
De Scherpschutters van Zuid:=Afrika.

I. OUDe IfERINNERINOEN.

't Is nacht. En 't is stH op 't onmeteliike veld. Slechts het
gebladerte beweegt zich van het kreupelbosch, en fluisterend
gaat de nachtwind door het lage, gepluimde Tamboekigras.

floog aan den hemel staan de sterren van Afrika. Ze schitteren
en fonkelen als diamanten op een donker gewaad.

Oinds, boven een eenzaam kopje 1), blinkt een ster, helderder
dan de andere.

't Is geen ster; het leek maar zoo. 't Is een brandend vuur.
Dicht in de nabiiheid van dat vuur zit, op een kleinen, gekan

telden kllpsteen, een jager.
flij heeft een kleine, houten pijp in den mond, en zit te rooken.
Aan zijn ,rechterzijde ligt zijn geladen tweeloopsgeweer; aan

den linkerkant zit Turk, tijn hondo lIet dier heeft, groote, schran
dere oagen en staart even als zijn baas in het heldere, vrooliik
opvlammende vuur.

Op eenigen afstand graast een paard. Het is ongekluisterd; bet
behoort eveneens aan dien peinzenden marl bij het wur.

fiij werpt een nieuw houtblok op het vuur, want het is k-oud,
en het vuur verspreidt een aangename warmte. De vlammen
slaan nu boog uit, en duidelijk kunt ge thans de gelaatstrekken
van den man onderscheiden.

De middaghoogte des levens beeft hij reeds lang achter den
rug. Oe ziet het bij den eersten oogopslag aan den zwaren,
grijzen baard en aan het grijze haar, dat weelderlg te voorschijn
komt van onder den bruinen, breedgeranden hoed. Ook loopen
er zware rimpels over zijn. verweerd en door de zan verbrand
ge1aat.

~) HeuveltoJJ.



6

Maar de ouderdom heeft zijn kracht nog niet gebroken, en zijn
spieren zijn hard als staal.

Onafgebroken staren zijn oogen in het schiinsel der vlam, en
in die oogen llggen moed en onverschrokkenheid. fiij voelt zich
hier, bij de nachteliike dulsternis, midden in het eenzame. on
meteliike veld, even goed thuis als bij helderen dag in het drukke
gewoel van het lager. 1)

Neen, angst heeft Teunis Smit, de beroemde leeuwenjager,
nooit gekend. Zelfs niet op het hacheIijk oogenblik, toen een
tijger hem plotsellng van achter besprong, en met den scherpen
klauw de wang openscheurde.

Oe kunt het breede litteeken nog zien, al is het twlntlg Jaar
geleden. Daar, op de linkerwang.

De pijp Is leeg gerookt. De eenzame man haalt nit den zak
van zijn leeren bUis, waarover de bandelier, gevuld met scherpe
patronen, is bevestigd, den tabaksbuil, en stopt de pijp op nieuw.
Vervolgens neemt Wi een brandenden tak, en steekt ze daarbii
aan.

Nu gaat zijn hand liefkozend over den ruwen, harigen kop van
zijn hond, en het trouwe dier leg! den grooten kop op de knle
van zijn meester. I::n het kijkt hem aan, alsof het zeggen wil: Wij
behooren bij elkaar.

De leeuwenjager strekt de hatrden uit naar het vuur en warmt
ze. Maar hii staat op en luistert, want zijn scherp ror meent het
gehuil van een wild dier te hebben vernomep. Met twee vingers
in den maud fluit hij zijn paard. Het komt aanloopen als een
hond; de jager heeft het daarop gedresseerd.

.,Ik wou niet graag, dat de wilde diererr ie oppeuzelden," zegt
de jager: ,,bIijf hler bij 't vuur!"

Werkeliik bUjft het paard in de nabijheid van het vuur, doch
het gehuil in de verte is verstomd.

De Jager werpt nieuwen voorraad op het wur, en de dorre
takken kraken en knetteren, doch anders heerscht overal doOd
sche stilte. Slechts het loover van het kreupelbosch, onder aan
den voet van het kopje, ritselt In den nachtwind, en langzaam
bewegen zich de grashalmen heen en weer.

Het gelaat van den leeuwenjager neemt een peinzende hou
ding aan. Zijn oog is op de grillige, flikkerende vlammen gericht,
maar Wi ziet ze niet. fiij staart ver terug naar lang vervlogen

1) Boerenkamp.



dagen, toen de Boeren uit de Kaapkolonie trokken naar het
tegenwoordige Transvaal.

lieeft hij, Teunis Smit, dien tocht niet medegemaakt? Was
hii niet in het Boerenlager, dat door de woedende Matabele
Kaffers werd bestormd? Heeft hij niet den stouten tocht over de
dUizelingwekkende hoogten van het Drakensgebergte medege
maakt? lieeft hij niet medegestreden tegen die horden bloed...
dorstige duivels, die Zoeloe's werden genoemd?

De leeuwenjager stut het hoofd met de hand.
Onbewegelijk staart hij in het vuur. Zijn pijp Is teeds lang utt

gegaan. Zijn oogen worden vochtlg, en twee groote tranen rollen
over zijn verweerde wangen.

De nachtwind steekt op, en klagend strijkt hii door het lange,
dorre gras.

De hond schijnt lets van de smart van zijn meester te gevoe
len, en het trouwe dier lekt zijn handen. Maar zijn meester merkt
het niet.

Meer dan veertig jaren heeft de wand tijd gehad, om te ge
nezen, maar genezen is ze niet, en genezen zal ze nooit.

Zij zou de zijne worden. Zij zou hem, den wilden jagersman,
leiden met haar zachte hand, en hem een gezellig, prettig tehuis
bereiden. :Een eigen tehuis, waarin zij de goede engel zou zijn.

Vriendelijker dan de sterren van Afrika daar boven zijn hoofd,
blonken haar oogen als sterren op zijn pad.

Doch door de gouden toekomstdroomen suisde de scherpe
assegaai 1), en sneed een leven af, dat hii lief had als zijn eigen.

De leeuwenjager steu.nt, en Turk kijkt hem aan met ziin groote,
schrandere oogen.

Ver in 't Zuiden, ginds in Zoeloe-land, daar ligt zij begraven:
Mieke Kloppers.

Met eigen handen heeft hij, voorzlchtlg en behoedzaam, de
fraaiste klipsteenen op haar graf gestapeld, opdat des daags
geen aasvogel en des nachts geen roofdier haar ruste zou storen.

De vochtige schemering droogt langzaam op in zijn oogen, en
een ander beeld gaat aan zijn ziel voorbij, terwijl hij een grooten,
verdorden doomstmik werpt op het vuur, dat begon te kwiinen.

Zie, hoe de vlammen hoog op flikkeren I
Maar de vlammen der brandende Zoeloe-kralen I) stegen tocn

1) Kafferspeer.
2) Kafferwoningen.
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nog hooger, toen de Booren uittogen ter bestraffing van een
gekroonden misdadiger.

En toen de harde Boerenvuist de kracht der Zoeloe's had ge
broken, kwamen de J:ng:elschen, en zij stalen Natal, dat de Boe
ren met hun vee en met hun bloed hadden gekocht.

Peinzend vouwde de leeuwenjager de handen over zijn knie.
Wat hem betrof, hij had zich liever doodgevochten dan Natal

ppgegeven. Maar de Boeren hadden daartoe geen vrijheid ge
vonden, want aan gene zijde van het Drakensgebergte, in de
Transvaal, wenkte hen de zoo vurig begeerde onafhankelijkheid.

Zoo trokken zij naar het Noorden, naar de Transvaal, en hij,
de eenzame zwerveling, die vader noch moeder meer had, werd
als kind des huizes opgenomen in het gezin van den wakkeren
Oert Kloppers, den vader van Mieke.

Met een stok schuift de leeuwenjager de brandende takken en
twijgen dichter bij elkaar. Maar Turk strekt zich lang uit bij het
vuur, met den snult tusschen de voorpooten, en met gespitste
ooren.

lUi', de leeuwenjager, had het uitstekend bij Oert Kloppers,
maar zijn ontembaar jagershart dreef hem de wildernissen in
tot aan de uiterste grenzen der Transvaal. Bij een breeden
stroom, waar de sporen van leeuwen en olifanten zich kruisten,
waar de grond dreunde onder de hoeven van duizenden buffels,
en waar de krokodil tusschen het golvende oeverriet zich
koesterde in den middaggloed, daar bouwde hij zich, boven op
den top van een heuve!, zijn woning. Hij maakte ze zoo sterk als
een klein fort, en hier woonde bij met een Kafferknecht tot op
dezen dag.

liij zou wat kunnen vertellen uit de rijke geschiedenis zijner
jachtavonturen - was hij niet vele jaren de eerste scherpschut...
ter geweest onder de Emigranten-Boeren? 1)

Eens stond hij tegenover een van woede schuimbeklrenden buf
fel, die den Jager dp zijn hoornen wilde nemen. De kogels van
zijn tweelooper waren te licht, om het dier te vellen. Snel beslo
ten schoot hij het razende dier de Dogen uit; c!c!n voor ~n. Toen
was het weerloos, en hij doodde het met zijn lang iachtmes.

J:en anderen keer doodde hij een krokodil door met den twee-

1) Die Afrikaner Boeren, welke uit zucht naar staatkundlge onafhanke
Wkheld In 1836 de Kaapkolonle hadden verlaten.



den kogel den eerste dieper in te drijven in het vleesch van het
monster.

Door een oUfant achtervolgd, struikelde hii. Reeds hlef de reus
den vreeselijken poot op, om zijn viiand te vermorzeleH. Maar
de jager sprong tegen den poot op, en klemde er zich aan vast,
zooals een matroos bij noodweer zich vastklemt aan den grooten
mast, om niet overboord te worden geslagen. Spoedig kwamen
zijn kameraden, en redden hem uit zijn gevaarliike positie.

De leeuwenjager stoakt het wachtvuur Ope Uii wrijft zich ver
genoegd de handen, want hii heeft altijd schik, als hij denkt aan
zijn menigvuldige avonfuren.

liij vat de veldflesch en neemt een hartigen teug Kaapschen
wijn. Vervolgens werpt hij een groot houtblok in het vuur, dat
de vonken stuiven.

't Is toch gezellig bij zoo'n wur, midden in de eindelooze wil
dernis. liet verkwikt; het koestert. liet geeft licht en warmte.
:En 't houdt de wilde dieren op een afstand.

De leeuwenjager stopt opnieuw zijn pijp. liet paard achter hem
schudt de ruige manen.

Het is nu op reis naar Dirk Kloppers, den oudsten zoon van
Oert Kloppers.

De wakkere Oert Kloppers is al jaren dood.:En de edele ouder..
ling de Jong en de stugge Barend Janse]J. en zoo vele anderen,
die den uittocht nit de Kaapkolonie hebben medegemaakt, al die
ouden zijn dood. Al die ouden zijn dood en begraven.

Zoo gaat het met de heerlijkheid van den mensch. Hij groeit en
bloeit en sterft••..

Het gaat hem als het dorre gras, Tennis Smit, dat gij daar in
uw hand hebt, en dat gij in den vuurgloed werpt.

Oister bloeide het nog, en nu wordt het in den vuurgloed
geworpen.

Het flikkert op en verdwiint. Niets dan eenige asch - dat
schiet er over.

De leeuwenjager leg! het hoafd tusschen zijn handen, en staart
met strakken bUk in het brandende wur.

De brand staat nu hoog uit tot ~~n groote, machtige vlam.
recht opstijgend als de spits van een dam, die naar hoven wi,ist. ..

De maan gaat op van achter de donkere bergen. :En even als
een moeder, die haar slapende kinderen kust, zoo kust zij de
aarde.
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Reeds schemeren de toppen der bergen en der heuvelen in
haar zacht glanzend licht, en dat licht breidt zich nit over het
onmetelijk veld als een stroom, die dam noch dijken kent.

Slechts in de spelonken en de spleten, aan de achterzijde der
bergen en tusschen de overhangende rotsen heerscht de duister
nis van den nacht.

De leeuweniager is opgestaan en rekt de forsche leden. Hii
kiikt bij 't schijnsel van het vuur op zijn ouderwetsch horloge:
't is kwart vo6r ~~n.

Zijn scherpe oogen turen naar de verte; hij meent een verd~ht
geluid te hebben gehoord. Ook de hond is overelnd gerezen en
laat een zacht geknor hooren.

Nu is 't weer stile
Slechts de nachtwind fluistert eentonig in het lange schrale

gras, en ritselend beWeegt zich het loover van het kreupel
'bosch.

Doch thans herhaalt zich het gedruisch; duidelijker nog dan
zooeven.

De iager kiikt naar zijn paard_ Het staat, met neergebogen
kop, achter hem; het geeft geen enkel teeken van onrust. 't Is
een bewiis, dat er geen roofdier in aantocht is.

De iager legt het oor op den grond en luistert. ffij hoort den
hoefslag van I>aarden.

Nu rijst hij overeind, en ziet vlak v66r zich een donkere scha
duw naderen. Zij nadert snel; ze komt recht op zijn wachtvuur
aan.

liij zet zJch weer neer OP den gekantelden klipsteen, maar de
tweelooper bevindt zich thans in zijn handen.

Er zijn drie naderende miters te onderscheiden, en dicht bij
het kopje gekomen, springen ze vlug uit het za~U.

De middelste werpt de teugels los over zijn paard en zegt een-
voudig: "Stilstaan, Moorkop I'

l1et paard verroert zich nlet.
Maar de twee anderen kniehalteren hun kleppers.
"Heldaar, oubaas," roept de ruiter rechts: ",wat vaer ie daar

nit bij nacht en ontij?"
"Wat voeren jullie daar uit?" antwoordt de aangesprokene,

bedaard de rookwolken uitblazend van zijn pijp_
"Ben jij 't, oom Teunis?" roopt de bezitter van den moorkop;

"ben iii 't, Teunis Smit?"
Maar nu spring! de leeuwenjager, terwijl hij den tweelooper
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wegschuift, bIijde verrast overeind. lfij heeft die tweede stem
herkend.

"Ik ben zoo zeker Teunis Smit als jij Jan Kloppers bent. Kom
maar gauw, kereH"

Vlug klauteren de miters den heuvel Ope
"WeI, weI," zeit de leeuwenjager, Jan Kloppers harteliik de

hand schuddefld: "dat noem ik nog eens een verrassing in de
wildemis. Ik zal nog wat brandstof op 't vuur gooien - zie
zoo, nu kunnen wij elkander beter zien. Ik ben net op reis naar
ie vader."

't Oebeurt zelden, dat de in zichzelf gekeerde Jager zooveel
woorden aan een stuk spreekt. De verrassing heeft hem bliik
baar spraakzaam gemaakt.

"Doch wie zijn die twee?" laat hij er op volgen, terwijl hij de
twee kameraden van Jan Kloppers bij het schijnsel van het flik
kerende vuur met zijn scherpe oogen monstert.

"Dat is," zeg1 Jan, op zijn nevenman rechts wijzend: "mijn
vriend Herman Hoogerhuis,. een liollander."

De wieg van Herman lioogerhuis had hier ver vandaan. aan
den oever van een lioll~ndschen stroom, gestaan. Maar de reis
lust en de zucht naar avonturen hadden hem, den zoon van goo
den huize, de wijde wereld ingedreven, totdat hij, bij de Trans
vaalsche Booren aangeland, het daar zoo uitstekend naar zijn
zin had gevonden, dat hij er voorloopig zijn anker had laten
vallen. Ofschoon er bij hem aan geld geen krimp was. had bij.
om toch eenigszins nuttig te zijn op sommige Boerenplaatsen
buisonderwiis gegeven, doch de gastvriie woning van Dirk
Kloppers was zijn eigenlijk tehuis geworden.

"Zoo," zegt de leeuwenjager op bedachtzamen toon: "ben jij
een Hollander? Zoo 1"

Maar hij reikt hem toch zonder aarzelen de hand.
.,En die daar, wie is dat, neef Jan?"
.,Dat is Kees Botter; een.echte Afrikaner, even goed als gij

en ike liij helpt ons in de boerderij."
Kees Botter is een geboren Afrikaner uit Natal. Zijn ouders

zijn dood. Verleden jaar, een transport ossenwagens, met kQop
mansgoederen geladen, begeleidend, werd hij, in de nabiiheid
van Dirk Kloppers~ plaats 1) gekomen, plotseling ongesteld.
Kloppers nam hem op en zorgde voor den zieke, tot Wi geheel

1) Hoeve.
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hersteld was, en daar hij vlug van begrip, sterk en ondernemend
was, nam Kloppers hem gaame in dienst. Iiij wordt behandeld
als een kind des huizes; trouwens zijn vader was even goed een
Afrikaansche Boer als Dirk l(1oppers.

Botter is korter van postuur dan zijn beide kameraden doch
zwaargebouwd; op de breede schouders staat de korte, stevige
nek. Zijn gelaat teekent eene voor niets terugdeinzende wils
kracht, en in tijn grijze oogen flikkeren list en eerzucht.

Met gefronste wenkbrauwen en een hem zelf onverklaarbaren
achterdocht neemt de leeuwenjager den Afrikaner uit Natal van
het hoofd tot de voeten Ope :En als Botter hem de hand toesteekt.
neemt de leeuwenjager ze slechts schootvoetend aan.

Oaat er een voorgevoel door zijn ziel, dat hij door deze hand
zal sterven?

Doch snel heeft hij zijn wantrouwen overwonnen, en op zijn
gewonen, ouden toon vraagt hij: "Hoe komen juille tach hier?"

,.Dat zullen we je dadelijk vertellen,M antwoordt de tlollander,
terwiil hij den Jager aankijkt met zijn vroolijke oogen: "maar
help ons eerst maar aan wat padkost 1), als ge ze hebt. want ik
verga van honger I"

.,En ik I" zegt Jan Kloppers.
•,En ik!" zegt Kees Botter.
"Kom aan, ik heb nog wei wat over," antwoordt de loouwen

jaget.
fIij neemt een langen roop biltong 51), die dicht bij het zadel

tuig ligt en reikt hem over. Dan neemt hij de veldflesch, en houdt
ze met een onderzoekenden blik vlak voor de vlam van het vuur.

"In de flesch zit voor jullie aile drie nog een flinke slok wijn;
dat zal jullie opknappen."

De drie rulters laten zich niet lang nooden. Als jonge, uitge
vaste wolven, zoo vallen zij op het droge, taaie vleesch aan. en
het gaat naar binnen als klokspijs. 't Is oak geen wonder, want
als ge twaalf uur lang zonder voedsel op het Transvaalsche
tloogeveld hebt rondgezworven, dan krijgt ge honger.

Nu maakt de veldflesch de ronde, en ze gaat loog tot den
laatsten druppeI.

"En thans zal ik het je vertellen, oom Teunis, wat de oorzaak

1) Kost op het pad~ teerkost op den weg.
SI) In tie zon gedroogd vleesch.
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is, dat wij hier in het holle van den nacht kwamen aangaloppee
ren," zegt Jan Kloppers.

"Wij waren reeds eenige dagen OP bezoek bij een paar fa
milieleden, toen wij gisteren middag de tiiding vernamen, dat de
zending van onze voormannen Paul Kruger en Piet Joubert naar
Kaapstad geen resultaat had gehad. Gladstone laat ons in den
steek."

"Wie is Gladstone?" vraagt de leeuwenjager.
"Zie je," meent Jan op schertsenden toon: "dat komt er van,

als men zijn leven tusschen olifanten, rhinocerossen en nijlpaar
den verslijt. Dan weet men niet eens, wie Gladstone is."

Maar op emstiger toon gaat hij voort: "Gladstone is een der
invloedrijkste mannen in Engeland, en zoo pas minister gewor
den. Nu dachten onze aanvoerders: "AIs Gladstone minister
wordt, komt er hoop, want hij heeft een open oog voor het
onrecht, dat ons is aangedaan. Doch die hoop is thans vervlogen,
want hij heeft woordeliik dit verklaard: "Ik kan de Koningin nlet
adviseeren, het oppergezag over de Transvaal op te geven."
Toen wij dit nieuws hoorden, hebben wij onmiddellijk onze
paarden opgezadeld en ons gehaast, om thuis de ernstige tijding
over te brengen."

::Er voigt een pauze. Zwijgend staart de leeuwenjager In het
brandende vuur.

"Ik had reeds begrepen," zoo begint hij: "uit de onrustigheid
der naburlge Kafferstammen, dat er buitengewone gebeurtenis
sen op til zijn. liet geduld van ons volk loopt ten elnde _'It

"liet is ten einde," zeg1: Jan Kloppers.
"En de Engelschen houden vast, wat ze hebben -" zegt de

Ieeuwenjager.
"Totdat wij 't hun uit de handen slaan," zegt Jan Kloppers.
"Dat wordt oorlOg!" zegt de leeuwenjager.
"Ja, oorlog!" roept Jan Kloppers uit; "en wij hebben God en

het recht aan onze zijde!"
"Gij vecht mee, niet waar, kameraden?" v;raagt hij met zijn

heldere. krachtige stem.
"Niets vaster!" meent lierman Hoogerhuis. "De Transvaler

en de Hollander behooren bij elkander, als 't gaat om vrijheid
en Techt."

,.Ik hoop er bij te zijn," zegt de stevige Kees Batter; "wij
zullen de Engelschen beuken als stokvlsch!"

"En gij, oom Teunis, gij doet toch ook mee?"
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"Een kleine veertig Jaar geleden heb ik met uw vader en nog
eenige andere Baeren een Engelsche batterij bestormd," ant
woordt de leeuweniager; "ik hoop het nog eens te doen I"

Hij is opgestaan; de oude herinnering wordt levendig.
Met groote stappen meet hij den omtrek van het wachtvuur.

Zijn oogen flikkeren; zijn gestalte schijnt grooter te worden..
"Ik haat de Engelsche politiek," zegt hij op een toon, even

hard als de harde kogel van zijn geweer: "omdat zij ons volk
uit de Kaapkolonie beeft gejaagd, midden onder de scherpe
klauwen van het wild gedierte en de nog scherpere assegaaien
van bloeddorstige Kaffers. Die politiek heeft dns arm volk geen

(rust gegund voor het hoi van zijn voet. Overal is zij ons gevolgd
aIs .de hongedge wolf het weerlooze schaap."

"Ik haat deze politiek'~, gaat hij voort met kUmmende harts
tochteIiikheid: "en ik vloek deze politiek, want zij versiert haar
.daden met Bijbelteksten, even als' de Farizeer de zoomen van
zijn kleed, doch ze is een witgepleisterd graf, van binnen vol
verrotting en doodsbeenderen. Maar <Ie rechtvaardige Ood zal
tusschenbeide komen, en de plannen onzer verdrukkers omver
blazen als kaartenhuizen." .

Plotseling blijft hij voor de ionge mannen staan, die als aan
zijn lippen hangen, en kijkt hen aan met zijn flikkerend oog.

"Oij wilt vechten," zegt hij; "ik geloof het. Maar hebt ge oak
bedacht, dat deze 'strijd slechts kan uitloopen op zegepraal of
'dood?"

"Ja," zegt Jan Kloppers met vaste stem:'ndat heb ik bedacht.
En Ik boud het voor beter, dat miin Iichaam .rust onder de klip
steenen, vrij van de Engelsche vlag, dan hoven de klipsteenen, en
gebonden aan de Engelsche vlag. Hebt ge mij nu begrepen, Oom
Teunis?"

Nu heeft Oom Tennis hem begrepen. Hij schudt den iongen
man tie hand. "Net zijn vader~" zegt hij: "net zijn vader!"

"Jongens," laat hij er op zjjn gewonen toon op volgen: "ge
zult slaap krijgen - gaat slapen!"

"En gij?" vragen de· anderen.
"Ik ben oud en heb weinig slaap noodig. Ik zal voor de paar

den zorgen - wei te .rusten!"
Dat lieten zich de miters, die van den langen rit doodop waren,

geen twee keeren zeggen. Snel hadden zij hun koltlbaarzen 1)

1) Schapenvachten.
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gehaald; en zich lang uitstrekkend bij het verwarmende vuur. er
zich mee toegedekt. Geen" vii~ minuten later verkondigde hun
diepe e~ regelmatige ademhaling, dat zij sliepe~.

De leeuwenjager echter zette zich, nadat de paarden waren
nagezien, weer neer op den kleinen, gekantelden klipsteen bij bet
flikkerende wur. Turk zat naast hem en staarde droomerig in
den vuurgloed.

Een diepe rust heerschte OP het onmetelijke veld. Niets werd
gehoord dan het knetteren en het kraken der droge takken in het
vlammende wur, het knappen der hatmen, die door de paarden
werden afgegraasd en het ruischen van den nachtwind..

En langzaam steeg de glanzende maansikkel omhoog aan den
donkeren hemel, omstuwd en omfonkeld door tienduizenden
sterren.

De leeuwenjager zat, de annen op de knieen gesteund, te pein..
zen en te turen in het grilUge vuur. En in die vanken en in die
uitschietende lichtstralen zag hij het vlammende oorlogsros. dat
de riike maisvelden vertrapt, de gevulde korenschuren verbrandt
en de menschen vermoordt••••

lUi ging met de hand over het voorhoofd, zooals hij gewoon
.was, wanneer hij door vele gedachten werd overstelpt.

"Maar lIever het vlammende oorlogsros dan de EngeIsche vlag
binnen onze landpalen I" zeide hij tot zich zelven, en hij klemde
de tanden op eIkaar••••

Hij zat daar te peinzen en te mijmeren, totdat langs den
oostelijken horizont een stroop ging van goud en purper, die het
~chiinsel der maan en het Iicht der sterren deed verbleeken.

In de kreupelboschies werd het levendig, en de stem van den
zangvogel werd gehoord. De leeuwerik schudde den dauw van
zijn vlerken en steeg klapwiekend omhoog. En boven het woud,
In de verte, sloeg een arend ziin breede vleugels uit.

Nu stond de leeuwenjager op en riep met luide, krachtvolle
stem: "Jongens, op! 't Is dagl We ~oetenvandaag nog bij Dirk
KIOppers zijn!"

II. ENOELSClIE STAATKUNDB.

Wat was er in de Transvaal gebeurd?
De Engelsche Regeering had. tegen aile recht en billijkheid in~

er voor gezorgd, dat de Kafferstammen vuurwapens konden ver...
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krijgen. Dat prikkelde hun strijdlust, en wat was natuurliiker,
dan dat de Transvaalsche Baeren, die midden onder de Kaffers
woonden, het spitmoesten afbijten?

De :Engelsche regeering hoopte, dat de Boeren het met die
Kaffers te kwaad zouden krijgen, en dan zou zij wetens wat haar
te doen stond.

Sedert 1875 was Burgers president der Transvaal. Hij was
predikant geweest in de Kaapkolonie, en vol van grootsche plan
nen en hooggespannen idealen, beklom hij den gewichtlgen zeteL
Maar hij begreep de Boeren niet, en zij begrepen hem niet. Zoo
kwam het, dat het teedere raderwerk van den Staat onder zijn
bestuur begon te schuren en te knarsen. Er brak een oorlOg uit
met den Kaffervorst Secoecoeni. en Burgers zelf trok met het
kommando 1) mee. Doch na een paar schermutselingen spanden
de Boeren ontstemd en wrevelig de ossen weer voor hun wagens
en keerden huiswaarts.

Zij konden 't met Burgers niet koersen.
Toen riep de Transvaalsche regeering vrijwilligers op, om den

Kafferkapltein in toom te houden, doch :Engeland meende den
tijd gekomen, zijn slag te slaan.

In 't Zuiden, in Natal, woonde een hooggeplaatst :Engelsch
ambtenaar: Shepstone.

Deze slimme staatsman berichtte naar Pretoria, dat hijl zou
overkomen, om met de Transvaalsche regooring de Kafferaan
gelegenheden te beredderen. Hij zou een gewapend gevolg mede
brengen, dat hem wei niet ten kwade zou worden geduid.

De :Engelschen hadden de zaak listig aangepakt. :Er was voor
gezorgd, dat de reis van Shepstone naar Pretoria, den zetel der
Transvaalsche regeering, tot een waren triomftocht werd. Vele
adressen werden hem onderweg aangeboden, waarin de onder
teekenaars hem hun hulde betuigden. In Pretoria werden de
paarden van den wagen gespannen, en Shepstone door een iul
chende schaar menschen door de straten gereden.

:Er lag lets stuitends in voar een rechtschapen man, doch
Shepstone had een sterke maag en kon het verdragen. Het ware
volk der Boeren echter stond met verontwaardiging en droefheid
naar die komedie te kiiken. Want een komedie was het en anders
niet. :Een troep :Engelsche gelukzoekers vormde den kern van
deze luidruchtige bende, die voor Shepstone in het stof kroop.

1) Krijgsmacht.
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Laatstgenoemde had DOg twee Engelsche beambten medege
bracht: Osborne en Henderson, die bij de te houden conferenties
mee zouden helpen, het slagnet te spannen, waarin de arme Boe
ren moesten gevangen worden.

Bij deze conferenties werd de TransvaalsclIe regeering verte
genwoordigd door Paul Kruger, toenmaals lid van den Uitvoe
renden Raad en door den staatsprocureur Jorissen.

Het is weerzinwekkend, de strikv,ragen te lezen, waarmede
de :Engelschen kwamen aandragen, om de Transvaalsche gevol
machtigden te vangen. Met groote omzichtigheid en zelfbeheer
sching antwoordden deze mannen, en slechts DU en dan klonk
iets door hun woorden heen als ingehouden mannelijke toom.
AI waren 2ij intusschen nog tienmaal voorzichtiger en behoed..
zamer geweest, het had hen toch niet geholpen. Shepstone, die
zich had neergezet aan den gastvrijen haard der Transvaalsche
Baeren, droeg het staatkundig doodvonnis. over dat Yolk in zijn
zak, en liet door ziin annexatie-proclamatie de doodsklok luiden
over de Transvaalsche vriiheid. 1

) De Zuid-Afrika.ansche Re
publiek had opgehouden te bestaan, en de Vierkleur werd neer
gehaald.

De redeneering, volgens welke Engeland tot deze ongerech
tigde daad

L
overging, kwam hierop neer: ,,0, gij Boeren! Wij

hebOOn u bef. Wij zien het gevaar, waarin gij verkeert. Tegen
de Kafferstammen zijt ge niet meer opgewassen. Zegt nu niet,
dat gij 't wei zijt, want het is Diet waar. Maar wij zullen u bii
springen: in uw belang en in ons belang, want de andere Kaffer
stammen zullen ook oproerig worden, en onze ZUid-Afrikaansche
bezittingen bedreigen. We zullen u dus annexeeren, om u te
beschermen. Wilt gij Diet beschermd zijn, gij dwaze Boeren?
Oood, dan zullen wii door onze kanonnen met u praten."

In werkelijkheicl was dat Kafferpraatje natuurlijk niets dan
gehuichel. Oat wist Shepstone ook wei, en de Baeren wisten het
ook. Neen, daar wrong de schoen niet. Maar de Transvaal was
een groot, uitgestrekt, gezond, v:ruchtbaar land, en in het Oosten
van het land, in het Lijdenburgsche, was gaud gevonden, en van
dat goud had president Burgers geld laten slaan, met zijn beel
tenis er Ope :En de ~ngelschen hadden dat goud gezien en het
echt bevonden - zoo en zooveel karaat.

Daarom moost de Transvaal worden mgepalmd.

1) 12 April 1877.
De Scherpschutters.
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In naam der Transvaalsche Regeering diende President Bur..
gers een plechtig protest in tegen deze afschuweliike daad, en
toen dit niet hielp, streek hij met benijdenswaardige, wiisgeerige
kalmte het pensioen op, dat de Engelsche regeering hem had
toebedacht.

Een Boer, een echte zoon der Voortrekkers, zou dat niet heb
ben gedaan - neen, nooitJ

liij zou de Engelsche regeering die gouden ponden voor de
voeten hebben geworpen en gezegd: "Daar ligt het geld: ik: raak
er niet aan; in der eeuwigheid niet I" .

Maar Burgers sp·rak zoo Diet. fiij streek het geld Ope fiij dacht
waarschijnliik: De zaak verandert er tocb niet mee, al weiger ik
het geld.

In zijn tnnerliikst bestaan was hij vreemd aan de Boeren. Vete
schitterende redevoeringen had hij in Pretoria gehouden, maar
dit groote moedige woord, dat van llefde voor de vertrapte Boe..
ren zou hebben getuigd: "Ik sta en val met het Transvaalsche
yolk t" dit woord is nooit over zijn lippen gekomen. :En toen de
Boeren zich aangordden tot den strijd op leven en dood, zat
Burgers veilig op zijn villa in de Kaapkolonie.

• •*

Neen, de Boeren waren waarlijk nlet van plan, het er bij te
laten zitten. Daarin. vergisten zlch de Engelschen.

Reeds verscheidene groote volksvergaderingen waren gehou
den, om tegen de annexatie te protesteeren. De vergadering te
Kleinfontein, 1879, was een der belangrijkste, daar zij werd bij..
gewoond door Sir Bartle Prere.

De Boeren stonden v66r den ingang VaJn het lager, aan weers
zijden acht tot tien rijen diep, om hem te ontvangen. Hij reed"
met zijn gevolg tusschen die gewapende rijen door, die een ijzig
zwiigen bewaarden. Geen hand werd omhoog gestoken; geen
hoed afgenomen. Met een doodelijke, onheilspellende stiIte werd
een der machtigste Engelsche staatslieden ontvangen.

Dat was Sir Bartle Frere inderdaad. Twintig Indische prinsen
van vorstelijken bloede hadden hem bij zijn vertrek uit IndUS
vrijwillig, en de Sultan van Sansibar gedwongen hun hulde ge
btacht. En de ~ngelsche parlementsleden hadden de waarlijk
groote eigenschappen van dezen gewiksten staatsman niet beter



19

weten te erkennen dan - tot twee keeren toe - eenparig van
hun zeteIs op te rijzen.

Met zijn minzamen, onveranderIijken glimlach had Sir Bartle
Prere zijn overwinningen behaald. Met dlen gllmlach had hij
de viianden ontwapend, ~ twiifelaar$ overgehaald, de vrlenden
betooverd.

Die glimlach was ziin zwaard, en nooit was hij gevaarliiker
dan wanneer die glimlacb op zijn lippen zweefde.

Hij dreigde niet - hij Iokte. flij striemde niet - hij streelde.
Z66 kwam hij bij de Baeren.
tlij verscheen niet als een rechter, die de rebellen ging straffen

- neen, als een vader, die zijn verdwaalde kinderen op het rech
te spoor zal brengen.

Het onbarmhartige Engelsche zwaard verborg hij in de plooien
van het vaderlijk gewaad, en met f1uweel omwikkelde hij het
EngeIsche iuk.

,,Lieve vrienden," zei de fijne man der wereld, terwiil hij zlcn
- als huns gelijke - in de ruwe tent naast de voormannen der
Boeren nederzette: "lieve vrienden, hebt gij grieven? Ik ben
expres gekomen, om ze aan te hooren. Wordt u onrecht gedaan?
lk, Sir Bartle Prere, gouverneur de~ Kaapkolonie en lid van
Ha.rer Maiesteits Oeheimen Raad, verzeker u op tpijn woord van
.eer, dat u zal worden recht gedaan.
I "lf3ll1gt u de EngeIsche vlag in den weg? Maar, lIeve vrienden,
ik sta ook onder die vlag, en bevind er mij best bij, want ik
behoud mijn volledige persoonliike vriiheid. Zie ik er ongelukklg
uit. omdat ik onderdaan ben van kOillingin Victoria? NeeD, dat
maakt mij gelukklg, en 't zal ook u gelukkig maken. Oij schudt
van neen? Och, dat kan ik verstaan, beste vrienden, want on
bekend maakt onbemind. Maar als gij onze Koningin leert ken
nen, dan wordt dat geheel anders. Hare onderdanen noemt zij
hare kinderen, en hare kinderen heeft zij lief. Qij deelt dust zon
der dat gij er een hand voor hebt uitgestoken, in al de rechtetl
van kinderen, en gij maakt een deeI uit van een Rijk, dat zijn
macht uitstrekt in de vier winden ties hemels.

"De heilzame gevolgen daarvan zijn voor u niet te berekenen.
Ik hoor, dat uwe finantien in de war zijn - geen nood! In de
bank van Engeland Is geld genaeg•.•• "

Zoo zat Sir Bartle Prere te praten en te keuvelen, en de voor
mannen des Yolks, Paul Kruger en de anderen, zaten met groote
bedaardheld te lulsteren.
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Nu en dan wierp de welsprekende, hoog begaafde grijsaard
een bespiedenden blik op die strakke, onbewegeIiike gezichten
daar v66r hem.

Doch ze bleven strak; ze bleven onbewegelijk, en tegen die
metalen voorhoofden spatte al zijn welsprekendheid terug als de
maclttelooze golven tegen een muur van graniet.

:En toen Sir Bartle Frere dit bemerkte, toen - toen viel hii uit
zijn rol.

Hij werd ontstemd, wrevelig, korzelig, en de minzame gUm
lach ging schuH achter een donderwolk. Hij schoof den honigpot
onder zijn veldstoel en greep naar de zweep.

tIet kookte in zijn binnenste. Hij rukte het fluweel van het juk:
af en liet het ijzeren juk zien.

"Daar bliif Je onder", riep Wi toornig, en de plooien van zijn
vaderIiiken mantel terugslaande, liet hij het onbarmhattige
zwaard van Engeland flikkeren.

Doch daar deinsden die moedige mannen evenmin voor terug
als de Romein Fabricius voor de olifanten van koning Phyrrhus,
en Bartle Frere kon met de boodschap naar hUis gaan: De Trans
vaalsche Boeren willen goon onderdanen zijn der fngelsche
koningin - .oooit en nimmer!

In het hart der vergaderde Booren te Klelnfontein dreigde het
smeulende oorlogsvuur elk oogenblik In lichte laaie uit te breken.

"De Engelschen houden ons voor den gek," riepen de onstul
mlgsten: "mannen, aan de geweren!"

Maar Paul Kruger en de andere voormannen wierpen olie op
de hooggaande golven, en de Boeren gingen - zonder geweld
te plegen - naar huis.

Er werd een zeer merkwaardige memorie opgesteld!, en direct
aan --de Engelsche Koningin gericht.

In deze memorie verzocht het volk zijn vrijheld terug. Het boog
In dit stuk diep voor de Engelsche regeering; het smookte.•.•
Het boog zoo dlep, omdat deze poging als de laatste vreedzame
poging werd beschouwd; het snteekte, omdat het In den anders
onvermijdeliiken oorlOg zijn vrijheid met zijn hartebloed zou
moeten koopen.

Op dlt smeekschrift kwam een antwoord, dat aan duideliikheld
niets te wenschen overliet: de Engelsche .regeering versterkte
hare gamizoenen in de Transvaal.

Toen zond het volk, als een allerlaatste poging, -om langs
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vredelievenden weg de staatkundige vriiheid terug te krijgen,
zijne voormannen Paul Kruger en Piet Joubert naar Kaapstad,
doch ook deze zending was vergeefsch. :En de :Engelsche gene..
raad Wolseley zeide: "De Transvaal blijft :Engelsch, zoolang de
zon boven Afrika schijnt."

Nu wisten het de Boeren.

III. OORLOOSOERUCfITEN.

't Oaat tegen den avond. De hoote, gloeiende zon neigt naar
't Westen, en een paar hooge boomen, dicht bij Dirk Kloppers'
landhuis "Vredenoord" werpen reeds lange, donkere schaduwen.

Kloppers' huis is lang en breed.; het is gelijkvloers gebouwd.
Door een breede ruimte er van gescheiden, staat de wagen..
schuur.

Op eenigen afstand bevinden zich de hutten der Kaffers, die
bij Kloppers in dienst zijn. Tusschen die hutten en het boere~
huis staan de kralen: open mimten, door lage muren van klip..
steenen omgeven; zij dienen des nachts tot stalling voor het veeO(

Uit de \Terte nadert een groote kudde schapen. Vlugge honden
zwermen er om heen, de afdwalende schapen met luid geblaf
terugjagend naar de kudde, En met loomeD tred volgen, den
staf in de hand, de Kafferknechten.

Traag zien zij er uit. Slechts de bejaarde Columbus maakt een
gunstige uitzondering bij zijn stamgenooten.

Iiii draa,gt in zijn armen een lam, dat zich den poot heeft open
gereten aan een scherpen doomstruik. tlij heeft een medelijdend
hart, deze Kaffer, want anders zou hij het bloedende lam niet
dragen. Blatend en onrustig voigt hem het moederschaap.

Bet hoornvee is reeds in zijn stalling; men hoort het aan het
geloei, dat o:\>stijgt uit de beestenkraal. Juist gaat een Kaffer, in
elke hand een emmer, de kraal binnen, om te melken, want het
is melktijd.

Achter op het erf staan eenige Kaffervrouwen, de wollen de..
kens om het lichaam geslagen, met groote, zware stampers de
mUies 1) fijn te stampen in het blok. De kleine, zwarte kroeskop..
pen, die daar in het zand liggen te rollen, zijn hare kinderen.

1) Mais.
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Langs den klipsteenen muur van het boerenhuls slingert de
wiinstok zijn sappige ranken, en driift de abrikozenboom zijn veel
beloovende knoppen. Vaar het huis staat een lindeboom, welks
dichtgebladerte schaduw hiedt tegen de felle zonnestralen, en
daaronder staan eenige stevige, houten banken.

Van mer uit genIet uw oog een kostelijk vergezicht. Oe ziet
den in duizend kleuren schitterenden bloementuin op den voor
grond en ver aan den horizont hoog bamboesriet en de blauwe,
zacht hellende heuvelen. fen kleine stroom slingert zlch door
het vredig landschap heen, en zijn water blinkt in de scheldende
avondstralen als gesmolten goud.
f~n der banken onder den lindeboom is bezet.
Oe zlet er TeunIs den leeuwenjager.
De leeuwenjager vertoeft nu al eenige maanden bij Dirk Klop

pers. Hij denkt Diet aan vertrekken, want te dreigend pakken
elch de oorlogswolken samen boven zijn vaderIand. Het zal op
~echten uitloopen - zonder twijfel. I:n zou hij dan aan de
uiterste grenzen van het land op de Jacht kunnen gaan, en zijn
brooders laten strijden en blooden? Die dat denkt, kent den
leeuwenjager niet. Neen, waarIijk niet. Oisteren zelde Wi Dog tot
Dirk Kloppers: "Ik waag er mijn oude knoken aan, al zijn ze
vier en zeventig jaar oud."

Maar al is hij oud, hij zal zijn man staanl Nag gaat hij voor
geen leeuw op zij - hoe zou hij dan voor een :engelschman op
zij kunnen gaan?

Naast Teunis den leeuwenjager ziet ge nog twee menschen
zltten; het zijn Dirk Kloppers en diens vrouw.

Ze beglnnen zoo zachtjes aan oud te worden; het grijze haar
en de rimpels op hun voorhoofd verraden het.

Ais er viif en zestig Afrikaansche zomers op uw hoofd hebben
gebrand, dan wordt ge dat weI ~ewaar.

't Is nu zoo ongeveer veertig jaar geleden, dat zij zijn ge
trouwd. Zij hadden met hun ouders den grooten Trek mede
gemaakt urt de Kaapkolonie over de Oranje-rlvier, vervolgens
over het Drakensgebergte naar Natal en weer terug uit Natal,
omdat I:ngeland het wederrechtelijk annexeerde, totdat de moe
de Trekkers de zoo vurlg gewenschte staatkundige vriiheid over
de Vaal-rivier, in de Transvaal, hadden gevonden.

Toen was Dirk Kloppers met Anna Jansen getrouwd.
~n veel hebOOn zij ondervonden in die veertig jaren:- vreugd

en Ieed; smart en troost. Donkere wolken gingen over hun



23

hoofd~ "doch," placht Kloppers te zeggen: "Oods goedertieren
heid omliiste ze met zilveren randen."

Gestadig werd het huishouden groater, en een·schaar gezonde
kinderen omringden als frissche oliifplanten den disch.

Dikwijls moest Kloppers van hUis; met het kommando mee
tegen de Kaffers. Dan bleef vrouw Kloppers met eenige maar
halfvertrouwde Kafferknechten aIleen achter bij de kinderen.
's Avonds, als zij de kleine woelwaters naar bed had gebracht,
hield zij de wacht, opdat geen stroopende Kafferbenden het vee
zouden stelen. De schort gevuld met scherpe patronen, over hailr
schoot het geladen geweer - z66 hield ze de wacht!

In bante afwisseling gingen de jaren snel voorbij.
De familie Kloppers had Jaten gekend van zeldzame v,rucht

baarheid en jaren, waarin hun velden verschroeiden van droogte;
iaren, waarin de veelbelovende korenvelden werden verwoest
door de vernielende sprlnkhanen, en hun rijke veestapel werd
besprongen door de wilde dieren, gedund door de plunderende
Kaffers, vernietigd door de pest ••••

Maar Dirk Kloppers en ziin vrouw zagen in die tegenspoeden
de hand van hun getrouwen God, en zij geloofden, dat !iii
k~stijdt, om daarna te zegenen. En in spijt van vele wederwaar
digheden was hun bezitting steeds grooter geworden en hun
veestapel vooru.it gegaan.

liun kinderen waren groot geworden, en even als de jonge
vogels, kunnen zij vliegen, het oude nest verlaten, zoo hadden
zij de ouderliike woning verlaten, en in het uitgestrekte gebied
van de Transvaal en den Oranje-Vrijstaat een eigen huis ge
bouwd. Elken keer was er een vrooliik bruiloftsfeest gevierd,
doch na elke bruiloft was het oak iets stiller geworden in Klop
pers' woning.

Twee kinderen, een jongen en een meisje, hebOOn zij op prillen
leeftijd verloren. Daar, achter in den tuin, in de schaduw van
eenige treurwilgen, liggen zij begraven.

liet meisie bezweek aan de typhuskoortsen. Ach, het was
zoo'n hartelijk kind; zoo'n lief, vriendelijk bloemke! Maar de
groote Landman plantte het bloemke over in Zijn hemelsche
gaarde, en de ouders legden de hand op hun mond.

In een zijvertrek staat de kist, waarln haar kleerties 'Zijn op
bewaard.

tloe menigmaal staart de trouwe moeder nog op die kleer
ties!
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:En daamaast liggen de k1eertjes van het broertje, van Jantje,
dat naast ziin zusje ligt begraven.

Ach, dat Jantje, dat lieve ventje met die heldere, blauwe kii
kers en met dien guitigen glimlach I

De kleeren van dit kind zijn als doorweekt geweest van bloed
en van tranen. De bloedsporen kunt ge nog duideliik zien, al ziin
ze meer dan twintig jaren oud, doch de tranen heeft de moedet
geschreid.

V66r het oog der moeder is dat kind onder den leeuwenklauw
bezweken.

Zij zag het gevaar; zij zag den leeuw, die haar kind wilde be..
springen.

Zij stond buiten; v66r het geopende raam. Zij reikte met den
arm door het geopende raam, en greep het geladen geweer.

Zij legde het geweer aan op het hongerige roofdier, maar het
ketste, want het kruit was vochtig.

Toen was het lot van het arme kind beslist.
Nog heden ziet zij den angstigen, op zijn moeder geslagen blik

van haar lieveling, en dat oogenblik was voor haar banger, dan
toen zij de bioed druipende assegaaien der wilde Zoeloe-Kaffers
v66r zich zag. 1)

Reeds lag het kind onder den scherpen klauw van het roofdier,
maar vrouw Kloppers greep een mes, en snelde op het monster
aan. :En had zij geen mes gehad, dan had zij 't zoo gedaan 
met de bloote hand.

Want welke liefde evenaart de moederliefde? Is zij niet sterk
als de dood en diep als het bIauw des hemels?

Onder haar oog bezweek haar lieveIing, v66r zij de noodlot
tige pIek had bereikt, en zij zeIve zou bezweken zUn, ware haar
braer - Lodewiik Jansen - niet vlak in de nabijheid geweest.
lfij rukte het geweer van den schouder en joeg den leeuween
kogeI door den kop.

Maar vrouw Kloppers was haar Jantje kwijt .•••

De echtelieden KIoppers hadden later nog een kind gekregen,
een jongen, en zij noemden het Jan, naar het andere, dat zij
hadden verloren.

1) Zle "HeIden van Zuid-Afrika".



25

En Dirk Kloppers zeide een keer tot zijn vrouw: "Zet eens een
leege flesch op zestig meter afstands van hier, en druk er een
kurken stop op!"

En vrouw Kloppers mat den afstand, en plaatste de flesch met
den kurken stop op de behoorlijke plaats. En Kloppers zeide ~

~,Als ik den stop nu niet van de flesch schiet, dan is het een slecht
schot, Anneke."

fiij mikte even en schoot de stop van de flesch.
Toen zeide hij: "Anneke, haal eens den appel, die binnen op

de tafelligt!" en toen zij den appel had gehaald, zeide hij: ,,0001
hem hoog de lucht in, en als miin kogel niet door het klokhuis
gaat, dan is het een slecht schot, Anneke."

Zij deed, zooals hij had gezegd. En hoog in de lucht, zonder
dat Kloppers scheen gemikt te hebben, ging ~ijn kogel midden
door den appel heen.

,,'t Is een meesterschot," riep Anna, den doorgeschoten appel
in de hand, met stralenden blik.

"Nu doe gij je meesterschot!" zeide hij lachend.
"La~er," zeide zij, "later I"
.Oeen veertien dageiJ. later deed zij haar meesterschot, en nog

vandaag gaat er een rilling door haar leden, als zij daaraan
denkt....

Haar jongen, de kleine Jan, zat op eenigen afstand van de
woning in het zand te spelen. En geen dertig pas van hem van
daan lag een groote, hongerige leeuw op de loer.

Iiaar man was niet thuis; hij was op de jacht.
Zij greep het groote olifantsroer, en mikte tusschen 4e oogen

van het .roofdier. Zij gloeiden als vurige kolen.
Als het kruit weer eens vophtig was - haar hart bonsde, aIsof

het bersten ZOllo
Daar drukte zij af - de vuurstraal glipte uit den loop van het

geweer.
Loodrecht stoof de leeuw omhoog, en plofte toen met een

harden slag dood tegen den g.rond.
Toen Dirk Kloppers 's avonds thuis was gekomen, en de wond

van het roofdier had onderzocht, zeide hij: "Anneke, dat is jouw
meesterschot I"

Maar Anna zeide: "De lfeere ondersteunde mij, en lfem wil...
len wij danken!"

Toen legde haar man de hand op haar schouders en antwoord
de: "Anneke, ik pen het volkomen met je eensl"
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Zoo werd het leven van den kleinen Jan bewaard, en hij is
nu het laatste kind, dat nog in huis is, en hij is opgegroeid tot
een krachtigen, rijzigen, jongen man. :Reeds hebben wij hem
ontmoet bij het waehtvuur op het kopje. In zij,n blauwe oogen
schittert vuur, en zijn spieren zijn sterk als de spieren van een
jongen leeuw.

• 11=
11=

Dirk Kloppers en Anna hebben veel ondervonden in hun leven,
en daar zij elkander werkelijk uit liefde hebben genomen, is de
bedding dier liefde steeds dieper geworden. Zij gelijken op twee
boomen, die, naast elkander geplant, hun takken en twijge..~ al
vaster, al inniger en hechter door elkaar hebben gestrengeld.

Anna is fier op haar man - mag zij niet fier op hem zijn?
Draagt hij niet het litteeken aan zijn voorhoofd, dat in haar
oogen schooner is dan een blinkende ridderorde? Heeft hij dat
litteeken niet gehaald \rlak voor de monding van het Engelsche
kanon, dat hij met zijn kameraden bestormde? Was hij niet
steeds een der -eersten in den sttijd tegen de Kaffers? Heeft hil,
toen de Boeren door onderlinge veeten werden uit~~n gescheurd,
niet in edele zelfverloochening meegeholpen, om de klove te
.dempen? En heeft Wi niet rusteloos meegewerkt, totdat de Boe
ren weer stonden schouder aan schouder, zooals het broeders
betaamt van 't zelfde huis? En is hij niet groot en geeerd in den
raad van zijn volk, en hebben de Booren niet gezegd: "tIij wordt
sprekend zij.n vader, de dappere voortrekker Oert Kloppers?"

Daar aehter in den'tuin, in de nabijheid'van zijn twee klein
kinderen, daar ,rust het gebeente van Oert Kloppers. En naast
hem rust zijn vrouw, de trouwe lIanna, die genoemd werd een
moeder in Israel.

In vol geloofsvertrouwen ging de moegeworden zwerver zijn
laatste reis aanvaarden, doch het seheen, dat voor den sterven
den Voortrekker de sluier der toekomst werd teruggeschoven.
Met het oog 'van een ziener staarde hij voornit.

Even voor zijn heengaan richtte hij zich nog overeind op zijn
ziekbed, en zeide tot de treurende familiebetrekkingen en vrien
den, die hem omringden: "Engeland zal kamen, als ons land
begeerlijk wordt in zijn ooge.n, en zal onze onafhankelijkheid
rooven. tlet is onverzadigbaar; daarom zal het ons volk trachten
op te slokken. Ziet in den weg des vredes dit te voorkomen.
Oelukt dit niet, d~n grijpt naar het zwaard! 't Is betel' onder te
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gaan ais een vrii volk dan te blijven bestaan als een volk van
slaven!"

Toen Oert Kloppers dit bad gezegd, had hij een pauze ge
maakt, en peinzend door de kleine rulten naar bulten gestaard,
,naar de wolken, die hoog en luchtig voorbiidreven. ED na die
pauze had hij gezegd: "Maar de rechtvaardige Ood zal ODzen
ondergang Diet gedoogeD. Hij zal het niet gedoogen, dat het
kleine, aemechtige volk der Boeren wordt vermorzeld oDder den
ijzeren voetzool van het machtige Engeland!"

Het eerste gedeelte van Oert Kloppers' voorzegging Is in ver
wiling gegaan.

De Transvaalsche schildleeuw is in banden geklonken; de
wiiheid vermoord.

De Engelsche staatkunde, die groot is in 't hUichelen, beeft 66n
harer grootste triumfen gevierd en een vrijheidlievend volk op
het hart getrapt I

Dirk Kloppers en de leeuwenjager, daar in de schaduw van
den lindeboom gezeten, zijn er beiden van overtuigd. Ze hebben
de zaak van aile kanten bekeken; ze hebben de ar9J1menten van
Engeland, die voor de annexatie worden aangevoerd, ge
wikt en gewogen, maar ze kunnen tot geen andere slotsom
komen dan tot deze: "tlet Transvaalsche volk Is op het hart
getraptl"

Op den knoestigen boomtak boven hen wiegt zlch een valk;
In het gras snort de kever, en uit het boschie klinkt het gekweel
van een vogel.

De sprekers merken het Diet.
De gloeiende vuurbol raakt thans de lange heuvelrijen aan den

westelijken horizont, en de hooge gomboomen werpen reusach
tlge schadij.wen.

De sprekers zien het niet.
lIun oogen zien slechts een gewond, bloedend hert, en dat hert

is hun volk.
Maar het geluid van naderend paardegetrappel en daartus

schen de klank van vroolijke stemmen geeft aan hun gedachten
gang een andere richting.

Vrouw Kloppers is opgestaan, om de komenden te verwel
komen.

flet zijn Jan Kloppers, Herman Hoogerhuis de lIollander en
Kees Botter.

Een jongen en een meisje komen achter hen aan. lIet ziin
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kinderen van Dirk Kloppers' oudste dochter Mieke, die met een
Boer nit den Oranje-Vrijstaat is gehuwd.

Tiideliik behooren zij thans tot Dirk Kloppers' huishouding.
Jiij, Arie, is ruim dertien; zij, Lena, ruim twaalf jaar.
Dat ze brooder en zuster zijn, zlet men bij den eersten oog

opslag, maar toch - welk een onderscheid!
Jiij is groot voor zijn leeftijd; zij is tenger. Bij hem is alIes

vroolijkheid en leven; over haar gelaat gaat reeds een trek van
Iijden.
- Zij heeft een ernstig maar schrander en aanvallig gelaat, en
die aanvalligheid drukt zich in hare bewegingen uit. Zij helpt
mede in het huishouden, en daarin is zij vlug en bij de hand, in
zoover als men zulks kan verwachten van eene - blinde.

Sedert vier jaren is zij reeds blind. Toen, vier jaren geleden,
kwarn er een ontsteking aan haar linker oog, en die ontsteking
plantte zich over op haar rechter. Langzaam, maar zeker weefde
zich een net over haar heldere kijkers, al dichter en dichter,
totdat het avond, totdat het nacht werd voor het ongelukkige
kind ••••

WeI is dat een harde slag geweest voor Lena.
Het groene loover hoort zij ruischen boven haar hoofd, maar

zij ziet het niet; de geurende bloem des velds, het beekje, kabbe
lend tusschen zijn oevers, de springbok, huppelend boven de rot
sen, de zonnestralen, spelend over het groene landschap, de
maan en de sterren, neerblikkend van den diep blauwen, nach
teIijken hemel - die gansche natuur is voor haar geworden een
met zeven zegelen gesloten boek I

Van daar die droeve trek op haar gelaat; van daar dat stille,
in zich zelf gekeerde wezen.

En toch leeft deze ongelukkige, deze jeugdige bIinde mee met
haar volkt en vlug en verstandig als zij is, ziet zij met haar blinde
oogen den toestand helderder in dan vele oude menschen.

De toegesnelde Kaffers hebben de van den snellen rit warme
paarden in ontvangst genomen en naar den stal gebracht.

"Jieb jullie lets bijzonders vernomen?" vraagt de oude Klop
pers aan het nieuwe gezeIschap, dat zich mede onder den linde..
boom op de harde banken schaart.

"Wij hebben een burger uit Potchefstroom 1)gesproken." ant
woordt Jan op levendigen toon ; "daar is de boel in de war

1) fen stad in het westelijk deel van Transvaal; vroegere hoofdstad.
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geloopen of recht geloopen, zooals men 't nemen wit."
.,Zoo!" zegt' zijn vader, terwiil hij bedaehtzaam de pijp ult den

mond neemt.
De I!ngelsehe ,regeering wit de belastingen gaan innen, Vader."
,,'t Is me bekend; ik heb zelf een aanschrijving gehad," ant

woordt de oude Kldppers.
.,En u hebt niet betaald," zegt Jan.
"Natuurlijk niet," zegt zijn vader: "want daannee zou ik de

wettigheid van het I!ngelseh bestuur erkennen, en dat doe ik
nooit I Ik wil wei betal~n maar onder protest; op dat punt zijn
bijna" aile Baeren het eens. Wij verlangen, dat de Engelsehe
regeering op de belastingkWlitanties uitdrukk.eliik het protest ver..
melde."

"Daarin heeft ze geen zin," meent Kees Botter.
"Dat is haar zaak," hemeemt de oude Kloppers; "wij doen 't

niet anders. Maar vertel op, Jan, wat is er te Potehefstroom
g~beurd?"
. "Wel, P. Bezuidenhout wilde zij'11 belasting niet betalen, en zijn
ossenwagen werd voor het gouvernementskantoor gebraeht. om
publiek verkoeht te worden. Toen verseheen Piet Cronje op bet
appel ~ u kent hem?"

"Of ik hem ken! I!en eehte Afrikaner, met een hardnekkige
vasthoudendheid. liij treedt wei eens wat eigenmaehtig op; ook
is hij efgenwiis. Maar zijn vaderlandsliefde en zijn mood zijn
groot, en die eigendunkelijkheid komt tegenover zoo'n I!ngel
schen pennelikker goed te pas - spreelC voort, Jan! Ik ben toch
belangstellend, hoe dat geval afliep."

De oude Kloppers legde de pijp naast zieh, en zijn doordrin
gende oogen rustten op zijn zoon.

Jan zette zijn verhaal voort.
"Piet Cronje kwam met zijn burgers aan zetten: Bezuiden

hout was inmiddels op den wagen geklommen en riep: "Burgers,
Ik ben onWlillig om te betalen, daar de belasting veel te hoog
is, en v~rder moet jullie het nu maar weten." Iiij verliet daarop
den wagen, en Cronje zeide: "We zullen 't ook weten; de ossen
wagen wordt niet verkoeht." Nu sprong echter een der klerken,
een liollander, op den wagen, en zeide parmantig: "Wle bledt
er geld voor?" Maar hij was gauwer van den wagen dan er op;
hij kon zich later niet meer herinneren, of bij met de voeten of
met het hoofd het eerst den grond raakte."

De oude Kloppers narn weer zijn pijp. Zijn verweerd gelaat
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straalde van voldoening; terwijl Jan voortging: "de Engelsche
landdrost kwam tusschen beide, om een waarschuwend woord.
te spreken. Doch toen een stevige Boer, van het echte hout ge
sueden, hem de wist onder den neus hield, droop de Engelsche
lord vlug af."

"Ooed zoo," zeide Dirk Kloppe'rs. "Vrouw - goof mij den
bun met tabak eens aan - Teunis, stop eens, je pijp is uit g"e
gaan, kerel - Jan, ga voort I"

"Op een wenk van Piet Cronje gingen toen de Baeren aan
den wagen staan, en brachten hem aan den eigenaar terug."

Er volgde een pauze. ftet was met dat al tach een zoor em
stige tijding.

De oude Kloppers staarde, groote rookwolken uitblazend, naar
de verte, in de snel vallende schemerIng; vrouw Kloppers dacht
aan het verleden, toen haar man in den strijd tegen de Engel
schen voor dood werd opgenornen van het slagveld, en Teunis de
leeuwenjager streelde, in gedachten verdiept, den grooten kop
van zijn hond.

"Maar Jan, ge hebt nog niet alles verteld," rlep de vrooliike
stem van den Hollander.

"De Engelsche winkeliers in Potchefstroom ziin bang gewor
den," began de zoon van Kloppers opnieuw: "want zij vreezen
den oorlog."

"De oorlog Is oak vreeselijk," zel de ionge Lena op zachten
toon, maar haar broer Arie hleld zulks voor een zeer ongepaste
aanmerking en zeide: "Daar heb jij geen verstand van."

"Doch de beroemde :Raaff heeft hen getroost," hernam Jan,
zonder op de opmerkiongen van Lena en Arle acht te slaan.

,,:Raaff - wie Is Raaff?" vroeg de leeuwenjager.
"Een Engelsch kapitein," antwoordde Jan; "hij behoort bij het

EngeIsche garnizoen in Potchefstraom. Deze befaamde Raaff
heeft de bange winkeliers getroost en tot hen gezegd: "Men
schen, bedaart maar! Als de Boeren kamen, ga ik onder een
boom staan, en sla op een blekken schotel. Dan gaan al de Boe
ren op den loop!"

Met een schaterlach, die luid weerklonk door de vredige stilte
van den avond, werden de troostwoorden van mijll1heer Raaff
aangehoord.

SIechts twee menschen lachten niet moo; het waren de
leeu'wel1jager en Dirk Kloppers. '

De oude Boer nam zijn hoed, zette hem op, daar het koel be-
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gon te worden en zeide op drogen tom: "Wij zullen zien. eat
we dien gevaarlijken blekken schotel te pakken krijgen.

Maar de leeuwenjager was hartstochtelijker aangelegd dan
ziin vriend Kloppers.

Hij stond op en zeide op toornigen toon: "Nag bespotten ze
ons, maar het uur der wrake zal slaam, en de dag zal komen,
dat deze heIden beven als riethalmen bij het knallen van ons
geweer."

er kwam een koele wind opzetten van de bergen, en de ouden
begaven zich naar de beschutte zijde der veranda.

Zoo recht als een kaars, met veerkrachtigen tred, schreed
Dirk Kloppers naast den gespierden leeuwenjager voort. Die
't niet wist, had Kloppers voor een vijftiger gehouden.

"AIs het oorlog wordt, dan gaat Vader voorop," zeide Jan.
"en wii vechten met hem naast elkander, he lierman, he Kees?"

"Ja," zeide lierman: ,,.naast elkander."
"en \Vii zullen de Roodbaatjes schieten als reebokken," zeide

Kees Botter, die den heelen avond schier geen woord had ge
sproken.

,,'t Was jammer, dat we vandaag den langen Leen niet hebben
gesproken, Jan," meende Berman.

"Den langen Leen? 0, nu begrijp ik je. Maar we hebben zijn
vrouw toch gesproken," antwoordd'e Jan.

"Die weet er nu alles van," zeide Herman. "Ik ben bepaald
benieuwd, hoe Leen zich houdt, als hij hoort, dat hii mee moot
in den oorIOg.

Nu stapten ook de jongelieden naar binnen, en het werd ~til
onder den lindeboom. lIet avondeten stond reeds gereed, en geen
nur later ging men naar bed.

Na de bedriivige drukte van den dag heerschte nu op het erf
van Dirk Kloppers diepe, nachtelijke rust. Slechts het eentonig,
zwaarmoedige gezang van een Kaffer, zittend op den dorpel van
ziin hut, werd vernomen, en de groote waakhonden van Dirk
Kloppers met hun breede muilen liepen los over het ed van
"Vredenoord."

Doch Dirk Kloppers' vertrouwen berustte niet op de waak
zaamheid van zijn honden. Zijn vertrouwen was uitgedrukt in
den Psaltn, dien hij heden avond na het avondeten met lang
zame, ernstige stem had voorgelezen: "Ik zal in vrede te samen
nederliggen en slapen, want GU, 0 fleere r aIleen zult mij doen
zeker wonenl"
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IV. DE LANGE LEEN.

De man, door lierman lioogerhuis de lange Leen genoemd, Is
~~n van Kloppers' naaste buren. lfij woont twee uur ga3ll1S van
Kloppers' huis.

Dat noemden de Boeren destijds dicht bij.
Woonden zij op een half uur afstands van elkander, dan zeiden

zij: "Wij zitten boven op elkaar; we zullen stikken." En zij
spanden den sterken ossenwagen in, en bouwden een nieuwe
woning, midden in de eindelooze wildernis.

Die wildernis, dat eenzame, golvende grasveld~ met hier en
daar een kleinen vijver, schitterend in de zonnestralen, of een
beekje, dartelend tusschen de heuvelen, die wildemis is naar het
hart van den ,Afrikaanschen Boer. liier voelt hij zich thuis; bier
kan hij aarden. liier, waar niets de kalme rust verstoort dan
het knallen van een zweep, het loeien van een os en het ratelen
van een zwaren wagen ver weg, op het breede, zandige trans
portpad 1), daarheen gaat het hart van den Takhaar, den ouder-
wetschen Afrikaner. '

Niet het bouwland maar het grasland trekt den Boer aan.
Hij is geen echte landbouwer, geen akkerman. JIij heeft weinig
op met de ploeg, en hij zaait niet meer dan noodig is. Het bewer
ken van den grond eischt harden arbeid in gebukte houding,
maar de Boer lioudt' er met van, om te bukken.

De Boer is een herder, en zijn trots bestaat in d~ uitgestrekt
Jteid zijner weidevelden, in zijn talrijke Imdden, zijn sterke ossen,
zijn paarden en schapen. .

Om een mooie wonmg maalt hij niet. Er sluimert in zijn hart
een aangeboren trekzucht, en hij houdt niet van een huis, dat al
1;e hecht is opgetrokklen, omdat het de familie bindt aan een
vasten haard.

Zijn echte, ware waning is de ossenwagen, het met een linnen
huif overdekte, op vier wielefil rustend'e huis, en ~ls hij straks
met zijn broeders optrekt in den oorIOg tegen :Engeland, en het
l:ngelsche geweld zou zegevieren, en zijn broeders zouden vallen
i'D de passen van het Drakensgebergte, dian zal hij ziin # ossen
wagen Inspannen, en met vrouw en kinderen voorttrekken naar
het Noorden, onder de oogen van den almachtigen God der oude
patriarchen, de vrijheid tegemoet.... J

1) Helrweg.
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Z66 is de kern van het volk, doch daarom zijn niet al de Boe
ren zoo. Bij sommigen is die trek naar vriiheid en onafhankelijk
heid at zeer zwak ontwikkeld, en tot deze soort behoort de lange
Leen.

Oinds ziet ge hem op het uitgestrekte veld zijn kudde schapen
weiden.

Dit land is van hem; hij heeft het eenfge jaren geleden ge
lrocht voor een oude poney, die hij missen kon. Maar 't land is
er ook naar. Overal ziet ge het roode zand tusschen de magere
grassprieten doorgluren. Het is lang zoo goed niet als het land
ViIJI Kloppers; het lijkt er niet naar. Maar de lange Leen heeft
weinig eischen, en hij schikt zich in zijn lot.

Onder een overhangenden boom, die schaduw biedt. vleit hii
zich neer.

Nu kunt ge hem good opnemen.
Hij heeft lang, sluik, rood haar. Het bedekt zijn groote ooren;

het hangt tot in ziin gezicht.
Hij heeft lange armen, lange handen, lange beenen en lange

veldschoenen van ongelooid leer aan zijn voeten.
Aan dezen man is alles lang behalve de Jas, die betere dagen

heeft gekend, en waarvan de panden nauwelijks relken tot de
helft van den rug'.

Zijn voorhoofd is laag, en zijn gezicht is bedekt met zomer
sproeten.

liij heet Leen Hlok, en de Jonge, honte hond, die daar naast
hem zit heet Plink.

Leen Blok grijpt met de hand naar zijn langen, mageren hats.
Dat doet hij stellig elke viif minuten. Hij schlint het land te heb
ben aan zijn langen hals, even als men het land heeft aan een
boord, die te hoog is. En elken keer~ als Zijill baas naar den hals
grijpt, begint de ionge, speelzieke hond te blaffen.

"Schei er uit, Plink I" zegt bij wrevelig.
Plink houdt onmiddelJiik op, maar nauweliiks maakt Blok weer

een verdachte beweglng naar boven, of de hond begint opnieuw.
fen paar keeren staat Leen Blok op, am zijn schapen te tellen.

Dan gaat hij weer zltten, en tuurt met lodderige oogen over de
troostelooze vlakte.

Denken doet hij Diet veel; 't is te warm om te denken. Hij
veegt zich met den mouw het zweet van het gezicht.

't Is een dorre streek. De schapen mooten tot tusschen de
doornstruiken hun paver voedsel zoeken. Eentonig strekt zlch

De Bcherpschutters. 8
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het landschap uit; kaal en mager als een heideveld.
Tegen den middag neemt Leen den geruiten, katoenen bull,

die naast hem lIgt, en haalt er zijn middageten uit: een stuk
schapevleesch, In een grauw vapier gerold, en een vaar sneden
bruin brood.

De kleine kruik staat er naast; ze Is gevuld met koude koffie,
die door de hitte lauw is geworden.

Leen zet zich nu op zijn gemak neer. liet schapevleesch haalt
hij uit het grauwe papier, en legt het bij zich neer op het papier
daar naast het bruine brood. Reeds heeft hij de kurken stop van
de kruik genomen en een slok koffie gedronken.

Wat gaat het toch vreemd toe in de wereld! denkt hijo'r Klop
pers heeft alles volop in de wereld, en hij slechts een kluif schape
vleesch en een stuk hard brood. Kloppers loopt alles IDee en
heeft geen zomersproeten - waarom zit hij toch zoo vol zomer
sproeten?

Zijn blik dwaalt naar zijn schapen.
De :Engelsche koopman geeft aan den rijken Kloppers altiid

meer voor de wol dan aan hem - waarom tach? Is ziin wol
minder good? De :Engelschenliggen tegenwoordig met de Bae
ren overhoop; dat is net goed - waarom geven zij hem niet
meer voor de wol?

Flink zit tegenover zijn baas met ongeduld het oogenblik te
verbeiden, dat het mAal zal beginnen, waarvan allicht een vaar
brokken voor hem overschieten. liij zit met schuinschen kop, het
rechter oar over het oog, en met kwispelenden staart zijn baas
met strakken, hongerigen bilk aan te kijken.

't Is een vreemde wereld r denkt Leen, en hii grijpt ouder
gewoonte naar zijn langen, mageren hals.

De hond ziet het en begint te blaffen als een razende.
Leen Blok, anders tameliik lankmoedig, wordt woedend, en

trapt met zijn lange heenen naar den .hond. Hij raakt het dler
niet, maar wei de kruik met lauwe koffie~

Klokkend vloeit het vocht weg in het roode zand.
Snel wil de schaapherder de omgevallen kruik weer overeind

brengen, doch van dit oogenblik maakt de longe hand gebruik,
am zich met een stouten sprong van den schapenbout meester te
maken.

Wat nu te doen? Leen Is wanhopig. Radeloos gaan zijn vin
gers door het sluike, ongekamde haar.

.,Kom, mijn hondje! Kom, FUnkie!"
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Maar Plink vertrouwt het niet.
Op eerbiedigen afstand leg! Wi zich neer, de lekkere kluif tus

schen de pooten. Van de gloeiende warmte smelt het vet.
"ffondje, kom nu r Oeef mij het kluifjer Je zult je part hebben;

eerlijk, hoor I"
Maar het hondje 'schijnt bllikbaar welnig vertrouwen te stellen

in het aanlokkelijk voorstel van zijn baas. flij slaat de scherpe
tanden in het vleesch, en peuzelt het op tot het been.

Doch nu schijnt Leen Blok ontoerekenbaar te worden. lIij
grijpt de nog half gevulde kruik met het doel, er den hond mee
te verpletteren. Met den staart tusschen zijn pooten zet Plink het
op een loopen, en de kruik vliegt tegen de harde klipsteenen in
duizend stukken.

Moedeloos zet de herder zich In de schaduw neder, het harde,
bruine brood verorberend, dat thans krioelt van mieren.

Da11 stut hij het hooid tusschen de handen en tuurt onbewege
Iijk naar den grond.

Al dieper zinkt ziin hoofd.
:Een nieuwsgierlg schaap nadert hem en besnuffelt zijn ge

zicht; de hond zit weer naast hem, snapt naar de nijdige vliegen,
'en tikt met den poot ongeduldig tegen de knie van zijn baas.
Maar Leen Blok bemerkt het niet, want hij slaapt, en hij wordt
eerst wakker, als de zon den westelliken horizont is genaderd.

Verschrikt springt de herder op en wrijft zich den slaap uit de
oogen. lIij drijft zijn kudde naar huis, terwiil zijn hond. die ach
ter hem loopt, woedend blaft tegen de schaduw van den langen,
mageren hals, welke naast Leen Blok over het heideveld gllidt,
en naar de gescheurde broekspijpen van zijn baas hapt.

* *11&

Trijntje, de vrouw van Leen Blok, was een en dertig jaar;
twee jaar ouder dan haar man. Kinderen hadden zij niet.

Zij was een goedhartige suI; zonder pretenties. Uit dat weI
gedane gezicht keken twee kleine oogen vriendellik de wijde
wereld In. .

Juist had zij de twee magere koeien gemolken, toen haar man
met de schapen naderde. Zij ging hem, hartelijk als gewoonlijk,
tegemoet, maar zij zeide weinig, en zwijgzaam gingen de twee
menschen door het dorre bloementulntje, waar tusschen het
weelderig opgeschoten onkruid drie eenzame zonnebloemen haar
leven sleten, op huls aan.



36

Trijntje lichtte de klink op der onderdeur, want de bovendeur
was geopend, en zij traden het hoogst eenvoudige vertrek bin
nen. De vlaer bestand uit een hard geworden vermenglng van
leem en koemest.

Nadat Trijntje nu twee tinnen borden op de ruwe tafel had
geplaatst, en een ijzeren pot met dampende miliespap er naast,
schikten zij en haar man aan.

Oulzig sloeg Leen Blok de pap naar binnen, zonder op zijn
vrouw te letten, die weinig at. t1ij had bepaald honger.

Toen de eenvoudige maaltijd was afgeloopen, nam Trijntie de
borden en zette ze OP den grond voor den hond, die ze schoon
likte. Trijntie wachtte geduldig, totdat dit werk was afgeloopen,
en plaatste de borden toen weer op een oude, wormsteldge kast,
hun oude standplaats.

"Zoo'n hond," placht Trijnije te zeggen; "is een nuttig dier,
want het maakt de borden schoOtll; dat spaart een vaatdoek uit."

Het began nu te schemeren, en de echtgenooten gingen nog
even een luchtje scheppen. Daarop zetten zij zlch naast elkander
op den versIeten, houten dorpel.

Niemand sprak: een woord.
Het was een wooderschoone avond. Het Westen vlamde van

wur en goud, en In het Oosten Iegerden zich de avondwolken
als een kudde lammeren rondom den herder.

Maar Trijntje had geen oog voor die schoonheld; zij zuchtte.
Elndeliik verbrak zij de stllte.
,,Leentje," zelde zij: "wij zullen moeten schelden."
"Wat," zelde hij verbaasd, met zijn stok lange streepen in het

zand halend: "wat?"
nWij mooten scheiden, Leen," zelde zij nog eens.
Met de grootste verwonderjng staarde hij zijn huisvrouw aan.
"Waar wil je dan heen, Triin?"
"Ik ga niet weg," antwoordde zij op droeven toon.
,.Wle dan?"
"WeI jij I Leentje I"
"Ik?" vroeg hij In de grootste verbazing.
Hij beg,reep er niets van.
"Ik weg? Waarom dan toch?"
"Omdat ge moe!!"
"Omdat ik moet?"
"Ja, Leen, omdat je moet. Je moet mee in den oorlOg tegen

de I!ngelschen."
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AIs er een bliksemstraal nit den wolkeloozen hemel voor de
voeten van Leen Blok was· lngeslagen, had hij met harder kun
nen schrikken dan thans.

"Wie zegt dat, Trijn?" riep de schaapherder, terwijl hij op
stoof, en in zijn opgewondenheid zijn vrouw bij den arm greep:
"wie zegt dat?"

"De Hollander heeft het gezegd en Jan Kloppers. Zij waren
dezen voormiddag hier."

"Maar dat is gelogen," riep de lange Leen,' "dat is gelogen.
Wie moet de schapen dan oppassen, als ik er niet ben?"

"Oat zal ik moeten doen, Leentjel" zeide zijn vrouw op zach
ten toone

"Oij," - zeide Wi: - "gij?" En hij kook haar aan met een
minachtenden bUk.

TrijntJe echter voelde zich door deze uitlating gekwetst, en
haar echtvriend voelde, dat hij te ver was gegaan.

liij tastte in zijn verlegenheid naar zijn mageren hals; de hond
begon weer te blaffen als een razende, en Trijntje snikte.

liet was een onbeschriifelijk tooneel, en er voIgde een pijnlijke
pauze.

"liuil nu maar- niet, Trijntje I" zeide hij emdeliik, vriendeliiker
dan zoo even; ,,'t was niet zoo erg bedoeld."

Zij nam haar katoenen boezelaar en wischte zich de oogen.
"En aan wien moet ik later de wol verkoopen? Er is natuurlijk

Diet een :Engelschman, die de wol meer van Leen Blok wil heb
ben, aIs hij hoort: Leen Blok heeft op ons geschoten. Ik zit zoo
leeliik in de knoel, als Ik ooit in de knoei heb gezeten, Trijn."

:En Leen wrong zich de handen van radeloosheld, dit zeg
gend.

"liet is voor een rechtvaardige zaak, dat gij optrekt, LeentjeI"
meende zij op schuchteren toon, maar hij antwoordde niet.

"Heeft Jan Kloppers 't meegedeeld?"
•.Neef Jan heeft het gezegd, en hij voegde er bU, dat ledere

man, die het hart op de rechte plaats draagt, vrijwillig mee
optrekt met het kommando."

"Zoo," zei Leen, terwijI hij z.lch het sluike baar nit bet gezicht
streek: "dat Is een steek op mii. Zal ik Je wat vertellen, Triin?
Die Kloppers' dragen bet hart altijd hoog, en zij denken, dat er
al wonder wat gewonnen is, als wij Baeren maar eerst door de
BngeIsche kanonnen zijn doodgeschoten."

"Maar ik ga nog niet graag dood, Trijntje; neen, werkeliik
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waterige oogen droevig aan.

Nu echter kon Trijnde het niet langer uithouden; zij viel hem
om den hals en weende•

•,En zij raken mii eerder dan een andert" zeide hij: "want ik
ben zoo lang."

"Dan moet ge ie schoenen uittrekken; dan zijt ge wat korter,"
snikte zij.

"En op mijn sokken gaan vechten?" vroeg hij wrevelig.
Trij,ntje trok de schouders op; de goode ziel wist Diet moor,

wat ze zeggen moest.
"Kom," zei hij: "wij gaan slapen; 't Is morgen weer vroeg

dag."
De avond was nu gekomen, en vriendeliik blonken de sterren

boven de schamele woning van Leen Blok.

v. LANDVE~RAAD.

lIet zij.n de laatste dagen van Novemher; midden in den Zuid
~frikaanschen zorne~

lIet is vandaag bij Dirk Kloppers bijzonder d,ruk geweest van
de gaanden en de komenden. Het stond den ganschen dag niet
stU van bezoekers.

Zij kwamen allen te paard; weI gewapend. In de ruirne, koele
voorkamer, waar In mooie eikenhouten liisten de portretten hin
gen van Willem den Zwijger en van Van Riebeek, den stichter
der kotonie aan de Kaap, daar werden zij ontvangen.

Bennan de liollander was bij die bezoeken tegenwoordig, daar
men hem vertrouwde, en Kees Botter, omdat hij een ~frikaner
was.

De dagen waren zeer onrustig. Onbedriegeliike voorteeken:en
verkondigden den naderenden strijd, even als de stormvogels
den naderenden orkaan verkondigen.

Pluisterend werd er in die groote voorkamer gesproken, want
men moest op zijn hoede zijn voor de scherpe ooren van onbe...
trouwbare Kaffers, die allicht het een en ander konden over
brengen naar het Engelsche kamp, dat Diet al te ver af was.

Kees Botter had zijn ooren good open, aI werd er geflulsterd.
Soms vroeg men zijn meening, en dan gaf hij telkens een juist.
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doeltreffend antwoord, zoodat de ouderen dachten: Die Kees
Botter heeft een helderen kop.

Dat was ook zoo.
En op den avond van dezen drukken, woeligen dag, toen al de

hUisgenooten reeds ter ruste waren gegaan, sloop Kees Botter
voorzichtig de achterdeur uit.

Twee keeren keek ,hij schuw om, doch er was niet het minste
onraad te bespeuren. De maan scheen helder aan den wolkeloo
zen hemel, ·en de plaats lag in diepe rust.

Een smal voetpad leidde door den grooten boomgaard over bet
golvende grasveld naar een laag doch uitgestrekt bosch, waar
door het zich heenwrong.

Dit pad sloeg Kees Botter in, en hard doorloopend had hij na
een half uur het bosch bereikt.

Nu vertraagde hij zijn schreden. en al langzamer werd zijn
gang.

Twijfelend bleef hij staan.
"Ga terug!" zeide een stem in zijn binnenste.
"VooruiU" drong een andere stem.
"Gij gaat uw volk verraden!" waarschuwde de eerste stem.
"Oii zult het bloedvergieten beperken!" vieide de tweede

stem.
"Trek met de Booten op in hun rechtvaardigen striid!" ver~

maande de eerste stem.
"En bliif arm en veracht," dreigde de tweede.
AI zwakker werd de eerste stem; al krachtiger, aloverreden

der sprak de tweede.
Zij trof den jongen man in zijn zwakste.zijde: in zijn gloelende

eerzucht.
Hij luisterde niet meer naar de eerste stem; hij hoorde slechts

de tweede.
liij zag het schitteren van stapels goud, en zij brachten hem

hetgeen hlj zoo vurig verlangde: macht, eer en aanzlen.
Wei kon hij door zijn droomen heen den verwiitenden en toor

nigen blik zien van Dirk Kloppers, zijn weldoener, en van zijn
kameraden, maar bij sloot zijn oogen. liij Wilde niet zien.

De laatste aarzeling was overwonnen, en vastberaden ging hij
voorwaarts.

Midden in het bosch beyond zlch een open, vlakke ruimte. en
aan eene -zijde van deze ruimte zaten twee mannen op een boom
starn. die van oltderdom was omgevallen.
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Het waren een officier en een sergeant, beiden gekleed in de
Engelsche unifornt.

"Zoo," zel de :Engelsche- officler, bij de komst van Kees Bot
ter snel overeind rijzend: "ben jij daar eindelijk? Lang moosten
we wachten."

,,'t Is mijn schuld Diet, Majoof," antwoordde de aangespro
kene; "men moet zijn tijd afwachten, om geen argwaan te wek
ken."

.,Hoe is de stemming der Baeren?" vroeg de officier.
"Bepaald oorlogzuchtig.'"
"Zoo," zei de Majoor langzaam: - "z66I Ze zUn gek; dat zeg

ik ie. eri heb jij Je van je last gekweten?"
"Dan zou ik nag' gekker zijn dan de Boeren," antwoordde Bot

ter. "ll wilt hebben., dat ik tweedracht onde'r de Boeren zaai en
hen de heerlijkheid van het Engelsche gouvememeDt voor oogen
houd. Maar begrijpt u dan ook niet, Majoof, dat ik door zoo te
handelen mijzelve verraad? Ik hOO het eens geprobeerd, doch
die oude Dirk Kloppers keek mij zOO wantrouwend aan met zijn
vinnige oogen, dat ik er geDoeg van had, Voor een klein gerucht
ben ik niet vervaard, maar om zich hals over kop In het ongeluk
te storten - neen, Majoor, dat doet Kees Botter niet."

"Wat doe je dan wei?" vroeg de officier op driftigen toone "Je
zult good betaald worden, dat weet ie, maar het Oouvemement
wil waar voor zijn geld. Je hebt reeds tlen pond op afkorting te
pakken, en je hebt nog zoo goed als niets gedaan. Ik herhaal je
nadrukkelijk: wij willen waar voor \ons geld."

,,Heb ik nlets gedaan?" vroeg de lichtgeraakte Nataller ont
stemd; " is mijn rapport over de oorlogzuchtigheld der Baeren
dan van geen beteekenis?"

"Jij hadt mijn opdracht moeten volbrengen."
De jonge man trok onwillig de schouders Ope
"Waarom heb ie 't met ged.aan?"
"Dat heb lk reeds eens gezegd," antwoordde Botter op wre..

veUgen toon~ "We mooten geen kinderwerk doon. Oaat ge twee
dracht zaalen, dan houden de Boeren je voor een spioD, en je
bent opgevouwen. Bet moot anders worden aangelegd - an
'dersl"

"Jij schijnt tameliik bang te ziin voor de BoereD," meend.e
de officler met een minachtenden lach.

,,,Bang ben ik Diet," antwoordde de Nataller op hoogeD toon:
.,maar ik ken ze."
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"Z6o," zei de maioor. ,.,NUt ik ken ze ook. E~n Engelschman
iaagt tien Boeren op den loop; dat is zeker."

"We zullen zien," zeide Kees Botter kortaf.
"En welk plan hOO iij nou?" vroeg de officier.
"Binnen kort zullen de Boeren een groote volksvergadering

houden, ik weet het uit de beste bron, en die vergadering zal
beslissen over oorlOg en vrede."

"En iij denkt van oorlog?"
nlk twiifel· er niet aan, majoor!"
Dan zijn de boeren kirankzinnig; ik zeg het nog eens," riep

de officier met gramme stem. "Maar wij zullen ze bijlichten, h~
sergeant?"

,,nat zal waar zij'n," antwoordde de dappere sergeant. "Ik wed.,
dat ze bij 't eerste kanonschot van schrlk in zwijm vallen."

En hij trok welgevallig aan zijn oude, grijze lmevels.
,,'t Is miin voomemen," zel de jonge Airikaner, zijn nieuwe

plannen nader uiteenzettend: "mij bij het Boeren-kommando aan
te sluiten -J-"

De officier knikte goedkeurend.
"Dat hoogstwaarschijnliik de passen van het Draken'Sgebergte

zal bezetten," liet Botter er op volgen.
,,:En dan Iront gij de :Engelsche autoriteiten op de hoogte hou

den van de bewegingen der rebellen?"
"Dat is miin doel.."
.,Mooi I" zel de Engelschman, en hij wreef zich vergenoegd! de

handen.
"Hier," zeide hij op vrooliiken toon: "fook eens! Wat wU ie,

licht of zwaar?" en hij stak den goedgevulden sigarenkoker den
Nataller toe.

"Ik zal maar een zware nemen," antwoordde deze; "wQ Trans
vaalsche Booren zijn nog al zwaar op de hand."

En hij lachte zelf am zijn kwinkslag.
"Oij moest In de omgeving kunnen komen van den" aanvoerder

der rebelleD," meende de maioor na een klelne pauze; "dat
\vas. nag iets. Hoe Doemen de Boeren hun aanvoerder ook
nog?"

"Kommandant-Oeneraal, MajoorI"
"Hoor ie 't sergeant? De aanvoerder van een troep ezels heet

Konunandant-Oeneraal."
fn de Engelsche majoor schudde van 't lachen.
tIii wendde zich weer tot Kees Botter.
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.,Zou je geen adjudant, boodschaplooper of zoo iets lronnen
worden bij den aanvoerder der rebellen?"

.,Ik weet het niet," antwoordde Kees Botter nadenkend: "maar
we zullen zien; 't zal aan mij niet liggen."

.,Ooed," zel de officier; "voorloopig heb ik nu niets meer te
bespreken. lieb je lets bijzonders, dan weet je, waar je 't bren
gen moet - hier - bij dezen boom."

Dit zeggend, sloeg hij met de vlakke hand tegen een knoesti
gen, krom gegroeiden boom: vlak bij den omgevallen boomstam.
waar hij gezeten had.

,,'t Is allaat, en nog een heel eind naar oos kamp - kom ser
geant, wij gaan!"

Maar Kees Botter bleef staan, en maakte een gebaar met wiis
yinger en duim, dat voor geen tweeerlei uitlegging vatbaar was.

De officier lachte.
"Jij zijt een.echte geldduivel," zeide hij schertsend; "maar om

je moed en ijver te prikkelen voor de goode zaak, komt het er
op een paar pond Diet op aan."

Hij haalde een prachtlg bewerkte geldbeurs uit den zak: tus
schen de blauwe, fijne mazen door schitterde het goudgeld in
het rnaanlicht.

De oogen van del]) Nataller beg-onnen te fonkelen van begeer
liikheid.

"liier" zei de officier op iovialen toon: ~,heb je tien pond met
de beeltenis van je Koningin er op."

Hij telde ze in de uitgestrekte hand van den spion.
Botter telde ze nog eens, heel voorzichtig, en het koude goud

gloeide in zijn hand als vuur.
"Dank je, Majoor," zeide hij: "en wei thuis!"
Ieder ging nu zijns weegs; de open ruimte in het bosch lag

weer verlaten.
Met opgeheven hoofd keerde de Nataller huiswaarts; hij

zwelgde reeds in het vergezicht der toekomst..
,,'t Is :Engeland te doen om het Transvaalsche goud," zeide hij

tot zich zelve; "en mij om het :Engelsche goud. Zoo heeft ieder
zijn afgod. De Booren zweren bij hun onafhankelijkheld, maar
dit is mijn god." :En hii lIet de goudstukken in zijn zak rinke
lend door zijn vingers glijden.

,,'t Valt weI heel gelukkig.," dacht hij: "dat de Baeren zulke
stijfkoppen zijn; anders zauden de :Engelschen mij niet noodig
hebben."
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lIij wierp het korte, uitgebrande stompje sigaar weg, stak de
hand in den zak, en begon een vrooIiik deuntje te fIuiten.

In een zeer behagelijke stemming bereikte hij zijn tehuls: de
hoeve van Dirk Kloppers, en behoedzaam de achterdeur openend.
zocht hij al tastend zijn slaapplaats op..

In het achterhuis meende hij iets als een zachten stap gehoord
te hebben, maar het moost wei een vergissmg zijn. lIij lachte om
zijn eigen argwaan, en spoedig lag hij te bed.

lIij had zich echter niet vergist.
Toen Wi was verdwenen, schreed die stap voort naar het voor

huis. En die" stap was zoo vast en zeker als de gang van een
mensch op klaarlichten dag.

Slechts een blinde kon bij nacht zoo good den weg vinden.

VI. DE BLINDE LENA.

In het mime woonvertrek van Dirk Kloppers zaten niemand
dan Kees Botter en de blinde Lena.

De ,anderen waren op bezoek bij een buurman, die jarig was.
lIeel voorzlchtig nam Kees een vel geel geworden postpapier,

een briefomslag, cen inktpot en een penhouder met een half ver
roeste pen. Toen zette hij zich aan de lange tafel, en }>egon met
grooten ijver te schrijven.

Aan het andere elnd der tafe\ zat Lena; zij hanteerde met
bewonderenswaardige vaardigheid de brelnaalden.

Botter was nu bijna gereed met den brief.
"Wat doet ge daar, Kees?" vroeg Lena, terwijl zij hare glans

looze oogen ophief.
flij schrok bijna van die vraag, maar hii antwoordde op zijn

gewonen toon: "Wei, ik zit klelne houtjes te snijden - waarom
vraag je dat zoo?"

"Dch, ik vraag dat zoo maar," zeide zij bedaard.
Met een wantrouwenden blik keek hij haar aan, maar het vol

gende oogenblik moest Wi er toch om lachen.
Zich ongerust maken om een blind kind - 't was ook be

lacheIiik!
Nu was de brief gereed en gesloten, en met zekeren haast

verliet Botter het vertrek.
lfij sloeg den weg in naar het bekende bosch.
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Rechts en links Iiet hij ziin bUkken gaan, maar niets verdachts
werd bespeurd. Oloeiend drukte de hitte van den zomernamid..
dag op het eri. De kettinghond strekte zich slaperig uit bij zijn
hok, en geen vogel liet zich hooren.

Er heerschte volstrekte rust. Slechts de kippen kakelden en
scharrelden luidruchtig rand in den mesthoop.

In het bosch gekomen, liep Batter naar de open ruimte. waar
hij de nachteliike samenkomst had gehad.

Bii den knoestigen, krom gegroeiden boom bleef hij staan. Hij
Iichtte de schors zoover op, dat hij den brief er tusschen kon
schuiven; tusschen de schors en den starn.

,.Een knappe kerel, die den brief vindt I" zeide hij tevreden;
"zelfs de oude Dirk K10ppers zal er wei afbIiiven."

Terwiil Wi weg was, stond de bUnde op; zij tastte naar den
inktpot, die op den schoorsteenmantel stond.

"llii staat op de rechte" plaats," mompelde ze: "maar de pen
- waar is de pen?1J

Zij tastte den .schoorsteenmantel geheel af, doch kon de pen
niet vinden. Nu voelde ze op de tafel rond en vond de pen.

Bij deze ontdekking kwam er een zekere spanning op haar
fijn, schrander gelaat.

"Ik meende het krassen der pen weI gehoord te hebben," peins
de ze: "en ik heb me niet vergist. De zaak wordt al vreemder.
Ik ben begonnen met hem te wantrouwen, en ik kan elgenliik
niet zeggen, waarom. Maar er Ugt zoo'n harde, gevoellooze klank
in zijn stem - daarin zal 't hem wei zitten. Nu heb ik hem
eergister avond opgewacht, want hij bleef zoo verschrikkelijk
lang weg, en in plaats van door de gewone huisdeur kwam hij
door de achterdeur binnen. Hij moost nag omlropen, om van de
achterdeur gebruik te maken - wat mag de reden daarvan zijn?

"Nu vraag ik hem: "Wat doe Je daar?" en hij spelt mU een
leugen op de mouw, want er is op den vIaer geen spaandertje
te vinden, maar weI Ugt de pen hier op tafel. Ik vertrouw hem
niet - Ik vertrouw hem al minder - men zegt, dat het in ons
land krioelt van spionnen - misschien Is hij een spion!"

Er gaat een zonderlinge beweging over haar gelaat. Zij stut
het hoofd met beide handen als een mensch, die voor een moei
Iijk vraagstuk staat.

Is Kees Botter een SpIOD, een verrader?
't Is haast te afschuweliik, om het te gelooven.
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Is hij geen spion? Waarom handelt hij dan zoo vreemd?
Waarom liegi hij?

Zij weet, dat er In het naastbijgelegen dorp een Engelsch gar
nlzoen. Is gelegd; zij brengt verband tusschen Botter's uitbliiven,
eergisteravond, en dat garnizoen; zij brengt eveneens verband
tusschen het schrijven van Kees Botter en dat gamizoen.

Zij kan de gedachte niet kwijt raken, dat Kees Botter een spion
is en die gedachte, dat vermoeden jaagt het blood sneller door
haar aderen. Er komt een dreigende rimpel op haar bl~nk en
effen voorhoofd. liet Is, alsof ze beginnen te weerlichten, die
lichtlooze oogen - de dochter der vriie Emigranten-Boeren
lromt boven In het blinde kind. Zij heeft haar vaderland lief, en
voor de vrijheld van haar volk plengt zij, als het moet, zonder
aarzelen haar bloed.

Zij legt de pen op de plaats, waar ze gelegen heeft. Zij zet zich
weer aan de tafel, bij het opengeschoven raam, en rustig zet zij
haar brelwerk voort.

Kees Botter Is eindeliik teruggekomen. Bet z\veet gudst hem
van bet gelaat; zoo hard heeft hij geloopen.

,,'t Is warm vandaag," zegt hij: "broeiend warm~"
liet volgende oogenbllk is hij het vertrek weer ult. Lena luistert

met voorovergebogen hoofd, waar hij heengaat. Baar scherp ge
hoor voigt het zwakker wordend geluld van zijn stap.

"lIij is naar het wagenhuls," mompelt ze.
Met een snelle beweging tast zij nu naar de pen op de tafel 

ze is verdwenen.
.,Ik dacht het wei," zegt ze. "Hij wil niet weten, dat hij heeft

geschrevert."
Zij tast fangs den schoorsteenmantel - daar ligt de pen; bij

den inktpot.
"Ik dacht het weI," zegt ze nog eens.

VII. MeENINOSVERSCHIL.

De Boeren hadden zoo hard gereden met den ossenwagen van
Bezuidenhout, dat het door heel de Transvaal had gedreund.
En bij de zeer gespannen verhouding tusschen het Yolk en de
door hen gehate Engelscbe regeering achtten de voormannen
het noodzakeliik, de groote volksvergadering, die zou worden
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gehouden 1), een maand te vervroegen. :En naar deze verga
dering, In het Zuiden des lands, bij PaardekraaL glngen Teunis
de leeuwenjager, Jan Kloppers, tlerman lioogerhuis en Kees
Botter.

De leeuwenjager sprak weiDig; dat was zoo zijn manler. Doch
de anderen, de jonge mannen, hadden het te drukker. Er werd
geschertst en gelachen; er heerschte een prettige geest.

Slechts ~~nmaal dreigde de goede verstandhouding verbroken
te worden.

Bil zeker dorp nameliik ontmoette hen een Engelsch betasting
ambtenaar.liij maakte met Kees Botter een praatje, en zij gaven
elkander bij het heengaan de hand.

liet kookte en borrelde bij Jan Kloppers Inwenclig, toen hij dit
zag, en hij was er de man niet naar, het onder stoelen of banken
te steken.

"Jij bent een lafhartige kerel, om dat te doen," zeide hij toornig.
"Wien bedoel ie?" vroeg Botter met een driftig gebaar.
"Ik bedoel jou," antwoordde Jan Kloppers met nadruk.
Het bioed s.choat den prikkelbaren en oorzuchtigen Botter naar

het hoafd.
"Zeg dat nog eens 1" zeide hij met drelgende stem, zijn paard

een heftigen ruk gevend, zoodat het tegen den moorkop van Jan
Kloppers aanbonsde.

Maar de Hollander kwam tusschen beide.
.,Jan," zeide hij: "jij hebt ongelijk. Qij hebt niet het recht, om

Kees een lafaard te noemen, omdat hij een Engelschman-de hand
gooft. :Er zijn :Engelschen, die met Afrikaansche vrouwen zijn
gehuwd. 't Zou een mooie boel worden, als zoo'n vrouw haar
man geen hand meer mocht geven I Als het op vechten aankomt
tegen de :Engelschen, zal Kees niet achteraan komen - toe, geeft
malkaar de hand ter verzoenlng I"

Nog een oogenblik weifelde Jan Kloppers; toen reikte hij Kees
Botter de hand.

"Ik ben te driftig geweest, Kees," zelde hij op gullen, hartelii
ken toon; "vergeef het mij I Wij waren altijd goode kameraden
- laten we 't blijven!"

:En hlermee was de twist bijgelegd.
Tegen den avond kwamen de ruiters aan de plaats van Lo

dewiik Jansen, een brooder van Anna, Dirk Kloppers' vrouw..

1) Deze vergadering zou worden gehdUden 8 Januarl 1881.
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Den nacht zouden zQ er vertoeven, daar ze morgen nag altijd
een halven dag stevig hadden door te rijden, voordat het doel
van hun tocht was bereikt.

Lodewiik Jansen was van hetzelfde slag als Dirk Kloppers,
maar hij zag er strakker uit, harder. De aard van zijn vader,
van Barend Jansen, die zat er in. OP dat verweerde gelaat stond
taaiheid te lezen en onverzetteliikheid, en dat breede, stalen
voorhoofd wist van geen buigen. Hij was met hart en ziel de
goede zaak toegedaan, en inniger kon geen Israeliet de Pilistij
nen, de viianden van zijn volk, hebben gehaat, dan hij de Engel
schen haatte. De Engelschen waren voor hem de Pilistijnen, en
Londen noemde hij Oaza en Asdod.

tlij stond met beide voeten op oud-testamentischen bodem, en
met beide handen meld hij vast aan deze wet: oog am oog, en
tand om tand.

De deuren zijner gastvriie woning had hij wagenwiid open
gezet voor de Transvalers, die naar Paardekraal trokken, en met
een vijftiental Booren, meest allen forsch gebouwde mannen,
stond hij op zijn eri de naderende miters Ireeds op te wachten.

"Welkom," riep Lodewijk Jansen met zijn zware stem: "weest
welkoml"

."Zijn er geen verraders onder u?" liet hij er op volgen met
een flikkering van zijn donkere oogen.

,,Neen," zeide Jan Kloppers: "ik sta voor allen bOrga"
"Ooed," hernam Jansen: "als een zoon van Dirk Kloppers dat

zegt, dan vertrouw ik er oP."
Men ging naat binnen, en dat er druk over den staatkundigen

toestand werd gesproken, behoeft wet geen betoog.
"Ik denk, dat het Iijdeliik verzet nu weI uit zal raken," zeide

Lodewiik Jansen: "en ik ben er blij om."
"De toestand is onhoudbaar," zeide een oude Voortrekker;

"het wordt nu vechten of trekken."
"Vechten, als Engeland niet toogeeftl" zei de leeuwenjager.
"Of trekken!" meende een v06rzichtige stem. "In mijn buurt

maken zich reeds verscheidene menschen reisvaardlg, om naar
't Noorden te trekken."

,~Niet trekken!" riep een andere stem; "wij zullen toch eens
met Engeland moeten vechten. En dan Hever vandaag dan mor
gen!"

"Dat is gemakkelijk gezegd,'~ zei de voorzlchtige stem: "maar
weet ge wei, dat wii geen kanonnen hebben, en dat de Engel-
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schen met elk kanonschot minstens vijfentwintig- der onzen zul
len doodschieten?"

,,'t Zullen er wel een paal' minder ziin," meende Jansen
droogjes.

•,:En als wij de kanonniers bij de stukken neerleggen. dan
worden de ~ngelsche kanonnen al heel mak," voegde de leeu.
weniager er aan toe.

"Ik waarschuw jullie," zei de voorzlchtige stem; "let op het
spreekwoord: Bezint voor ge begint I"

Doch IIlU stond er een kerel op als een reus, die achteraan zat
in het vertrek. liij sloeg met de vuist OP de tafel, dat de glazen
rinkeld'en en riep: "Baas Verdoorn! Je bent een erg verstandig
en voorzichtig man, maar met jouw voorzichtlgheid gaan we
naar den kelder. Verleden jaar, op zekeren nacht, reed ik naar
hUis, en mijn huis stond fin brand. ~r was geen levende ziel te
zien; mijn vrouw en kinderen sliepen. 't Was erg onvoorzichtig
van mij, baas Verdoorn, om zoo maar het brandend achterhuis
in te loopen, en de twee balen buskruit elr uit te halen. Qij zoudt
u eerst bedacht hebben, baas Verdoorn, want gij zijt een ver
standig man, doch in dien tijd zouden mijn vrouw en kinderen
in de lucht zijn gevlogen."

.,Wij hebben ons al drie iaar bezonnen," ging hij voort met
toomige stem: "me dunkt, we kunnen nu onder de hand wei eens
beginnen."

Ben goedkeurendi gemompel ging door het groote vertrek,
maar de voorzlchtige baas Verdoorn antwoordde: "Oe spreekt
naar het verstand,.dat ge hoot, baas Van Asch. Weet ge dan niet,
dat ~ngeland onuitputtelijke hulpbronnen heeft, en dat het vaor
elken ~ngelschman, dien wij doodschieten, twintig en hOl11derd in
de plaats kan stellen?"

"Huu.rlingenl" riep baas Van Asch, "huurlingen! Ze zuipen
brandewiin, en ze gaan dood aan een jeneverberoertel" 1)

•..En weet ge dan niet," ging Verdoorn voort: "dat bij ons alles
in eens in 't vuur moet? Dat wij. geen reserven hebben en niets
dan onze geweren?"

"Wat raadt gij dan?" vroeg de leeuwenjager met nauweliiks
onderdrukte heftigheld. .

"Oat heb ik: reeds gezegd;' antwoordde lie aangesprokene;

1) Sinds generaal Wolseley tegen den alcohol zoo krachtig te velde trok.
verminderde het jenevergebrulk bU de Engelsche koloniale troepen sterk.
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"trekken - niet vechten. Bn misschien zal de Engelsche regee
ring ons eens recht laten wedervaren - in de toekomst -"

"In de toekomst," barstte de lange Van Asch los: "in de toe
komst! Jij praat als een kind, baas Verdoom, als een kind! Al
wordt ge zoo oud als Methuzalem, dan zult ge die toekomst
toch nooit beleven om de eenvoudige reden, dat die toekomst
nooit zal komen. Engeland zal geen recht doen, neen, nooit!"

"Ik ben het eens met Van Asch," liet een zwaargebaarde man
zich hooren uit den anderen hoek van het vertrek; "eerst v,ech
ten! En verliezen wij 't, dan kan iedere Boer, die 't overleeft,
zijn wagen inspannen, en naar de wildernis trekkeD. Wij zullen
dan doen, wat Kommandant-Oeneraal Andries Wessel Preto
rius 1) heeft gezegd: "We zullen van de woestijn ons schild
maken, dat ons beveiligt tegen de lagen van Engeland."

"Oe overdrijft," riep Verdoorn op vinnigen toon; "ge over
drijft schromelijk. Engeland heeft zijn ondeugden; 't is waar.
Maar het heeft zijn deugden ook."

"Noem ze!" riep Lodewijk Jansen met harde stem.
.,Bngeland houdt het vierde gebod in eere, meer dan eenig

ander volk," zeide Verdoorn.
,~en het vertrapt het achtste, ook meer dan eenig volk," ant-

woordde Lodewijk Jansen.
"tlet zendt zijn zendelingen naar de Kaffers," zeide Verdoom.
"En het :tooft hun land," antwoordde Jansen.
"tlet begiftigt en zegent de volken met Bijbels," zeide Ver

doorn.
"En het vergiftigt en verwoest de volken door opium en bran

dewijn," antwoordde Jansen.
"Oij beweerdet zoo even," ging Jansen voort, en zijn gelaat

stand nog strakker dan gewoonlijk: "dat wij niets dan onze
geweren hebben, Verdoom, maar wij hebben tach nag iets meer.
dat gij vergeet, namelijk ons good. recht. Wij kunnen tot Ood
bidden, dat tlij onze wapenen zegenel en dat kunnen de Engel
'Schen niet. Wij hebben God aan onze zijde, baas Verdoom! En
al zouden wij Boeren om onze vele afwijkingen en overtredingen
ondergaan in den strijd, dan nog zeg ik: liever ontlergaan in
den strijd dan slaven worden van Engeland."

lIij was opgestaan; het began te weerlichten onder zijn zware
wenkbrauwen.

1) Zie .Helden van Zuld-Afrlkan
•

:De Scherpschutters.


	Chapter_1
	p6
	p7
	p8
	p9
	p10
	p11
	p12
	p13
	p14

	Chapter_2
	p16
	p17
	p18
	p19
	p20

	Chapter_3
	p22
	p23
	p24
	p25
	p26
	p27
	p28
	p29
	p30
	p31

	Chapter_4
	p33
	p34
	p35
	p36
	p37

	Chapter_5
	p39
	p40
	p41
	p42

	Chapter_6
	p44

	Chapter_7
	p46
	p47
	p48
	p49

	FrontInfo
	p50-99

