
Vqdag, 1-8 Nov~ :tft'SS. 

D 
IE eer.ste liedjie wat ;ek 

vandeesweek wil behandel. is 
die alombe~endeJ ,Va:t jou 
goed en trek." Omtrent die 

oorsprong van hierdie lied bestaan 
daar net soveel gissings .as oor die 
ontstaan van .,Sarle .Marais." In my 
jong d.ae is my alty.d vertel dat cut 
deur 'n sekere ou tante, Malonet, 
gekomponeer was. In die Reisner· 
mneringen van dr. H. P~ N. Mulder 
wat die tydperk tussen 185'0-90 be· 
spreek, vertel hy dat die Bo.ere 'n 
lied gesing het wat omtrent .so 
gegaan het: ,Pak jou g:o.ed by 
elkaar, Pereira," en die veronder· 
stelling is dus dat dit <'!.an ook 
gedurende die Trek ontstaan het. 

VAT JOU 'GO ED EN TREK 

Vat jou goed en trek, Ferreira 
Vat jou goed en tre.k 
Agter die bos is 'n klornpie perde 
( Oorn) J annie met die ho~pelbeen. 
Bwaar dra, al aan d'ie eenkant swaar 

dra, 
Al aan die eenkant {swaar) dra 
Vat jou goed en trek. 

Vat jou sweep en Blaan · jo.u pe.rde. 
Agter die bult loop troppe per,de. 
,Vat die toom en vang die perde .(ens.), 

In die oudste :6ekende vorm van 
hierdie liedjle, lui die refrein ai~ 
VOlg!-

Al ®n die eenka.nt ,Bwaard'' dra. 

Die oorspronklike na.am was dan 

ook ,,Per.eiraJ' en nie .,#Ferreira" nie. 
'n Gedeelte van hierdie tied kom 

voor in Jn ander fragment:-

Slaan Poppie slaan 
En laat jou gedag,te gaan 
Dat jy vir my kan ,8~ 
Hoe ver die liejde ze. 
Hand om die n~k 
Soen op die bek, 
Vat jou goed en trek. 

Die volg.ende liedjies is ook nie 
heeltemal volledig nie~-

ROKKIEB WIL BY DBA! 

Rooi rokki'3 wiZ sy dra,, 
Maar niemand kyk daarna, 
En almal Btaan veraZa, · 
Om BY die rokkie dra, 
Mamma se kindjie, goggabie, 
Gogg.abie, goggabie, 
M arnma Be kindjie, goggabie. 
M ooi was By maar leUk nie. 
Wit rok wU sy h~, 
En wit rok het sy nie, 
Lappie moet By vat 
Om J.n Tokk.ie van te · maak. 
I annie se mamma, goggabie! 

(Ens.). 

BorsspeZd wiZ sy h~, 
BorBspeld h.et sy nie, 
H,akspelil moet 8JJ vt~t, 
Om bor.sspeld -van t'6 ~ 
Mamma se kinajie ( eM.Jc 

En so is daar nog talle vermes. 

VANAAND GAA.N DIE NOOIEN
T.JIES KORlNG. BNY 

Vanaana gaam ilie nooie.n:tjieB koring 
sny, ,'karing snJJ, 

En vanaand !Jaan die nooientjies 
koring sny, koT.ing .any, 

MJ! geliejde hang in die bos, 
My g.eliefde hang in die bos, 
My geliefde · h(ljf/;g in die bitter-bessie 

bos. 

In sommige gedeeltes gaan die 
nooientjies (of wei die boertjies) 
koring saai, en baie mense .sing van 
die wag-•n-bietjie bos. Hierdie gedig 
is ook baie deur die kleurlingvolk 
gesing en hulle sing natuurlik ,vol;;. 
kies" i.p.v. nooientjies. 

Dr. S. J. du Toit gee 'n voorbeeld 
van die manier waarop mense liedere. 
kan verbrou; In Suidwes.Afrika het 
hulle ,Vanaand gaan die Nooien
tjies,'' met ,Aai Aai die Witbors
kraai," verwar. Die beginre(H deur 
hulle gebruik, is as volg: 

,Vanaand gaan die kraaie mossel
baai." 

Langenhoven het die lied as volg 
tOrgedig~ 

Dam· onder · groei 'n aa11,dblom, 
In die vlei, in die v.lei, 
En wie B.aJ hom tog 
Kry v.ir .my, kry vir -my' 
M.w g£liefde laat my los, 
Gaan e.ers B.oek 4aar m die b081 

Wa.ar 4ie aandblom daar groei, 
in die wag.ln~bietjie bos, 

In di.e wag-'n-1Jietjie-bos, 
In dJ,e "Vlei, in die mei~ 
In die ilon.k.e1· 8@ek "• Beun1 

'n blom v.ir, blom -vir my
My geliefde .hang iR ·die ba., 
N ooit .as nimmer kom. h1J lN. 
Wag 'n-bietjie, wag 'a-bktjie, 
In die wag·'n-bietjie-008, 

DAAR KOM DIE WA~ 
Daar kom die w~ 
Die vierperde-wa., 
Hy het niB na.am me, 
Sy naam moet 'lvJJ ?J,Dg kry. 

REFREIN; 
Tant Lientjie swaai, IJ.tadig draai, 
Door onder in di6 .lJtJai., 
Tant Lientjie 8lml8i, Bkulig draai, 
Daar onder in die baai. 

Daar kom By aan 
Met .die vierperde""lC.a, 
Sy .het niB m.oom wie, 
.Haar noom saZ 8'lJ ·m>g kry, 

REFREIN: 
A:lleentjies dmai, liefi,e3 swaai, 

· 11tneentjie8 dram, 8R-!I,_ ~ .. 

Daar onder om die draai, 
Daar cfh;der om die draa! 

Hier is 'n variant: 

Daar kom . d·ie w.a, 
'n "Vier-perde wa, 
Danker het nie oe nie, 
Oe nie, o ja. 
Vat die nooientjie 
Styf .o0m die ·Zyf~ 
Btyf om die lyf, o ja, 
Vat jou liejie, 
Btyf om die lyf~ 
Styj om die lyf, o ja. 

Hierdie liedjie is ook deur Lan.gen-
hoven her dig: 

Daar kom die wa, 
Di.<J vierperde-wa, 
Hy kan nie hou nie, 
By's glad te Bwaar gelaai' 

{Vervolg op bladsy 28)' 
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Bladsy Agt-en-twintig DIE BKANDWA6 

Ons V olksliedjies 
(Vervolg van bladsy 19) 

Hokaai, hokaai, by die draai, 
Een om aj 'te laai, 
Hokaai, hokaai, briek aandraai, 
Stilhou by die draai. 

Af klim die nooi, 
Die uitgesoekte nooi, 
Sy het nie baas nie, 
Dis tyd dat sy een kry. 
Dit pas 'n baas op 'n plaas, 
Om 'n nooi te kry. 
Ek het 'n nooi, 
Go<3d en mooi, 
En sy is baas oor my. 

Albei bogenoemde liedjies deur 
Langenhoven is in die F.A.K.-bundel 
te vinde. Die ou wysies is vir die 
nuwe woorde deur S. H. Eyssen aan· 
gepas. 

(Word vervolg.) 

Vrydag, 18 November 1938. 
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