem die zaak nog eerst
Hier in consideratie.

Die zo doet, moet een gek wis zijn,
Of dom, gelijk een haasie,

En wordt ook niet door ons geacht
Als man van educatie.

Want weet, ons volk eert slechts een God,
Voor wie ons knielt vol gratie,

En die God is het gouden kalf,
Voor 't eerst gemaakt in Azie,

Door Aaron, voor het joodse volk,
Verzot op speculatie,

Van hul het ons dit o'er geërfd,
Met elke variatie.

Ons breng hem offerande toe,
Kniel voor hem vol ecstasie,

En bid: ‘Wees lang, o gouden kalf!
Nog d' afgod van ons natie!’
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Ofschoon ik nie alleen met spijt,
Maar ook vol alteratie,

Moet zeggen, velen van ons volk
Lij aan een soort fantasie,

En predikt, dat slechts eerlikheid
De roem maakt van een natie.

Ook dat oprechtheid beter is
En langer van duratie,

Dan vuil gewin, die d' ondergang
Reeds was van menig natie.

Doch, in mijn oog, is dit maar net
Een gekke redenatie,

Die in praktijk geen steek kan hou,
Noch deugd bij speculatie.

Wijl dit jou maag noch zak zal vul,
Hoe prachtig ook d' oratie!

Want als jij daarvan leven moet,
Dan krijg jij geen bagagie

Voor 't leven hier, en raai ik jou,
Neem dan maar gauw passagie

Naar gindse beet're wereld toe,
Want geen continuatie

Noch uitstel geef ou maag're Hein,
Hij volg zijn procuratie.

Ontscheur jou aan jou liefste hier,
Verbreek jou takelasie,

En maak een einde aan jou pret,
Of zeg, jollificatie.

Dan stap jij uit jou ribbekast,
't Zij met of zonder gratie,

En gaat die koster jou begraaf,
Ook met of zonder statie.

'k Hou dus die leer van eerlikheid
Maar slechts voor een fantasie.

Waarmee ik nooit o'er een zal stem,
Want geldmaak is mij racie!

Die beste pleister voor mijn hart,
Bij al onz' aards temtasie.

Daarvoor wil ik mijn ziel verkoop,
Zelfs, moet het zijn, mijn natie.
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Want eigen Ik gaat boven al,
Vooral bij speculatie,

Om rijk te word, zo gauw ik kan,
Is hier mijn aspiratie.

En moet nie denk, dat ik zal wach,
Krijg ik daarvoor occasie,

O nee! ik zal geen kans laat glip,
Zoen lekker Trijn en Spacie,

En vul mijn zak, zo gauw ik kan,
Zij 't ook zelfs door foppasie.

Al is dit, - zo 's die kaerels zeg, -
Hier van geen lang duratie,

Wat raakt dit mij? zo lang als ik
Maar leven kan met stasie!

Want geld maak van die domste bloed
Een man van educatie,

Ja, maak hem zelfs beroemd en groot,
Dat elk met admiratie,

En ope monde staat te kijk,
Naar zo 'n transformatie.

Dus, eerst maar voor mij zelf gezorgd,
Bij ied're goeie occasie,

En is ik rijk, zo 's ik dit wens,
Dan werk ik voor mijn natie.

Deserteur en verrader.

Och, zeg mij, hoe noemt men die soort van soldaat,
Die in 't midden des strijds, laf zijn vaandel verlaat,
Zich in het geheim met de vijand verstaat,
Zijn land en zijn volk op het snoodste verraadt?
Deserteur!

Hoe noemt men hem ook, die zijn plicht dus verzaakt?
En land als ook natie dus stelt aan de kaak,
Of, beter gezegd, tot een spotnaam gaat maak?
Uit lafheid, uit hebzucht, of zelfs ook uit wraak?
Verrader!
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Wat verdient zo 'n mens, die zichzelf zo vergeet,
Wat goed is en heilig met voeten vertreedt,
Het recht van zijn volk, dat hem nimmer misdeed,
Aan de vijand verkoopt, tot hun schade en leed?
De dood!

Hoe noemt men de man op staatkundig gebied,
Die snood zijn partij, zonder rede, verstiet,
Het recht van zijn volk heeft geacht als een niet,
En om zucht voor het goud, in de nood het verliet?
Laaghartige!

Is zijn daad minder laag, ja niet slechter wellicht,
Dan die door zijn voorganger Judas verricht?
Verzaakt hij niet eveneens mensheid en plicht,
Die zijn volk deur verraad dus ten ondergang richt?
Gewisselik!

De soldaat fusileert men, en dat volgens recht,
Maar die man uit de Raadzaal, wel tienmaal zo slecht,
Wie niet vrees, maar de hebzucht deed gaan op die weg,
Welke straf zij tot loon aan die mens opgelegd?
Het Kain's merk!

De Wet heeft geen straf voor die schurk in het groot,
Maar het volk, dat hij aldus bedroog in hun nood,
Diens verachting vervolg' hem, tot ook na zijn dood!
Met des nageslachts vloek om zijn wandaad, zo groot!
Tot loon!

1896.

Aan mijn vriend henri brink.
(Bij de introduktie aan zijn vrouwtje.)

Gij hebt u voor uw levensweg,
Een bloempje uitgekozen,

Een lelie, rein en zacht en fijn,
Maar met de kleur van rozen.
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Ik wens van harte u geluk,
Uw keuze was heel keurig;

Geen kindje toch uit Flora's tuin,
Kon schoner zijn of fleurig.

Gij zocht uw bloemtjie, lief en teer,
Niet ginds in vreemde gaarde,

Maar plukte haar op eigen grond,
Uit Afrikaanse aarde.

O, wandel lang met haar nog rond,
Niet, om haar alle dagen

In 't knoopsgat van uw rok of jas,
Maar in uw hart te dragen.

Bemin en heb haar innig lief,
Niet om haar schone kleuren,

Maar om haar zachtheid en haar deugd,
Die schoonste levensgeuren.

Want schoonheids waas, die kan de tijd
Zo gauw van ons verdrijven,

Maar slechts de deugden van het hart,
Die laat het eeuwig blijven.

Het graf.

Er is een eind aan 't aardse lijden,
Een rustplaats voor het treurend hart,

Een vrijplaats na ons worstlend strijden,
Gesloten voor des levens smart,

Waar voor des levens leed en zorgen
Men eeuwig veilig is geborgen.
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De Pelgrim, moe van 't rust'loos zwerven,
En afgemat door strijd en leed,

Zal daar een kalme rust verwerven,
Daar men op aarde niet van weet.
Geen strijd, die 't leven hier ons gaf,
Drong immer door in 't stille graf.

De winter moog haar storm doen horen,
Van schrikbre donder vergezeld,

De rust van 't graf kan niets verstoren,
Daar wordt men door geen vrees gekweld,

De smart heerst slechts in aardse kringen,
In 't graf kan zij niet binnen dringen.

Nooit wordt er in die enge woning
Van rang of onderscheid gehoord,

De beed'laar slaapt daar naast de koning,
In stille vree en kalmte voort.
Dezelfde aard dekt beider zerk,
Hetzelfde loon kroont beider werk.

Wanneer de onverbreekb're banden
Des killen doods ons heeft omkneld,

En d' houten kist met d' enge wanden
Eens tot onz' woning is besteld,

Dan zal noch tranen, noch gebeden
Ons weer uit 't graf terug doen treden.

Dan dekt gevoelloosheid de leden,
En sluit het moe-geweende oog.

Dan stijgt de ziel, hier uitgestreden,
Weer vredig tot haar God omhoog.
Wijl 't stof des lichaams kalm en zacht
Hier sluimert tot weer d' morgen lacht.
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Aan de zon.
Bij de warmte die tegen het einde van Maart 1911 hier heerste.

O, oude vriend Sol!
Gij vurige bol,

Waar onz' aarde om rol,
Of zeg, draait als een tol,
En ons brandt, halfpad dol,
Dat ons denk, jij moet vol

Van gloeiende kole slechts wezen.

Uw verzengende gloed,
Die zo brandend hier woedt,
En waar niets ons voor hoedt,
Verdroogt ons het bloed,
Ontrooft ons de moed,
En verlamt ons de voet,

Dat wij wagg'lende gaan als de Chinezen.

Onze zomergetij
Is nu haast al voorbij,
En ons was al zo blij,
Om weer koelte te krij,
Maar nu zijt gij zo vrij,
Om ons meer te doen lij,

En te mart'len bij dagen en nachten.

Och, lieve ou vrind,
Deur man, vrouw en kind
Zo innig bemind,

Wees ons gunstig gezind,
En bedek u gezwind
Met wat wolken en wind,

Om uw brandende gloed te verzachten.

Want wij weten, vriend Sol,
Dat onz' went'lende bol

Niet zonder uw warmte kan leven.
Dat zo mensen als dier,
Zelfs de worm en de pier,

Zonder u, hier de geest zal moet geven.
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En dat ook onze aard,
Van zijn kop tot zijn staart,

Zo koud als een ijsklomp zou wezen,
Ja, gewis zou vergaan,
En zo min zou bestaan,

Als voor zijne wording vóór dezen.

Daarom is ons gebed,
Oude vriend, om maar net

Uw vuurgloed slechts wat te verzachten,
Zo dat ons gerust
Overdag weer met lust

Kan werken, en slapen bij nachten.

Het razen van het jingo-volk en gevolgen
of
Die storie van die rooftocht.

I.

Die Jingo's van ons Kaapse land
Is net moes wind'rig en astrand!
Zul raas en vloek en gaat te keer,
Maar maak daarbij toch niemand zeer,
En scherm, zo 's iedereen kan merk,
Net's Don Quichot, teen windmeuls vlerk,
En praat heel groot en erg brutaal
Bij 'n meerderheid in 'n warme zaal,
Als iets maar naar hul zin nie gaat,
Dan word zul daad'lik desperaat.
Praat dat die schuim vlieg uit hul mond
En zwaai hul arme woest in 't rond.
Hou dan o'er d' allerkleinste ding
Een vrees'lik groot vergadering,
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Waarop hul ‘Rule Brittannia’ zing,
En net als gekke rond gaan spring.
In die ou Goede Hoop zijn zaal
Is al wat gekheid uitgehaal.
Was net een vliegie vol met stroop
O'er Anderson zijn neus geloop,
Of bijt een vlooi maar net Meneer
Hul afgod Rhodes een beetjie zeer,
Al was dit nie een vlooi gewees,
Maar 'n jeuking van die Whiskey gees;
Of zeg, een vleermuis fladder rond
Te dicht bij ou Seur Sprigg zijn mond,
Of 'n volunteer, half hoenderkop,
Het in die trein hem gaan verstop,
Zoals hij zei, ‘Net voor die pret’,
Maar toch in teenspraak met die wet,
En om, op Vrijburg te perbeer
Zijn stem te gee aan 'n League's meneer,
Maar Basie Sauer het gauw en net
Die maatjie op zijn plaas gezet,
En hem gezeg, ‘Kijk hier, meneer!
Zo iets zal ik nie permitteer,
Jij het geen reg van hier te gaan
Om daar te stem, het jij verstaan?’
Zo'n stoutheid het die jingo-dom
Van pure kwaadheid laat verstom,
Of zeg maar liever, op laat zwel
Dat zul wou barste uit hul vel;
Ook toen Heer Schreiner trouw zijn plig
Voor 't oog der wereld had verrig,
Om volgens kontrakt, toe te laat
In d' handel met die Vrijestaat,
Een paar geweertjies voor Oom Piet,
Net om springbokke mee te schiet,
Vervoer te word per spoor of trein,
Naar d' ou man ginds op Bloemfontein,
Het zul o'er al die nietigheid
Een boel van leugens rond gespreid,
Tot brandstof om door heel ons land
Die oorlogsvlam te doen ontbrand,
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Als elkeen was zo gek gewees
En vol van zulk een oorlogsgees
Als zulle was, dan onbevrees
Zeg ik, ‘Dit was hier klaar met Kees’.
Gelukkig maar, dat hul geraas
Net is, als ertjies in een blaas,
Gevuld met wind, dit doet geen kwaad,
Hoe hard zul ook mag schree en praat,
Zul mis daarbij die beste goed
En dit is, dapperheid en moed.
Ons ziet dit nou moes al te zeer,
Daar in Johannesburg alweer,
Alwaar zul Jan en alleman
Het opgeruid zo veel hul kan.
Voor maande en voor maande lang
Is zul daar druk ook aan die gang
In nieuwsblad en vergadering
Wordt altijd maar die lied gezing:
Transvaal is slecht en gans verrot,
Zul word verdruk, en gaat kapot,
Zul moet betale dat zul zweet,
Die boer die het die voordeel beet.
Zul word bestole en vermoord,
Wijl niemand naar hul klachte hoort;
Zul het geen stem in enig raad,
Geen een wist hoe die landskas staat.
Oom Paul heers daar als autokraat,
En hoor nie of hul klaag of praat;
Zul graaf die goud zo hard hul kan,
Maar d' ou trek daar die voordeel van;
Hij zit maar in zijn huis gerus,
En slurp zijn koffie op met lus,
Leef lekker van hul zweet en bloed,
Zul krijg die zuur en hij die zoet.
Maar langer kan dit zo nie gaan,
Zul gaat een and're weg in slaan,
En zal hem dwing, met heel zijn tuig
Van boere, om voor hul te buig.
Zul hou nou 'n groot vergadering,
Waarop zul ‘Rule Brittannia’ zing.
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Met groot geklag o'er ieder ding,
Alwaar Oom Paul zijn schoen hul wring.
Zul schrijf dit in een brief of boek
En gaat nou hulp in Eng'land zoek.
Bij ou Ma, die zo machtig is,
En met een enkel woord gewis
Oom Paul met heel zijn boer gespuis
Zo bang zal make als een muis.
Maar bij hul zelf, maak zul ook plan
En stel een raad van Jingo's an,
Die neem besluite, zó brutaal!
Als was zul meesters van Transvaal,
En lees die boers daar, heel astrand,
Die wette in hul eige land.
Intussen gaat die jingo-troep
In Eng'land daar, ook hard aan 't roep.
En maak die zake nou zo kwaai,
Dat dit op oorlog uit kan draai.
Die boer, als meester in zijn land,
Wordt op zijn beurt nou ook astrand,
En zeg, jul moet jul mond nou hou,
Want anders zal dit jul berouw,
Een vuurtjie kan heel gauw ontbrand.
Als jul zo sleg het in ons land,
Vertrek dan maar, en laat ons staan,
Ons zal nie huil als jul wil gaan,
Want dit is zeker, dat dan weer
Die vrede hier zal wederkeer,
En twist met tweedracht weg zal vlug,
Met al jul jingo's op hul rug;
Doch, als jul liever hier wil blij,
Zet dan jul haat en twist op zij.
Maak geen lawaai, maar hou jul stil,
En graaf die goud zoveel jul wil,
Ons zal jul daarin nie belet,
Als jul maar buig voor onze wet.
Dit is onz' wel gemeende raad,
Wil jul dit nie, dan kom daar kwaad;
Hoe groot? weet slechts onz' Lieve Heer!
En zal die tijd ons ook moet leer.
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II.

Maar in plaats nou van te luister
Naar die raad, hul hier gegee,

Stort zul hul, net als die zwijne,
Van die afgrond in die zee.

Net als bij die Gadarene,
Waar die Satan het verzoek

In die diere te mag vare,
Zo's beschreve in die boek.

Evenzo, als met die diere,
Was dit hier ook die geval,

Als jul zien zal, wie mijn versie
Tot die einde lezen zal.

Grote pochers, harde schreeuwers,
Zijn niet altijd dapp're lien,

Daarvan het ons weer een voorbeeld
In Johannesburg gezien,

Waar een tal van oproermakers
Deur hul vriendjies ondersteun,

Met een vreselik gekakel
Daar die aarde het laat dreun

Van hul zuchte en hul klage
O'er wat zul het deurgestaan,

En nog daag'liks, zonder ophou,
Van die boers moet ondergaan.

Dat hul zou tot wanhoop drijve,
Want geen Brit zal ooit verdraag,

Om hem deur die domme kinkels
Tot een slaaf te laat verlaag.

Nee! zul zou Oom Paul gaan wijze
Hoe of hij regere moet,

Of hem anders dood gaan knippe,
Zo's een mens die vlooie doet.
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Zo 't hul met hull' oproer preke
Dageliks daar voort blijf gaan,

Tot die meeste van die burgers
Klaar al was om op te staan.

Met gewere en kanonne,
Ingesmokkeld maande lang,

Werd die hele troep gewapend,
Om Oom Paul nou te gaan vang.

Twintig duizend van die snuiters
Kon jij daag'liks zien marcheer,

Met pistole in die gordels
En op schouder die geweer.

Veel het zelfs nie eens gewete
Hoe hul die geweer moest hou

Om te schiete op die vijand,
Zonder om zichzelf te knou.

En, voor hij dit af ging vure,
Keek nog soms zo'n domme stroop

Boven in, of wel die kogel
Zat van onder in die loop.

Maar hij zou toch boere schiete,
Licht ook zelfs Oom Paul, zó boos,

En dit zou voor 'n arme Rooinek
Altijd zijn tot grote troos.

Opgeblaze, net als paddas,
Schree die boel, die heeldag deur,

Teen Oom Paul en al zijn Dutchmen,
Dat hul keelvel halfpad scheur.

Maar, trots al hul bluf en wapens
En hul aantal, was hul bang

Dat Oom Paul soms van zijn dienders
Uit zou stuur, om hul te vang.
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Daarom schreef hul gauw een briefie,
‘Jameson, kom help ver ons,

Eer die kogels van zijn boere
Ons hier om die ore gons.

Al onz' vrouwe en onz' kinders
Staat hier bloot, dit moet jij weet,

Om deur al die ruwe venters
Huid en haar word opgevreet.’

Jameson, van pure kwaadheid,
Werd tot aan zijn ore rood,

En zwoer aan Oom Paul, die wreedaard,
Met die laatste boer, de dood.

Daad'lik ook met al zijn dapp'ren
Het hij zomaar pad gevat,

Om die grote boel te helpe,
Ginder in Johannes-stad.

Daar verenigd, zou hul same
Opruk naar Pretoria,

Om Oom Paul met al zijn Dutchmen
Uit hul huis en hof te ja.

Want hul dacht, hij weet van niks af,
En zit dood op zijn gemak

Bij zijn koffiekan te dutte,
Met zijn pijpie vol tabak.

Maar zul wist nie, dat Oom Paultjie,
Als hij slaap, één oog maar knip,

En dat niks wat mag gebeure,
Aan die ander' oog ontglip.

Nee! zul wist nie, dat die ou daar
Op die schildpad al zit loer,

Om die kop hem af te knijpe,
Net zo's hij hem zou verroer.
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Maar wie het dit ooit kon denke!
Wie vooruit ook all's kan weet?

Moog'lik ook, bij al hul bluffe
Het hul dit zo glad vergeet.

Vol van onrust, maar toch hopend,
Wach zul steeds nog onversaag,

Dat hul held gewis zou kome
En bij tijds nog op zou daag.

Was niet Jim de knecht van Rhodes,
In wiens brein zijn geest ook stak,

En zijn trouwe plaatsvervanger,
Die ook nooit zijn woord verbrak!

Die bekend met al de plannen,
- In zijns meesters geest gerijp, -

Goed verstond hoe hij het katje
Zelfs in 't donker het best kon knijp.

Jim die kwam, als held der helden,
Van af Matabeleland,

Met zijn macht, en trok de grenzen
O'er dicht bij Witwaters-rand.

Voorwaarts trok hij met zijn dapp're
Schaar, gewapend met geweer,

Met kanon en mittraleuse,
En nog and're moordtuig meer.

Zonder enig kwaad vermoeden,
Langs het goed gebaande pad,

Naderd' hij, in overmoede,
Dapper de rebellenstad.

Straks toch zal het grote leger
Dat daar in haar muren huist,

Hem wel te gemoet kom trekken,
Met de wapens in de vuist.
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Zo te zamen dan verenigd,
Trekken z' onder luid ‘Hoerah!’

Zonder vrees of hindernissen,
Recht uit naar Pretoria!

‘Kijk goed uit, mijn brave dapp'ren,
Of gij ginds niet in 't verschiet

't Grote leger onzer broed'ren
Met hun vaandels nad'ren ziet!’

Maar, o wee! die dapp're broertjies
Staken niet hul koppen uit,

Want zij waren, laat mij 't zeggen,
Al te bang voor eigen huid.

‘Neen, geen schim rijst aan de kimmen,
Minder nog een legerschaar,

Slechts een vlucht van zwarte raven
Vliegen dwarlend door elkaar!’

‘Dan gewis zijn reeds de boeren,
Met hun roeren, zo gezwind,

In de stad alreeds aan 't vechten,
En vermoorden vrouw en kind.

Voorwaarts dan, mijn dapp're mannen!
Gaan w' onz' broed'ren bijstand bien,

En laat geen van Paul's boeren
Morgen weer het zonlicht zien!’

Zo riep Jim, die held der helden,
Hoofdman van die troep nou uit,

En verkocht de huid des beers al,
Eer de beer nog was zijn buit.

Maar...... wat knalt daar van de heuv'len?
En wat is dat voor 'n gefluit?

't Zijn, o held! der boeren kogels,
Die hier uw triomftocht stuit.
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't Zijn Oom Paul's wakk're boeren,
Die gij dacht in slaap geraakt,

Maar die nu op hunne beurt weer
U hier wakker zijn kom maak.

Schrik o'erviel die dapp're bende,
Die verbijsterd bleven staan,

En niet wisten welke weg nu
Tot hun redding in te slaan.

Waar z' ook wenden mog' of keren,
Voorwaarts, achter, van rondom

Bleven maar de kogels fluiten
Van 't verachte boerendom.

Vast gekeerd van alle kanten,
Zonder uitweg, zonder hoop,

Bleef hun niets dan tans hun leven
Op het duurste te verkoop.

‘Vuur weerom!’ riep nou hun veldheer,
‘Dan op 't zelfde pad terug.

Moog'lik zal 't ons nog gelukke,
Uit die val hier te ontvlug.’

Deur hun wanhoop aangedreven,
Brak de strijd nu woedend los,

Wijl de strijders zich verscholen
Achter klip en sloot en bos.

Maar, trots 't mitralleuse geknetter,
Als 't zijn kogels spreidt in 't rond,

Net 's een hagelbui zijn stene
Over veld of dorre grond.

Trots 't geweervuur en gebulder
Van het steeds gevreesd kanon,

Die zijn dodenzang deed horen,
Van het woest gevecht begon,
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Zong der boeren kogel-regen
- Schoon niet naar een wijz' of toon, -

Onverpoosd en zonder ophou
Droevig het gezang der doon.

Maar al spoedig zag Heer Jim zich
Met zijn bende overheerd,

En het trotse Britse vaandel,
Tot zijn leed, in 't stof verneêrd.

‘Laat de witte vlag gauw hijsen,
Dat die schiete op mag hou,

En steek al jul hande op maar,
Voor jul dood is,’ sprak hij nou.

Maar, waar nou een vlag te krijge,
Of een doek van witte kleur?

Nergens, zelfs geen witte hemd nie,
Kon men bij die boel bespeur.

Wel droeg zul ook witte hemde,
Maar deur al die stof en klei

Het dit gloo, te meer van achter,
Nou een bruine kleur gekrij.

En die zwarte doodskopvaandel,
Wat hul ook het mee gebrach,

Moes daar op Pretoria wapp'ren,
Om Oom Paul daar uit te lach.

Maar terwijl hul in die nood daar
Nie kon kome tot besluit,

Waar die witte vlag te vinde,
Roep een jong soldaatjie uit:

‘Kijk! daar ginder is een pondok,
Lig vind ons een kaffer daar,

Die een ouwe tafellaken
Ons kan leen voor dit gevaar.’
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Daarheen snelde een hele klomp nou,
Maar ach! d' ou-meid die daar woon,

Had geen bed- noch tafellaken,
Evenmin zo vuil als schoon.

‘Ach, ou Memme, wees genadig,
Geef ons maar jou onder-rok,

Om dit, slechts ver 'n ogenblikkie
Rond te zwaaie aan een stok.’

‘Zies, klein basies!...... moet ik hier dan
Zonder klere nu gaan staan?

Nee, ik zal dit nooit nie doen nie,
Want mijn ouman zal mij slaan!’

Maar zul ruk dit, zonder dralen,
Van haar lijf, hoe zij ook praat,

Zo dat d' ou ziel in een wippie
Halfpad nakend voor hul staat.

En terwijl zij huil en vloekend
Nog voor hul in 't rond daar dans,

Waai alreeds haar onder-rokkie
Aan die stok als enigst kans.

Daad'lik was die kogel-regen
Van die boere nou gestop,

Want held Jim met zijn soldate
Stak hul hande almaal op.

In een wip was zul gevange,
Zonder ‘boe’ of ‘bah’ te zeg,
En van d' eerste tot die laatste
Naar Pretoria op weg.

Op een wagen, stil en zwijgend,
Met zijn officieren-tal,

Zaten zij nu droevig zamen,
Net als muizen in een val.
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Doch, waar waren nu de mannen,
Die deur leugens en gejok,

En beloften, wreed verbroken,
Hen had in die val gelokt?

En waar toefde het grote leger,
Dat zo dapper en brutaal

Arm' Oom Paul daar van zijn pijpie
En zijn koffie weg zou haal?

Waar? ja waar? Ach! waarom 't vragen,
't Antwoord vindt g' in elke boek

Van ons leven, ‘dat bij pochers
Men geen dapperheid moet zoek.’

Zo ook hier, want al die schreeuwers,
In de stad opeen gepak,

Roerden niet, maar bleven angstig
Zitten daar, op hun gemak.

Wijl hul vriend daar werd verslagen,
Met zijn dapp'ren, voor hul neus,

En geen een zich trouw wou tonen
Aan belofte, woord noch leus.

Zul het Jameson gebruik net,
Zal ons zegge? ...... voor die grap,

Om ver hul die warm kastanjes
Uit Oom Paul zijn vuur te krap.

III.

Na Jameson gevange was
En weggebracht was naar die kas
Of tronk daar in Pretoria,
Toen riep geen een meer, ‘Gloria!’
Of zong er ‘Rule Brittannia’,
En schreeuwde minder nog ‘Hoerah!’
Maar ieder, zonder boe of bah,
Liep zuchtend die hem voor ging na,
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Met bleke wang en erg in nood,
Want elk was bang nu voor zijn dood.
Maar, wat deed nou die heldestoet
Van al die schreeuwers, zo vol moed,
Die groot en klein had opgemaak
Te strijden voor die heil'ge zaak,
Om Paul daar in zijn huis te vang,
En aan die hoogste galg te hang,
En die Regering van Transvaal
Met vlag en al, omver te haal?
Gewis neem hul hul plaats nou in,
Om saam te sterf of te overwin,
En voor hul zaak, zo goed als reg,
Tot op die laatste man te veg.
O nee! toen zul die nieuws vernam,
Wat Jameson daar overkwam,
Toen hij zo dicht bij Doornkop
In zijn triomftocht werd gestop,
En dat Oom Paul zijn dienders vas
Reeds naar hul stad aan 't komen was,
Om elk die oproer had verwek,
Daar beet te pakke in die nek,
En veel van hul nog op te hang.
Ah nee! toen werd zul toch te bang,
Pak een, twee, drie hul bieze op,
En trek die kouse o'er die kop,
Verlaat hul haastig nou Transvaal,
Alsof die duivel hul zou haal,
En trach, op elke wijs vermom,
Gauw met die trein nou weg te kom.
Die een trok vrouwe klere aan,
Om daarmee op die vlug te gaan,
En kwam, zoals ik het gehoor,
Met hoepelrok er veilig door.
Een ander weer, uit vrees voor straf,
Die schoor zijn mooie baard glad af,
En had met kale kinnebak
Zich nog bij tijds ook weg gepak.
Een derde weer, als Predikant
Verkleed, ontkwam ook aan die brand.
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Een vierde ook vertrok per trein,
Verkleed gelijk een harlekijn.
Een ander verfde zich als Moor,
En ging toen voor een kaffer door.
Zo het veel van die helde, kloek,
Hul heil daar in die vlug gezoek.
Maar toch werd vele nog gepak,
En in Pretoria's tronk geplak,
Waar zul nou saam met Jameson
Hul zonde overpeinsen kon,
En zien waartoe heerszuchtigheid
En gouddorst hier die mens verleid.
Die ene hartstocht doet al kwaad,
Maar al twee saam! ach moe nie praat!
Dit's beste maar daar van te zwijg,
Wijl dit jou hoendervel laat krijg.
Ik wil dus nie gaan oordeel vel
Te hard, noch minder jul vertel
Dat elk, die jingo heet, is sleg,
Dit waar' misschien te veel gezeg,
Maar, als ik alles na wil gaan,
Van wat zul hier al het gedaan,
Dan kom ik toch tot dit besluit,
Dat al hul handelwijs beduidt:
Lawaai te maak en elk te kul,
Hul lijf te berg en zak te vul,
En is dit vol, dan daad'lik weer
Zo gauw hul kan, terug te keer
Naar Engeland, en ons voor zot
Daar uit te maak en te bespot,
En d' Afrikaner is net gek,
Die voor hul nog partij gaat trek.
Hij moet van zijn verstand beroofd,
Of ver van reg zijn in zijn hoofd.
Want als hij krom gaat neem voor reg,
Dan staat dit met zijn kop wis sleg,
Of is dit zeker en gewis,
Dat hij een Mammondienaar is,
En same met die jingo-hoop
Zijn arme ziel voor goud verkoop,
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En is hij eerst zo zeer ontaard,
Dan is zo'n vent geen cent meer waard,
En elk het dan net groot gelijk,
Als hij hem nie meer aan wil kijk.

1897-1898.

Niggie Hettie en die duizendpoot.

Nigg' Hettie, vrolik en vol pret,
Ging eens een avond laat naar bed;
Maar bang voor muis en spinnekop,
Die licht kon kruipen o'er haar kop,
Keek zij voorzichtig en sekuur,
Terdege rond eerst op die muur,
Of soms zo 'n dier vol gif en gal,
Nie in die slaap op haar kon val.
Maar toen zij zo die muur bekeek,
Werd zij moes als een geest zo bleek
Van schrik, en rees haar hare op,
En stond als penne op haar kop.
Want ach! daar kroop een duizendpoot,
Van zeker zes of acht duim groot,
Met poten lang, en o! een bek,
Die zekerlik haar halve nek
Als hij dit beet kreeg, voor een grap
Gelijk een strooitjie af zou hap.
Zij wist van angst niet wat te doen,
En greep het eerst nou naar een schoen,
Om, voor hij verder zou kon gaan,
Hem teen die muur morsdood te slaan.
Maar ach! die schrikb're duizendpoot
Was ruim wel als haar schoen zo groot,
En licht pakte hij die schoen wel aan,
Als zij hem daarmee zou gaan slaan;
Zij zag nu radeloos in 't rond,
Of daar nie soms een bezem stond,
Waarmee zij hem net in een slag,
Tot gruis'lement vermors'len mag.
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Zij zocht, en vond nou in die hoek
Een dikke stok, die greep zij kloek,
En sloeg toen, als vol heldevuur,
Naar d' duizendpoot daar teen die muur,
Maar sloeg nu, door haar haast gewis,
Die vreselike dier glad mis,
Want net gelijk een vale schim,
Zag zij hem teen die muur op klim,
Alwaar hij in een scheur verdween;
Terwijl Nigg' Hettie als een steen,
Of, zeg maar liever, als een stok
Bleef staan daar in haar onder-rok,
Glad lam van schrik en buiten raad;
Om hulp te roepen, was 't te laat,
Want elk in huis sliep al gerust,
En snorkte reeds naar harte lust.
Zij moest dus zien, zo goed als sleg,
Die dier alleen maar te beveg.
Zij schoof haar bed dus heel sekuur
Wel vier voet ver weg van die muur,
Raapt' alle wapens, die zij maar
In haast kon vinden, bij elkaar.
Zo's stokke, borstels, schoene, tot
Ook zelfs die kom en bloemepot.
Die pakte ze alles op haar bed,
En zo gewapend, ging Nigg' Hett
Tans liggen, heel goed toegedek,
Met d' lakens o'er haar kop getrek,
Opdat die dier, - zo schrikk'lik, ach! -
Haar nie kon nad'ren in die nach.
Zo nu en dan stak zij haar kop
- Net even - uit die lakens op,
En keek met ogen, wild en groot,
Of nie die leel'ke duizendpoot
Dit weer soms in zijn kop mag krij,
Om langs die muur daar af te glij,
Maar eindelik, van 't waken moe,
Trok zij voor 't laatst de lakens toe,
En was al spoedig door Klaasvaak,
- Zoals ons zeg - in slaap gemaak.
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Doch, pas had Morpheus haar warm
Zo vast gedrukt nou in zijn arm,
Of kijk, daar zag zij in de droom
Een duizendpoot, groot als een boom,
Of liever, als een grote slang,
Vlak boô haar aan die zolder hang;
Met haar en klauw' aan elke poot,
En nagels, ijs'lik scherp en groot.
Hij grijp naar haar, zij wou gaan vlug,
Maar ach! zij lag daar op haar rug,
En kon nie weg, wat zij ook dee,
Haar een'ge uitkomst was te schree,
‘Ach! Janni, help! ach help toch, schat!
Die ding die zal mij net nou vat,
Kom gauw toch, liefste, kom met spoed!
Hij het mij beet al aan mijn voet,
Daar scheur hij mij al van makaar,
En sluk mij in met huid en haar!’
Zij worstel nou om los te raak,
En schop zo dat die kooi nou kraak.
Die bloempot val daar op die grond,
Die stok en stoffer vlieg in 't rond,
En zij, - dit klink nou wel nie mooi,
Viel zelve boven van haar kooi
Plat op die grond, waar zij ontwaakt,
En nou eerst tot haar zelve raakt.
Maar tot verbeetring van haar zaak,
Aan iedereen wou wijs gaan maak,
Dat wezentlik die duizendpoot
Haar van die kooi het afgestoot.

Aan de heer Rocher Pohl.
Bij de Geboorte van zijn Dochtertje.

Veel geluk tans met uw spruitje,
Eerste vrucht uit 't huw'liksschuitje,
Op de wereld aangeland.

'k Wens dus dat uw kleine Pohltje
Op mag schieten als een kooltje,
In een vette grond geplant.
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Dat zij groeien
Mag, en bloeien

In des levens tuin,
Rozen vlechten,
En die hechten

Om haar oudren's kruin.

Zegeningen
Veel, omringen

't Wiegje van uw kind,
Deze wensen,
Lieve mensen,

Zendt u d' oude vrind.

Rouwklacht.
(Voor het rouw-kaartje van Juffr. V......, voor haar Zuster.)

Een licht is uit mijn huis gegaan,
Een donk're nacht heeft mij omhuld,
Een plaats is ledig blijven staan,
Die nooit kan worden opgevuld.

Zij, die zo trouw mijn levenspad
Met bloemen sierde, is tans heen;
God nam tot Hem mijn grootste schat,
En liet mij hier op d' aard alleen.

Een troost slechts blijft; zij is bij Hem,
Geborgen voor het leed der aard,
Zij volgde willig op Zijn stem.
En is bij Hem nu wel bewaard.
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Welkom aan het nieuwsblad ‘Die week’.

Een nieuwe wicht
Zag tans het licht

Op d' Afrikaanse velden,
Dat in de strijd,
Aan 't recht gewijd,

Zich zeker zal doen gelden.

Op gindse veld,
Waar menig held

(Zijn laatste strijd gestreden)
Der Vrijheids vaan
Zag ondergaan,

Trots wat hij had geleden.

Daar juicht het tans,
Daar spreidt het glans,

En zal het werken, waken,
Voor volk en land,
Dat smaad noch schand

Hun eernaam zal genaken.

Vol levens hoop
Werd het gedoopt

‘Die Week’, en 't zal ook blijven,
Om voor dit ras,
Zo fier als kras,

Te strijden en te schrijven.

Waar onrecht woedt,
Of logenvloed

Onz' goede naam mag dreigen,
Of overmacht,
Hoe groot van kracht,

Daar zal ‘Die Week’ niet zwijgen.

Waar Volk en Land
Wordt aangerand.

Ons Taal mag onrecht lijden,
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Zal ons orgaan
Altijd vooraan

Voor onze rechten strijden.

Dit is zijn leus
En blijft zijn keus,

Al sloeg men hem tot spaanders;
Dat hij voor 't recht
Tot 't eind zal vecht,

Van 't Volk der Afrikaanders.

Leef lang en groei,
Word groot en bloei,

Dit zijn, o ‘Week’, mijn wensen.
Uw invloed ga
Door Afrika,

Tot 't uiterst' van zijn grenzen.

Vrouweliefde.

De min der vrouw, ga! zoek het in het zand
En in het schuim,

Door d' Oceaan geworpen op het land;
't Is enkel luim.

Ga! zoek het in de blaasjes op de stroom,
In gindse kloof!

Het rijst, het berst, zo is de ijd'le droom
Der min, beloofd.

Aanschouw de schaduw, die daar vluchtig glijdt
O'er zee en land,

Veranderliker, en voor korter tijd
Houdt zij hier stand.

Der vrouwen min, ga! zoek het in de wind,
Die toeft, noch wacht!

De vrouw belooft, maar ach! haar eed die bindt
Slechts voor een dag.
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Der vrouwen min, ga! zoek het, waar 't gemeen
Om vuil gewin

Vergaardt, en waagt uw lot eer op een steen,
Dan op heur min.

Ga, en aanschouw het vliegend wolkgevaart'
Daar ginds omhoog,

Zo wiss'lend is het niet, als wat op aard
De vrouw belooft.

En toch, 't geluk volg' vrij de man getrouw
Hier op zijn baan,

Toch is het leven hem hier, zonder vrouw,
Een droef bestaan.

Een paradijs, - hoe schoon ook, - bleef gewis
Een wildernis,

Trots bloem en vrucht, wanneer de man de vrouw
Er in moest mis.

Zij blijft, hoe wuft, hoe ijdel van gemoed,
Toch steeds de schat

Waarnaar hij wenst, en altijd streven zal
Hier op zijn pad.

Voor haar bezit ontziet hij geen gevaar
Of nood, hoe groot,

Verlaat de vriend, ja gaat op haar bevel
Zelfs in de dood.

Vertaald uit het Engels.
1891.

Bij het graf
Van mijn vriend Hermanus Barend Keytel.

Sluimer zacht in d' enge woning,
't Enigst dat deez' aarde geeft

Aan de beed'laar, aan de koning,
Die zijn taak geëindigd heeft.
Smaak de rust, u na de strijd
Van het leven, hier bereid.
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Voor uw kroost een goede vader,
Voor uw ga een echtgenoot,

Steeds getrouw, een hulp en rader
Voor de armen in hun nood,
Schoon hebt gij uw taak volbracht,
Lang nog worde uw naam herdacht.

In de harten van uw vrinden,
Wat moog' wiss'len of vergaan,

Wat de tijd hier moog' verslinden,
Blijft gij leven en bestaan.
Sluimer, vriend dan, sluimer zacht,
Tot de blijde morgen lacht.

Werd uw weg hier vaak verduisterd
Door de onspoed, hield de smart

Dikwels u aan 't bed gekluisterd,
Scheen u d' Hemel droef en zwart,
Toch geduldig met uw lot,
Boogt gij willig voor uw God!

Tans bevrijd van al uw lijden,
Drukt geen zorg noch smart u meer,

Ligt gij na uw aardse strijden
Rustig in de groeve neer.
Sluimer stil dan, sluimer zacht,
Tot de blijde morgen lacht.

1897.

Hertzogisme.
(De tegenwoordige nachtmerrie der Jingo's.)

Welk geschreeuw o'er Hertzogisme
Heffen weer de Jingo's aan,

Dat men bijna zou gaan denken,
Half de wereld moet vergaan.
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'k Dacht al dat die bende schreeuwers
Niet meer in ons land bestond,

Of, ten minste, was gaan lopen
Voor de nieuwe Unie Bond.

Doch het schijnt, of 't onkruidsplantje
Nog niet gans is uitgeroeid,

Maar in stilte, als de muggies,
Altijd nog maar gonsers broeit.

Die het ons steeds lastig maken,
Waar wij ook al henengaan,

En maar altijd blijven gonzen,
Waar wij ook in 't zonlicht staan.

't Zijn niet Eng'lands ed'le zonen,
Die zo dwaaslik gaan te keer,

Maar slechts dwazen, die zo razen,
Zeker niet hun volk tot eer.

't Zijn dezulken, die slechts denken
Dat onz' aarde hier beneen

Net maar enkel werd geschapen
Voor hun zelf en anders geen.

Die 't baasje graag gaan spelen,
Waar men hun zulks toe wil laat,

En van vrijheid en gelijkheid
Voor een ieder, gaarne praat.

Vraagt men voor zich zelf die rechten?
Daad'lik wordt het toegestaan

Op papier, maar 't is wat anders,
Tot praktijk ook o'er te gaan.

Want wanneer men daar op aandringt,
Heffen zij een klaaglied aan,

Op dezelfde toon of wijze,
Als het doodslied van een zwaan.
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Spreken daad'lik van verdrukking,
En van 't onrecht, hun gedaan,

Met een voorhoofd, vol van rimpels,
En in 't linker oog een traan.

Neem nu maar gelijke rechten,
Noem het vrij een zegepraal,

Toegekend op de Conventie,
Aan ons zo geliefde taal.

Op papier was 't voor die Jingo's
Onverschillig, licht nog mooi,

Maar toen 't kwam, het uit te voeren,
Trok hun mondje in een plooi.

Waarom zou men hen gaan dwingen
Om het blaadje om te keer?

En een taal, die zij verfoeiden,
Aan hun kinders te laat leer?

Dat de hunne zo veel jaren
Zo in school, als huis en kerk,

Steeds de onze heeft verdrongen,
Werd door hen nooit opgemerkt.

't Is bij hen zo ingeworteld,
Overal de baas te zijn,

Dat gelijkheid met ons zelven
Slechts maar kan bestaan in schijn.

Dat onz' Afrikaner kind'ren
Op de scholen, tegen wil,

Steeds hun taal maar moesten slikken,
Als een bitt're siegels-pil.

Dat was niets, die arme schapies,
Trokken z' al hun mondjes zuur,

Moesten 't maar naar binnen zuigen,
Dag na dag, en uur na uur.
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Maar, nu wij van onze zijde
Zeggen, ‘laat ons samen gaan,

En gelijk-op pillen delen,’
Kijken zij ons nijdig aan.

Meer, nu Hertzog, zonder vrezen,
Heeft zijn voet ter neer gezet,

En zij 't einde voelen nad'ren
Van hun lang genoten pret,

Gaan zij schreeuwen, net als gekken,
Dat een kool hen wordt gestoofd,

Die hen niet alleen zal drukken,
Maar hun ook de vrijheid rooft.

Lieve Boeties! weest rechtvaardig,
Schreeuw niet zo in 't wilde voort,

't Zijn maar slechts gelijke rechten,
Die wij eisen, op mijn woord!

't Is maar pil voor pil, mijn vrienden!
Even nuttig en gezond

Als de uwe, schoon 't wat bitter
Nu mag smaken voor uw mond.

Als gij wilt verstandig hand'len,
Spoor dan zelf uw kleinen aan

Om de pil van onze zijde,
Tot hun welzijn, in te slaan.

't Zal hen wis in later jaren
Nog behoeden voor veel pijn,

Dat 's te zeggen, als zij samen
Afrikaners willen zijn.

Hier, hun thuis-plek willen maken,
En niet langer in hun droom

En gedachten, willen spreken
Slechts van Eng'land, als hun Home.
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Maar met d' Afrikaner mede,
Trouw in alles saam wil gaan,

En in d' Unie-staat gewillig
Aan de ploeg hun hand wil slaan.

Mocht het u tans moeilik schijnen,
Houdt u dapper, trap maar vast,

Later zult g' het ondervinden,
Welk een nut het voor u was,

Dat ge Hollands zo kunt spreken
Als het Engels, zonder tolk,

En de band aldus versterken,
Van ons tans verenigd volk.

Bij de laatste dag van het jaar 1913.

Het jaar is weer om, en zijn einde genaderd,
En menige vriend, zo bemind als geacht,

Is er weer in zijn loop tot de vad'ren vergaderd,
En hebben wij, treurend, ten grave gebracht.

Elk jaar dat vervliegt, neemt zijn off'rental mede,
En plaatsen staan ledig aan dis en aan haard,

Waar bij zijn begin, nog vol vreugde en vrede
Zo menig gezin was te zamen vergaard.

Zo velen zijn heen, wie noch kommer noch zorgen
De wang heeft doorgroefd en het voorhoofd geplooid,

Die 't leven beschouwden als 'n vrolike morgen,
Door een zeeg'nende hand slechts met bloemen bestrooid.

En waar zijn die vrienden, wier jeugd wel vervlogen,
Maar die in de strijd nog zo pal konden staan?

Die samen met ons op de weg zijn getogen,
Doch ook in zijn loop zijn ter ruste gegaan?
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Hun taak was volbracht, en het uurtje gekomen,
Dat de Meester hen riep, maar hun heengaan deed pijn,

En de hoop, die van vreugde ons lang nog deed dromen,
Bleek tans door hun dood, slechts een rookwolk te zijn.

Ja! de tijd die is vluchtig, en wiss'lend ons leven,
En bang is de strijd van ons korte bestaan,

't Is opstaan en vallen, het is nemen en geven,
Het is leven en dood, het is komen en gaan.

Van de wieg tot het graf, schijnt een schree slechts te wezen
Voor de vreugde zo kort, voor de smart, ach zo lang,

Vaak lang voor de arme, vol beven en vrezen,
Vaak kort voor de rijke, en hogen in rang.

De jaren die kwamen en jaren verdwenen,
De bloemen verschroeiden, de morgen werd nacht,

En de een na de andere vriend ging ook henen,
En werd door die bleven, ten grave gebracht.

Doch wat ons op aarde hier verder mag beiden,
Zij het tegen- of voorspoed, of leven of dood,

Wij volgen de hand, die ons veilig zal leiden
Als gids in de nacht en als hulp in de nood.

Als straks weer de zonne ter kimme zal dalen,
Heeft weder een jaar hier zijn loopbaan volbracht,

Om morgen dan weer met zijn gloed en zijn stralen
De hulde te brengen aan 't jaar dat ons wacht.

Wat zal het ons brengen, zal 't voorspoed, verblijden,
Of tegenspoed zijn, met slechts enkel verdriet?

En zal in zijn loop ook de klok van het scheiden
Voor ons hier gaan slaan? kijk dat weten wij niet......!

Maar wat voor een lot ons dit jaar ook mag wachten,
Of het bloemen zal strooien, of doornen ons plant,

Dat's ons onbekend, maar wij willen slechts trachten,
In stilte te volgen Gods leidende hand.
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Een gevonden preek.
Door een Predikant wat nie goed Hollands het kan praat nie, op
Caledon.
Uit die ouwe tijd.

Mijn zeer keliefde Caledonders,
Ik het van daak hier iets biezonders,

Waarop ik jullie wil trakteer.
Ik weet nie of dit koed zal smake,

Maar 'k weet tok dat dit koed zal rake,
En dit is al wat ik bekeer.

Ik zal dit maar in eens vertelle,
Wat jullie doet om mij te kwelle;
Vervloekte Satanse kebroed!

Jul het die mense mee kaan dele,
Dat ik niks doet, als preke stele,

En dus jul ziel met diefstal voed!

O, watter zonde! stomme ape!
Wat net na kerk kom, om te slape,
In plaats van naar die woord te hoor,

Die duivel zal jul zeker pakke,
En steken in zijn krote zakke,
Want al jull' ziele kaat verloor!

Dan zek jul ook, jul weet dit zeker,
Die leraar kaat net bij d' ap'theker

Om bittertjies ver niet te drink!
Jul zek, jul het mij daar zien kruipe
Stomdronke; en dat deur die zuipe
Mijn neus zo rooi is, en zo blink.

Ook zek jul, dat ik kwaad kedoen het,
Omdat ik eens die meid kezoen het,
Daar akter bij mijn tuin zijn hek.

Maar jul het dit heel koed kewete,
Zij het mij in die wang kebete,
Om ik kezek het, zij was kek!
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Nou zal ik nok die and're zake,
Waarvan jul, kot verkete snake,
Mij ook beschuldik, late staan.

Die, wat ik jul het voor kelezen,
Die zal vooreerst kenoek wel wezen,

Om nou met jullie aan te kaan!

Vooreerst dan moet ik jul verklare,
Dat je almaal naar die 'ell zal vare,
Van d' eerste tot die laatste man!

Om jul die dienaar van die Here
Nie het kenoek kehou in ere,

Dus zie jul die kevolk daarvan.

Want almaal is jul slekte rakkers!
En net keschikt voor Satan's makkers!
Die zeker ieder babbelkous

Wat bij jul is, die bek zal smere,
En bovenop nok koed traktere,
Op kolevuur en zwavelsous.

Dan zal jul schreeuwe ‘herejeetjie!
Ok Leraar! help ons tok een beetjie!

Die vuurtjie brandt ons al te zeer.’
Maar nee! dan zal ik mij verblijden,
En lakgend om jul bitter lijden
Nok zekken, ‘Duiwel! stook maar meer.’

Ja, krote zondaars is jul allen,
En zeker zal jul dieper vallen
Als Jonas in die walvisbuik.

Dok Jonas, deur die vis zijn bekkie,
Val in die maak, een zakte plekkie,

Maar jul zal in die vuurpoel duik.

Maar ik is koed, ik wil verkeve,
Hoe zwaar jul ook al het misdreve,
En mij ketast het in mijn eer,
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Als jul beloof, nie meer te prate
En alles maar blauw blauw te late,
Als jul iets ziet een ander keer.

Dan zal ik verder niks meer spreke,
En hier mijn preek maar af kaan breke,
Want alles is dan afkedaan,

En wees verzekerd, lieve vrinden,
Ik zal jul weer die pad doen vinden
Om naar die Hemel toe te kaan!

1883.

In het album van een jonge vriendin.
gedurende de Oorlogstijd.

Wat zal ik in uw album schrijven?
Vriendinne! Ach, ik weet het niet,

Een vrolik vers zal toch niet passen
Bij 't lijden dat deez' tijd ons biedt.

De stromen bloeds en bitt're tranen,
Die deze krijg al vlieten deed,

Die hebben wonden ons geslagen,
Die men niet weer zo licht vergeet.

Dreef het ook u niet om deez' streken
Vaarwel te zeggen voor een tijd,

En aan uw eigen veil'ge kusten
Het eind' te beiden van de strijd?

Ik wens u dus een goede reize,
Als ook genoegen bovendien,

En, mocht de vree hier wederkeren,
Dan ook een blijde wederzien.
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Hoe ou tante Martha van grijnen deur haar dokter gefopt werd.

Het ik jul al vertel van Tante Martha van Grijnen,
Met haar honderden kwalen, of zeg liever pijnen?
Waaraan zij moest lijden, zo bij dag als bij nach,
Zonder rust of verpozen, bij wee en geklach?
Als ik alles moest noem, zou dit jul ontstellen,
En daarom zal 'k hier maar die helfte vertellen.
Z' had haarpijn, met hoofdpijn, ook oorpijn, ja, meer,
Z' had neuspijn en tandpijn, de tong deed haar zeer,
Z' had keelpijn en armpijn met bladpijn daar bij,
Z' had borstpijn en heup-pijn, en steek in de zij,
Z' had maagpijn en buikpijn, ook kruispijn, en ach!
Ook pijn in haar benen bij dag als bij nach.
Ze had kuitpijn en voetpijn, met likdoorns daarbij,
Dit zat op haar toontjies, vijf, zes op een rij.
Nou is dit nog nie alles, maar blijf nog die kwalen,
Wat die dokter, hoe slim, uit haar lijf nie kon halen.
Jul kan dus begrijp, hoe Tante Martha van Grijnen
Onder al die soort kwalen en pijn moest verkwijnen.

Haar dokter zijn naam was Carolus van Kraaijen,
Hij 't drankjes kon brouwen en pillen kon draaien
In alle soort kleuren, zo's rood, blauw en groen,
Geen slim apotheker, die 't beter zou doen.
En zijn pillen die stonden als 't ware op poten,
Vierkantig of ronde, zo kleine als groten.
Hij bracht ze getrouw aan Tante Martha, en zij
Die slukte gelovig ze af van de rij.
Zij waren gemaakt toch om haar te genezen,
Waar anders zou pillen en drankjes voor wezen?
Maar hoe ze ook slikte, zij bleef toch maar ziek,
Leed meer aan dyspepsie, kreeg meer rheumatiek.
Maar, wat erger nog was, dat door al het betalen
Zij 't geld in haar beursie al lager zag dalen,
Want dokter van Kraaijen verruilde, heel stil,
Haar goudgele pondjes voor drankjes en pil.
En toen hij haar duitjes zo zachtjes zag mind'ren,
Wou hij met visites haar ook nie meer hind'ren.

Melt Brink, Nationale en Afrikaanse gedigte in Kaaps-Hollands. Bundel A



189

Het is beter, dacht hij, haar maar nou te laat staan,
En bleef ongemerkt en heel stil daar van daan.
Maar die ou ziel was erg aan haar dokter gehech,
En liet hem steeds roepen, bleef hij te lang weg,
Ja zelfs liep zij hem achterna in de straten,
Om ook daar met hem o'er haar kwalen te praten.
Ook had zij die vaste idee, dat haar maag
Die schuld was van alles, wat haar steeds zo plaag.
Zij voelde kompleet net als was zij betover,
Haar galzak die liep van die gal altijd over.
Want net zo's een maand weer daarheen was gegaan,
Moest ze een galpil en drankie naar binnen weer slaan.
Zij was overtuigd, dat hoe slech dit mag smaken,
Dit haar galzak gewis weer in order zou maken.
Maar nou, sinds die dokter haar zo het vergeten,
Wil dit nie meer help ook, z' kon haast nie meer eten
Van die pijnen, wat nou weer haar lichaam kom plagen,
En geen rust haar meer gunt, in de nacht noch bij dagen.
Een dag ging ze juist weer naar dokter om raad,
Maar ontmoet hem, - kijk, heel toevallig, - op straat.
‘Ach, dokter!’ zo riep ze, ‘'k kom juist om te klagen,
En u raad voor mijn kwalen en pijnen te vragen,
'k Het 'n smaak in mijn mond, net zo bitter als gal,
Mijn maag moet weer vuil wees, maar dit 's nog nie al,
Mijn linker-oog beef en mijn hart! ach dit klop
Kompleet zo's een hamer, en niks wil dit stop.
Ik het al rooie lavendel en dulcies gedrink,
Maar dit blijf net zo's mal, deur mijn lijf hier rinkink.
'k Het ook pijn in mijn armen, en pijn in mijn benen,
Ook kramp in mijn kuiten, en 'n brand in mijn schenen,
En mijn likdoorns, dokter! doet mij ook zo zeer,
'k Wil wedden, ons krijg nou zuidoostewind weer.
Ook m'n buik zit vol krampen van onder tot boven,
Geen mens die mij ziet, zal dit ooit kan geloven.
'k Het nier-pijn, en kruis-pijn, ik kan mij nie draai, oh!
'k Gloo, dokter, u noem die soort kwaal die Plumbago?
En waar blijf mijn milt nog, mijn hartslag, mijn long?
Die almaal mij pijn doet, ik is nie meer jong.’
Maar dokter, die graag van haar af nou wou komen,
Sprak, ‘Ja! ja! Ik het dit vooraf wel kon dromen.
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U het gister weer zeker soesaties geëet?’
‘Net zes stuks maar, dokter! hoe kan u dit weet?
U laat mij zo schrik, dat 'k haast nie kan praten,
En voel of mijn geest zo mijn lijf kon verlaten.
Hoe kom u daaraan toch? of zou u misschien
Door uw instrument in mijn maag dit kan zien?
Maar wach! Ah nou weet ik die ding op 'n haartjie,
U het dit zeker alweer gehoord van nig Saartjie?
Ofschoon zij beloof het dit doodstil te hou,
Zo'n ouwe Malbaar! jij kan haar nie vertrouw.’
‘Ik moet gaan nou,’ sprak dokter, ‘dag juffrouw van Grijnen!
Wach! wach!’ riep zij weer, ‘spreek toch eerst o'er mijn pijnen,
U zal mij toch hier nie zo hulp'loos laat staan?
Want ik is nog nie half met vertellen gedaan!’
‘Maar 'k het’, sprak hij weer, ‘hier mijn tijd al versproken,
Jan Kat het zijn been al van morgen gebroken,
En ik moet dit gaan spalken.’ ‘Jan Kat kan nog wach!’
Zo riep zij, ‘hoor liever maar eerst naar mijn klach.
Mijn maag is weer vuil, en wat moet ik beginnen?
Dit raas en dit kook als een pot hier van binnen,
Ik kan duid'lik all' uren mijn hartslag hoor kraak,
Mijn mond is zo bitter, als gal dit kan maak,
En mijn lippen, vraag dit maar gerust aan Sus Grietjie,
Het gister die heeldag gebeef zo 's een rietjie.
Ach! als u nie gauw naar mijn ziekte wil kijk,
Dan is ik, misschien al van avond, een lijk.’
‘Wat zal 'k begin toch? een plan moet ik maken’,
- Dach dokter - ‘om van haar bevrijd te kan raken.’
Hij staat nou een tijdjie, en trek aan zijn oren,
Alsof hij in diepe gepeins was verloren,
En sprak toen, ‘Ja waarlik, mijn lieve Tant' Martjie,
Jij 't gelijk! ik geef ver jou leven geen kwartjie!
Jou kwaal is heel erg; maar ik zal nog misschien
Jou kan help, laat ik eerst in jou ogen nou zien.
Ja, dit is zo's ik dacht, jou ziekte is waarlik
Hypocondria in pura, en dit is gevaarlik.
Ik moet daadlik beginnen; ons is wel op straat.
Maar 't kan nou nie anders, blijf staan waar jij staat.’
‘Ach, dokter! zal ik nie naar huis eerst kan lopen?’
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‘Geen uitstel! Jij kan met de dood dit bekopen.
Vouw jou handen van achteren gauw saam op jou rug,
Hou jou duimen dan vast, kom gauw nou en vlug.
Zet jou benen heel wijd, of zeg ver van malkander,
Dat jou voeten nie kan raken die een aan die ander,
En doe nou ook verder al wat ik jou zeg,
Want anders, Tant' Martjie, kom niks met jou rech.
Knijp jou ogen goed toe, en doe dit nie open,
Voor dat daar een hele kwartier is verlopen,
Ik zal dit wel zeggen, en steek nou terstond
Jou tong, net zo ver als jij kan, uit jou mond.
Want 'k moet dit van boven en onder bekijken,
Of ik geen microbes daar op kan zien prijken,
Jij trek dit nie in, laat die zon daarop schijn,
Want dit laat die vreselike diertjies verdwijn.
En nou, gauw die tong uit! en knijp goed toe jou ogen.
Zo, blijf nou maar staan, tot die tijd is vervlogen.’
Die ou ziel, getroost, gaat nou staan zo's gezeg,
En dokter liep zachtjes heel stil van haar weg.
Hij keek nie eens om, maar draafde daarhenen,
En was in een wip om die hoekie verdwenen.
Zo bleef zij daar staan, met die tong uit haar mond,
Wijl een hele boel kwaaijongs al gauw in die rond
Nieuwsgierig en lachend haar aan stond te gapen.
‘Wat makeer daar die ou vrouw? zij lijk moes net gek,’
- Zo roep hul, - en begon haar nou rond daar te trek.
Zij moest dus haar ogen maar open weer maken,
En haar tong ook weer bergen gauw tussen haar kaken,
Maar toen zij die boel om haar henen zag staan,
Begreep zij die beste was naar huis nou te gaan,
En wachtte ook nie langer, maar liep wat zij konde,
Onder vrolik gelach van die troep in 't ronde,
Die al door maar riepen, ‘Kijk! die ou vrouw is gek,
Zij 't perbeer met haar tong aan die zon te gaan lek!’
Maar toen zij weer thuis was, kan jul mij geloven,
Ging haar tong aan 't razen als een vurige oven,
En schold zij die dokter voor Satan zijn maat,
O'er die poets, die hij haar het gespeeld op die straat.
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Gelukwens aan een jonge vriend en vriendin op hun trouwdag.

Vaar gelukkig en tevree
In uw huw'liksbootje,

Samen op des leven's zee,
Zonder stamp of stootje.

Dat geen onweer om u bromt,
Maar gij stil en zacht

Reist, tot ge in de haven komt,
Waar de rust u wacht.
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