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V 
ERL.· EDE week het ek die 

woorde gegee van •n aanta1 
variante van ,.Daar oorkant 
die spruit daar staan 'n 

blom." en in hierdie artikel wil ek 
nog •n paar gee. Dat daar nog meer 
is wat aan my onbekend is, is duide· 
lik. Nou-die-aand hoor ek oor_ die 
draadloos ·n wisselvorm wat as volg 
begin het: ,,Daar ver op die veld 
staan 'n hartbeeshuis,'' en so is daar 
miskien nog baie meer. 

WILHELM lEN 

Daar bo op die berg M Klein 
Vogelgesang 

Die pragplaas van ryk oom Kob-us 
Jfala1l. 

Daar woon hy alleen met sy dogter 
Wilhelmien, 

'n Mooier nooi het jy nog nooit 
gesien. 

Haar 'hare is sagter ct8 sybok se wol, 
Haar lokkies so U.ef om hoor koppie 

gerol. 
Baar wangetjies so rooi soos die 

rooiste roos} 
l{a,ar li.ppies so sag soos 'n ryp 

appellcoos. 

Haar nezt.Si's so lief, die tatsoen is so 
f'raai 

OU Zaat my ou kop sommer vinniger 
draai. 

ffaar handjies so sag en haar vingers 
so fyn, 

rlaar voetjies net soos "n kindjie so 
klein. 

As ek die kztiltjies tn haar wang'3tjies 
8iet 

Waar die Goa der Liefde sy pyltjies 
in skiet-

As ek Wilhelmientjie vir 'n vroutjie 
ka'il kry 

D.an word die ou wereld 'n hemel vir 
my. 

In sommige gedeeltes van ons land 
llet hierdie lied 'n komiese einde en 
die slotwoorde is min of meer as 
volg:-

!foe ek oom Kobus vir sy dogter gaan 
vra 

Toe wo1~ ek met honile van die plact8 
~! geja. 

Ande:r Uedjies wat sterk trek op 
.,Oorkant die Spruit,u is 'n aantal 
waarin die woorde .,kolonie," ,ponie,'' 
,,Vrystaat,•, ,Transvaal/' ens.. voor· 
kom, 

DIE BBAl\~DIT'.~G .Bladsy Negentien 

DIE WIND KAN WAAI 

Die u"ind kan maar waai 
En die atot kan maar trek, 
Die bl~rd ke'n tog die afsaalplek. 
H iet'"t'(lndaan tm die blomvallei, 
Daar het elc laa.s met haa.r opgebly. 
Hiervandaan. na die Winterberg 
Daar rnoet ek my soetlief erf. 
Jou. Pa kan slaan en jou Ma ka.n str?J 
Maar on...~ goon in die KoZonie bly. 
Die bruin met die 1col 
Laat die trane rol, 
Die bruin met die bles 
La.at die niggie dres. 
My ll'I a het ges~ jy kan my kry 
Solank soos jy op die blesperd ry, 
Maar M jy nau die bles verkoop, 
Kan jy na jou, swernoot loop. 

In Boshof en Du Plessis se 
Piekniekliedjies kom 'n lied voor 
waarvan die woorde nagenoeg as 
volg i.s:-

WJE KOJYl DAAR AAN 

lVie kom daar in die vaal pad aan '! 
D.is getoi..-; my soetli.ef dan, 
Ronde, ronde kommetjies 
Hantamberg se blomrnetjies. 

Die bruin petd met die bles voor die 
kop 

Die jonkman t,an plesier daarop. 
Al woon sy ·ver in die Transvaal 
Die kolperd sal haar daar gaan haal. 

Solank as jy met die wapen ry, 
Kan jy seker na my kom vry, 
Maar net so gau a.'l jy hom laat staan, 
Dan ka'~ jy maar na jou, ·moer toe 

gaa.n. 

Die kolperd gooi sy kop so f·ier 
Die cleurtrapper ·ran die Grootri'Vicr. 
Al i-s sy op die hoogste berg 
Ek sal 'J~aar go·u, daar1tit gaan veg. 

Die boorn sal bloei, die blaar sal val 
Die blesperd sa.l haar daar gaan haal. 
Al is sy a[lte?' yster en klip 
Die blesperd 8al haar daar uit ruk. 

Van vers twee en soortgelyke 
wisselvorme se dr. S. J. du Toit: 
,,Soms, soos in die versies waar die 
kolperd en sy baas geskilder word, 
nader die volksliedjies self die gebied 
van poesie, soos ons moderne kuns
digters en kunskritici dit wil opgevat 
he. Met al ons superieure tniddele 
is dit niemand van ons geluk die 
ideale Boere-jonkman so skittererul in 

deur N. H. THEUNISSEN 

sy jonge krag te teken as in die 
eeuvoudige versie :-

Die bruin perd met die kol voor die 
kop, 

Die ;onkman sit met ple8ier daarop, 
Dit wit sakdoek in di.~ linkersy, 
Dit lyk of hy vanaana gaan vry. 

'n Liedjie wat ek bale in die 
Suidelike Vrystaat gehoor het, lui as 
volg:-

DIE ROO! SPAN OSSE 

Die rooi span osse met ilie blou 
bo~a, 

Party van my en party van Pa. 
Die .hotagter di.e heet Afrika, 
Die haaragter sal die disselboom dra, 
Die hot-op-vier trek soos ,n tier, 
Die ha.ar-op-vier is 'n mooie dier,. 
Die hot-op-scs is rooi met 'n bles 

Die haar-op~ses die docn sy bGS, 

Die hot-op-agt die too~f rny rnag, 
Die ha.ar-op-agt die ~oy.<t sy drag. 
Die hot-op-tien die trek miskien, 
Muar die haar-op-ticn die laat hom. 

sien. 
Die hot-op-twaalf is 'n Afr·ikancrkalf. 
Die haar-op-twaalf het strop om die 

h·als. 
Die hot·uoor die heet Komtoor, 
Die ha.ar-~p-vom· het die pad verloor. 
Vooraa.n die tou, is die swarte kriek1 

Agter die wa is die ysterbriek. 
Voor op die 1.t'a sit die vaalboord pa, 
Ar1ter i·n die too sit die swartoog ma, 
Bin.ne die wa sit die boere-nooi. 
K~rel, e1~ s~ jou. sy is mooi! 
Die son gamf onder a.gter Komme-

tjiesberg 
Daar waar die nooientjies nog sal erf. 
Ek ry my perd met saal en trern~, 
Ag hoe lief ek die meisiemens. 

(Vervolg op bladsy 41) 

Ek Voel JONGER 
Want Ek Neem 

Dr. Cassell se Tahlette 
10 ja.a.r bet van my rug afgegly sedert ek or. 
Cassell s.e Tablette begtn neem bet! ....;k bet 
oud en ultgeput geword en is ge!olter d.eur 
pvn en eenu~aandoentnga - maar. nou voel ek 
weer •ooa • n seun - vol energie, son• 
aer pyn, oorvloetende van lewens .. 
kra.g! 

Dr. Cassell ae Tablette l8 die groot 
verjongingsmlddel 1 nn dte Menaltke 
G~tel r Hulle vervul u met nuwe 
tenu~kra.g - gee u weer die •• vuur:• 
dte .,gees," die gtluk van dle jeug I 
U behoort bulle vandag te begin 
neem en te ondervind hoe spoedig 
hulle u sal bevry van • • • , 

Verlfes aan Manlikheld 
Gebrek aan Lewenskrag 

Vroee Ouderdom 
, lndigestie Swakhefd .----------. 

Slaaploosheid Senuwees 
Duiflt'nde der dutsende mans en vrouena. clle 
hele w~reld oor prys die wonderlike ult
werklng van dr. Cassell se tablette I Die 
geheim van hul wonderlike krag Ia dat 
bulle 19 verskillende geiiOndheldsbestand
dele bevat wat elke dee! en funktde van die 
liggaam bevoordeel. Die ultwerldna Ia 

Verkoop deur aile 
Aptekers en Winkels 

1/6 en 3/6 
verbasend l .. _______________ _. 

Die Senu.versterldngmiddel wat deurdring tot die OORSAAK 
van u moeilikheid. 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2012



rrydag, 2 Desember l~38 

afgekom. In rn grot het hulle toe 
die mummies van 'n groot getal vor
stelike Egiptenare ontdek, onder wie 
ook ve:rskillende van die Farao's. Die 
sarkofaag van een van bulle is oop
gemaak, die omwindsels is afgedraai 
en eindelik bet die · ontdekkers \'ir 
'n oomblik gestaan by die gebalsemde 
lyk van die Farao Ra.meses ll, by 
wat, soos algemeen gedink word, die 
verdrukker van Israel was. Ek bring 
hierdie voorval in herinnering om te 
benadruk dat daar 'n objektiewe · 
kwaad is wat ons ptobeei: · oorheers 
en waarteen ons moet stry. Noem 
dit die boosheid van ons vleeslike 
natuur, die menigvuldige verleiding in 
ons omgewing, die nadelige invloed 
van mense · rondom ons, of noem dit 
Satan, dit is alles dieselfde: ek is 
nie vry om onbelemmerd my gang 
te gaan en voortdurend net goed te 
doen nie. Die objektiewe kwaad le 
altyd gereed om by te verlei en te 
verdruk. 

S.A. V olksliedjies 
(Vervolg van bladsy 19) 

Van die laaste gedcelte bestaan 
daar ook baie variante. Dit vorm 
nie alleen die slotreels van sekere 
liedjies nie, maar ook die beginreels 
van andere. Dr. Du To.:.· aee die 
volgende wisselvorm :-· 

Langs die wa loop die vaalhaar-pa, 
Bo op d·ie wa sit di"J kru.Jhaa·~·.trfna, 
Vom· die tou, loop die swarte kriek, 
Binne die wa sit 'n mooi klein Griet 
Maar agter die wa sit 'n, ysteTbriek. 

'n Ander wisselvorm lui as volg :

Vee?·tien- rooies voor die wa, 
Die hotagter -08 is Afrika. 
Voor• in die wa sit 'n blou.:.oog nooi 
By's nog jonk maar is sy mooi; 
Sy's die nooientjie wat· ek voor wens 
Groot is my liefd.'3 vir die meisiemens. 
Rooi span osse, rooi-wiel wa. 
M' ore gaan ek oue1·s vra. 
floender, kop-en-pootjies, tamatie

. slaai, 
Met daardie nooientjie wil ek graag 

draai. · 

As ons die vvoorde ,Hoender, kop
en-pootjies" lees, laat dit ons onmid
dellik dink aan :.-

Hoender, kop-!:n-pootjies, tamatie
slaai, 

Mamma ·het die vleis op die rooster 
gebmai, 

Daar waar die son en die maan 
ondergaan 

Daar het ek my soetlief laat staan. 
Padda in die dam, kriek in die vlei 
Doring in die hart, hoe steek jy my. 
Padda in die dam; kriek in die vlei, 
Waa1· is die noo·ientjie wat so lekker 

V1"'}/. 

In hierdie liedjie kom weer woorde 
voor wat deel uitmaak van 'n ander 
lied, uDaar waar die son en die 
maan ondergaan,'• waarvan. die 
musiek van die aanvangsreels baie 
mooi is. 

Efiar tvtiar · die. s.on ,i-n die maan 
ondergaan, 

Daar het ek my soetliej laat staan. 
lulle kan se wat julle wil s€, 
Die blou-oog nooientjie wil ek he. 
Voor haar deU1' &taan 'n wilgerboom, 
Daar han.g ek my saal en to01n. 
A.gter. in die tuin staan "n mooi 1·ooi 

roos 
Daa1· sal ek 1ny hartlatn tmos. 

Jare gelede is hierdie lied omgedig 
deur prof. H. M. van der Westhuyzen 
van die. Pretoriase Universiteit, maar 
ongelukkig het ek nie op die oomblik 
die .\\'OOrde beskikbaar nie. 

(Wcrd vervolg) 

»IE BaANJfWAG 

IN DIE BINNEKAMER 
(Vervolg van bladsy 33) 

'n Ander, bemoedigende beginsel 
·kom egter ook bier aan die lig. 

GODS AL.'\'IAG 

word geopenbaar om die Trek 
moontlik te maak. In elke·stap kom 
dit te voorskyn. Toe Moses geroep 
en aangestel ·word · as 'leier,. het God 
aan' hom sekere tekens gegee as 'n 

· aandUiding · ·dat · hy in daardie hele 
onderneming sou kali · reken op die 
almag van God om 'die plan deur te 
voer. Elkeen van die plae, en· einde
lik die verdeling van die see, was 'n 
bewys dat die almag van God tot sy 
beskikking was om deur te voer wat 
Hy voorgeneem het. Dit kon ook 
nie anders nie, want Israel was mag
teloos om_die bande van hul slawerny 
self te verbreek. As een van bulle 
in 'n oomblik van moedelose verset 
op eie houtjie probeer wegstap het, 
sou hy gou-gou weer in dieper ver"
drukking verval het. Aileen deur 
die ingrypende almag van God kon 

hulle verlos word. En daar6 e almag 
was toe hul diens~ 

In ons eie Trek is dit netso. Ons 
slaail ons vuiste · nodeloos stukkend 
teen die poorte van ons gevangenis. 
Maar Gods almag staan ook vir ons 
redding gereed as ons gelowig ons 
beroep daarop wil maak. Hierdie 
gerusstelling moet · geen sorgeloosheid 
in die hand werk nie, asof ons maar 
kan stil sit en God alles sal doen 
Israel het sy pertinente opdragte 
gekry en moes dit uitvoer. Hy moes 
hom aangord en met sy gesin en sy 
goed op trek gaan, maar agter dit 
alles het die almag van God geskuil. 

Ons is nie aileen in ons stryd teen 
die sonde nie. Die almagtige God 
voer Sy beloftes uit as ons lang·s 
Sy · weg uit die slawerny wil trelr. 
Wat is Sy weg? 

VERSOENING VOOR VERLOSSING 

Die verlossing wat God met Sy 
almag bewerk, geskied nooit as 'n 
bloot uitwendige, meganiese operasie 

··n V£11fG£ DRYW£1~ 
• l& temand wat die wet g~hoorsaam, n~rslgUg 

dryf, ·· seker maak · dat sy motot"kar altyd In goei.
mega.riles~ toestand is en' dit altyd ,band-v~illg" hou. 

Die eenvoudige waarneming van hierdie grond
re~Is sal u in st.aat stel .om u deel by te dra tot 

. veiliger bestuur van motors. Met die bale ongevalle 
wat daeliks plaasvind is· u dit aan uself en aan 
u falriilie verskuldig om u motorkar toe te rus met 
Suid-Afrika · se veiligste Bu'iteband - Firestone 
,Driedubbel-veilige" bande. Hul drieledlge veilig
heid verskaf: 

1. BESKERMING TEEN GLY 
Die· wetenskaplike loopvlak-onhverp verskaf groter 
nie-gly mylafstand, . en bring u motor tot op 25% 
gouer tot stilstand. 

2. BESKERl\IING TEEN BARS 
Firestone buitebande loop tot op 28 grade koeler. 
omdat elke veseltjie in elke koord in elke laag 
deurtrek is. van vloeibare rubber, deur die gepa
tenteerde Firestone ,Gom-doop"-proses. Dit we~lt 
die interne wrywing en hitte tee wat ge,voonllk 
oorsaak is van barste. 

8. BESKER:MING TEEN PRIIiKE 
rwee ekstra Jae van in gom gedoopte koorde onder 
die Ioopvlak gee ekstra beskerming ·teen prili:ke. 
U kan u motor ,.band-veilig" 
maak by u naaste Firestone han
delaar, deur u motor met 'n stel 
nuwe Firestone DRIE-DUBBEL~ 
VEILIGE bande toe te rus -
bulle . is die ,·eiligst~ bande wat 
geld kan koop. 

Bladsy Een-en-veertig 

nie. God verlos nie 'n mens met 
sonde en al uit sy ellende nie, maar 
Hy verloe hom eers van sy s-onde 
sodat Hy hom uit sy ellende kan red. 
Die Israeliete moes by hul redding 
daardie les leer. Op die trende dag 
van die maand moes bulle 'n lam 
afsonder, op die veertiende dag dit 
slag en eet. Die bloed daarvan !noes 
hulle aan die syposte en bo-drumpel 
va:n die deur smeer om aan te toon 
dat die wat agter daardie deur \voon, 
bestempel is om gered te word. Die 
slag. van die lam was die teken van 
liul versoening met God. Elke jaar 
moes bulle die Pa.sga herhaal om te 
verseker dat · hulle in die regte ver
houding tf>t GOd bly. 

Ek wil dit toepas op ons vanjaar. 
Ons gaan ons eie Groot Trek herdenl{, 
Hoe sal ons dit doen? Sal daar net 
'n gejuig wees oor die uitredding 

·wat God 'n eeu gelede aan ons voor· 
vaders gegee het, of sal ons iets va:r 
die diepere betekenis daarvan vir om 
eie I ewe pro beer opvang? Die ver· 
soening met God, die afrekening om· 
trent alles wat agter is, is nodig 
voordat ons met waarheid kan fees
vier. 

0 

Deursny van 
nuwe Fire-

. stoneband. 
Let op be
skermlng teen 
g!y, prikl{e ,m 

barste. 

Firestone
bands word hs 

Buid-A!rika 
ver·11aardig in 

kif!Tdii'l 
· moderne Fire

atone-!abriek 
. fn. Port 
Elizabeth. 

re•tone 
J)IE SUI])-AfRIKAANS! BAN» 
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