
N 
ET so geheimsinnig as wat 

die oorsprong van .,Sarie 
Marais" is, is ook die ont. 
staan van ,.Gertjie." In aile 

musiekbundels word die oorsprong 
Yan woorde en musiek as ,onbekend'' 
beskryf. Dr. Du Toit vra: ,.Is Gertjie 
miskien so tipies Afrikaans as wat dit 
daar uitsien, is dit nie ook maar "n 
bewerking van •n vreemde Engelse 
lied nie ?" Wat die musiek betref, 
is dit afkomstig van die Amerikaanse 
.,Just before the Battle Mother, 
Mother," maar daar die Afrikaanse 
woBrde hoegena.amd geen ooreenkoms 
met die Amerikaanse vertoon 
nie, moet dit van suiwer 
Afrikaanse oorsprong wees. Verder 
!ewer ,Gertjie" nog an<ier moeilik. 
he de op. Dis onduidelik of· Gertjie 
'n. meisie of jongk6rel ts, en da.ar 
bestaan onsekerheid omtrent w.atter 
versies deur die seun en wa.tter deur 
die nooi gesing word. 

GERTJIE 

(1) 

SY 
Wanneer kom ons trmula.g, Gertjie 1 
Hoe'8 dit dan so stil met joo, 
O·ns is so lank 'Verloof al, Gertjie, 
Dit i$ tyd dat ons goon trou. 

REFREIN! 

Glo tog, Gertjie, ek sal nooit nie, 
N flU l(lnger aan jou sleeptou bly ni~. 
Jy dink miskien ek kan nie dood nieJ 
Maar my jare gaan verby. 

(2) 
Ek koor i'!J is verlief op Sarie, 
M (l,(J,r die pret moet jy laat staan. 
Para maar op vir Piet oo Danie, 
H-uJ is kerels wat sornmer slaan. 

(3) 

HY 
ly -weet mos as ons 8cmllags kuierJ 
Agter om die kop verby, 
Drm se ek, Nonnie lig jott sluier, 
Kom en g,ee 'n soen vir my. 

SY 
'Gertji.e al die soentjies help nie, 
Kyk vir Pieter en, vir Griet. 
. Vandag wil hul rnek·aar nie he nieJ 
AZ die soe.ntjies is verniet. 

(5) 
Ons moet die pret laat staan maa., 

"f·l( 8 8 AN 8 W" A G 

Ons rnoet maar die soen laat bly, 
Ek sal my eie pad dan kry n~«Sar, 
En jy ktl,n oo Barie vry. 

Die volgende lied, .,Grietjie," is 
gedig deur P. J. H. Groenberg en die 
bekende musiek is deur Hullebroeck. 

GRIETJIE 

Griet, my skat, en weet jy wa:t 
Die men..~e nou weer praat! 
Dat ek e.n jy dalk aruler maantlJ. 
N o.g voor die preeksto.el staat -
Ek wcet nie wat jou plan if nie~, 
Maar myn' is l.ankal k't«ar, 
En as jy net die woordjie s~:J 
Dan trou ons met mekaar! 

REFREIN: 
Grietjie, my liewe Grietjie, 
Ek het jou baie lief• 
Ag! luister M my liedjie, 
My skone Grietji~., my hartedie{!. 

cleur 

N. H. THEUNISSEN 

Meimaand, my hart, is vrymaantl. 
Kom, ons twee vra jou pa -
Gaa.n maar saam en vat my naam, 
My hartlam, waarom is jy skoomf 
Se tog net eenkeer, ja! 

G'riet, my skat, en weet jy wat 
Die hu.is is al gebou, 
En mooie tn!.!ttbe'ls is g.ekoop, 
't wag alles net op jou. 
Een ding ontbreek en niks makeer_. 
Word jy maar net my vrou, 
Dan is die hele wereld reg, 
En sal 't jou twoit berou! 

Griet my skat, e.n weet jy wat 1 
Die mense verder se, 
Omtrent die honderd pond van jou, 
Wat in die spaarbank ze? 
Hztl se dit is n.et 01n jou geld, 
Dat ek jou het gevra; 
Maar was dit neen-en-neentig maar) 
So'U jy ook se ja. · 

DIE AFRIKAANSE POP 

.Die wereld die is baie groot, 
Dit weet die aap se st:ert, 
En orals kTy jy meisies wat 
'n H ele boel is werd. 
Maar jy kan gaan van Oos na Wes, 

•k well jou vir 'n dop, 
Dat nerens kry sy so 'n nooi, 
As die Afrikaanse pop {bis). 

Die Franse nooi se ogies blink, 
B·aie lief dit moet ek se, 
Haar neusie is so Jyn en f'raai, 
En glad soos jy tvil he! 
8y's baie aanlokkend, ja, iUs tvaar, 
Maar ke1·eltjie, pasop! 
Gaan kry jou tienmaal liewer tog, 
"n Afrikaanse pop (bis) ~ 

Die Fraulein nit die gawe land 
Van worsies en. van bi.er, ' 
Is 'n . bekoorlike si·nge?·tjie, 
En tuut by die klavier; 
Maar hoe die frikkedel te braai, 
En hoe· te kook jou sop, 
Daar korn sy by die hak nie van 
Die Afrikaanse pop (bis). ~ 

Die Skotse blou-oog ,lassie/' 
Met 'haar stem van silwer' klank 
Het wangetjies as rose en ' 
'n N ekkie lelie-blank. 
Maar allalet, sy is te fyn, 
Te tenge1' boenop, 
Om skouer aan die wiel te ,H, 
Soos die Afrikaans:e pop. ~ 

Die nmiss" u.it Engeland weetJ 
Hoe 'n hoedji.e te bestel, 
En van teaters kan ay jot{ 
'n Ganse lot vert~ez. 
Maar as jy graag 'n vrou, wil h"'> 
Wat ook ,iou, kous kan stop; 
Vry dat dit kraak, ou-boetie, oo 
'n Afrikaanse pop. 

Laat ander se wat ander wil, 
Maar hierso staan ek by; 
Jy kan g'n befer nooientjie in 
Die hele wereld kry, 
Gesond, beskeie~ sag en soetJ 
En vlytig boenop, 
Sy's tog '·n alte liewe dingJ 
Di.e Afrikaanse. pop. 

'n Baie ou lied is ,.Mamma, ek wil 
'n Man He.'' Dit word in verskillende 
vorms gevind in Limburg. Vlaandere, 
en in die Plat-Duits van Gulik. Dit 
word ook al baie lank hier in Suid.
'Afrika gesing. 

MAMMA, EK WIL 'N MAN HPJ 

Mamma, ek wil 'n man he! 
Watter rnan, 1ruy liewe kind! 
lVil jy dan 'n Franseman he? 
Nee, Mamma, nee! 
'n Frans<Bman die, wi~ ek nie,. 
Want ,_.parlez-vous" verstaan, ek nie, 
Dit is rn y plesier, 
Met die Boer-jongkerels hier. 

Mamnw, ek wil 'n man he! 
Watter man, my liewe kind? 
Wil jy dan ;n II.olJ.amle.r 'he.! 
~n Hollander die wil ek nie~ 

Hlactsy Negentien 

Nee, Mamma, nee! 
Want God vervloek die kan ek nie, 
JYs my plesi~r, 
J.l!et die Boer-jongkerels hier. 

Mamma, ek w-il 'n ·man he! 
Watter ·man, my liewe kind? 
Wil jy dan 'n Dttitser he t 
Nee, Mamnta, nee! 
'n Du.itserman die wil ek nie, 
Want schweitiefleisch die lus ek ni6~ 
Dis rny ples£'3-r, 
Met die Boer-jon.gkerels hier. 

.Mamma, ek wil 'n man he! 
Watter man, my liewe kind!' 
Wil jy dan 'n. Boerseu.n he? 
Ja, Mamma, ja! 
'n Boereman die wil ~k he, 
b1. 'n Boer se a·rms wil ek l~; 
Dit is 1ny plesier 
Met die Boer-jongkerels hier. 

Mev. Slim: ,,'n lriens word volgena 
jou vriende geoordeel.., 

:Mev. Dom: ,Ja, maar nie vo(J( 
jy eers weg is nie." 

SWAK SENUWEES 

Gebeef oor Bulk 

Verlore Selfvertroue 

Moerheid in die Oscemt 
$enuweeactige Hoofpp 

Vrees vir Kranksin· 
nichei4 

Kortgebonde~hef4 

Slaaplooshel4 

Die kom~r en sorge van die modome 
lcwe maak van byna hclftc van ons senulyera. 
Ons If alm.al a~.n Geldsiekte. Die Senugestcl 
kan me altyd ate kommer verdra van te mU. 
geld, net genoeg of teveel geld nie. Nooit 
sk.·yn ons.genoeg tyd te he! nie, met.die gevob!: 
dat die Senuwees daaronder ly. Mettertya 
verskyn daar tekens van Senuswakte Se.QU.. 
wee-Instorting of wat die doktera Neuroee 
noem. 
Duis~.Q~ en nogmaals duisende lyera U4 

?Ot:spanne .Senuwees h~t al ongeloofiike ver
ltgtmg g:evind vanaf dte eerste dosi$ van d!o 
Dr. Hemz Senuwee Versterker. HierdtO 
merkwaardige medisyne kalmeer die SentralO 
Genugestel en versterk die Senuwees van diO 
gehele liggaam om hul swaar las te kan d.ta. 

Gctuigskrifte is daar by die duisende van 
mans, vrouens en kinders op elke gebied van 
die samelewing . 

Die DR. HEINZ SENUWEE VER .. 
STERKER kos 5/6 per bottel of 'n 
volledige kuur van 6 bottels by alle aptekerl. 
Party volwas$enes !!n kiadcts vcrkiea die 
tabletform. 57.fl-~ 
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