
Vrydag, 11 November 19:18. 

Blausr Dertien 

;Deur N. H. Tlteunissen) 

23 
HTant ziet, er werd _qeen Ydel woo1·d 
Gehoord by dag of nacht, 
Men zong, men bad, men las God'~ 

E K wil vanaeesweek bietjie 
afstap van die volks- en 
dansliedjies waarmee ek besig 
was, om die Voortrekkerlied 

waarvan ek in die eerste artikel 
melding gemaak bet, bier Weer te 
gee. Ek moet my dank uitspreek 
teenoor die baie 1esers wat so 
vriendeJik was om my pie woorde te 
stuur. Mnr. J. H. Joubert, van Caro
lina, skryf aan ons dat die lied· deur 
sy grootvader, Petrus Jacobus 
Joubert, g-eskryf is in Natal, kort 
nadat Dingaan se mag deur die 
Trekkers gebreek is. 'Hier langsaan 

En steund~ op hoger macht. Woortt~ 

11 
Daarby ontwa-akt der manne.n moed~ 
De nyd en twist zyn dood. 
Een stem weerklinkt in elk gemoed: 
,,U landsman is in nnod.'' 

12 

Met. Dirk en Pieter U ys~ 
De boeren keerden na de slag, 
Bedroefd · terug_ naar huis, 

18 

24 
Het Zeger was een Gideon's bend 
Verkoren tot de stryd, 
Het was een redder uit ellend' 
Door God zelf toebereid. 

In 't :tJerst sc!heen alles goed te gaan, 
De vyand nam de wyk, 
Men kende d' aard niet van Dingaan 
Aan sluwe plannen ryk, 

Toen volgde zware ramp op ramp, 
Maritz stond gans alleen 
Aan 't hoofd der trekkers in het · kamp, 

25 
De wraakzucht spoorde hen niet aan~ ·. 
Men zegge teat men wil, i 
Zy zonden driernaal naar Dinqaan 
Maar 't was slechts tydverspil. 1 

is die eerste twee verse, met rnusiek, 
en die res volg bieronder:-

3 
De kinderen hnppeten in het veld 
Tezamf'n met de Ve-J, 
En menig afgernatte held 
Speelt in zyn ziele mee. 

~ 
Terwyl zyn gad-J, ongemerkt, 
Gedagti_q aan haar .ieu.qa, 
Een .Qlimlag plooit terwyl zy werkt, 
0 I tranen stort van vreugd, 

5 
Relaas, .Qelyk ~oms onv.erwacht, 
Een donkere onweerswolk, 
De da,q verandert in de nacht, 
Zo ging het met ons volk. 

6 
In Vmkingklove werd een woortl 
Gesproken door Dingaan, 
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7 
Nog erger, overal is geschrei 
En droefheid in N.atal, 
Ach, 'jnenig vrolik vallei 

13 
Zyn leger benden staan reeds klaar 
Daar m de nauwe poort

3 

19 

26 
Met twaalf maal duisend Zulus dackt 
Hy enig Roerenheld, 
Al was hy nog zo. sterk in ma.cht, 
Te dryven van zyn veld. 

21 
Zy liepen storm met wild getier, 
En daverend gedruis, 
Gelyk een machtige rivier, 
Met donderend geruis. 

( Vervolg op bladsy 30) 

SWAK SENUWEES 

Gebeef oor -Bulk 

Vrees vir Kranksin
nigheid 

Kortgebondenheid 

Slaaploosheid Is nu een tranendal. 

8 
oe.en ki-nd, geen grysaard word 

De boer.e,n vrezen geen oevaar 
En snellen gretig voort. 

14 
De kloof was eng, de w.e.g was steil, 
De vyand veel en sterk, 

Men worstelde veel maanaen lang 
Met honger, kou en pyn~ 
Toen kwam de koorts

3 
de stryd werd 

bang 
Er was geen medicyn., Die komme.r en sorge van die mo~ernc I 

gespaard, 
Geen moeder en geen ga, 
Zo 'Vreeslik is de mens ontaard~ 
Geen ~uigeling vind ge.na. 

9 
De tyding vloog van mona tot mona .. 
En oeral was geween, 
Tot waar men Vys en anderen vona 
O'er Drakensbergen heen. 

10 
Zy spraken weinig 'Van de zaak, 
JI.Iaar riepen tot ~n Beer. 
,Het bloed der zuigling roept om 

wraak/' 
En !Jtepen het geweer, 

In overmoed alleen was heil, 
Voorwaar ~t was heldenwerk. 

15 
Des avonds, moeder~ als gy thuig 
Zit prate.n met uw kind, 
Vertel hem toch hoe teer Dirk Uys 
2<?/n vader heeft bemind. 

16 
De dappere jongeiing was vry, 
V oor hefnt was geen gevaar, 
Toch stierf hy aan zyn Vader:~ zy 
De kleine martelaar. 

1'1 
A.ckt mannen 'Vielen op di6 flag 

eo 
Maritz werd krank~ hela(f8, en stierf, 
Dock God oat hem daarna 
Een man die zich een naam verwierJ 
Door ga'M Zuid Afrika., · 

21. 
Andries Pretorius is zyn naam, 
Gelyk Retief was hy, 
Ni.et slecht8 een rkld.er zonaer blaam

1

) 

Maar innig vroom daarby~ 

22 
'Vierhonderd zestig mannen Tier 
Koos hy om mee te uaan, 
Een leger zoals wellicht hier. 
Te lanae no9it sal staan, 

lewe tnaak van byna helfte van ons senulyers.l 
Ons ly alma! aao Geldsiekte. Die Senugestd 
kan nie altyd die konuner verdra van te min 
geld, net genoeg of teveel geld nie. Nooit 
skyn ons genoeg tyd te he nie, met die gevolg 
dat die Senuwees daaronder Jy. Mettettycl 
verskyn daar tekens van Senuswakte, Senu~ 
wee-Instorting of wat die dokters Neuros. 
noem, · • 1 

Duisende en nogmaals duisende 1ye.rs aall 
c;>o~spanne .Senuwees h~t ai ongelo?flike vec-1 
ligttng gevtnd vanaf dte eerste dos1s van die 
Dr. Heinz Senuwee Versterker. Hierdic 1 
tnerkwaardige medisyne kalmeer die Sentral\t 
Senugestel en versterk die Senuwees van dio 
gehele liggaam om hul swaar las te kan dnt,. 

Getuigskrifte is daar by die duisende vaq 
mans. vrouens en' kinde.rs op elke gebied vaQ die samelewing. 

Die DR. HEINZ SENUWEE VER. 
STERKER kos 1/6 per bottel of 'a 

. TOUedige kuur van 6 bottels by aUe apteketa. 
P~ vo1wassenes en kinde.rs vetkies die 
tabletfonn, 57-fl-J..\ 
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B,ladsy .Dertig 

28 
De schok is groot en hoog de noocl. 
Doch ieder Boer schiet goed. 
De wateren der .rivier zyn r·ootl1 

Geverfd dood Zulu bloed. 
29 

,Ylucht heen, Dingaan, dit .is de dag 
Der wrake over ·n,'' 
Drie du,izend vieUm in de slag, 
,lVaa1· is uw legm· nu ?" 

30 
TVaar is u,w ryk, verrader, thana? 
V e?·nietigd als een wolk, 
!J'Iet al zyn heerlykheid en glan81 

Door 't Afrikaanse Volk. 

ONS VOLKSLIEDJIEB 
(Vervotg van bladsy 13); 

31 
0, vaders, 1noeders, allen gy • 
Die rnyn verhaal nu hoort, 
H erinnert ste~ds uw kind, dat hy 
Ee-n vroom volk toebehoort. 

3! 
Gy, zonen. van Zuid-Afrika, 
Gedachtig aan Dirk Uys, 

Volgt hem in trouwe Ziefde na, 
Voor volk en ouderhui8. 

Terwyl ons nou besig i~ met Voor
trekkerliedere, sal ek nog •n paar 
gee. Die ieser sal nog die lied van 

die Natalse Voortrekkers wat in die 
eerste artikel v.erskyn het, onthou. 
Hier volg nog 'n paar. Die ,Wyn

~tok" dagteken uit die tyd voor die 
Voortrek en bet heel waarskynlik in 

die Boland ontstaan. 

Vrydag 11 NO\•emh~r 1938. 

DIE lVYNSTOJ(. 

Op Af1:ika's grond, 
8taan ~n boom omls ronri 
Net 'krom is sy hout, ' 
Maar dit is geen fout. 
Sy bessies is rond, 
En ook 1·egte ge:wnd. 
Ons eet hom ook graag, 
Hy's so goed vir die m.aa9 
Dan druk ons hom fyn, 
Vir ooet wyn en asyn; 
Dim neem ons weer tyd, 
En kook hom konfyt. 
Dan stook ons hom ft'i.,, 
Met hontjies en tnis, 
Die wasem trek op, 
In die ketel se kop. 

Die volgende liedjie is nog nie heel
temal uitgesterf nie. 

lJIAIUA .. 

Ver van .Maria's roem gedreven, 
Is 't my een wildernis; 
Zoetste dagen van my leven, 
Als ik by Maria is. 

In don'ker bossen, koele dalen, 
Schone wereld der natuur, 
Verkwist ~k in my jonge jaren 
lJI t:JnigmaaZ 'n ledig uur. 

't Gelnk is my ontnomen, . 
Rampen zy rnyn deel op aard, 
Oortogen die zyn gekomen, 
Slagen ver en Uf'yd verrnaard. 

Maar met Maria aan my zyde, 
Vrees ek gindse vy.and niet 
Als my liejling my verblyde, 
We.g is 'Vrees en skyn verdriet. 

In Voortrekkermense • IV van Dr. 
Gustav Preller, verskyn dieselfde 
liedjies met ander woorde. Dis duide
lik dat ons hier met 'n fragment te 
doen het. Hierdie lied sal wellig oor
spronklik ook uit 'n groot aantal ver
sies bestaan het. 

Die volgende brokkie ontleen ek 
aan Voortrekkermens~ IV ( bls. 132). 

Daar trekt de veeboer heen, 
Met veel klagen en geween; 
Afrika gy rnoogt wel weenen, 
Want u, vreugd is nou verdwenen. 
Ad.Jeu, my waarde vrienden, 
Adjeu, nou voor het laast. 

In Voortrekkermense I (bls. 'Sll) 
korri 'n gedig voor wat kort na die 
slag van Bloedrivier geskryf is. Of dit 
nou ooit gesing was, is onbekend. Dit 
begin as volg. 

Wy gedenken ctan de slag te Bloed
rivi.er, 

Toen ons vadren streden onder Gods 
banier, 

0, Blmtwkrans, wy gedenken aan Uw 
moor den, 

Toen barbaren onze panden daar 
doorboorden. ens. 

Ander liedere, goed bekend in die 
Voortrektyd, was ,Skoon Isabel," 
,Floris en Annaatjie," en ;,Klaaglie<i 
van 'n Minnaar". Hierdie laaste kom 
baie ooreen met ,Ma'ria," -maar is tog 
nie presies dieselfde nie. Hulle sal al
ma! later bespreek word. 

(Word vervolg) 

Koos: ,Ek glo daaraan om geld 
in omloop t~ bring." 

Dirk: ,Ek ook, as dit ewe redig in 
omloop gebring word." 

Koos: ,Hoe bedoel jy ?" 
Dirk: ,Wei, nie soos· my vrou dit 

doen nie: die modemaak3ter word 
skatryk, terwyl die drankhandelaar 
vergaan van ellende." 
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