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Paul l\ruger. 

m geef, mijn lier, geef mij te zingen 
Het lied, dat eenmaal Orpheus zong; 
Opdat ik ook den toon mag dwingen, 
Dien hem verdriet uit ' t harte wrong, 

Opdat ik, door dien gloed gedreven, 
Den held, in 't alledaagsche !even, 
Mag schilderen gelijk hij is: 
Opdat ik van hem mag gewagen, 
Zooals hij is in donkre dagen 
Van zielsverdriet en droefenis ! 

Waar vind ik taal, waar vind ik woorden, 
Te schetsen u dien grooten held? 
Aan 's werelds haltverschroeide boorden 
W ordt reeds zijn naam door d' aard vermeld. 
0 moge, o held, o roem der helden, 
Een beter lier uw deugd vermelden, 
Dan mijne, die: u hulde biedt ! 
Transvaal kan ooit een ingezeten', 
Van u den grootsten held vergeten? 
Noernt reeds uw hart ,,Oom Paul" niet? 

Zijn beeld is reeds in atle landen 
Door pers verspreid in overvloed; 
Zijn grove trekken-ruwe handen, 
De platte schoenen- hoogen hoed, 
De: lange pijp erbij gerekend, 
Die worden zonder rnoeit' geteekend 
En zijn ook evenzeer bekend, 
Ats 't glas van Chamberlain zijn oogen; 
Als 't haar, dat zich in fraaie bogen 
Om 't hoofd van Bismarck heeft gewend . .... . 

' 



Maar toch ! ..... er is iets in zijn wezen, 
Oat niet geteekend worden zal: 
]a, in zijn oog is er te lezen 
Hetgeen men vindt in 't mannental , 
Oat van nature aan tot !eiders 
En d'eeuwen door tot de bevrijders 
Van volkeren steeds was bestemd; 
Er is de vonk van iets verhevens, 
De sterkte in den strijd des !evens, 
Die steeds zijn ideaal omklemt. 

Er is een kracht, die 'm na blijft zweven, 
· Als hij tot u gesproken heeft. 
Het is de kracht, die in dit !even 
't Geloof van overwinning geeft ! 
't Is het geloofsvuur der profetie, 
De zwellend gloed van de poezie, 
Die in zijn fieren boezem blaakt; 
Het is de geest van hooger sferen, 
Die hem gestaag blijft inspireeren 
En hem als 't waar' onsterflijk maakt ! 

Het is omdat hij zijn vertrouwen 
Op d' Allerhoogste heeft gesteld; 
Of zal het wellicht hem berouwen, 
Zal hij bedrogen zijn, die held? 
Wanneer zij hem in England hoorden, 
Dan zou men luistren naar zijn woorden, 
Men zou al zeer bedrogen zijn : 
Publieke opinie zou gevangen, 
Een betere die plaats vervangen, 
Men zou hem eeren, groot en klein ! 

Europa is hij heen gekomen 
Door Englands nooit gehoorde daad : 
Door vreemden wordt zijn land genomen, 
Zijn volk gehoond, zijn naam gesmaad; 
Hij gaat gebukt door moeilijkheden 
En zaait in tranen en gebeden, 
Terwille van zijn land en volk. 
Hij wacht nog steeds op d' oogenblikken, 
Oat God opnieuw hem zal verkwikken 
Door 't weggaan van die donkre wolk. 



"Zal er dan" niemand arbi treeren"
Dus vroeg hij iemand in Den Haag: 
,,'k Ontken het niet, wij hebben keeren 
,,Verkeerd gedaan, ja veel gewaagd, 
,, Wij zijn den oorlog eerst begonnen, 
,,Maar toch, we hebben eerst bezonnen, 
,,Wij achtten dus dien stap niet licht. 
,,] a, England stelde hare eischen 
,,Z66 hoog- wij kunnen dat bewijzen
,,Het was voorwaar onze heilge plicht. 

,, Wij hebben veel getuigenissen, 
,,Die spreken zullen voor het recht. 
,,Laat men maar tusschen ons beslissen, 
,, Wij will en recht-het volkren rec ht!"
Zoo spreekt de held terneergeslagen, 
Wanneer hij pleit in donkre dagen 
Voor vrijheid, ja hij is de ta lk, 
De zware klok, als hij de rampen, 
Waartegen zij zoo bitter kampen, 
Uitluidt van zijn verdrukte volk. 

Toen iemand er sympathiseerde 
Met ' t lot van zijne gemalin, 
Antwoordde hij, dat hij begeerde 
Bij haar te zijn in zekren zin; 
En dat hij hoopte (door genade) 
Gebracht te worden bij zijn gade, 
Door 's Heeren sterke rechterhand, 
De vijand heeft zich z66 gedragen, 
Dat over haar hij niet mag klagen, 
M.aar 0 , ,,D ie land, die land, die land." 

Wanneer hij pleit, dan w ordt zijn stemme 
Zoo zacht gelijk die van een vrouw, 
Als haar het hart de vrees beklemme 
Van bittren moederlijken rouw. 
Dan werpt hij snellijk weer de handen 
Van zich, alsof die dan de banden 
Verbreken, waar zijn volk in smacht. 
Maar 't is, als iemand reeds verklaarde, 
Men moet hem hooren, om de waarde 
Te vatten van zijn woordenkracht. 



Zal 't met hem gaan, gelijk wij lezen, 
Als 't Mozes .eens op Nebo ging? 
Zal hij dan steeds verstootl ing wezen, 
Ja, heel zijn !even banneling? 
Wij vragen, zal hij lange jaren 
Nog naar 't tijdstip moeten staren, 
Dat iemand voor hem arbitreert 1 
Of zal hij ook op Pisga sterven. 
En 't schoone uitzicht moeten derven, 
Zooals ons wordt van~Moos geleerd? 

Zal jaren klinken in zijn ooren 
Het arbitratie-klokgebrom, 
Terwijl hij van zijn volk moet hooren 
't Oekerm der stervenden rondom? 
Zal hij in kindschheid moeten sloven, 
Voordat de vorsten hem gelooven, 
En men dus eens het recht erkent? 
Zal hij naar 't land, hem dierbaar, keeren 
En weer dat kleine volk regeeren, 
j a als een vrije President? .. .. . 

Zijn anhvoord is, dat er bij Gode 
Nog alle dingen moog'lijk zijn. 
Hij helpt steeds hen, die zijn geboden 
Bewaren-het zij groot of klein-
Hier was een man, die zijne sterkte, 
De kracht, waardoor hij alles werkte, 
Gesteld heeft tot des Hoogsten eer :
Wat lot hem hier op aard moog' treffen, 
't Is Gods wil-hij zal ' t hoofd opheffen : 
Die troost verlaat hem nimmermeer ! 

Maar a ls de "vierkleur" weer zal wappren 
Op 't vrije Afrikaansche strand, 
En z' ons herinnert aan die dappren, 
Die streden eens voor 't Vaderland; 
Wanneer de velden lieflijk bloeien, 
De tarwe jeudig weer zal groeien 
Daar in den vetgemaakten grond ;
De aard haar vettigheid zal geven, 
En 't ons zal zijn als Edensdreven, 
Waar wij een blik slaan in het rond; 



Wanneer de lammren 's avonds hollen, 
Als men ze drijft van 't veld naar stal, 
De landman in de donkre kollen. 
Van bloed weer rijklijk oogsten zal; 
Als land en vee slechts voorspoed telen 
De voglen weer zoo lieflijk kweelen
Transvaal een Paradijs gelijkt; 
En er aan ' t Zuiden, Oosten, Noorden 
Der ruige Vaalriviersche boorden 
't Bescheiden bloempjen nedrig prijkt; 

Wanneer dan in die schoone dagen, 
0 , moeder, die dees reglen leest, 
De kleine kindren zullen vragen: 
,,Moe, waarom was de strijd geweest ?" 
0 ! wil 't u dan tot hoofddoel stellen, 
j a, wil den kleinen dan vertellen 
Van d' edlen Afrikaanschen held. 
0 ! word niet moede hen te !eeren, 
Den ouden staatsman steeds te eeren, 
Wiens deugd zooveel triumphen telt ! 

En vaders, als Ge met uw loten 
Vergaderd zijt om d' ouden haard, 
Wilt alien wrevel van u stooten, 
Wanneer G' op 't beeld van ,,Kruger" staart. 
Wilt voor de liefd', die in zijn !even 
Hij had voor 't land, hem 't al vergeven, 
Ja, maakt Gij dan zijn lijden zacht. 
Laat haat en nijd in d' afgrond zinken, 
Opdat zijn naam nog voort moog' klinken 
Tot in het verste nageslacht ! ! 

St. Helena, October 1900. 



,,'t W¢d¢tZi¢n" . 

• 

iens harte klopt niet bij dat woord 
0 ja, w iens bloed bruist niet door d'adren 
Wiens oor treft niet een vreemd akkoord, 
Oat hem, hoe meer hij peinst, komt nadren? 

't Weerzien ontsluit den man zijn dierbre gae, 
Die hij aan 't hart blijft drukken-
Den sluier zal 't ontrukken-
De vader ziet zijn juichend kroost weldra ! 

Het kindje kust den vader teer-
De zoon valt om den hals der moeder
De maagd omhelst haar minnaar weer
De zus weent aan de borst van broeder. 
Weerzien .... wie is er, die u schetsen kan? 
Mijn geest snelt vluchten henen-
Ideeen zijn verdwenen-
Verbeelding vloeit uiteen, hoe 'k haar ook span. 

Ofschoon zij peinst, z' om vat u niet ! 
Ze smelt als was in d' eeuwge ruimte ! 
Gij voert mijn geest door uw gebied 
En slingert hem in d' eeuwge diepte ! 
Gij trekt, Ge trekt hem over berg en dal 
Der donderende baren, 
W aarop ge hem doet varen-
Vergruist hem aan de kust van 't groat Heelal. 



lk denk, . ik peins, mijn hart wordt week, 
Het ,,weerzien" schemert mij voor d' oogen ! 
Voort 't starend oog ontspringt een streek, 
Met dichte nevelen omtogen. 
Gij klinkt mijn geest in boeien heg en steg 
Aan 's aardkloots eeuwge zuilen ... , 
Gij sleept hem in de muilen .... 
Gij sluit .... Neen, 'k werp mijn pen wanhopend weg 

Maar o ! hoe vol van smart en pijn, 
Temidden ook van blijder uren, 
Zal · toch voor ons het,, weerzien" zijn ! 
Het land, gelijk Carthago's muren, 
Bedekt als Troje onder steen en puin. 
Het heeft den treurgen stempel 
Van Isrels schoonen tempel, 
Weleer verwoest, onteerd op Zionskruin ! 

Als Maagdenburg in latren tijd, 
Verbrand, verwoest, gericht ten gronde ! 
De traan, dien menig' moeder schreit. ..... 
Wie zal haar zielesmart verkonden , 
Als zij verneemt : ,,uw dierbre zoon is dood ?" 
Wie kan die smart en rouwe 
Toch melden, van de vrouwe, 
Die hoort: ,, Uw man ligt in Helena's*) schoot !" 

Zij vreest : lk ben voor 't lot bestemd, 
Maar neen, de hoop, de steun des menschen, 
De halm, waaraan de drenkling klemt, 
Die fluistert haar : " Houd moed, uw wenschen 
" Zult Gij op aard' nog eens bewaarheid zien . 
"Uw man is nog in 't leven, 
"Hij wordt u dra hergeven, 
" Houd moed, Gij zult voorwaar hem wederzien." 

Aan Sint Helena's barre kust, 
Daar daalde hij in 't graf ter neder; 
Met die bee ging hij in de rust: 
,, Mijn gae, ik zie u namaals weder? " 

*) St. Helena. 



En thans ?-de hoop vervliegt, nu zij hem derft ! 
Geprangd door rouw en smarte, 
Breekt thans 't verlangend harte: 
Het is te veel voor haar en ach, zij sterft ! 

Helaas, mijn pen heeft gansch verleerd, 
De droefheid van dien dag te malen .... 
De jonge maagd, door smart verteerd, 
Bezwijkt-zal ook ten grave dalen, 
Als zij mocht van Ceylon, Bermuda zien 
Weer van de oude vrinden, 
Die zeggen: ,,Uw beminde 
"Stierf daar", nooit roept hij meer: "tot wederzien" ! " 

Wie zal des vaders bittren ramp 
Beschrijven, als hij heeft vernomen: 
,,Uw gae stierf in het "Vrouwenkamp" 
,,Uw kinderen zijn omgekomen 
,,Aan 't naarnloos lijden van een hongerdood." 
Dan barst hij uit in klagen, 
Hij denkt aan blijder dagen, 
T oen hem zijn vrouw een kus ,,tot weerzien" bood. 

0 wederzien ! o wederzien ! 
Gij doet ons hart van vreugde kloppen ! 
't ls of de nevelen ontvlien 
Voor 't oog: ik zie de gulden toppen 
Der bergen van het dierbaar Vaderland ! 
lk zie de vrienden-scharen 
Zich blijde saamvergaren, 
lk zie hen juichend nadren, hand aan hand ! . . . 

Toch is 't of g'ons met vrees vervult: 
Ons harte beeft, als wij gedenken 
Aan 't geen Ge ons ontslui'ren zult
Of angels onze ziele krenken
Voorwaar, o wederzien, Gij trekt gewis 
Ons Ii.art naar hooger sferen, 
Want daar eerst zult G'ons leeren, 
Wat toch het ,, wederzien" in waarheid is. 



Vandaar, waar 't hart geen rouw ontwaart, 
Uit Edens schoone, reine oorden, 
Drijft als een kieine star dees aard !-
ja, als we aan de zilvren boorden 
Van de j ordaan vereend met dierbren zijn, 
Dan jublen w'op uw name 
Met al de englen samen 
Een lied, een eeuwig, machtig feest-refrein: 

,,Het "weerzien" zijn dees eertropeeen ! 
"U wijden wij ons feestgezangen ! 
"Gij gaaft ons kracht op aard beneen, 
,,Gij sterktet ons steeds in ' t verlangen 
"Naar 't Paradijs, naar Edens zaalge oord !" 

En door de hemelzalen 
Met d' Engelenkoralen 

Ruischt eeuwig voort dit machtig feestakkoord . 

St. Helena, Juli 1902. 



Dt Jlfrikaanscbt Urouwtn. 

-

reedt bij, treed! toe, o zanggodinnen, 
En weest de genius van mijn lied! 
lk zing van hen, van de heldinnen, 
Die onze natie mildlijk biedt. 

Vertelt aan 's aardrijks verste polen, 
Waar immer menschen eenzaam dolen,
Mijn lied, ja zelfs aan 't ruwste strand! 
Aan 't koele Zuid' en 't zoele Noorden, 
Zelfs in de onbeschaafdste oorden ! 
Dit is mijn bee, bestiert mijn hand ! 

Mocht Isrel op Debora roemen, 
Die Isrels redding eenmaal wrocht, 
En Hebers kloeke huisvrouw noemen, 
Die Sisera toen overmocht; 
Kon Frankrij k zelfs in latre dagen 
Met trots van Orlean's maagd gewagen, 
Wij zien, wij staren om ons heen !
Wij turen niet naar 't grijs verleden, 
Wij toeven maar in 't levend heden, 
Aan : feiten rijk en stof meteen. 

De historie, o wakkre vrouwen, 
Zal aan het w ordend nageslacht 
Uw moed, uw daden klaar ontvouwen 
En tolken van der zwakken kracht. 
Met trotschheid zal het nakroost staren, 
Door al de wentelende jaren, 
Op uwe trouw en heldenmoed. 
Het is zoo veel-ook bloedt mijn harte, 
Als 'k denk aan uw onpeilbre smarte
lk weet niet waar 'k beginnen moet ! 



Zal 'k van de koene huisvrouw melden 
Van een beroemden generaal :-
Hoe dat de vijanden ontstelden, 
Toen, nadat zij haar menigmaal 
Beleedigd hadden, zij vernamen, 
En toen toch tot bezinning kwamen 
Wiens teedre gemalin zij was? 
Hoe zij verkoos bij haar v riendinnen 
Te blijven, en hun deel te minnen, 
lnstee van alles eerste klas ! 

Zal 'k die koloniale meisjes malen, 
Die, met de ,, vierkleur" in de hand, 
De Boeren kusten eenge malen, 
Schoon daarom in den tronk geland? 
Het feit, in spij t van meerder rampen, 
Geschied in de Natalsche kampen, 
U schetsen hi er in hell en gloed? 
Hoe zij de ,, vierkleur" daar ontplooiden, 
De ,,Khakies" moedig van zich gooiden 
En overwonnen door hun moed? 

Maar neen !- het za! niet noodig wezen, 
Om 't al te noemen een voor een. 
De nazaat toch zal eenmaal lezen 
Der moeders vreeselijk verleen. 
Hoe jaagt, bij 't rokklen van de snaren, 
Mijn borst, daar tot die vrouwenscharen 
Mijn dierbre moeder ook behoort ! 
Men moog' Europa's schoonen roemen, 
Haar wijsheid en haar deugden noemen, 
Haar schoonheid, die den man behoort ;-

Van trots voel ik mijn boezem zwellen, 
Omdat 'k een Afrikaner ben. 
Hoewel daar banden zijn, die knellen, 
Door daden van een deel van hen
Toch blijven wij hen immer eeren, 
En zullen wij hun moed waardeeren, 
Zoolang in ' t onbekend verschiet 
De naam van Afrikaan zal klinken , 
En d' Afrfkaansche ster zal blinken, 
Of gloort de star der hope niet? 



0 , moeders, Gij verteerd door smarte, 
Vergeet, vergeet Gij ooit dat feed? 
0, schrijft met bloed in 's nazaats harte, 
Wat u, wat u de vijand deed! 
Of hoort Gij niet die stemme ruischen, 
Verteit u niet het somber suizen 
Des winds een naarn, u lief en dier? 
Verkonden niet de avondwinden 
De stervensklacht van een berninde, 
Verrnoord aan 't strand der Vaalrivier? 

Hoort Gij dat zuchten, steunen, kraken 
Der boomen in den avondstond? 
Zij spreken van uw rouw en 't "wrake" 
Bruist statig voort van mond tot rnond. 
Hoort gij dat roepen fangs de dalen, 
Het is, of het dien kreet blijft rnalen: 
,,0 God, bevrijd Zuid Afrika." 
Zult gij dien kreet, nog nooit vertreden 
Door een'ge natie in 't verleden, 
Rechtvaardigen, vervullen, ja? 

0 rnoeders, moeders van den lande, 
Ziet Gij die moeder knielen daar 
Langs 't stervend wicht in 's vijands handen? 
--Geknakt door smart volgt zij de baar !-
Ziet in u slaap dat doodshoofd trekken, 
Oat bloed en tranen schier bedekken, 
Het vie! voor 't land, met bloed betaald. 
0, trillen dan in u niet snaren, 
Als 't aklig murmlen van de baren 
Der zee een zoeten naam u maalt? 

Den naam eens vriends, die eenzaam daalde 
In ' t sombre graf, aan vreemde strand, 
Waar hij den prijs, den prijs betaalde 
Der vrijheid van ons dierbaar land? 
De pen des engels, voortgedreven, 
Vult, rollen, boeken, reeds beschreven 
Van uwe smart en eeuwgen rouw, 
En gij ? Zult Gij zoo ras vergeten ? 
Of zal het nakroost 't eenmaal weten, 
0 arme, zeer beproefde vrouw ?-



De tranen paarlen in mijn oogen, 
Ik word ontroerd en zie-ik ween ..... . 
En Gij? Kent Gij geen mededoogen, 
Is dan, is dan uw hart van steen? 
Zult Gij aan Englands panten hangen 
En uit haar hand 't vergift ontvangen, 
Oat uwe energie verdooft? 
Zult Oij de ,,broederhand" haar geven, 
Haar ,,bloedhand", die u 't dierste leven 
Zoo wreed op aard heeft ontroofd? 
Zult gij uw kleine kindren leeren, 
Te knielen voor den roem, de macht 
Van Albion, om die te eeren,
Schoon die uw natie heeft geslacht !
Neen ! neen ! 0, edle vrouwenrijen ! 
Neen ! laat die diepe smart gedijen 
Tot 't vrijzijn van Zuid Afrika !-
0 , dochter, in de toekornst vrouwe, 
Vertel uw spruiten al uw rouwe, 
Dan rijst de vrijheidsster weldra. 
Of zult ge 't bloed, dat stof verachten, 
Steeds roepend uit het kille graf !
Zult gij door duizenden geslachten 
Hem eeren, die zijn !even gaf?-
't Is waar ik hoor u thans gewagen: 
,, Wat meent gij toch met al die vragen ?" 
Bewaart uw nationaal gevoel 
Vreest God en wilt de zonde mijden, 
Wilt 't kwaad met alle kracht bestrijden, 
Zie daar mijn ideaal, mijn doe! ! 
Voert, winden, op uw vlugge wieken 
Mijn lied tot aan het ruwste strand! 
Vertelt daar van het eerlang krieken 
Des vrijheidsmorgens van ons land! 
Vereeuwigt voorts in marmlen zuilen 
Het machtig, hardverscheurend huilen 
Van moeders in den ,,Worstelstrijd",
Opdat men eens dat feest moog' vieren, 
Wen deze spreuk de vaan zal sieren: 
,,Leve onz' onafhanklijkheid ! ! !"-

St. Helena, Aug. 1902. 
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