
BIJI.AA(}E:V. 
BIJLt\GE .\. 

Lijs van werke deur Os. Du T oit geskrewe. 
u-~urrv.ERKOG. 

IIET EEUWIG EVANGE.LlE, rede bij gelegen
heicl van de jaarliksc vcrgaclering der Z. A. Bijbc]L 
vereniging, 7 Dec. I 8 7'5· uitgcsproken door vVe1-Eerw. 
S. J. du Toit.- Kaapstad: Smuts en Hofmeyr, druk
kers, I I Kasteelstraat, I 876.-U 

EERSTE BE(;!NSELS VAN DIE AFR. TAAL, 
uitgegc deur <lie Ccnootskap van Regte Afrikaners. 
Kaap Kulonie, r 876. - 2P Druk bij D. F. du Toit 
&i Co., Paarl, Kaap de Goede Hoop, T 882. Ecr~t druk 
I ooo; 2de druk hooo Eksemplare. 

DE CHRISTE.LIKE SCHOOL, IN HAAR VER
IiOl'DI NG TOT KERK EN STA.AT, door een leeraar 
dcr Nederduits (;ereformeerdc Kerk.- P. J. Malhcrbe, 
Paarl, Kaap de Goede Hoop, 1 876.-U. 

DE TEKENEN DER TIJDE'.\J E:N ONZE ROE
PI~t;. Uit hct Hoogduits van de zendcling Lieb. 
Naar lands- E'n tijdshchoeften voor Z. A. bewerkt door 
S. J. :clu·Toit, loeraar dcr Ned. Ger. Gemeentc, Noorder 
Paarl.- Kaapstad, J. M. Belinfante, I 876.-U. 

DI GESKIDENIS VAN ONS LAND T.K DI 
TAAL VAN O~S VOLK, (dcur Ds. S. J. du Toit in 
samewerking ~net andere). 2e Druk.-Paarl, D. F. 
du Toit & Co., Bcpkt., clrukkers en uitgcwers, 1895, 
228 bladsijc. 

OUDE OF NlEUWE PADE'.'!"? (Ds. Du Toit 
tesame met andere)-U. 

REPLIEK OP ALLE RECENSIEN VAN IIET 
\VEl<KJE: "De Christelikc School in hare verhouding 
tot Kerk en Staat", door Ds. S. J. du Toit.-Kaapstad, 
Smuts en Hofmeyr, druk~Prs. 11 Kasteelstraat, 1877·. 
-F 

DE O~VERVULDE PROFETIEJ'\, .:-,telselmatig 
bchandeld door S. J. du Toit, kcraar dcr Ned. Ger. 
Gcmeentc, :\oorcler Paarl. -Paarl, D. F. du Toit & Co., 
1878. (2c druk i88o), 240 bl. Eerstc dtuk 1000, 
2de druk 3 500 Eks·cmplare; sedert Jang reeds uitver
koop. 
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EEN SPREKEKD PORTRET VAN DE LAAT
STE DAGE::\, in duidelike tr-<:>kken getekend door de 
apostel Paulus, in 2 Tim. 3: I -9, v,erklaarcl en op onze 
tijd toeg,epa::it door S. J. du Toit, leeraar der ::\ed. 
Ger~ Gemeente, Noorder Paarl ( O\"erg,eclrukt uit de 
'"Patriot".\ Paarl, 'D. F. du Toit &'Cl()., r 880, I 62 lbil. 
- -l-. 

BIJBELS DAG BO EK, Nieuwe Testament, ( deur 
Do.. Du Toit in samenwerking met an'ckrc keraren) 
Paarl. TJ. F. 1du Toit & 'Co., 1880.-U. 

Tlj DPREKEN •VAN DS. VAN DER LI :\t;E:\,, 
uitgeg,ee en van aant,ekeninge voorsien dcur D,,. Du 
Toit. C. 

(;ESKIEDEN IS VAN DH~ AFRIKAAKSE 
'L\ALBEWECING, ver vrind en vijand uit publieke 
en privat·e bronne, hewerk deur 'n lid van die Cenuut
"kap rnn Regte Afrikaners. ~ O'ergcdruk uit die Pa
triot .-· Paarl, D. F. du Toit & Cu., 1880, L.J-6 hl. 
~ Ikrdruk in I 909;. 

< >P REIS door Duitsland, Zwitserlancl, I talie, 
Egypte, Palestina, Turkije, flongarije, Uostenrijk, 
Frankrijk, Belgie, llolland en Engeland, door S. J. 
du Tuit. leeraar der N. G. Kerk tc K oorder l'aarl, 
D. F. du Toit & Co., Paarl, t 88 1, 260 bl. -l-. 

'I Rt\NSVAALSE VOLKSLIDERE, ( Ds. Du Toit 
-,aarn met anderc \ .-F 

CODSDIE.l'\STIGE STUKKE ,:D,;. Du 1.'oit en 
l'Pfas) .-U. 

PROGRA:.\l \.'A0J BECI:\SELEN van de j\atio
nale Partij, opgesteld, verklaa:rd en toegelicbt cfoor 
Ds. S. J. du Toit, Superintendent van onderwijs, Z. A. 
R.- D. F. du Toit & Co., drukkers, Paarl, Kaap ,c:le 
Goede· Hoop, 18i32 .-l: 

LIJDEi>J EN VERTROOSTING, bij het afst·erven 
mijner geliefde echtgenotc Elizabeth Jacoba du Toit 
geboren Joubert. U. 

BIJBELLANDEN DOOIZREISD, (Egypte en 
Palestina) door Ds. S. J. du Toit.- Paarl1

, D. F. du 
Toiti& Co., 1883, 295 :bl.-e. 

LOVERKRANSE~ VOOR TRANSV1\AL GE
VLOCII TE~ ,en de Transvaalo;e Deputatic aangeboden, 
tijr;lens haar bczoek in Europa ten jare 1883 en 1884. 
B13eem'erzameld door S. J. du Toit (Lid der Deputa
tie). l'itgcgeven door en voor rekening van D. F. 
du ,Toit & Co., aan de Paarl, Kaap de Goede Hoop, 
1884.-U. 
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UE BECI-lTA'.\T.\LAND KWESTlE, histories toP
gelicht, door S. J. du Tait; D. F. clu Toit & Cu., 
1885, \121 bL-P. 

'.\TEHE:vt:IA ALS VOLKSHERVUIZ:.\IER. uok ons 
tC'n Yoorbeelcl, <luor Ds. S. J. du Toit, Superintendent 
van Onderwijs in de Z. ,\, Republiek.- D. F. du Tait 
& Co., Paarl, Kaap de Goede Hoop, r885.-U. 

DE VERDORDE VIJC~EB00:\1 en godsrlienstige 
BeginsdvasthC'id. TwcC' prekcn door Ds. S. J. clu 
Toit, gehoudcn in clC' :i\oordC'r Paarl Kerk.- D. F. 
du Toit & Co., Paarl, 1885.-C. 

lJE GAVE DER GEZUXDllL\KIKCEX. cluur 
Us. S. J. du Toit.- D. F. du Toit & Co .. drukkers 
<~n uitgeviers, Paarl, 1885. 

DE VRUCI-IT DES WIJNSTOKS en haar gc
bruik rnlgens clC' SchriftC'n dom Ds. S. J. du Tait, 
Superintendent 11--:.in Onclerwih Z. .\. Republiek. - l'aarl, 
D. F. clu Toit & Co . 

. \LWEER :UP REIS, di ;,lag a::i Lid van di Tran;,
vaabc Ikpula>i in r 883-4, dcur D;,. S. J. du Toit, 
Superintendent 'van underwijs in di Z .. \. Republiek.
Paarl. JJ. F. du Toit & Co .. r 886, 209 bl. 

:\IATIGHEID TEGI;:NO\'ER AFSCI--1.\FFl:'\C. 
Openbare Disputatic tusscn de heier Theo. SchrL·incr, 
"hougwaardige hoofdtC'mpPliC'r van clc hoge loge van 
l\Jidden Zuid 1\frika," en dC' V\-C'l-Ecrw. hoei;: S. J. du 
Toit, SupC'rintendPnt van onderwijs in de Z.A.R., ge
houdcn in de Staclszaal le Pretoria, op de avonden ,-an 
27 ,en 29 Julie, I 886.- ·Paarl, Kaap de Goede Hoop, 
D. F. du Tait & Co. · 

GEMEENTE OF KERK.CE.:\'( lOTSCHAP? door 
Ds. S. J. du Tuit (U\·ergedrukt uit rle "Cctuige"'. --· 
t'aarl. D. F. du Toil & Co., r 88f). 

DE \'RIJE SCHOOL voor hct Kaap::ie Pa1:Jement, 
·onrecht1·aardig veruorcleclcl; door S. J. clu Toit. D. F. 
du Toit & Co., 188(>. U. , 

DE KlNDERIIARP A.\N CUDS vVOORD (;E,
TO ETST, ovcrgeclrukl ui t de "Cetuig,c" \'an r 8 8 7. 

Dl BIJBEL Ii\ AFRIK.\.\ ;\JS. Dri Prnewl': i. 

Lettcrlike vertaling van Gen. 1 tot 3; 2. Bewcrking 
in 1--l istorise Samehang van 2 Sam. 5 en 6 en 1 Kron. 
1 1 t·ot 16; 3. Vergelijkende Vertaling van Luk. l r: 
2 4 in Uucl-Hollans, Fri.es en Afrikaans. :\let his
torise inlciding waarin aangetoon word: wat in di 
saak ial geclaan is; wat di verhouding van di skrijwer 
is; •wat di plan van di werk is; deur S. J. du Tait, 
v.cl.m.-Paarl, D. F. du Toit. & Co., I 88<J. 
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AFRIKA: HET LA~D DER TOEI(OMST, en 
de Transvaal en zijn gouclvelden, door S. J. du Toit.
Amsterdam, J. H. de Bussy, 1890.-l'. 

JON<~ AFRIKA, bij Oud- Europa ter School.-lJ. 

De BEDELING DES H. GEESTES. door S. J. 
du Tait. ':overgedrukt uit de "Getuige" .. )-U. 

EEl'\ NATIONALE BANK.- Overgedrukt uit 
"De Paarl". l'. 

XFRIK.\.\~S <>NS YOLKSTAAL, 7 1 These;. of 
Stdlingl'., neerge1eg en verklaar deur S. J. <lu Tuit, 
D. F. du Tuit & Co., 1891, 142 bl. 

HJ\NDBOEK VER GODSDIINS-ONDERWIJS. 
Op di slmol; in di katkesasi; bij di huis, dcur D~. 
S. J. clu Toit.--D. F. du Tait &Co., Drukkcrs, Paarl, 
l 89~. Tw{'cdC' druk in I <JI 3. 

\VERKELIKE GEESVERSKIJXINCS, Europese 
en Afrikaanse, oorgedruk uit die "Patriot". D. F. 
du Tait & Co., Paarl, 1892.-U. 

DE LEERS'ITKKEN DER SABBATARIERS
disputatiie tussen Ds. Du Toit en de heer D. C. J. 
Scholtz. 2e Druk. D. F. du Toit & Co., Bepkt., Paarl. 

DE r-n;JSKERK: bevattende 57 Preken voor 
alle Zan- en Ft>t>stdagen, beneven,., Zaadkorrels uit 't 
Levencl vVoord voor onclcrlinge bijeenkomsten, lrnisgC'
zin en binnenkamer en Het Huisaltaar, wen~en, bijbel
gicls, en gebeden voor 't huisgezin door S. J. du Tait, 
D. F. du Toit & Co., 1893, 484 bl. ln 1909 werd 
'n nuwe uitgaaf gepubliseer met 'n aantal nuwe preh, 
terwijl sommige \'an di·e oue uitgelaat wercl. 

Dl EERSTE BOEK VAN MOSES, GENOEi\l 
GENESIS,-(in Afrikaans verlaald met aantekeninge1 
Paarl, D. F. du Toit & Co., T 893. 

:.\I:\TIGHEID TEGENOVER AFSCHAFFING, 
cen herdruk van I. De vrucht des \Vijnstoks. dour 
Ds. S. J. du Toil. 2. De disputat~e tussen Ds. S. J. 
du Toit en de hoofdtempelier Theo. Schreiner. 3. 
Matig drinken aarrhevo1en, door Sir Ducc> Duckworth. 
Paarl, D. F. du Tait & Co., r 894. 

DE PREDESTINATIE VULCENS BIJBEL
LEER EN KERKLEER, opnieuw in 't licht gesteld 
door Ds. S. J. du Toit; overg.edrukt uit de ''Getuige", 
D . .F. du Tait & Co. Eerste uitgaaf T 89 5 : 2d€ 
nitgaaf 1912, 298 bl. 
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HEEDE!\IGNG DER ,\VONDl\IAALS\'IERI:'\G 
TE ABERDEEN, op 3 re iVfaart, I 89 5, de gemcente 
aangeboden 'bij haar volgende focstvicring up 30 Juni(', 
1895. door Ds. S. ]. du Toit. - Paarl, D. F. du Toit 

& Co., Dcperkt. drukkers, cnz., 1895. 
PEl:'\ZENDE KRISTEN vrij 1bewerkt, (naar onze 

tue~tandcn 1 naar Broes, t 89 5. 

SA:.\IBES lA OF SAL0:.\10'S coeDl\IIJ::\EN 
BEZ( >CJ-IT, in 1894, door S. J. clu To it, 2 30 bl. -
Paarl D. F. du To1it & Co., lfopkt, drukker.-., r 895.-l'. 

Dl· EVAN(;ELI VOLLENS ~IATHECS. -In Af
rikaan:; ,-ertaald, met aantekening·e, I 1 <) b1. groot 8 vo. 
formaat. Paarl, D. F. du Toit & Co., Bepkt., druk
kt'.rs en uitgevers; 1895. 

CANGEK DER EEUWE~, met profeti-r.se Tijd
kaart. 0. 

:NACI-lT.:.\lAALSVIERlN(-; TE KLEI:\ BOET
SAP, 22 De\:., 1895. Bez.oek van Ds. S. J. du Toit.
D. F. du Toit & Co., Bepkt., drukkers en uitgevers, 
Paarl. · 

DE OPENBARING \'AN JEZUS CHRISTL~S, 
welkc 'Hij door zijn •engel aan Zijn dienstknecht Johan
nes vertoond heeft. Aan de gemeente dcr laatste da
gen verklaarcl door S. J. du Toit. Ovcrgedrukt uit 
de "Getuige'', 3 1 5 bl., dubbcl kolom. D. F. du Toit 
& Co., Bcpkt, Paarl, iS.96.--U. 

DE EV ANGELI ESE GEZANCE}'\ AA~ GODS 
\Voord getoetst, door Ds. S. J. du Toit, overgedrukt 
uit ck "Getuigc''.- Paarl, D. F. du Toit & Co., 
Bf' pkt .. drukkers, Hoofdstr. 

DE GROTE TEGE:.JSTELL 1 i\G, preek gcleverd 
tf' Somerset Oost, op Zondag, 8 :Nov.. I 896, over 
:\lat. 2 5: 34 .. p, door Os. S. ]. du Toit. Overgeclrukt 
uit "De Getuigc". Paarl, D. F. du Toit• & Co., rR96. 

FEI{GELIJKENDE TAALKCNDE. 
CO:VIPARATIVE GRAl\1:\IER. 

fan .<\frikaans of English 
en Engels, deur and Cape Dutch, 
S. J. du Toit. by S. J. du Toit. 

Paarl, D. F. 'du 1Toit ..... ., 1897. 

O.NZE POLITIEKE AARDBEVlI\'"C;, beschou
wingien •Over de Jameson lnval.-Paarl, D. F. du Toit 
& Co. 1897. 
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RHODESIA, PAST ,\XD PRESE:'\T, by S. J. 
du Toit, founder of the i\frikandcr Bond; represen
tative of the Transvaal to London Convention, I 8 8 '.\ 
-84. ·with sixteen illustrations from photographs b)' 
the author.-Londoil, 'i\Tilliarn Heinemann, 1 897. 

IIET KERKJAAR, door S. ]. du Toit, waarin 
behandeld wordt: de 7 Lijclenswekcn, de 6 wehn na 
Paschcn, Hemelvaart tot Pinksteren; de Kerscirkel tCn 
de Geschiedcnis van 't Kerkjaar; 43 o bl. D. F. du 
Toit & Co., 1897. 

BIJBELSE VRAC;E EX A>JTWUORDE, in Af
rikaans; 5 2 hoofstukke met I 2 vrage vir elk. 5 4 bl., 
1897. 

l\IARGRITA PRINSLOO, of.Iiefde getrou tot in 
die <loocl. Historicsc toneelstuk, uit die tijd van di 
Grote Trek, deur S. J. du Toit, I 897. 

DI OPEXBARIXG \'AX JESGS GRISTTTS, gc
siin d~ur ~ijn cli:naar Johannes; in Afrikaa11'> vt>rtaald, 
met aantekeninge deur S. ]. du Toit. -Paarl D. F. du 
Toit & Co., Bepkt, 1898. 

DIE KONINGlN FAN SKEBi\, of Salomo sijn 
oue Goudfelc1e in Sambesia. Hi;,torise Roman, ·met 
Prent,e,·deur Ds. S. J. du Toit. ~O"crgedruk uit "Ons 
Klijntji".) 93 bl. du!. kol.-Paarl, D. F. du Toit 
& Co., Bepkt., 1 898. 

DE ON\'ERVDLDE PROFETIEX, naar Tijds
orde gerang-;chikt en kortelik. toegelicht door Ds. S. 
J. du Toit.-Paarl, D. F. du Toit & Co., 1 899. 

DE BRIEF VAX JGDAS, als profetiese waar
schuwing voor onze tijd, kortelik verklaard door Ds. 
S. '].du Toit.-Paarl, D. F. du Toit & Co., I 899. 

F.\BIOL\. ,of di kerk van di katekombe. In 
Afrikaans hew.erk en o'erg,edruk uit di "Patriot.': -
Paarl, D. F. du Toit & Co., I 899. 

DE DRfE FOR:\IULIEREN VAN El'\IGHEID, 
met de foerkorde, gelij:k die door de Ger. Krrkc>n zijn 
vastgesteld 111 haar laatstgehouden nationale Synode. 
Voor kerkdik en huiselik gehruik uitgegeven door Ds. 
S. iJ. du T,oit.- -Paarl, D. F. du Tait & Co., 1 899. 

DE GODSPRAKEl\' VAl\' JESAJA, opnieuw ver
taald en toegelicht. ( Overgedrukt uit de "Cetuige"). 
Paarl. D. F. du T9it & Co., Bepkt., 19oi. 

DE XEDERLANDSE GELUOFSBELIJDENIS, 
korteliks toegdicht (overgedrukt uit de ''Getuige"), 
D.'"F. du Toit & Co., Bpkt., 1901;; 94 bl. duh. kol. 
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DE GEZELLIGE, hct boek rnor iedercen, vooral 
voor jongcliedm, behelzendc voordra-:.:hten ( proza en 
poezie· en met muzi1ek); debauen, toneehtukken, de 
dronmuitlegger; de 1goochelaar; gezelschapsspden, 
raadsels, bloemenspraak, voor brui1often, cnz. ; eerste 
uitgaaf 1901; vijfdc uitgaaf r9r 7; 205 bl. dub. kol. 

PATRIOT \VOORDEBOEK. Afrikaans- Engels; 
Enge ls-= Afrikaans; .c~PrstC' uitgaaf, uitgege deur D. F. 
du Toit & Co. Paarl, T 902; 630 bl. 

D 1 SI'l'TAS IE over de verschilvunten tussen de 
Apostoliec,c Broeders en de Leer der Ned. (;er. Kerk, 
ge houden te Somerset Oost op 1 6 Junie, 1 9 To. Eerste 
uitgaaf r 91 o; tweede uitgaaf r 91 7. 

DI PSAL!\IE (in Afrikaans fertaald) met aan
tekeninge.-Paarl, Paarl Drukpcrs :.\faatskappij, Bcpkt., 
1907; 300 bladsije. 

DE SCHRlFTVERKLAARDER OF BIJBELS 
D.\CBOEK. Oudc T.estament. Ecrstc Deel. Uit 
\"Crschil1cnc1c bronncn bewerkt door Ds. S. J. du Toit, 
345 bladzijden, dubbel kolom. Paarl Drukpers·::\faats. 
I 907. Tweiede deiel om·oltooid. 

OPEN BRIEF aan allen di,e nog de Ger. Belijde
nis •en Bcginselcn zijn trouw gebleven in Zuid i\frika, 
met de Kerken Ordening der Ger. Kerken onder het 
Kruis in Z.-Afrika, zoals vastgestdd in 1een Algemene 
Kerkvergadering 'te Strijdenburg, 22 Feb., '10. Paarl, 
Drukpers Maatskappij, 19 1 o. 

PERIODIHKE CITGAWE. 

"DI AFR. PATRIOT', van 1876 tot 1904. 
DI AFR. AL::\IAN AK. v:anaf 1 8 77 
DE "GETlJIGE", 'Van 1882 tot 1903. 
"O.NS KLIJKTJl", van 1886 tot 1904, 
"STEMl\lEN DES TIJDS", van 1905-13. 
"ONS TAAL", 1907, 1908 en 1909. 



BIJLAGE B. 

GETUIGENISSE O;\lTREKT DS. DU TOIT. 

Ons gee hier twee getuigenisse Yan twet> trouwe 
vrindc en medcstanders, geskrijwe bij ge1eenheid van 
Ds. Du Toit s'n afsterwie. Daarna rnlg ienige uit
treksiels uit koerant-artikels, waarin die owerlijde van 
Do,. Du Toit aangekondig wicrd. 

r .-DS. F. S. DU TOIT S'N HULDEWOORD. 

"ERE WIE ERE TOEKOMT." 

Aan de Editieur van ,.Her \Vesten". 

Op Zaterdagavond r 9 Mei werd te Pretoria feest 
gevi,erd tet er1e van Generaal Hertzog, 1een der voor
naamste kampvecht1ers voor de ·rechten der hollandse 
taal, en 'n week daarna, op 28 :Mei, is te Dar Josaphat 
(Paarl) ov1er1eden ds. S. ]. du Toit, welbekend als de 
,,vader" van de taalstrijd in Z.-Afrika. 

Hoe zou die man, ware hij nog in staat geweest 
kennis t,e nemen van wat rondom hem plaats vond op 
't grote l,evenstoneel', zich vierblijd hebben om te z~en 
welk,e heerTik1e vruchten zijn werlk nu begint te dragen, 
nu dat zijn lev:enstaak afgedaan is I Dit laat ons den
lren aan zulke 1episoden in de geschi,edenis a1s die van 
Wilberforce, de grnte strijder v:ooir de vrijheid der 
slaven, die op zijn st1erfbed moest horen dat de strijd 
gewonnen was in 't Par1ement; of v;an President Lin
coln, die door de hand v:an 'n sluipmoordenaar viel, 
juist toen de zaak der vrijheid in Amerika zegevierde; 
of van 'n Generaal Wolfe, de vieroveraar van Kanada, 
die stervend op het slagveld 't geroep hoorde : ,,zij 
vluchten I" ,,Wj,e vlUchnen?" vroeg de generaal. ,,De 
vijand" was :r antwoord, en met tevredenheid en 'n 
glimlach op 't gelaat, gaf hij de geest. 

Ds. S. J. du Toit zou ook op zijn sterfbed hebben 
kunnen zegg1en: ,,Al heb ik zwaar moeten strijden 
V'oor de l.'echten onzer taal, dikwels g,esmaad en mis
kend, ja zdfs door 'eigen lJandgenoten, meqe-Afrikaners, 
lange tijd bijna aUeen moeten v1echten in die taalstrijd, 
toch ben ik dankbaar dat mijn werk niet te v·ergeefs 
was, want .ik heh mijn volk wakker geschud, de grond 
werd 1gep1oegd en hezaaid en nu sch~et 't zaad overa1 
~lig op, ·en brengt heedike vruchten voort." 
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lk geloot dat zeer weinigen van onze jonge ijver
aars voor de rechten der holLandse en afrikaanse talen 
zelfs 'n flauw begrip hebben van wat ds. S. J. du 
Toit heeft moeten doorworstelen in die vroeg·e dagen, 
3 o jaren gelcden, en wat de toestanden toen waren in 
Zuid-Afrika, zelfs •Onder ons ·~igen Afrikaners. Als 
de geschiedenis van die dagen moest v·erteld en alles 
bLootgelegd warden, welk 'n dwaas figuur zou menige 
Afrikaner slaan, hoe beschaamrl. zou hij nict moeten 
wezen bij de herinnering aan ide 1vijandige houding, toen 
ingenc1men cegenover mannen die ijv•erden voor de 
recht·en onzer moedertaal I 

Gelukkig, alles is v•eranderd. Laten diegenen clie 
zo bitter ontevreden zijn erover, dat de mo·edertaal 
nog niet tot haar v1ol1e recht gekomen is, zich troo:.
ten met de gedachte: wij hebbben reeds ontzaglik 
veel igewonnen, wij leven in 'n land Kanaan, waar onze 
vaders dertig jaar g·eleden nog in de woestijn verkeer
den, •en ,,aHes zal recht komen" ! 

Ik heb VIOor mij liggen 't •eerste nomrner van ,,Die 
Afrikaansc Patriot", uitg~gevc>n op 15 Jan. i 876, ,'n 
kkin blaadj·e in de v:orm van 'n stukje brievepapier, 
en zo grnot was die vijandschap en verontwaardiging, 
<lat iets in d~e ,,Hotnotstaal" zou uitgegev·en warden, 
dat de r.edakteur dit niet eens aan de Paarl kon laten 
drukken; 't mocst in 't geheim t·e Kaapstad gedrukt 
warden, onder 'n ,,nom de plume\'. Waar staan we 
vandaag? Laten we dankbaar weZen dat ons volk 
vandaag de moed hecft haar grate mannen te en·n, 
hen openlik huldc te doen die voor de r•echten der 
moedertaal durven i jver·en, zonder door iemand ver
oordecld te worden. In elk geval, niemand heeft dr. 
Gey van Pittius tegengesproken, hem uitgelachen of 
bespot, of de vergadering verlaten, toen hij in de 
Afrikaanse taal sprak als voorzitter en niemand heeft 
uitgeroepen: ,,Si es l dit is Hotnotstaal I" ..... . 

't Einddoel van ,,De Patriot" was Afrikaans, doch 
om dat doel te bereiken, heeft' de redaktie het van 
't begin af ingezien, dat ons volk eerst moest wakker 
geschud warden met betrekking tot de rechten der 
hollandsc taal en toen hebiben ds. S. J. du Toit en 
,,Oom Lokomotief" op het harclst gieijvel'd om 
Hollands erk·end te krijgen vooreersl in 't Kaapse Par
lement. Het ,,Patriot"-kantoor was in die dagen het 
brandpunt van de beweging ten gunste van Hollands, 
en persoonlik heb ik er aan meegeholpen om die hon
derden petities die daar ingezonden werden t•en gunste 
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van 't Hollands in 't Parlement, in orde te schikk:cn 
-en op te z•enden naar de heer Hofmeyr en andere 
'Crkende vrienden van de IIollandse taal, die ze dan 
in 't Parlement moesten voordragen. En toen de be
!-.prcking van de zaak aan de orde kwam, was 't heel 
namurlik dat de beer Hofmeyr de aangewczen man 
was om de zaak tc v·erdedigen, want ds. Du Toit was 
geen lid van 't Parlement. Maar nooit heeft ds. S. J. 
du Toit getracht in deze zaak z'n eigen trompet te 
blazen of daarmee eer te behalen. • 

Evcnzo met de oprichting van het Taalmonument te 
Burgersdorp. 

Ds. S. J. du Toit was de man die g•e\Taagd wcrd 
hd opschrift t•e l•everen voor dat monument. Ik meen 
<lat hij toen op bezoek was bij z'n oude trouwe vriencl 
en medestrijcler ,,Oom" Daantje v.d. Reever te Venter
.-;tad. 

En wat werd op dat monument geplaatst? AHes 
wat daar nu op staat, maar tot verbazing van elkeen, 
wa:-. de naam van ds. S. J. du Toit daar nict op! 
Hoewel hij daar volkomen recht op :had om de erieplaats 
in t•e nemen, heeft hij die ni·et gezocht. ln de taal
strijd hoeft hij gedurende z'n leven gecn erekroon, 
maar veelcer tegenstand en miskenning verduurd. Te 
groter zou dus de ondankbaarheid van 't nageslacht 
wez·en, als men hem niet ten minste recht Het weder
varcn. 

2.- :\lNR. J. A. LlEBENBERG S'N GETGIGE0JIS. 

"PREDIKEH., PATRIOT E::'-< STAATS.'\IAN.'' 

Ds. · S. J. du Toit is niet meer. Met zijn heen
gaan is buit•en twijfel •ecn der grootste merkwaardig~te 
en bekwaamste persoonlikhecien van 't wereldtoned, 
en bij name van het Zuid-Afrikaanse, verclwenen ... 

Door de Heere met buitengewone talcnten, helder
heid van geest, gezond verstand en scherpzinnigheid 
begaafcl, ,stond hij v1crr•e hoven zijn ;tijdgenoten en drong 
zijn ar·endsoog door toestanden en zaken been. Van
daar, dat hij zo dikwels door hen wcrd misverstaan. 

Terecht zei onlangs cen oude vader, die hem goecl 
gekend had: "Ds. du Toit is zijn tijclgenoten een 
hondcrd jaar vooruit." Zo is 't. Hij was bij uit
nemendheid een MAN. Iemand, die zijn tegcnstanders 
vreze en eerbied wist in te boezcmen en tegen wie 
weinigen hunner opgewassen was. Hij was een man, 
wie het ibeter was tot vriend, dan tot vijand te heb
hen .... 
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Ds. du Toit had een tweeledige roeping, die hij op 
meest1erlike wijze in zijn persoon V'erenigde. Hij was 
PrediNer en Staatsman bij uitnemendheid. Hij wa::. 
niet reenzijdig of cnghartig. c;ernelde hij zich ge
roepen de gelovigen met de onvervalste, vaste spijze 
van Gods \Voord t,e voedcq, hij droeg ook zorg, dat 
de maatschappelike en tijdclike biclangen en wehaart 
zijns vulks gehandhaafd en bevordcrd werden._ En 
zo hoort 't, want die dingen zijn onafschcidelik aan 
elkaar verbonden. 

Wat hij door zijn grote invloed voor land en volk 
gedaan hedt, staat geboekstaafd. Vandaag nog war
den de vruchten van zijn onvermocide ijver tot heil 
van zijn volk, geplukt. En al is 't, dat de arbeider 
vaak miskend ren geignoreerd werd, zijn arbeid is on
uitwisbaar en zal voortleven van geslacht tot geslacht. 

Toen ons Volk in sclwe~cnde onkunde en in een 
diepc, doods,e slaap op pohtiek gebied verkeerde en 
niets afwist van de rechte:n 'en voorrechten, welke zij 
onder een vrije konstitutie konden geniete:11, was Ds. du 
Toit het eerste middel in Cods hand, om hen wakker te 
schudden en 1·oor het maatschappelik Leven op te v9e
den. 

Dit deed hij \oooral door middiel ivan de Afrikaander 
Bond, waarvan hij de vader was, en die \"andaag 
nog zulk een kracht en steun voor ons volk is, en door 
de Pers, bij name de "Patriot". Met onverschrokken 
mocd 1en taai'e lankmoedigheid arbcidde hij steeds met 
ijvier en zrelfopoffering voor de ibelangen van Land en 
Volk. Hij was een grote kampvechter voor de rechten 
der Hollandse Taal. Dat die Taal vandaag weer in 
Parlement, Ge:rechtshoven en Schol:en erkcnd en gelecrd 
wordt, is ongetwijfcld aan zijn bemoeiing te danken. 
Ook is 't aan hem te dariker., dat wij nog hct onge
stoorde gebruik \·an Gods vVoord vandaag op onze 
scholen hebben. Ecn zaak mogelik bij slechts wci
nigen bekend. 

Maar VlOoral had hij ecn birezondere en eigcnaardigc 
roeping op God~direnstig gcbied. Hij was niet slechb 
een gevicrde predik1er, maar bovrenal rCen getrouwe Ge
tuige en Wacht1er op Zions muren, waartoe hij zo biij 
uitnemendheid geschikt was door zijn uitgebreide, zui
ver Ge11eformeerde beginsre1en, 'en ongeevenaarde er
varenheid in de Schrift. Terrecht mag van hem ge
zegd worden, dat hij "vaardig w:as in de Schriften" 
en in de Leer. Het wande1en "op de oude paden" en 
"de goede weg" (Jrer. 6: 16), was immer zijn leuze en 
streven. Daartoe ;heeft hij immer getracht de ge-
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lovigen op te roepen en aan te sporen. Van aUe af
wijking in Bijb::l- of Kerkleer en van alle oppervlak
kige eigenwilliige godsdienstdrijverij had zijn ziel een 
walging. . 

Als wachter op Zions muren was hij getrouw in 't 
blazen van de bazuir~, en of 't volk al zcide : "Wij 
zullen niet luisteren," (}er. 6: I 7), het ontmoedigde 
hem niet. Getrouw aan zijn roeping, vervulde hij die, 
en niemand en niets werd door hem gespaard. Waar 
bet de ere Gods en het heil der kerk .gold, verhief hij 
zijn waar::ichuwende stem onbeschroomd en ongevreesd . 

. \ls een :\lozes van ouds stand hij getrouw, "ver
kiez,ende liever met het volik van God kwalik gehandeld 
te worden," dan zijn beginselen prijs te geven. In 
dit geloof, gegrond op Gods onfeilbaar woord, stond 
hi] dan ook pal als een rots totdat hij door de Heer 
opgeroepen werd om in te gaan in die ruste, die er 
overblijft voor het volk Gods. 

Zijn striJd is volstr,eden; -zijn wapens neergelegd: 
zijn woord giesproken: het gordijn gevaHcn. De 

v'erantwoordclikheid van 't al of niet gehoor gegeven 
aan de gctuigenis van deze dienstknecht des Heren rust 
op on:;, en niets an.ders blijft er over, dan wat hij zo 
di.kwels gezegd heeft: "dat de dag allec, zal open
baren, wie geEjk had en wic niet". 

Al-; Prediker was hij reeds als student bero,emd en 
trok hij de aandacht dcr Profcs;,oren. Het volgende 
werd mij door een onzer voornaamste J,eeraren persoon
lik meegedeeld : 

"Toen Ds. du Toit zijn proe.fprcek te Stellenbosch 
zou geven, ging Professor Hofmeyr naar zijn gade 
en zei tf:'gen haar: "Als je van avond iets dcgeliks 
wenst te horen, dan moet je naar kerk gaan: Du Toit 
gaat zijn proefpreek lcveren." 

Hij wist zijn hoorders, niet door de dondcr van 
Sinai, maar door het zoetstc suizcn der stilte, als op 
Horeb, aan zijn lippcn te doen hangen. Daartoe heb
ben gewi;, bi jgedragen zijn echt Gereformeerde pre
diking en buitengewone takt van Schriftverklaring. 
:\Ieesterlik verstond hij de kunst om de Schriftcn "te 
openen," en nieuwe en oude dingen uit zijn grate schat 
van Schriftkermis voort te brengen, waarin hij altijd 
helder en klaar was. 

Nimmer luisterde ik naar hem, of las ik zijn ge
schriften, of i'k kon getuigen, clat ik iets ontvangen 
had ter opbouwing en versterking van geest en ver
stanct. :\Jen kon herkauwf:'n op wat hij u meedeelde: 
het was vaste spijze. 
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Veel dicrn.t heeft hij de Kerk bewezen door zijn 
trnuwe heenwijzing naar de "Tekenen der Tijden" en 
de "Profctien," zaken waarin hij uniek was. 

Ab schrijver mag zijn naam oak met ere genoemd 
worden 1en heeft hij veel roem ingeoogst. \Vas hij 
boeiend, aangrijpend en 1erend in zijn prcdiking, hij 
was 't ook niet minder in 2'ijn geschriften. Zijn woor
denkeus was immer juist en doeltreffond. 

Daarbij was hij een onvermoeide en ijvcrigc ar
beider. Behah·e de velie betrckkingen, di,e hij 'be
klecddc, was hij Redakteur van "'Di Patriot", "Ge
tuige, ·• "Ons KleintjE;" en later, tot aan zijn dood, van 
"De Stemmen", en-schreef hij een groot aantal boeken, 
o:a. twee preekbundels, die overbekend zijn. Immer 
was hij gerecd en '"ond hij tijd tot werken hetzij door 
woord of geschrift. Door zijn openbarC' Di"putaties 
met \de he.ren Schreiner en $choltz heeft hij de Kerk 
'n 'grott> dienst bewezen. Vandaag nog worden die 
disputaties, zelfs door zijn vijanden, gebruikt om die 
sekten te bC:'strijden. 

Het heugl me nog goed, hoc cens op 'n morgen 
('t 'was ongeveer in ·t jaar 1882) Loen hi] weerbuiten
gewoon bezig was, zijn reeds godzalig ontslapene moe
der, "Tante Detje," bij hem kwam, en hem vrienddik 
aanziencle zei: "M aar F anie, mi jn kind, wanneer sal 
jij clan eendag rus?" "l\1ocder,", was zijn antwoord, 
"ek wil liewer op slijt, :is op roes." Daaraan was hij 
getrouw tot zijn einde. 

Als christen was }lij een voorbeeld (I) van 71er
draagzame lie/de jcgens zijn vijanden. Het is mij 
niet noclig hier l'l.' herinneren aan de smaad en hoon 
waaraan hij ondcrworpen was. Nimmer nam hij 
wra;.ik, of schold hij terug, maar gaf het over aan Hem. 
die gez,egcl hedt: ":VIij komt alle wraak toe.; ik zal 
bet v·erg,eldcn." Doch waar iets verkeerds gdeerd of 
ingevoerd wcrd .tegen Bijbel- en Kerkleer, liet hij zijn 
stem geclucht horen. Bij hem wa-; 't: zakell, niet 
fJeTsone11. ( 2) Van om'erschrokkenheid in zijn getuige
nis voor de waarheid. Hij deinsde voor niemand en 
ni'Cts terug waar hij gC:'roepen werd de waarheid te 
verdedigen. ( 3) Van /'/ederig/1eid. Hij was buig
zaam, vriendelik en minzaam in de omgang. Wist 
hij met de geleerden en wijzen tot dP. hoogste sport 
op te klimmen, hij kon ooik tot de bevatting van 't 
kleinste kind afdalen en met allen over alles mce
spreken. Zijn grote geleerdheid en buitengewone ta
lenten hebben hem nict ORgeblazen gemaakt. 
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. Een vriend zei eens in mijn tegenwoordigheid tegen 
hem: "Dominee, di Here het jou so veul gawe en 
talente meegedee1; ek vrees jij sal al te hoogmoedig 
word." Glimlachend antwuurdde hij: "Ne, Casper. 
daarvoor hod jij ni bang te wees ni: daar is 'n groot 
klip op mijn kop." Daarduor bedo~lde hij dat cen 
Hogere hand hem daarvoor zou hewaren .... 

Zijn status als Preclikant der .N. G. Kerk blecf hij 
tot aan zijn cloud behouden, en wat zijn arbeid voor 
die kerk betekent, en nog heN'kencn zal, zal de toe
komst aUeen openbar·cn. 

Zo i~ dan die getruuwe dienstknecht des Heren, 
na vulbracht'f' arbeid, zijn eeuwiige ruste ingegaan. 
Naar de mens gesprnken werd hij ons te vroeg ont
nomen. Doch de Heere weet best. 

De toekomst wekt tot ernstig nadenken. (Ezech. 
2 2 : JO) . Ve le \Tagen doen zich voor. Een er van 
is: "Wie zal-ik had bijna gezegd: \Vie kan -zijn 
plaats innemen?" God zelf zal zich een man verbe
zen. Op de berg des Heren zal ook in dezen voorzien 
worden. Hij zal 't werk zijner handen niet laten 
varen. 

Voor wat Ds. du Toit, in Gods hand, voor Land en 
Volk en voor mij persoonlik gedaan heeft, zij het mij 
vergund, in alle eenvoudigheid en zwakheid, ook een 
kransje op zijn graf te leggen. 

J. A. LIEBENrrnRG. 

3.-DIE EDITEUR VAN DIE TRANSVALER HET 
ALDUS GESCHR IJF : 

Zondagmorgen 1.1. is Ds. S. J. du Toit in zijn 
stille woning in Dal Josaphat, distrikt Paarl, de eeu
wige Rust ingegaan. Hij had de ouderdom van 64 

. jaar bereikt. 
In hem verliest Zuid Afrika een talentvolle man, 

wiens buitengcwone begaafdheden in dit land diepe 
sporen zullen achterlaten. 

Zelclen is er iemand onder zijn volk als profeet 
opgestaan die zo werd misverstaan, zn verkeerd werd 
opgernt en beoordeeld als de overledene. :\Iaar wie 
heeft "t rccht rnn de }\frikaanse taal meer gehand
haafd en bevorderd? Wie was de stichter van ~ 
Afrikann Bond? 

Voor de-oude Transvaalse Republiek deed Ds. Du 
Toit viecl. In de dagen van lijdelik verzet was hi) 
het volk tot steun. Later was hij een raadsman, die 
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gewichtige diensten verrichtte. 
Verenigd Zuid Afrika onderr 
de stichter van de Afrikaner 
Afrika. 

Zijn ideaal was een 
eigen vfa:g. Hij was 
Bond over heel Zuid 

Ds. Du Toit was de voornaamste faktor in het tot 
Etand brengen van vriendschappelike betrekkingen tm
sen de oude Repubhek en Frankrijk, Duitsland en Por
tugal-laatstgenoemd land in verband met Delagoabaai 
als haven voor de Transvaal. Zeker hebben weinig 
anclere Zuid-Afdkaanse zonen een gewichtiger rol in 
de geschiedenis van dit land gespeeld dan de over
ledene. En zijn werk op poli6ek gebi·ed. op maat
schappelik gebi·ed, staat, aUes tezamen gerekend, lwp 
en schouders boven dat van enig antler. Als prediker, 
schrijver, staatsman, joernalist-we zouden erbij kunnen 
voegen als profoet en filosoof, bezat de overledene bie
zondcre gaven en talenten, en die gebruikte hij · niet 
altijd naar de zin van de mensen, die hij onder de 
hamer kreeg, doch zeker naar 't beste zijner overtui
ging. Is er nog een schrijver of leeraar onder bet 
volk, die werken heeft gdeverd als "De Onv·ervulde 
Profetien'', en andere werken van de overJ.edene? Er 
zijn vandaag honderden van stilJ.e woningen waar zijn 
"Stemmen des Tijds" de lampen brandende houdt en 
bet volk als trouwe wachter waarschuwt. Zijn wer
ken volgen hem I De dag der dagen zal openbaren 
hoedanig zij zijn geweest en welke de vruchtcn daar
van zijn voor de ecuwigheid. 

Tot dan rustc bier zijn asse in vrede I 

4.-"HET WESTEN" (POTCHEFSTR00:\1) HET 
DESTIJDS O.:\I. GESE: 

"'eer is een van de grote zonen van Zuid Afrika 
heengcgaan. Laatste Zondag-namiddag bli•es Ds. S. 
]. du Toit de ·laatste ademtocht iuit in het huis waarin 
hij ·zowat 66 jaren geleden het eerst·e levenslicht zag, 
namelik in de oude Voortrekkers-woning, aangelegd 
door de stamvader van de du Toits, die uit Frankrijk 
Y'1uchtte, op de plaats Kleinbosch, te Dal Josaphat. 
Die plaats en woning, waar om nog enige eikenbomen 
staan door de vluchteling Du Toit geplant, hleef al
tijd in handen van de Du Toits .... 

De naam van Ds. S. J. Du Toit is zo algemeen 
"bekend dat het bijna overbodig is hier me~r biezonder
lieden van die man mede te deJ.en. Hij was echter 
een van onze grate mannen, en wij mogen onze grote 
mannen, niet maar zo stilzwijgencl laten heengaan, wij 
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moeten hun nagedachtenis eren, daarom zul1en wi] hier 
een korte schets. van zijn loopbaan geven ... 

Zoals reeds giezegd werd ·hij in het jaar 1847 te 
Dal Josaphat, Paarl, geboren... Hij ging naar Stel
lenbosch, waar hij in de Kweekschool grate schrander
heid openbaarde en met vecl lof zijn eksamcns af
legde. In die tijd had de kcrk te duen met het 
Liberalisme, dat dreigde de kerk te uv·ermeesteren, en 
daar de zaak reeds tot het gcrechtshof gcdreven was, 
werd het plan upgevat een kerkelike advokaat it' doen 
Dpleiden, om de kerkelike zaken in het hof waar te 
nemen. \Vegens zijn schranderheid en webprekend
heid viel de kcuze op de jonge Du Toit. :VIaar daar 
het Libteralisme in woede afnam en wegens andere, 
omstandigheden, werd het plan opgegeven. \Vat hem 
ook veel in zijn studies· hielp was de vriendschap 
van mannen als wijl:en de heer Pannevis en wijl·en Ds. 
Vah der Lingen. 

De eerste standplaats van Ds. Du Toit was Tul
bagh alwaar hij korte tijd als hulppredikcr wcrkzaam 
was, maar het duurde niet lang of hij krecg ,·ele 
bero-epen en nam die naar de Noorder Paarl gemccnte 
aan. Daar begon zijn publieke loopbaan en richtte 
hij, met behulp van zijn broedcr, de heer D. F. du 
Toit, nu van Bloemfontein, ,,Die Genootschap van 
Regte Afrikaners" op. Het dod van dat Cenootschap 
was de Afrikaanders voor hun rechten en taal te doen 
ontwaken. De vruchten van de werkzaamheden van 
dat Genootschap was het oprichten van €en Afrikaanse 
koerant' ,,Die Patriot", een blad dat grote opgang ge
maakt heeft en waarvan meer notitie genomen werd 
clan van enig antler nieuwsblad in Zuid Afrika. Door 
middel van dat blad slaagde Ds. Du Toi.t er in zijn 
landgenoten te doen verstaan dat zij een eigen schone 
taal :hadden, en bracht hen er toe in , die taal te 
schrijven ·en t@ spreken. Dit was de ontwaking van 
de Hollandse taal, want door hct Afrikaans werd 
de strijd ook gestreden voor het Hollands. Ds Du 
Toit zag echter in dat het volk ook op maatschappelik 
gebied wakker geschud moest worden, en dat, om dit 
doel ite bereiken, organisatie nodig was. Hij ont
wierp dus de konstitutie en 't programma van be
ginseJ.en van de Afrikaander Bond, het lichaam dat zo 
snel groeide, en zulk een geduchte politieke macht in 
het land werd, tot op de huidi·ge dag ... 

In 188 T werd Ds. Du Toit aangesteld als Super
intendent van Onderwijs in de Transvaal. Maar daar 
hij ieen schrander politikus was, speelde hij een voor-
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name nol in de Transvaalsc politiek, wat dan uok de 
oorzaak was dat hij in I 884 samen· met wijlen Presi
dent Knrg·er en Generaal Kicolaas Smit naar Engeland 
afgevaardigd werd, om hct verdrag tussen Engeland 
en de Tran!->vaal gcwijzigd tc krijgen ... 

Weer teruggckeerd zijnde, wijdde Ds. Du Toit 
zich aan zijn werk, maar lict zich toch steeds in de 
politiek gelden, en daar hij ook zeer gelukkig was in 
goucl-ondernemingen, verzameldc hij in korte tijd een 
aanzienlik Krerrnogen, doch hij vcrloor dat \'ermogen 
weer geheel en al, zodat hij nu betr·ekkelik gesprokcn, 
al-, iecn arm man gestorven is. Nog .cens ging hij naar 
Europa. Tcruggekeerd zijnde legdc hij zijn betrek
king ab Superintendent van Onderwijs 11eder en ging 
zich aan de Paarl vestigen, waar hij toen optrad ab 
f'dit·f'ur van "Di·c Patriot". ''De Paarl" en "De Cc
tuige". 

Het wa~ in clie tijd dat hij in aanraking kwam met 
wijlen de hct.'r Rhode!>, met wiens kennismaking hij 
niet ze.er gelukkig was, daar Rhodeo., wetende wclk 
een invlo·ed hij onder de Afrikaanders had, hem als ecn 
instrument wilde gebruiken om zijn eigen rludeindcn 
te bereiken. IIij werrl door Rhode> bedrogen, gtlijk 
zovele anderen. waaronder ook zijn tijdgenoot, Jan 
IIofmeyr. 

Gedurende \'erschciden jaren was hij als hoofdre
clakteur van genoemde bladen werkzaam aan de Paarl, 
waarna P1ij toen optrad als hoofdredakteur van het 
''Dagblad" in Kaapstad, maar die onderneming was 
niet bi.ezonder gelukkig. Toen de ongclukkige oor
log van I 889-92 uitbrak gevoe1de hij zich gedrongen 
zich niet aan de zijc:Le der Boeren te scharen, en hoe
wel hij gcPn akti.ef deel daaraan nam, vcrklaarde hij 
toch in zijn geschrif'ten aan de zijde van de Britse 
Regering t•e staan. Daardoor verloor hij veel van zijn 
invl.oed bij zijn mede-Afrikaanders. Wij ge\'oelen ons 
echter ni•et gewepen nu over dit standpunt door hem 
ingenomen uit te weiden ... 

Dus eindigdf' een veelbewogen en werkzaam I.even. 
Hij is een m:rn di·e \'eel gewerkt hedt, en bezat ook 
een buitengewonie werkkracht. Van vermoeidheid of 
het nernen van rust was er bij hem bijna geen sprake. 

Hi j heeft vele bneken g•eschrewn, meestal gods
diemtige werken, waarin hij de Schrift verklaarde, 
daar hij een Schriftverklaarder wao.; bij uitnemendheid. 
Hij was niet een gunsteling bij zijn medepredikanten, 
daar hij vqortdurend wees op fouten en gebreken, 
welke in de kcrk inslopen. In dit opzicht werd hij 



"DE STE:\(' SPREEK. 443 
~~~~~--~~~~~~~--~~~~ ---~~~ 

stdlig door vrelien verkeero begH:pen, want zijn waar
schuwingen waren ni,et bedodd als hatelikheclcn tt"gen 
de kerk, maar diendei;:t om de Calvini-;tie,e lc('f rein 
te bewaren .... 

Hij werd veel miskend, ja ook rnenigwerf gehaat. 
Dit was daaraan .te wijt·en dat hij ecn man was die de 
moecl had voor zijn ov1ertuiging ridderlik uit te komen. 
Oak was hij in zijn kritiek op zijn tegen;,tanclcr!o 1.eer 
scherp en snijdend. Maar dit is lang gcen oncleugd. 
Hij was >t·en van de webpr,ekendst,e, inclien nict de wel
sprekendste redenaar, van zijn tijrl, en het wa<; immer 
een lu-.t om naar hem te luisk:ren. 

\'eel, zeer veel is het Afrikaanse volk aan Ds. S. 
J. du Tait verschuldigd. Wij zijn nu nag te dicht 
bij de man, maar de geschiedenis zal apenbaren wat 
hij voor 't Afrikaansc volk gedaan heeft. 

_:;.--L\ DE STE:\f _Bl'RCERSDORP) IIET "II" 
DIT GESKRIJWE : -

De kranten hebben ons het bericht gebracht. clat 
Ds. S. J. du Toit na 1een langdurig lijden heengegaan 
is. Dat de overledenc een man van bctekenis vour 
/'... Afrika gewee-;t is, zal niemand kunnen ontkennen. 

De Afrikaner Bond is door hem opgericht en die 
heeft reeds ontzaglik veel goeds in dit land rnor de 
Afrikaners g,edaan. Ds. du Tait was cen man van veel 
kennis en grot,e bekwaamheid. Hij v1erstond de kunst 
om 'zo te schrijv1en, dat de mensen het konden begrijpcn 
en het g·enaten. vVij hebbcn het daarom zo diep bc>
treurd, dat de averledene gerneend heeft, in de laatste 
l 4 jar.en, 1een andere weg op politiek gebied te moet·en 
bewandelen. dan het grootsk deel \"an zijn volk. Daar
door is hij als· van zijn volk afgezonderd geraakt. 
De eerste en enigste maal, dat ik het ge1megen had 
om Ds. du Tait in het openbaar te horen spreken wa!:> 
met 'de onthullin:g van het taalmonument te Burgers
dorp, nu bijna 20 jaren gd~eden. Z.E. 'vV. beantwoord
dc toen een adres, dat hem aangeboden werd bij zijn 
aank.om-;t k B.dorp.. Aan de inhoud \'an die toespraak 
was hct reeds te horen, dat de samenwerking niet was, 
zoals 'men die wel zou hebben verwacht. De woorden 
kwa:men hierop neer, dat de paarden, die de havt>r 
vcrdienen, idicc niet altijd krijgen. Als ik mij niet ver
gis, heeft Ds. du Toit toen ook nog bij de grate maal
tijd, 'daar gebouden, gesproken en gezegd, dat de 
steen waarvan het taalmonument vervaardigd is, wel 
van het huitenland is inge\·oerd, maar dat het \'oetstuk 



444 (~ETUJGENISSE 0.'.\ITRENT DS. DU TOIT. 

-f'en 'echte Afrikaanse klip is, afkomstig van Aliwal 
Noord. 

r\ls 
treffen. 

'dichter kon Ds. du Toit soms de juiste snaar 
Denk maar aan zijn Transvaals volkslied. 
,.Die VierHeur van ons dierbaar land, 
Die waai weer o'er Trans\aal. 
En wee die God vergeten hand, 
Die haar weer neer durf haal. 
\\Taai uit nu in ons heldre lug, 
Trans,·aalse vrijheids vlag ! 
Ons vijande h,et weg gcvlug, 
Nu blink een blijer dag. 

Hoewcl ook in dit l~ed hi.j de woorden: ''En wee 
die God v•erg·eten hand" de grootspraak wat aan het 
woord is, was dit lied ons al1tijd veel aangenamer dan 
het Pigenlik Tranwaab Yolkslied met zijn stuitend 
hoogmucdige woorden: Dat Vrije Volk, dat Vrije 
Volk, dat vrijc volk zijn wij. Het wil mij soms voor
komen, dat die hoogmoedige woorden de val gewecst 
zijn van de Transvaal... 

b.- HET ZlJID-WESTEN HET O . .:VI. DIE VOL
CENDE .BEVAT:-

DS. E,. ]. DU Torr. 

Up een synodale vergadering te Kaapstad, waarop 
Dr. Andrew Murray presideerde als moderator, raakte 
hij in gesprek met een van de meest geachte prcdi
kanten van de N. G. I<cerk, die het weer persoonlik 
aan de schrijver vcrtelde. Dr. ::\1urray zei tot hem: 
"G- -kijk rond in de Zaal en jij zal onder de vele 
gezichten niet een vinden met zulk een buitengewoon 
intelligent voorkomen in zijn gczicht ·als Stefanus du 
Toit". Ecn ridderlik kompliment voor een man van 
groot ,·erstand door een groot genie •en een groat vcr
stand zelf, gemaakt. 

Dit mag niemand dan ook ontkennen. De over
ledcne bezat een v•erstand, een navorsingsijver naar 
kennis, een ingeboren vernuft. een geest van volhar
ding, durf en doortastenidc taaiheid en geduld, wel~e 
niet vekn in Zuid-Afrika bezaten of 'bezitten. Zijn 
begaafdheid om te organiseren_, om ,gewichtig te wor
den, om dwarsdoor te tasten, had alleen haar evenknie 
in Jan Hofmeyr. 

Stefanus du Toit bezat alle hoedanigheden, om niet 
maar cen ]eider, maar een groot volksleider te wordeia. 
Niemand was vaardiger met zijn pen, vooral in het 
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Hollands, dan Stefanus du Toit. Niemand kon dieper 
zinken in bijbelvierklaringen, vooral met toepassing op 
het dageliks leven, dan hij. Niemand in gans Zuid
Afrika is er geweest, die bijv. de wederdopers het zo 
benauwd maakt:e met t'ekstslagen in \1erbinding met 
dliepgaancLe beschouwingcn, als hij. 

Hij was een uiterst ger~eflike ,reuzenvriend even
als hij gevaarlik was om hem als vijand te hebben. 

• Afgezien van de wenslikheid of een predikant zijn 
ambt neerleggen zal om zich op de gladde paden van 
cle politiek te begeven, was Stefanus een geboren lci
der. 

Hij was dan ook niet allieen de eigenlike rnder 
van de Afrikaner Bonid, doch ook van de Afrikaan::ie 
taalbeweging. Zijn schrifteLike verdediging van 't be
staansrecht ''an h((t Afrikaans zal een van de bakens 
van zijn vernuft, navorsingsijv,er ·en doorzicht blijYen. 
Dit heeft 'n man als professor D. Hesse ling van Leiden 
ten voHe erkend ... 

Voorwaar, het was een van de ondoorgrondelike 
lotgevaHen van 'een natie, dat zij zo spoedig zou ver
stoken zijn van zulk ,een trots in letteren, kunst ·en 
theologie. Het bl,eef griev1end tot aan zijn dood. Het 
bleef 'bijna een nationale rouw en bij Zieer velen in den 
lande wordt het nu na zovele jarcn, dieper dan ooit 
gevodd. 



BIJLAGE C. 

EXIGE GEDIGTE VA::.J DS. DU TOIT. 

IK KAN H,\AR XIET VERGETEN. 

Twee jaren zijn weldra v1ervlogen 
Sinds jk mijn Bettie grafwaarts drneg; 

Nog is de wonde niet genezen, 
Die mij uw Vaderhand toien sloeg. 
En toch, ik klaag niet, neen, mijn God! 
'k Herust blijmo·edig in mijn lot; 

Maar ·'k peins, in de eenzaamheid gezeten: 
I k ka11 haar niet z1ergeten. 

""\ 

Twee jaren zijn welhaast verlopen; 
'k Zoe ht trnost in mi'jn verdri,et en smart; 

'k Toog been waar oorlogsvlammen woedden,* 
l\laar 'k had een antler strijd in 't hart. 
Die oorlog is reeds Jang volstreen, 
De krijgers keerden huiswaarts heen. 

:Yiaar 'k zucht, al mocht gieen mens het weten; 
I k kan haar niet verge/en. 

Twee jaren heb ik haast doorworsteld; 
Ik zocht in arbeid rust der z~el, 

In werkzaam-zijn door bezigc uren 
Tot de avondschaduw nederviel. 
lllaar als ik laat in de iaviondtijd 
Vermoeid is van de lievenstrijd, 

Waarin 'k mijn kmchten had gemeten, 
Dall kan 'k haar niet z1'ergeten. 

Twee jare:n moest ik zo doorl 1even; 
'k Doorreisde intuss,cn zee en land; 

Door feestgedruis en hoofae weelde, 
Spoedde ik mij voort, van stand tot stand; 
Maa.r ui t den vreemde weergekeerd, 
vVas 't rnij als werd ik niet begeerd; 

In volksgewoel en jubelkreten 
Kon ik haar niet verg,eten. 

* De Mapoch oorlog. 
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Tw~c jarnn moest ik 't pad bewandlen. 
Dat plicht en roeping mij gebood. 

:\1 en sprak : "W aar·om alleen gedragen. 
Waar 't leven :ooveel hulpe bood?" 
Maar 't was of 'k haar die met me leed, 
Door andre hulp ecn onrecht deed, 

En fluistrend sprak steeds mijn geweten: 
I k ma!{ haar niet 7JBT!{e!Pn. 

Twee jaren haast,-en ach, hoe lange 
Duurt no>g mijn reis door 't aardse dal? 

Dat kan mijn God aUeen bepalen, 
.:\fet al wat mij weervaren zal. 
Maar wat ook nog mijn lot mag zijn, 
't ·Zij vreug'de, of strijd, of lust, of pijn, 

Tot d' uitroep mag ik mi.j vermeten: 
I k ~al !zaar !looit z•ergeten. 

Pretoria, j Augustus I 884. 

GEENE LIEFDE ZONDER WONDE. 

"En ook een zwanrd zal door uwe ziel gaan".-- Luk. 
1: 53. • 

"Zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstok<'n heb
ben, en zij zullen over hem rouwklagen als met 
de rouwklage over een enige zoon". Zach 12.10. 

"En ik zag, en ziet, in het midden van de troon, en 
van de vier dieren, en in het midden van de 24 
ouderlingen, een Lam, ·staande als geslacht".
Op. 5: 6. 

Drie mal1en heb ik reeds bemind, 
Maar 1nimmer zonder smarte ; 

\Vat Je,oe:nsheil 'k ook daarin vind, 
'k V1oiel stit~eds ee:n wonde in 't harte. 

Wijl 'k peinZJcnd dit mijn lot bedacht, 
Werd 'k tot de rerkenning steeds gebracht; 

"Geen hart op aard<e zonder zonde, 
Dus ook ge1en liefde -zonder wonde." 

En toc'h mijn hart was niet gerust, 
De w:onde niet genezen; 

l\iij dacht: "die reine hemellust, 
Moest toch wel smartloos w:ezen." 

Maar 'k vonid mij, kwellend dag en nacht, 
Steeds •tot de ·erk!enning weergebracht: 

"Hier klopt geen harte zonder zonde, 
"Hier 'gloeit geen lief de zonder wonde." 
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'k Zaig in de geest een reine Maagd. 
Aan 1trouwc man verbonden, 

Die '''t HeiVge'
1
' onder 't harte draagt: 

En toch verdacht van zonden; 
Verla ten, haast met schand' gedood; * 
Hoe lbrak haar 't hart in zulk een nood l 

Hier op deze aard, vol }eed en zonde, 
Voe] t heHge lief de 'n dieper wonde. 

'k ·Zag hij het kruis een moeder staan; 
Geen mens minde ooit zo' hartlik; 

Een zwaard is door haar ziel gegaan, 
Geen 'mens minde ooit zo smartlik; 

Haar min was hemels, .rein 'en wet, 
En toch hezw1eek haar droef gemoed. 

De reinstie ziel heeft ook haar zonde, 
Hoe tieerder min, hoe dieper wonde. 

:\laar Hij die aan di,e kruispaal bloedt, 
Om zondaars tc henijden, 

Zijn liefde is rein, rein zijn gemoed, 
Vanwaar dan dit zijn lijden? 

Ik zie de speersteek in zijn zij', 
En •'k V'oiel: die wond is, ach, van mij ! 

Zijn 5chuldloos hart was z.onder zondc, 
En tJoch zijn liefde heeft haar wondP. 

'k Zag midden in de Hemeltroon 
Een Lam bedekt met wondoo; 

.Mij dacht: hier blinkt 'n g.Loriekroon, 
'n \i\Tereld ~onder zonden. 

'k Viel voor dat Lam, met dank vervuld. 
Bij 't teken van v·ergeven schuld. 

Gedelgd is h~er nu elkie zonde, 
Maar eeuwig bJijft de Liefde-wonde. 

Hoc Lou ik dan bij aards1e min, 
Geen l~efdesmart v.erdragen? 

Hoe zou 'k, met zondig hart 1en zin, 
Mijn liefdewond bekl.agen? 

Neen, 'k eer de L~efde ook onder smart, 
'k Smaak' mingenot met bJoedend hart; 

Want 'k voel, geen hart is zonder zonde, 
Hier is geen l~efde zonder wonde. 

Carolina, Z.A.R., 14 Febr. 1885. 

* Volgens Matth. 1 : 18 -20 stond Jozef op 't punt Maria als 
eerloze te verlaten, waarop zij, volgens Joodse wet, gestenigd moest 
worden. 
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DI AFRIKAANSE TAAL. 

Gen HoUans' Duits of Frans, 
Gen Engiels of Jafaa:ns, 
Gen Kaf£ers of Boesmans, 

Al 1goi jy allmal in di skaal, 
Fer ons ~an hurne nooit ophaal 
Di ware Afrikaans1e Taal. 

Ofskoon ions taal hiir bilyf, 
En idiereen d~t skryf, 
Net ina di wind horn dryf; 

Di Afrikaans blyf daarorn reg: 
Wat rngtig goed is 'Word ni sl,eg, 

'Al !trap jy horn, of goi horn weg. 
Ofskoon gen een dit leer, 
Mar :ongeperrnitteer 
Ferfoei, ferknoei, onteer; 

Ons Moedertaal hlyf daarorn goed : 
Ons itaal sit in O'ns murg en biloed, 
En groei nog op in te'enspoed. 

En twyfcl j y hiir.an? 
M yn liW:e goieiie man, 
Fat jy di boek clan an*! 

Ek 'wied as jy ons spraakkuns leer, 
Dat jy gien t~a,l so ho,o;g sal eer, 
Nou korn, seg: TOP! man; en perbeer. 

TRANSVAALSE FRYHYDSLIID. 

Di Fiirklieur fan ons diirbaar land, 
Di waai weer o'er Transvaal, 

En 'We di Godfergete hand, 
Wat dit weer neer wil haal l 

Waai hoog nou in ons hddre lug, 
Transvaalse, Fryhydsflag l 

Ons fyande is weg geflug; 
Nou blink 'n Myer dag. 

Feul storme het jy deurgestaan, 
Maar ons was jou getrou; 

En nou di storm is o'ergegaan, 
Wyk ons nooit weer fan j·ou. 

* (Geskrijwe vir die Eerste beginsels 1an die Afrikaanse Taal.) 



450 ENIGE GEDIGT'E VAN ns .. DU TOIT. 

Bestormd deur · Kaffors,. Leeus en Brit, 
Waai jy steeds o'•er hul kop; 

En tot hul spyt anskou hul dit, 
Ons 'hys jou hoger op I 

Me[ lag1e lis haal Albi•on 
Ons faandel stilweg neer ; 

En doen toen net al wat huf kon 
Dat ons hul flag moes eer. ' 

Ons sou dan allies daarby wen, 
'n Te1egraaf en spoor; 

As i<:ms di Rooiflag wou erl~en, 
Mar dit wou ons nie hoor. 

Fiir jaar lank het ons mooi ge")xaat, 
Om weer ons land te kry : 

"Ons fraag jou, Brit, gen goed of kwaad; 
Gaan weg, en laat ons hly I " 

Mar toen di Brit ons nog f.ererg, 
T1oen fat ons di g·eweer; 

Ons was al lank genoeg geterg, 
Nou kon ons tog ni meer. 

En met Gods hulp het ons di juk 
Fan England afgegooi; 

Ons is weer fry; geluk, gduk; 
Nou waai bns flag weer mooi I 

Dit het ons he1dehloed gekos ; 
Mar England nog feu1 meer; 

So het di Heer ons weer ferlos I 
Ons geef Hem al di e·er; 

Waai hoog nou o"er ans diirbaar land, 
Waai, Fiirkleur fan Transvaal I 

En \we di Godferget•e hand 
Wat }ou ooit neer wil haal I 

KERELS, PAS OP I 

Ek ken 'n mysi, mooi en klyn, 
Pas op I 

Nou is sy grof, net nou weer fyn, 
Ras op I Pas op I 
Betrou haar nou, 
Dan fop jy jou. 
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Sy het twe ogiis, bruin en saf, 
Pas op ! 

Eers lo.er sy skuins, en dan weer af, 
Pas• op I Pas op I 
Sy :sal jou fop, 
Jou eselkop ! 

So fyn as gouddraad is haar haar, 
Pas op ! 

En wat sy ~g dit jok sy maar, 
Pas ~op ! Pas op l 
Betrou haar nou, 
Dan fop jy jou. 

Haar ihalsi is s.o wit as ys. 
Pas op ! 

Sy rweet ook hodeul sy moet wys, 
.Pas op I Pas op ! 
Betrou jy haar, 
Dan is dit klaar. 

En geef sy jou een mooie kans, 
•Pas op I 

Want /raag jy haar ... dan draai sy om, 
En dY 's gefop. 
Daar loop jy been 
Met 'n Moue skeen I 

DI KLAAGLITJI FAN DI OS. 

Toen 1ek nog mar 'n kalfi was 
Moes rek al onreg ly: 

:!\1 yn 11-nelk gaan in di mens syn glas 
Di !o'erskiit kon ek kry. 

Di 1skaapla:m ]oop saam met di ooi, 
Di lmerri met haar vul; 

Hul speul en suip ... dit is so mooi
En ek word maar gekul. 

Di heel dag staan ·ek in di kraal, 
Al het ek nog so dors ; 

En iwiard di (lmeie ,saans gehaal, 
Dan kry ek eers di brors. 

Net soos myn ma di melk laat sak, 
Moet C1k opsy gaan staan: 

Want as ek dan di tepel pak, 
Word 'k op myn kop geslaan. 

451 
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Di skaap .selfs, ag, di is so fyn, 
Hul kry di beste wei; 

Mar grnf ste gras is goed fer myn, 
Wat taltyd uitsk!ot k'ry. 

Di perd en mui1e kry hu1 :kios, 
So le'kkier as soet koek ; 

Hulin di stal----ek in di bos-
'k Moet self myn kos gaan soek. 

'n Sagte tuig kry muil e:n. p~rd, 
Om lekk,er tie kan trek ; 

Myn rug di kry di aap syn stert, 
Di juk hard op myn nek. 

Di :perd trek in di sp~der fraai, 
En word dan nog gestreel; 

Maar myn wa word mar opgelaai
Transportwa is myn deel. 

Di perd loop ~ig met toom en saal; 
'n \Palms het di t ·naar : 

'n Rum word deur syn neus g1ehaal ; 
Syn pak is hard en swaar. 

'n Perd Loop in di mooie straat, 
Met ligte ysters aan : 

Wyl myn pad deur di bossie gaat, 
Of waar di klippe staan. 

En !is di pertd eens ,oud en moe, 
Hij kry genadebmod; 

Dan !moet iek na di slagter toe,
Myn loon is dam. di dood. 

A.an de Gwelo, 19-9-'94. 

ANTWOORD FAN DI PERD HIIROP. 

A ne, jy moet ni praat, OU maat ! 
He! Ha! 

Jy weet ni fan swaar kry en ly; 
Jal Jal 

Jy wat soos skilp~d krui, so Jui l 
He! He! 

Jy het nog nooit gesweet, jy weet; 
Ne! Ne! 

En jy 's fer sla bra dof, ~ mof ! 
He! Ha! 

Di mens 11101et JOU uitstof. ou mof I 
Jal Jal 
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Ek :moet galop,. herg af, berg op. 
Hi! Heil 

En ek moet draf, berig op, berg af. 
Si! Sei ! 

By all.le haas roep my myn baas. 
Ha! Hal 

En ek is !klaar, \varnrneer en waar. 
Jal Jal 

As jy nog vreet, p10et ek al swieet 
Ho! Loi 

Ek trek met lus 'en gaan dan rus. 
Sol Sol 

En ,wyl jy raas striee] my myn baas. 
· Lal Lal 

Wees ni jali0ers, mar hou j1ou koers. 
Jal Jal 

Kyk maar na my, en werk so bly. 
He! Heil 

Al di gemor he]p jou gen lor. · · 
Hoor jy ! 

Ons het dit goed; wees dus maar soet. 
Jal Jal 

Di mens sorg mos for perd en os 
Ha! Hal 

Aan de Gwe1o, 19-9-:94. 

NAG EN DAGERAAD IN MATABELELAND. 

Wat gie~stedroin hou 'wag, , 
Wat )gf,~stedroln} ho.u wag by nag, 

Op Mata;be1eherge, , 
Met aaklig 110ugekl1ag? ... · 

Daar ;rys '"n reusgevaart,·. 
Daar rys 'n i-euis1gevaart. uit d'.aard, 

. Omring van swa:rte geeste, 
In :imp_is riond geska~rd. 

Hij rys 'sii,g statig ,op, 
Hy rys ·s~g statig o'p ffl1 klop · 

Tot 1~irnal Dp syn skiliclvel; 
T;oen spring di gieest·e op. 

H ul :clans al· in di rond, 
H ul Llans al in G:i r1ond, di. grond 

Dreun van hul voetgetrappe1 
En krygssang uit hul mond. 
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Dit dreun ver deur di lug, 
Dit dreun ver deurr di lug: gesug, 

Gestieun, 1a~gaai-gekletter, 
Waar uil en wo]f voor vlug. 

Hy hef syn skildvei1 op, 
Hy ,hef syn skildv:eL op en klop 

Tot ~drimal met syn kiri, 
To1en was di dans gestop. 

Hul ival1 almal voorn'er, 
Hul 1val almal voorio'er, en hoor 

Wat hul Kaptein sal -meldc 
Gen asem word gehoor. 

"Korn, kroos 'Vlan Matchobaan,*· 
Korn 'kroios van Matchohaan, hoar <tan 

Hoe juUe, ontaarde lafaards, 
Myn ryk het laat v:ergaan. 

"Vanhiir tot in Natal, 
Vanhiir tot in Natal. o'era1 

Bewoon was heel di werel'd 
Met sta:mme sonder tal. 

"Mar 'ver van uit di N;oord, 
Mar \ver van uit di Nool.'d, lmm voort 

Held Gaka, met syn impis, 
En ,het hul uitgemoord." 

Hij '.vul syn hand met as, 
Hij Vul syn hand met as van gras, 

Wat wegbrand Vloor syn vingers, 
, ·Of .dit 'n. yuu:r:Jro9l was. . 

Hy lblaas di as to•en weg, 
Hy [blaas di as t,oen weg en seg : 

"So 't Gaka oek di lafaards 
Vernitig 1sonder Vieg. 

"Toen het ans di asgaai,-
Toen ihet ons di asgaai geswaai, 

Wat elkie Su~u, voor hy vrau vat 
Eie:rs .in di hlo·ed maes baai. 

"Mar 'toen kom daar di Bo1er,
Mar '.toen kom .daa.r di Boer met roer, 

Deur: 1.afaards ).litgievinde, " 
Wat La.gter skanS<e 1oer. 

"Met hul loon ons mi veg,-
Met (hul lwn ons ni v•eg, en weg 

Trek; tb:en Sal1kats, en stig hii:r, 
' ,Di Moardstad' wat daar leg. 

'" G~·ootv!lder van Lo~engu!u. 
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"Mar ne, daar leg g·en stad, 
Mar ne, daar. leg gen stad. dis plat 

Gelbrand met ,eie hande 
Eer ,RhQdes dit het kon vat. 

"Ons land het net een fout, 
Ons land het 'l1Jet 1een f,out: di goud I 

Daar '.hol ldi Rojes agter, 
In lande warm en koud. 

"Rhodes 1ge ons di ·geweer,-
. Rhodes ge ons di geweer en sweer: 

Ons kan ons land 'behou, 
Daar [hy net goud begeer. 

"Jul drenk juiL lwn ook skiit,
Jul idenk j.uL kion oek skiit- verniit, 

Want Rhodes laat kogds regen, 
En ibliksems)aat hij sroiit. 

"Vergaan is nou .myn ryk,
Vergaan ,is nou myn ryk, myn lyk 

Leg 
1
in di verre hosse, 

Waar 'k vlugtend heen moes wyk." 

* * * * 
Hy swyg en 'n gekreun, 

Hy :swyg en 'n gekreun, giesteun, 
Gejammer ivul di lugruim, 

Waar d' aard van donderdr·eun. 
Hy roep d' Indunas saarn,-

Hy roep. d' Indunas saam by naam; 
Vuur istraal daar uit syn oge; 

Hy leg iop hur di blaam. 
"Jul het a1 da;g ges·eg-

Jul het al daig geseg: Veg 1- Veg I 
Mar toen di witman ankom, 

Toen !vlug jul almal weg I I" 
·~ Induna lvat dit pp-

'n Induna vat dit op: "Wag, stop! 
Mo.et ni ver ons verwyt nii. ; 

Di skuld leg op jou lrop. 
"Jy het ons.volk v:er1ei-

Jy het ons volk verlffi, ja jy, 
Toen Rhodes syn Mond kom goud vra, 

Met sag en .soet · ge'v1ei. 
"Toren het ·ek jou gevra-

T·oen het ek jou gevra: Seg ja, 
Dat i0ns di witmens doodst~k, 

Of uit ons land uit- ja. 

• 



456 ENIGE GEDIGTE VAN DS.' DU TOIT. 

"Mar jy WiO:U my ·ni hoor
Mar jy wou my ni hoor, gen oor 

W ou jy d' Indunas leen ni; 
Jy het ·ons volk vermoor. 

"En toen ons moes gaan veg-
En .toen olli.s moes !gaan V'eg, toen 1eg 

Jy iby jou vrous "en bi.ir drink, 
En vlug lafhartig weg I" ... 

* * * 
Daar rijs 'n woedende onweer op, 

Di donders rol en kraak ... 
Verwoeder hef Loben syn kop, 

Tut· dit di ·wollre raak; ' 
Di o!liksem. uit syn fonk1eride. oog, 
Kliif met di weer rig saam di boog; 

Saam met di·e ha'elgekletter 
DreiJg hij hul te verpletter. 

Di afgrond open weer syn mond, 
En braak 'n warlwind uit-

Goi ro~k.·en stof en klippers rond, 
Met vrneslik stormgeluid; 

Di storm neem-toen -'n liggaam aan; 
Salkats siin elk as reus daar staan; 

Syn kop tot in de . wol~e !. 
Syn voet diep ·in di kolkle ! 

Hy brui: ··"swyg, lafaard ! domkop I swyg I 
Wil 1jy l:nyn volk 'verwijt? 

Jy ~s ni werd :dat ek jou drei1g, 
In 1al jou nitigheid I 

Myn l1and het jy an Rhodes verkoop; 
Jy "t voor di vyand weggeloop;. 

Sw~g, fb:astei:seun, v.errader I 
·Onwaardig an jou vader I ... " 

Toen 'was dit ·Of di a'ard vergaan; 
Dis iweerhg · rondom heen; 

Di idonders kraak, di hagels sliaan, 
Dit :wentd .a1 deut-een. 

Di rstorm ruk di tw~ geeste rond; 
Di res leg ktieunend op di grand; 

Nooit. was 'n nag so donker: 
Daar blink geen st•ergeftonker. 

Mar wi verskyn- in silwer llig? 
En kleding wit nes sneeu, 

Met sagte kalmte op di gesiJg, 
Tog kragtig · nes 'n leeu ! 
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Dis Piet ~et~ef-kalm bl'yf hy staan, 
En kyk 'n poos di twis.storm aan ;. 

Hy spreek, en in syn rede 
Spreek reg en tog oek vrede: 

"Swyg, lafaards, wreed barbaarsgebr.oed I 
Hou met jul rusi op I 

Dit _is al ru 1onskul!d:ig bloed, 
Wat tuis'kom op jul kop. 

Di bloed ·het lank gcroep om wraak: 
Vergieldingsda.g 1is nou genaak. 

Daal in jul kerker weder I 
Sink i.n di afgwnd neder ! " 

Met:\een lmm daar 'n bli:ksemstraal 
En ;slinger hulle nieer ... 

Ek lsiin hul in di afgr1ond daal; 
En stilte keer toen weer. 

Ek 1siin Retiief lanksaam verdwyn; 
Dis :nes di dageraad v·erskyn ; 

Ek 1siin .di ~orresterre 
Wat fostig blink van verre. 

Di engel van di dag1eraad, 
Met palmtak in .di hand, 

Op iginidse heuweltoppe, staat ;· 
Syn glans o'erstraal di land. 

'k Siin Sporortrein-Handel-DelJwery
Di Boer grq,a:n W<J.?;i-;-di v~ qi wei-

Di lan.d besaai ,met st·~de-
Di 1".10~~. r:yk', rn vre¢1e .. 1 

Di en;gd spreek: "Eens is ·di goud 
Ver Sa.lJomo hiir g.ehaal•; 

Di J.'empel ·wio·rd. haas weer herbouwd, 
Di goud• sal· woeir. daar. straal.. 

Graaf,-'Delwiep! hiiT leg"skatte· meer 
As .S~hebas k101ni.T1,gin .,behe,er. 

Di land., sy ruim gesiegen ... 
Met . .sonn.eskyn :en· reg:en.! ". . . .. _ 

An di Shanganiriviir; ·9P 
1~i vlvgpad, waar Loben

gulu syn vervo~gers h~t laa,t vlug 1v66r di goddelike 
wraak horn getrief ·,h~t, 1ge/;klryw~ tussen di geraamtes 
van gesneuwelde me1nse .en perde,.:_9 Sept, 1894. 

I ' • ' 
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ZIMBABWE'S HELDENGRAF. 
'k Doorkruisde de rui:nen ; 

'k IKrnop onder 't bosstrueel; 
'k ,Klom bove!'l op de muren; 

Ik :zocht, en zocht ZiOV'eel. 
Ronddolend door het houwwerk,

Rui'nen •eeu1wien oud,-
Stuit "k op een nieuwe omtuining, 

Zo Vers nog opgebouwd. 
Ik zie tussen de trahes 

Een graf, 'nog pas biedekt, 
Dat ,Wilsons dappere hende 

Tot laatste rustpl:aats strekt. 
Een ki~ans van wilde bfoemen, 

Ver:gaard door vriendenhand, 
Versi1ert ·het v1ers:e graf slechts, 

· Hier lin dit Y1erre land. 
Waartoe 1een sierlik grafzerk 

Uit England ver ge'bracht? ... 
Zi111babwe is hun grafsteen, 

Gehouwd door 't voorgieslacht ! ... 
Ik 1plukte verse bLo·emen, 

Vlocht lze in dezelfde krans; 
'k Deed zulks voor verr·e vrienden ; 

'k Voel wat zij voe1en tans. 
'k Zit aan dit graf gekluisterd, 

Totdat de riacht hetrekt; 
't Is me •Of' de verse aardhoop 

Een ni.euwe zaadkiem dekt; -
Een ·zaad dat zal ontbemen . 

Met ni·euwe l·ev1enskracht, 
En .'t land nog meer do1e:n ibloeien 

Dan onder 't voorg.eslacht .. 
Een zaad •was dk hlo1eddroppel, 

Geofferd :VlOor dit land, 
BeV1ocbti:gd door de tranen 

Van 1vriend •en bloedverwant. 
J a, ·vene vriiend en ma,gen I 

Ik heh uw doon hezocht: 
Ik v<oekLe uw smart 1en zegen, 
· Toen ik dile 'hloemen vlbcht. 

Verfriss.ende (ilv1ondkoelte, 
Die tlans mijn slapein kust, 

Brengt gij de ·dlank der moec:Ler 
Van !hem d1e tans bier rust? ... 
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Zegt, zacht1e 11en1teluchtjes, 
Die spe1en :0m dit gr:af'! 

Brengt igij de stil11le zuchten 
Van .verre vrknden af? ... 

Ik IVIO_el, j~, 'k voel uw zegen 
J a zeg1en vioert ge mee ; 

Die ,zuchtJen brengen' z,egen; 
GeboortJe :toch haart wee. 

Gij, heldr·e lentJedroppen ! 
Fris als de morg1enster, 

Zijt '.gij de stilLe trianen 
Van vriend en maag zo yer? ... 

Slaapt zacht, bet11eurd·e doden I 
Hier ·in dit stillie -oord; 

Reeds is uw dood 'gewroken; 
Uw b1oed brnngt vruchten voort. 

Slaapt :zacht' op zulk een rustplaat,; ! 
Daar dacht .ge wis niet aan, 

Toen men Zimbabwe noemde, 
Dat hier uw graf zoiu staan 

Uw :naam duur' als dit bouwwerk, 
Dat yroegier1e glor~e zag I 

Weldra vierrijst de morgen 
Van een vieel schon:er dag. 

Zimbabwe, '2 Oct. 1 ~94· 

·HENDRIK EN LETTI. 
('n Ferhaal uit di Transvaalse Fryhyds rorlog.) 

'k Hoor- "Kalwer1iifde': menigmaal 
As 'ki:ndernpel misprys, 

vVat nes 'n morgenwo1k ferdwyn, 
Sodra di son forrys. · 

En 'meesal 'is dit 'oek mar so·: 
Ons kinderfoeug .fierdwyn 

Gelyk 'n angename drootn, 
Hoe we'rklilk dit oek skyn. 

Be1oft·es word welJdra· fer'breek, 
En a·ndere gedaam; 

Fe:r'bintJenissie 1osge4:noop, 
En nuwe alllgegaan.' . 

Mar :so w;<ts. dit .met ~(;mciri~ ni,. 
En Letti e:wemin; ,. . . 

Fan kinds, af was hul -t\\;e .ferlloof, 
In onfei;breekbre- :min.. · , · 
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Hy bet syn liifde haar gege, 
Syn liifdc was getrou: 

Sy bet an horn haar woord gege, 
En sy bet woord gehou. 

Syn ,hart was trou tot in di dood, 
Tot 'in die koue graf; 

En wat ook later mog gebeur, 
Sy staan horn nimmer af. 

* * * * 

Hoe rnooi is d.i wernld fer 'n jong kinder hart I 
Tog bet oek di wereld fer kinc;J:ers reeds smart. 
Fer Hendrik ,en Letti was a11es so skoon 
Ni fer fan rnakaar bet hul ouers gewoon. 
Gen Eden gaf Adam en Eva meer freug, 
As Hendrik en Letti genoot in hul jeug. 
Ni fer fan Pretoria, 'n pragtige oord, 
Daar leefdc en minde di twe ongestoord, 
Mar jong onderfind hul wat skydingsmart seg; 
Haar 1ouwers fortvek na di Hogefeld weg. 
Daar is dit feul het~er ~er feboerdery, 
Mar swaar £al dit Hentj:rik en L'ctti te sky. 
"Myn Letti, nou ga,an ons .so fer uit makaar; 
Sal jy my _ i1ou hart en jou hand trou bewaar?" 
"Myn Hendrik, myn hart het ek_ jou afgege; 
En lwaar jy oek ,gq.an, _rp.og, l).ee.m 9ral dit me." 
"Myn Letti, ek weet ni, mar 'k fod tog so bang; 
] y lgiaan tog so" fer \veg, ,en molik so l:ang." 
"Ag, Hendrik, myn ·hart is ne;s d' aarde so wyd; 
Myn liifde is duursaam, so l.ang as di tyd. '' 
"Mar, Letti, hoefoul kan in 0i tyd gebeur, 
Om ons jonge harte met smart lo;> .te skeur?" 
"Myn Hendrik, la~t al di. gedagtes mar bly; 
li:k lblyf jou getroµ, hlyf JY trou mar an my." 
"Myn Letti, nou gaan Clai;i, gaan fr!=>lik mar heen ! 
Niks sal ons ooit skyde) di dood mar' aUeen." 
Sy sp~'eek ni,' mar ge horn "n hartelike kus; 
En Hendrik neem afskyd, ·syn· hart is gerus. 

Ag jare is f.edope, 
En foul daarin gebeu'r; 

Mar niks kan trnue harte 
Op aarde 6oit los skeur. 

Ja, Hendrik bet syn woord gehou, 
En Letti blyf an horn g,etrou. 
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Ja, swaar fal hu1 di prneftyd, 
Di proeftyd duur so lang ; 

En swaar was hul beproewings, 
Beproewings droef en bang : 

Mar wi syn hulp fan God ferwag, 
Ontfang fan Hem fer alles 'krag. 

Syn fader is g•est·erwe, 
Syn moeder trou toen weer ; 

Mar dit was haar famili 
Tot skade en oneer: 

Di fader br·eng hul goed g1ad deur, 
En het hul hart met smart forskeur. 

Haar ouers was foorspoedig, 
Werd ryk en hoog in stand; 

En Letti kryg feul rninnaars, 
Wat fraag haar hart en hand: 

Want in Tra:nsvaalse dogtren ry 
Stroef ·geen in skoonhyd haar frrby. 

Haar Hendrik sag sy sdde, 
Want hy woon fer fan haar ; 

En dan kom daar gerugtes 
Fan horn, mar sleg en naar ; 

Want is 'n mens in t.egens,poed 
Dan spreek mar wynig fan jou goed. 

Mar Letti blyf standfastig, 
Fer laster is sy doof; 

So lank as hul1 haar Hendrik 
Fan haar mar ni ontroof; 

Want trnue liifde is 'n four 
Wat armoe en oneer ferduur. 

* * * * 

Al duur di clonk.re nag oek Jang, 
Al is hy bang, 

Di Jig sal dage: 
Al pak di donkier wolke dig, 

Di :sonnel~g 
Breek deur di flage. 

Al duur dit men~g tange jaar. 
Di blye paar 

Kryg hul ferlange: 
"Hendrik en Letti is getroud ! " 

Juiig, j.ong en oud, 
Met foesgesange. 
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Ag, mog ons liwe Heer juJ,,twe 
Feul segen ge, · 

En lang nog spare ; 
In plaas fan ·smarte ~n j.ul, jeug, 

Geief Hy nou freug 
Fer feule jare ! 

* * * * 
Di witbroodsweke is forby, 
Di ibruilofsdage al ferloop 
Di twe gaan na di Myne ry, 
Om fer hul huishou in te koop; 
Want nou gaan hul die w1er1eM in, 
En yge huishouding begin. 

Hul Imm fan Kimberley na huis, 
Met huisbehoeftes uitgerus. 
"Myn Letti, nou 's ons spocdig tuis ! " 
Seg Heindrik, en geef haar 'n kus. 
"Ja in ons yge huis te wees," 
Seg sy "begeer ek alliermees. ·~ 

Hul ry juis lau-iges Mooirifiir, 
Daar fal toen net di eerste skoot. 
"Ag, Hendrik, wat is dit nou hiir?" 
"Wees stil, myn hart, daar is geen n:ood I '' 
Mar spoedig rnep di krygsrumo,er: 
Dis oorlog tussen Brit en Boer. 

"Myn Letti 'k breng j.qu uit gdaar, 
En 1gaan saam. met myn broeders feg." 
"Ag, Hendrik, ek focl tog so naar; 
Breng my mar na ons huis eers weg." 
Tot by haar suster breng hy haar, 
Naby Pretoria, uit gevaar. 

Mar hy had rus nog duurte meer. 
"Ek gaan saam met myn broeders stry ! 
Nou laat ek my fan niks meer kcer; 
'k Korn stra:ks te laat om saam te ly." 
"A1g, Hendrik, wees daarfoor ni bang, 
Di oorlog duur gewis nog lang." 

"Wi nou Transvaler hete mag 
Hoort ·same in di stryd te staan; 
Hy is onwaard an syn geslag, 
Wat :si1g een dag soek te ontslaan·: 
'k Ge fer myn faderland myn 'blioed, 
Myn lewe 's daarfoor ni te goed.. ',' 
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"Ag, Hendrik, 'k wei;k liifs nes 'n myd 
Onder di Britse heerskappy; 
As -'jy 1moes sneuwel in di stryd, 
Ag, ;wat wen ek dan tog daarby?" 
"Myn hart, ek sal myn lewe geef, 
En jy sal dan in fryhyd leef." 
Terwyl sy nqg haar tran'.e droog 
Het Hendrik reeds syn perd gesaal, 
lVIar .foor hy wegry uit haar oog 
Roep hy nog fer di laaste maaL: 
"Faarwe~ lig siin ek jou nooit weer; 
l\far ek bdcel jou an di Heer! " 

-* * * * 
"Na Langnek ! Na Langnek I" so klink deur Trans-

faal. 
"Na Langnek ! Jaag daarheen nou, helde ! 
"Di fyand hiir biinne is fas allemaa1 ; 
"Na Langnek, o'er heu we ls en felde ! 
"Want Colley kom an fan Natal met syn mag, 
"Hy sal o'er ons gr,ense ni kome; 
"Na Langnek I daar sal ons di Rooies opwag; 
"Hul bl1oed moet op yge gr,ond strome ! 
"Na Langnek ! kom, broed:ers, di fyand gekeer I 
"Na Langnek ! kl ink deur 1onse foTde ! " 
En Hendrik w:as nou oek deur niks meer te keer, 
Hy 's onder di dapperst'e helde. 

* * * * 
"Hoe donker pa:k di wolke saam 

Rondom myn hoof ! 
Mar deur di strome ly God my: 

Dis myn geloof. 

Dis soet my an Hem o'er te ge, 
In donkerhyd; 

Myn oog te sluit en Hem te folg, 
Waar Hy my lyd. 

Hy foer deur menig doornig pad 
Myn moede foet; 

Gaan Hy met my, elk tranedal 
Is lmY clan ooet. 

As ek mar weet: Hy is by my, 
Myn God en Heer; 

Dan is myn arme hart gerus, 
En wens niks meer. 
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Al skyn gen ]igstraal in myn oog, 
Ek sal ni d'waal; 

Want ,leunend op syn sterke arm 
Kan ek ni faal. 

Myn Hendrik is fan my gegaan, 
God an syn sy ; 

En. lydsaam rus ek in myn Lot; 
God is met my." 

* * * * 
Hoe Hendrik sig ook haas, hoe finnig hy ook ry. 
Toen hy di Nek heryk, was d' eerste slag f.erby. 
Di Rooies WioU di Pas met 1eeuemag for-seer, 
Mar sestig Boer1e jaag hul gou na onder weer. 
Di ldappere Dean is dood, syn resirnent forslaan. 
En Colley radeloos foer weer fersterkings aan. 
Mar dappere Niklaas Smit, ons Luitnant-Generaal1, 
Roep: "Korn Vrywi111gers, di perde opgesaal ! 
"Ons kan ni langier h~ir bty stil le op di Nek; 
"Fan ons oe'rwinning moet ons nou di foordeel trek 
"Ons moet di fyand nou op yg1e grond anfal; 
"Daar kom amrnunisi by fragte fan Natal 
"Ons kan dit ni toelaat dat ColLey toe:foer kry: 
"Korn, laat ons foorwaarts ruk en homsyn pas afsny I " 
Twe honderd burglers folg di dappere Feg-Generaal, 
En trek di fyand om, nog foor di awend daal. 

* * * * 
In di stille, donkr1e nag, 
Staan 1onder di hemel blOot 
Twe getrouwe frinde wag: 
Hendrik en syn naamg1enoot, 
Neefs, g1etrou tot in di dood. 
Hendrik sug: "Ag, liwe Neef, 
"My is dit geopenbaar: 
"Morre moet 'k rnyn lewe geef; 
"Daarfoor is myn siil nou kliaar : 
"Mar een ding druk my so swaar". 
"Niemand ,weet wat Gode keurt; 
"Hendrik, waarom kwel jy jou? 
"Molik \is dit nog myn beurt ... 
"Steeds :was ons makaar gietrou; 
"'k Stry en st1erf ook saam met jou." 
"Geef my nou jou hand as borg : 
"Dat, 1as jy nog na my leef, 
"Jy 1myn lyk te huis hesorg, 
"En ldit an myn Letti gieef, 
"Met 'n boodskap, liwe Neef." 
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"Lewend was ans eensgesind, 
"Stcrwend dan nog allermees; 
"Spaar God my, myn trouwstc frind, 
"Ek sal jou fersorger wees, 
"Wees daarfoor tog ni befrees." 

"Rustig gaan ek na ·myn dood; 
"Ek fertrou op God myn Heer; 
'"k Leg myn siil in Jesus skoot; 
"Mar cen ding druk my nog meer, 
''Dis wat ck fan jou begeer: 

"Letti draag onder haar hart 
"cl' Eerst·e frug fan onse trou; 
"Dit sal wees 'n 'seun der smart ; ' 
"Want ek sal horn nooit anskou, 
"~lar hy sal myn stam ophou. 

"Hannibal wcrd reeds as kind 
"Deur syn fader dit geleer: 
"Haat teen Rome ingeprint; 
"By di altaar kn~il hy neer, 
"Om 'n eeuge haat te sweer. 

"So moet Letti ook myn kind 
"By sxn faders gr.a£ dit leer: 
"Teen di Britte haat inprint; 
"Laat horn op myn graf ci.it sw-eer: 
"Nooit di Britst; mag te eer. 

"Ower di onskuldig. bloed, 
"Hier op onse grond g·efloci, 
"Moet 'in elkc jong gemoed 
"Eeuge fyandskap opgro·ei: 
"Britse mag moet uitgeroei ! " ... 

'n Hariddruk--en hul keer terug; 
Mar gen slaap sluit hul di oog. 
Daar ondcr di blote lug. 
Styg nog menig sug omhoog, 
Na di heldre hemelhoog. 

* * * * 
Bloedrood ferrys di dageraad 

Ower di heuweltoppe, 
Toen Smit onder syn manne staat; 

Hy Iwn hul ni meer st~ppe; 
Want foorwaarts ruk reeds Colleys mag 

En elk staan Maar reeds fer di slag. 
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"Ons fyand is meer in getal, 
"Gewapend met kanonne; 

"En nou moet ons hul gaan anfal_; 
"Di daad lyk onbesonne: 

"Dog ruk mar op met God di Heer: 
"Hy 'geef ons d' owerwinning weer! 

"'Hy is 'n God fan suiwer reg, 
"En sal ons ni begewe; 

"Hy sal foor ons gesig weer feg; 
"Ons fyande sal bewe: 

"Ons feg fer reg, ons fog dus fiir; 
"J eho,va in ons krygsbaniir ; " 

Hy geef syn perd nou fluks di spoor; 
Syn orders is gegewe; 

I )j burgers jaag, hul lydsman foor; 
Hul st,orm nou toe nes leeue; 

Want Colley had reeds met 'syn mag 
Di koppiis, waar hy hul opwag. 

Fan dri kante laat Smit toejaag, 
En dryf hul uit di rante; 

Di Boere storm gants onforsaag, 
Dring fo fan allJe kante; 

Bulle frees gen bom, kanon, geweer, 
En skiit di kanonniirs selfs neer. 

\Vi is hy wat met leeuemoed 
Di fyand storm durf lope? ... 

Ag,. straks rp.oet hy dit met syn bloed 
En lewe nog hekope ! ... 

Daar fal hy-fer syn faderland ! 
Dis Hendrik-by di foorst,e rant. 

Syn Keef staan ni heel fer fandaar, 
En siit fer Hendrik falte. 

Hy roep: "Ag, God, dit was tog waar ! -
En .hy di eerst fan al]e I ...... 

"Moet ek dit met myn bloed betaal, 
"Mar ek gaan Hendrik nou uithaal." 

Di fyand skiit met born en skroot, 
Mar hy stap foorwaarts moedig: 

En 'deur 'n hagelbui fan 1ood · 
Draag hy syn Neef so bloedig: 

Hy breng horn by syn maters weer, 
Mar Hendrik sprak gen woord toen meer. 

* * * * 
Meer ,as twe jaar is ferfloge, 

Met ,syn fr,eug ·en met syn rou ; 
En di troosteLos,e weduw 
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Is 'n hlye moeder nou; 
'vVan t daar dartel an haar sy 

'n Jongske, vrolik, liif, en bly. 

Dikwils in di skemerawend. 
Met di jongske an haar hand, 

Siit men haar nog grafwaarts wandeL 
Waar syn grafstcen staan geplant: 

\Vant hiir waar haar Hendrik rus 
Is haar enigc hartelus. 

FeJ.c minnaars is gckome, 
Om haar liifde weer tc win ; 

Mar tot nogtoe was s' onfatbaar 
Fer 'n twede huwliksmin: 

In haar faders huis begeer 
Sy haar jongs~c en niks meer. 

Wi sal di geluk'ge wese 
Om te win haar hand en hart? . . . . . . • 

Of sal sy nooit weer bcminne? ..... . 
Freugde soek mar in haar smart? ..... . 

'.Vlin 'n trouwe hart een keer. 
En dan hiir op aard nooit weer? ..... . 

• Pretoria, 8 April, 1883. 

LITJT VAN ·~ VOORTREKKER. 

M yn ossewa. myn ossewa I 
Ek wil jou deugde sing. 

Skoon andre o'er jou traaghyd lkla. 
Jy is myn liweling. 

Ge my mar net myn ossewa, 
Dan sal ek na gen spoortryn fra. 

Ek set myn Bybel in di kis; 
Myn roer hang an di tent: 

En binne al wat nodig is,-
Ek is an min gewind; -

Myn frou en kinders in myn wa, 
En clan sal ck o'er niks meer Ida. 
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Myn land is groot, myn rand is goecl. 
M yn land is ryk en fry ; 

'k Het wild fer kos in owerfloed; 
l\fyrf osse ruimc wy. 

'k Sit sous 'n koning op myn wa, 
Wi sal my in di ruimtc pla? 
So ry ek fort o'er herg en dal. 

Gelukkig in myn lot; 
:\1yn faderland is oweral, 

En oweral myn God; 
Rys· ek dus op myn ossewa, 
Ek dank myn God fer 1pyn lgeina. 

Myn perke is di hemeltrans, 
So fer myn oge gaan; 

Bedags ry ck by sonneglans. 
Snags by di heldre maan. 

Of skyn di sterre op myn wa, 
Dan hoef ek na gen pad te fra. 
Ek frees g'en Kaffer, wolf, of lccu. 

Mar hou op God myn oog; 
Hoe hulk brul, of raas, of skrceu. 

Myn krui t di is mos 1droog ; -
Sit ek foor op myn ossewa, 
Ek laat my deur 'n leeu ni pla. 

Di grote boom di is myn kerk, 
Wanneer <lit Sondag i'i; 

Myn ossiis wy; ek rus fan werk; 
Myn Bybel uit di ki..;; 

Ons sing en bid daar lby myn wa, 
Soos by di Kruis fan Golgotha. 
Myn fooros is 'n trouwe diir, 

Hy wcet di pad te hou ; 
M yn agteros is 'n pelsiir ; 

Op horn kan ek fertrou; 
Met sulke osse foor myn wa, 
Sal 'k na gen perd of muile fra. 

M yn osse fra gen foer of stal, 
H ul sock mar s·elf hul kos; 

H ul dwaal fry rond in 'berg en clal. 
In ope fold of hos; 

Met frou en kincLers by di wa, 
Kyk ek myn ossiis lustig na. 
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Di Engelsman het ons ferdruk, 
In fyne slawerny: 

Mar afgegoi het ons syn juk, 
Ons is nou frank en fry ; 

Fry sit ek by myn ossewa. 
En sal gen freemde juk weer dra . 

.\lyn plaas en goed het ek laat bly. 
Ek soek 'n nuwe land; 

Di mooiste plek wat ek nou kry. 
Sal ek myn penne p!a:nt; 

Dan hc.u ek langs myn 1wa 'n huis. 
En maak my daar op nuut weer tuis. 

T. 

Gabrons. 2 T 7. '94. 




