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"Men spreekt regenwoordig van programma's," zelde hij met
verheffing van stem; "ik heb oak een programma. Het bestaat
ul~ drle klelne woordjes: Vrij of dood I"

:Als een vonk In het buskruit, zoo werkte dit woord.
"Vrij of doodl" riepen de Boeren In uitbrekende geestdrift.
Men schudde elkander de hand - men zwoer elkander trouw

- "vrij of doodl"
En krachtiger dan gewoonlijk omklemde de hand van den

leeuwenjager den loop van zijn geweer.

VIII. PAARDEKRAAL.

De Boeren, waaronder het gezelschap, dat bij Lodewiik Jansen
den nacht doorbracht, zijn te Paardekraal aangekomen.

Wei heeft de Engelsche generaal Lanyon, die te Pretoria ver
blijf houdt, twee dagen geleden de bijwoning dezer volksverga
derlng op strenge straffen verboden, maar de vijf duizend Boe..
ren, die goed gewapend hier zijn verschenen, zijn niet van zins.
zich in hun plannen door een Engelschen generaal te fateD
,dwarsboomen.

Iq afdeelingen van drle honderd tot vier honderd ruiters ruk
ken de Boeren aan, elke afdeeling onder haar eigen vlag. V66r
de tent van Paul Kruger houdt elke afdeeling halt, en brengt
hem.. haar eere-saluut.

Met een plechtige godsdienstoefening wordt de groote volks
sarnenkomst geopend.

Men zoekt het aangezicht des Heeren, v66rdat het gaat in
den strijd op leven en dood.

Ieder is onder den Indruk van het ernstige oogenblik. Oude
veeten worden begraven, nieuwe banden gelegd. Men drukt
elkander de hand; men zweert elkander trouw I

Men draagt zware klipsteenen bij een; tot een hoogen hoop:
tot een gedenkteeken der eendracht en eensgezindheid.

Het Is een aangrijpend oogenblik, een hoogtepunt in het leven
des volks.

Schouder aan scbouder, zoo staan zij daar: een eenig volk"
een volk van broeders••••

De heldengeest der oude Voortrekkers en hooge geestdrift
doortintelt hun zlel.
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En zij heffen de handen omhOOg, en zweren bij Hem, Die
eeuwig leeft, de geliefde Vlerkleur trouw tot in den dood•.••

Hennan de Hollander wiist naar een forsch gebouwden, breed
geschouderden man, een reus van een Boer. die naar voren
treedt.

"Wie is dat?" vraagt W.
"Dat is nu Paul Kruger," zeit Jan Kloppers.
Kruger staat op een verhevenheid; aller oog is op hem

gerlcht.
Naar den vorm is hij de Vice-president, doch feitelijk, nu pre

sident Burgers het land heeft verlaten, de president der Repu
bliek.

Hij, Paul Kruger, gaat voor het geliefde Yolk der Emigranten
Boeren tha:ps het hoofd op het blok leggen.

"Ik zie," schreef 4e veel vennogende Osborn aan den Engel
schen generaal Lanyon in een brief, die door de Boeren werd
onderschept: "ik zie, dat mijn oude vrienden, de Boeren, op
nieuw beginnen, de verzenen tegen de prikkels te slaan. Wat is
het ongelukklg, dat deze misleide menschen voortdurend een
prool blijven van beginsellooze schurken, 1) die van honger dood
zouden gaan, zoodra die agitatie bedaarde, en die reeds lang
behoorden opgehangen te zijn. Laten er maar eerst twee of drie
terechtgesteld en veroordeeld zijn wegens het bewerken dezer
rustverstorlngen, en wij zullen lDiets meer van die dingen hoo
ren!"

De Engelschman Dartnell schreef aan Swart, den Eng:elschen
thesaurier-generaal te Pretoria: "Ik zie, de Boeren beginnen hun
gekkenwerk weer, maar \Ve zullen tach weI nooit vechten, denk
ike Kunt ge geeD plan bedenken, om mijnheer Kruger op te han
gen? Dat zou een eiude aan de oproerigheden maken."

Paul Kruger kent het groote gevaar, waarin hij verkeert, maar
hij deinst uiet terug, want hij is een goede herder, en een goode
herder geeft zijn leven voor zijn schapen.

Als kind van tien iaar heeft hij, achter de kudden van zijn
vader aan, den gevaarvollen Trek van de Kaapkolonie naar de
Transvaal medegemaakt. Hij heeft met zijn Yolk geweend en ge-

1) Met deze "beglnsellooze schurken" waren Paul Kruger. Plet Joubert
en M. Pretorius in de eerste plaats bedoeld.
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juicht; geleden en gestred.en, nu at veertig jaar lang. fen hUllr
Iini1 vlucht, als er gevaar komt, maar een goede, herder is nooit
dicftter bij zijn schapen, dan wanneer het gevaar het groatst is,
en Paul Kruger is een goede herder.

Neen, dat is de echte Paul Kruger Diet, dien ge bij offlcieele
gelegenheden ziet.

De hooge hoed staat hem niet en past hem niet; het zwart.
lakensch pak beknelt, belemmert hem in zijn bewegingen, en de
breede sjerp over de borst staat theathraal, gemaakt.

Neen, dat is de echte Paul Kmg:er niet.
Oij moet hem zien, dezen zoon der wildemis, op het steige-

rende paard, midden op het onmeteliike veld, in de kleedii der
wildernis, den breedgeranden hoed op den stevigen kop, het
wambuis los om de forsche leden, wijd open van voren. opdat de
borst de vriiheidslucht kan inademen der Afrikaansche. ber-
gen .••.

Daar is hij in zijn kracht, in zijn element; daar doet hij zijn
~doute daden f

Vraag het toch eens aan die luisterende Boeren, die than~ als
aan zijn Iippen hangen, wat hij kan, wat hij durft f

Vast is zij.n hand, en wis is zijn schot.
Door een woedenden buffel achtervolgd, keerde hij zicH om tn

het za~U, en joeg - midden in den galop - het schuimbekkende
beest den doodeliiken kogel door den kop.

En vlug is hij als Asahel, de broeder van Joab.
liij heeft tegen de snelvoetige Zoeloe:-hoofdlieden geloopen en

'lien verslagen. lIij heeft - op een afstand van vier honderd me
ter - tegen een ruiter gerend, die het vlugste paard uit den
stal had gehaald, en hij Iiep harder dan het paard.

Voorzichtig, sterk en onverschrokken, dat is hij.
fens was hij met zijn kommando op een krijgstocht tegen

vijandeliike Kaffers.
, Die Kaffers hadden zicll 's nachts in een hinderlaag gelegd,
in een spelonk. Een der hunnen stond -als voorpost bij den In
gang.

Kruger sloop aileen voorwaarts en ontdekte den Kaffer.
Met de kracht van den panter sprong hij plotseling uit het

struikgewas te voorschijn, en v66r de vijand ~~n kreet kon uit
'stooten, omklemden de harde Boerenvingers zijn hals als iizeren
schroeven.

De Kaffer was een kind des doods, en met onbegrijpelijke



53

koelbloedigheid nam Kroger, die met de oorlogsgewoonten der
Kaffers vertrouwd was, diens plaats in.

lUi bootste de veiligheidsgeluiden van den Kaffer na, tot dat
hii zijn manschappen bij zich had.

Toen verpletterde Wi de Kaffers.
Op een tocht in 1845 barstte zijn geweer, en het lid van den

duim werd gekwetst.
Er was gevaar voor koud vuur.
Snel besloten nam hij het mes uit den lederen koker en sneed

den duim af.
fen woeste os wilde hem op zijn horens nemen. Hij greep het

beest bij de horens, en drokte het met zijn reuzenkracht den
kop in den modder. !iij hield den kop in den mooder, totdat het
beest was gestikt.

Dit alles kunnen u de Booren vertellen, maar zij kunnen u nog
meer vertellen.

In het begin van 1864 stonden de Transvalers als twee vijan..
deliike slagorden dreigend tegenover elkander.

Over het ~ene kommando voerde Paul Kroger bevel; over het
andere generaal Schoeman.

Beide kommando's naderden elkander. Slechts een open
vlakte, in welker midden eenige klipkopjes verrezen, scheidde
hen nog.

Maar de botsing was onvermijdeliik, en wie het eerst de klip
heuvelen in het midden der vlakte bereikte, was meester van het
terrein. Immers die klippen vormden een natuurlijke verschan
sing, en zonder zich zelve bloot te geven, koo men den vijand
neerleggen.

Die klipsteenen vormden dus den sleutel van de positie; Schoo..
man begreep dit even good als Kruger.

Beide kommando's stonnden nu van tegenovergestelden kant
op die klippen los, maar Paul Kruger en zijn mannen waren
er het eerst.

De volgelingen van generaal Schoeman verschrokken, toen zij
dit zagen. Er kwam wanorde in hun gelederen; zij rukten hun
paarden om en vluchtten.

Zij waren nu echter weerloos aan Paul Kroger overgeleverd,
want zij moesten eenige honderden passen over de open vlakte
terug, v66r zij in veiligheid waren.

Reeds vielen er dooden.
Maar het sneed Paul Kruger door de ziel, dat broeders op
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brooders zouden, schieten. Snel sprong hij op de naaste klip,
zwaaide zijn geweer en riep met luid klinkende stem: "Stopt,
mannen, stopt! Geen enkel schot meer!"

Oogenblikkelijk verstornde het geweervuur. Zoo'n klem had
Paul Kruger op zijn manschappen.

Maar de tegenpartij was door deze daad van edelmoedigheid
diep getroffen~ en de noodlottige burgeroorlog werd gestuit.

Reeds drie dagen later kwarn de volledige verzoening tot
stand.

De Boeren kunnen u meer vertellen.
Rllim anderhalf iaar geleden zou Sir Bartle Prere met het

Volkscomlt6, waarvan Paul Kruger yoorzitter was, een samen
kornst hebben te Kleinfootein.

Het yolk was tot deze vergadering niet uitgenoodigd, maar het
verscheen toch, in een getal van ruim vier duizend good gewa
pende Booren.

Deze gedachte bezielde hen: "Nu moeten we vechten; nu is het
tUd. Sir Bartle Prere moet onze onafhankeliikheld beteekenen,
en het naar Engeland seinen. Anders nernen wij hem gevangen,
hiischen de Vierkleur en verklaren aan Engeland den oortog.··

Nog op denzelfden dag, 's namiddags, werd de groote tent
opgeslagen, en het Comit6 nam zitting. Buiten de tent verdrong
zich het Yolk; het kon alles hooren.

Kruger opende de vergadering, en vroeg het gevoelen der
Comit6leden.

Met bijna eenparlge stem verklaarden zij: "Nu mooten ,ve met
de Engelschen afrekenen! Nu of nooit! De Zoeloo's 1) hebben
de Roodbaatjes 2) pas zooveel klop gegeven, dat wij, met ht"n
vereenigd, de Engelschen gemakkeliik in zee kunnen Jagen, Natal
nemen en onze onafhankeliikheid verzekeren!"

Maar Paul Kruger zette zich schrap en schudde den schrande
ren kop.

"Nog bliif ik bit lijdeliik verzet," zelde hU. "Wij kunnen niet
met de barbaarsche Zoeloe-Kaffers optrekken tegen de Engel
schen, want het is onzer onwaardlg, en het bloed van onze broo
ders, door de Zoeloe's vergo1eR, is nog niet gewroken."

Maar het hlelp niet.

1) De Zoeloe's waren destUds in oorlog met de Cngelschen. In dieR
oorlog sneuvelde de zoon van Napo,leon III, ex-keizer van f'rankrUk. De
oorlog eindigde met de onderwerping der Zoeloe's!

J) De engelsche soldaten, die een roode uniform droegen.
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IINu is het tijd om te vechten," antwoordde de groote meer
derheid.

..Wij zullen de sympathle verliezen der beschaafde wereld,"
riep Kruger.

..,En onze vrijheid terugkrijgen," antwoordden ZijD tegen
standers.

,.Engeland heeft een groote troepenmacht onderweg. om de
Zoeloe's ten onder te brengen," zeide Kruger: "en zijn ze met de
Zoeloe's klaar, dan zullen ze ODze kleine macht verpletteren."

Maar met al zijn welsprekendheid vorderde hij geen duim.
Met de taaiheid van een Pries hielden ze vast aan hun idee:
..Vechten, dadelijk vechtenl"

Kruger verdaagde de vergadering tot den volgenden morgen.
fiet werd avond; een donkere avond. Een fijne motregen viel

neer. Niemand was meer buiten; ze waren allen in hun tenten.
Peinzend wandelde een man, in zijn regenjas gedoken. tus

scheo de tenten door.
Nu en dan stond hij stil, luisterend naar de gesprekken. die

binnen de tenten werden gehouden.
Er werden harde woorden gesproken.
..Als Kruger ons wli verhinderen, tegen de Engelschen te vech

ten." zeiden sommigen: "dan zetten wij hem af, en kiezen Jou
bert tot onzen voorman."

..Kruger zal noolt toestaan, dat wij tegen de Engelschen gaan
vechten," zelden anderen; "daarom moet hij worden afgezet."

..Och, weet ge dan niet," meende een andere stem: ,.waarom
hij niet tegen de Engelschen wil vechten? Toen hij den eersten
keer met Jorissen naar Engeland is geweest, om onze onafhan
keliikheid terug te vragen, heeft hij geld aangenomen van den
Engelschen minister. fiij is door den Engelschman - omge
kocht. Hij is een - verrader."

Zoodanig waren de gesprekken.
En de peinzende man dook dleper in zijn regenjas en keerde

terug naar zijn tent.
fiet was Paul Kruger.
Geen slaap ging dezen nacht over zijn oogen, maar hij kwam

tot een vast besluit.
Den volgenden morgen begaf hij zich naar de groote tent en

riep het Volkscomit6 bij66n.
fiij opende de vergadering met deze woorden: "Mannen Broe

ders I Gisteren heb ik u mijne inzichten medegedeeld, en gij ver-
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schilt van mij. Nu heb ik mijn besluit genomen. Qp eeo pad,
waarop ik geen licht zie, kan ik niet v66r loopen. Ik wil nog bii
lijdelijk verzet volharden, en gijlieden wilt dadelijk uw land
terug hebben of tegen de Engelschen vechten. Oaat dan voort
op het pad, waa1VP gij licht ziet, en kiest voor mij mijnheer Jou
bert of een anderen voorman! :En waar gijIieden heen gaat, daar
zal ik ook heerigaan, en waar gijlieden valt, daar zal ik ook val
len. Maar v66r loopen kan ik Diet op een pad, waarop ik geen
Iicht zie."

Z66 sprak Paul Kruger.
:Er volgde een doodsche stilte.
Niemand sprak een woord.
Maar te diep wortelde Paul Kruger in het hart van zijn Yolk,

dan dat het hem kon loslaten.
"Neen, President," riepen ze eindeliik, en schudden zijn hand:

"neen, z66 is het niet bedoeld. Loop maar weer v66r op bet pad~
waarop gjj licbt ziet, en wij zullen u volgen!"

En Paul Kruger liep weer v66r, en bewaarde zon yolk voor een
stap, die beillooze gevolgen zou bebben gehad.

Bestudeer tach eens bet gelaat van dien man daar v66r u; op
die verhevenbeid; sprekende tot bet volk!

Ontembare geestkracht, grenzenlooze onverschrokkenbeid,
bewonderenswaardige zelfbebeersching, onwrikbare volharding
en zeldzame scherpzinnigheid, ze spreken uit dit stevig, breed.
schiinbaar hard gelaat. Oat is Paul Kruger.

Onbuigzaam, dat Is bij, waar het de vrijheid geldt van zijn
volk; onbuigzaam als weleer Cromwell, de koning der Britsche
rondkoppen. Doch daarbij scherpzinnig en schrander als weinig
anderen.

Ze 1ijn:t~n hem niet, dezen zoon der wildernis. Hij kent de
grepen en knepen der staatsmanskunst, en met vossenlistigheid
weet bij bet looze, verraderliike net te ontkomen.

Tegenover de meest geslepen staatslui van :Europa heeft hii
gezeten, de eenvoudige man, die slecbts met moeite kan schrii
ven, en Wi keek hen in de kaarten. Doch zijn effen gelaat ver
ried het niet; sIechts een fijn, schier onmerkbaar lachje speelde
dan om zijn lippen. .

Thans is dat fijn, ironisch lachie echter niet zichtbaar: een
wolke van ontroering gaat over zijn gelaat.

Hij beho,ort tot die heiden, door Ood verkoren tot voormannen
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des volks. Deze mannen beseffen echter de volle zwaarte der
verantwoordeIijkheid, die op hun schouders wordt gelegd. en
Paul Kruger voelt ze ook.

Van daar die wolke van ontroering over zijn manneliik gelaat.
Hij zal dat kleine, zwakke, aemechtige Boerenvolk uitlelden

uit de kluisters der Engelsche gevangenschap, en het brengen
als eene andere Mozes in het Kanaan der vrijheld. :En dit moe
dige hart, dat nooit heeft gebeefd, deinst terug bij het gezicht der
rookende bloedplassen, waar de tocht doorheen zal gaan.

Doch hii sterkt zich in zijn God.
Daar Iigt het geheim van zijn kracht.
Scheur dat Oodsvertrouwen uit zijn ziel, en ge ·snijdt de lok

ken af van dezen Afrikaanschen Simson!
Diep buigt hii voor zijn God in het stof, en daarom zal hij den

vrijen nek voor :Engeland niet buigen - noolt en nimmer I
De kommandant-generaal Piet Joubert, die straks de Boeren

zal aanvoeren in den heldenstrijd voor vrijheld en recht, heeft
gezegd: "Engeland is machtig, maar Ood is almachtig" - Paul
Kruger zeit er Amen Ope

En hoor nu het sobere, maar van manneliike kracht doortin
telde woord, waarmede hij te Paardekraal den buitengewonen
Volksraad 1) opent, en - den oorIOg inluidt:

),Edel Achtbare Voorzitter en Leden van den Volksraad I
"Ik: sta hier voor uw aangezicht, geroepen door het Volk. In

die stem van het Volk heb ik gehoord de stem van God, den
Koning der Volken, en Ik gehoorzaam. Ik heh niet gedacht aan
miin eigen bekwaamheid, maar ik doe, wat mijn hand vindt om
te doen••••

"flier sta ik: ik kan niet anders; God helpe mij!
"flet is niet noodig, een lange toespraak te houden. Uwe werk

zaamheden zijn noodig, om de Regeering spoedig In ~taat te,
stellen, het land volgens de Orondwet te besturen, en daartoe uit
te voeren den wensch van het Yolk, zooals die in de besluiten
van 15 December 1879 zijn uitgesproken.

.,Ik heb in zoover gedaan, wat de wet van mij verwacht. maar
nu is het oogenblik gekomen voor den :Edel Achtbaren Volks
raad, om verdere voorziening te maken voor het Bestuur des

1) Maandag 13 December 1880.
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lands. Ik heb de eer u voor te stellen, dit Bestuur voorloopiJr op
te dragen aan een Driemanschap.

"Ik wil u herinneren, dat de zaak van het land. hoewel zeer
ernstig, toch volkomen wettig Is. lIet Volk beeft noolt den weg
der wet verlaten, heeft na de annexatie geprotesteerd, zich lijde
Iijk verzet, en zou misschien nog andere vreedzame mlddelen
hebben verkozen, ware het niet, dat de engelsche autoriteit in
Pretoria dit onmogeIijk had gemaakt.

"lIet recht der volken is aan onze zijde, en hoe zwak wij zijn,
onze God is een rechtvaardig God!

"Mijne lieeren! De lIeere zegene uwe werkzaamheden en be
scherme ons Vaderland!"

Z66 sprak Paul Kruger.
Klonk het niet als een gebed?
lIet antwoord van d~n Volksraad bij monde van zijn voorzit

ter Bodenstein was van deze aanspraak de heldere. vastberaden
weerklank.

lIet luldde als voigt:

"Hoog Edele Heer en Heeren!

Wij" hebben de aanspraak van Z. H. Ed. den Vice-President
met een warm gevoel van dankbaarheid vemomen, omdat Z. li.
Ed. den mood heeft gehad, in dit moeiIijk oogenblik. in naam
van het Volk, de wet in hand'en te nemen. Nooit zal het Volk der
Zuid-Afrikaansche Republiek vergeten, dat Gij - toen de nood
op het hoogste was gestegen - onder het gevaar eener viiande
liike macht, hoot gezegd: "liier sta ik, ik kan nlet anders. God
helpe mij!"

Evenmfn zal het Volk bet werk van het Comit~ vergeten. dat
gedurende de laatste vier jaren onzer onderdrukklng werkzaam
en waakzaam was voor de belangen van ons Volk. En wij zijn
hier met u en met ons Volk bereid, am ons leven --- tot den
laatsten man - te offeren voor de onafhankeIijkheid van ons
dierbaar Vaderland.•.."

Zoo sprak de Voorzitter.
En de schfldleeuw van het kleine maar dappere Boerenvolk

zou zijn ijzeren klulsters breken.......
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IX.. ffN STRIJDBAAR GfSLACtIT.

Op zijn vluggen moorkop gezeten, jaagt een eenzaam ruiter
over de onafzienbare golvende grasvelden der Transvaal. Oister
is hij met zijn kameraden van Paardekraal vertrokken, en
den gepasseerden nacht heeft hij met hen bij een kennis ges}apen.
liet ongeduld pakte hem echter, en toen de anderen nog sliepen,
heeft hii, Jan Kloppers, zijn klepper gezadeld.

liij liet een boodschap achter, dat hij Diet langer kon wachten,
en v6ar het schemeren van den dageraad zette hii den tocht
aileen voort.

De morgenwind streelt zijn wangen, en vroolijk hinnikt de
moorkop. De ruiter heeft hem den teugel los over den nek ge
worpen, en regeert hem door een druk van zijn knieen.

Over zijn schouder hang! de keurige tweelooper, en over de
borst de bandelier met de scherpe patronen.

"Toe, Moorkop," zegt hij in zijn alleenspraak: "toe. voor
uit ••. ~ Jij moogt ntee in den oorlog, hoor - m~t jouw baas!
Dat spreekt van zelf..•. Wat zullen wij op die Roodbaaties
schieten..•• Vader gaat ook mee - natuurlijk! En wat zal
kapitein Raaff op zijn blekken schotel slaan., .• !"
, liij lacht van pleizier. En de snelle moorkop rept zich. en
suizend nat het over de goIvende vlakte.

"Herman lioogerhuis gaat ook mee - wis en vast f Een flinke
kerel, die lierman, maar 't schieten moet hij nog leeren. Enfin,
dat leert men van zelf, als men op de Roodbaaties mikt.•.• 't Is
anders toch maar een naar ding,,zoo op ie evenmensch te schie
ten - 't is verschrikkeliik!" Maar wat is er aan te doen?

"En Kees Batter gaat oak mee. Hij heeft het al gezegd. Nu,
hij zou ook geen ware Afdkaner zUn, als hii niet meeging.
't Spijt me, dat ik verleden week zoo'n standje met hem heb ge
had, maar dat moet vergeten zijn. Hij Is sedert dien tijd meer
dan vriendeliik - 't Is een beste kerel.•.•

"Maar iij, kleine Arie, jij kunt niet mee, hoor! Daar is geen
kwestie van. Oij ziit nog geen dertien iaar - kinderen kunnen
we bij 't vechten niet gebruiken. 't Is werkelijk geen klndersIlel
- 't zal bloed kosten.•.•

,,'t Is tach een ernstig ding, zoo'n oorlOg! Daar komt zoo'n
born voor je voeten lIleerploffen en slaat Je in gruizelementen..••
Dan ben je zoo maar in de groote, vreeselijke eeuwigheid.
Jan...•
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"Vader is niet bang om te sterven, maar ik weI, dat is waar.
Doch voor de :Engelschen ben ik niet bang; dat is ook waar,- Wij
strijden vOOl een rechtvaardige zaak, en we winnen 't zeker.
Onze dappere Paul Kruger zeide: "Slechts over onze lijken krij
gen zij onze vlag," maar zoo'n vaart zal 't nlet loopen. We gaan
achter de klippen liggen, en zullen ze schieten als boschdui-
ven .•.•

,,'t Is mlserabel, dat we geen kanonnen hebben, maar daar is
nu heelemaal niks aan te doen, en we zullen 't ook zonder
kanonnen klaar spelen, he, Moorkop?"

liii sloeg den klepper op den bllnkenden hals en zich vaster
in het zadel zettend greep hij den teugel. liii scheen den blanken
loop der Engelsche kanonnen reeds te zien, wijd in de verte.

"Voorult, Moorkop," rlep hij: "vooruit I Wij zullen ze schieten
als boschdulven, hoera I"

Dirk Kloppers zat met eenige vrienden juist aan de koffle
tafel, toen Jan, van het hoofd tot de voeten met een zware laag
stof bedekt, naar binnen stool.

De Boeren sprongen bij zijn verschijning overeind, en met
strakke gezlchten staarden zij op den pas gekomene.

"Welke tijding brengt ge?" vroeg Dirk Kloppers: "oorlO2' of
onderwerping?"

"QorlOg en vrijheid!" riep de jonge man met gloeiende wan
gen. "De Republiek is door het yolk in haar rechten hersteld, en
van het gouvernementskantoor te Heidelberg wappert vandaag
onze Vierkleur."

.,God zij geloofd," rlepen de Boeren, maar de grijze Voortrek
ker vroeg: "Was er eensgezindheid onder ons volk?"

"Die vijfduizend Boeren te Paardekraal voelden zich als een
volk van broeders. 'Nooit, n66it heeft er g;rootere eendracht
geheerscht."

Toen riep ook de grijze Voortrekker, maar krachtlger nog dan
de anderen: "God zij geloofd - Hij heeft onze gebeden -ver
hoard!"

"Laat er nu komen wat er wIl - wij ziin sterk door ooze een
dracht," liet hij er op volgen.

:Er heerschte een oogenblik zwijgen. Ieder was met zijn eigen
gedachten vervuld.

Jan ontdeed zlch van geweer en bandelier, trok het wambuis
uit en zette zlch aan tafel.
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Zijn zorgende moeder kwam reeds aandragen met brood en
vleesch en schonk hem een dampende kop koffie in.

Peinzend staarde de vader door de kleine ruiten naar buiten;
naar de schemerende heuvelen in de verte.

.,Vandaag wordt onze vlag geheschen te Heidelberg." zeide
hij meer tot zichzelven dan tot de anderen, "vandaag, den 16den
December, dat is de Dingaansdag; de dag, waarop ik twee-en
veertig iaar geleden bij de Bloedrivier medestreed tegen het
Kaffergeweld. 't Is dezelfde datum; 't is een beschikking des
Heeren. Toen:1) werd ons volksbestaan gered tegenover de
Zoeloe's, en heden wordt ze gehandhaafd tegenover :Engeland."

Hij liep op en neer, met snellen, veerkrachtigen tred; hij
scheen viif en twintig jaar ionger. Zijn blauwe oogen begonnen
te schitteren, en bleven hangen aan den blanken loop van zijn
Henri-Martini-geweer, daar tegen den muur.

Zijn vrouw raadde zijn gedachten.
"Wanneer trek ie in den oorIog?"
"Overmorgen," antwoordde hij - "is ie dat te vroeg, An-

neke?"
"Neen," was haar kalm antwoord; "ik dacht het wei."
"Het kan een bloedige oorIog worden," zeide Wi nadenkend.
"Dat weet ik," antwoordde zij.
"En als wij Boeren sneuvelen in den strijd, Anneke?"
"Dan" - zeide zij, "dan - zeg Dirk, hoe heette de Iiaarlem

sche ook nog, die de vrouwen aanvoerde in den strijd tegen de
Spanioolen?"

"Kenau Simon Hasselaar."
"Ooed," zeide zij: "dan volgen wij vrouwen het voetspoor van

Kenau Simon Hasselaar. Sterven moeten wij tach - dan is het
beter in den strijd voor vriiheid en recht op het ruime veld. on
der het moordende lood van den vijand, dan als slaven op onze
slaapstede.»

Zij zeide dit op kalmen, bedaarden toan, en het oog van den
grijzen Voortrekker rustte met welbehagen op zijn vrouw.

"Zoolang onze vrouwen door zulke gedachten zijn bezield,"
zeide hij: "is onze Republiek onoverwinnelijk."

"En jullie trekt natuurlijk cok met het kommando op?" glng
Wi voort, zich tot de andere aanwezigen wendend.

"Ja," riepen ze: "hoe eerder hoe liever!"

1) 16 December 1838.
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Slechts ~~n man stemde met dat geroep niet in, en schudde
treurig het boofd.

,.Ik kan niet meegaan," zeide hij, en hij hief zijn beide tot
stompen verschrompelde handen omhOOg.

"Ik weet het," antwoordde Kloppers. "Sinds ge door die nood
lottige buskruitontploffing zijt getroffen, kunt ge geen wapens
meer hanteeren. Maar Je zonen kunnen Je plaats innemen. neef
Piet."

"Dat zullen zel" antwoordde de verminkte. ,,AIle zeven! En'
zij zulh;n hun man staan; daar sta ik borg voor I"

"Dat weten we," riepen de Booren.
:Eenige uren later kwamen de leeuwenjager. Herman lIooger

huis en Kees Botter aan.
"Nu zullen we de Roodbaatjes raken, Oom," zeide Kees Botter.
"Ja, jongen, met Oods hulp hopen we dat te doen." ant

woordde de aangesprokene.
..:En ik ga oak mee, Kloppers," riep lIerman Hoogerhuis op

moedigen toone
"Kom," zei de Voortrekker vroolijk, den Hollander harteliik

de hand schuddend: "dat doet me goed. Dat is het oud-Hol
landsche bloed, dat zich niet kan verloochenen. Wij zijn loten
uit ~~n starn, Herman."

Nu trad de jonge Arie in den kring.
Hij kwam zoo pas van het veld, van de kudde. en zijn zuster:

de blinde Lena, had hem het groote nieuws reeds medege
deeld.

Maar het nieuws had hem opgewonden, en zich tot den ouden
Kloppers wendend, zeide hij met smeekende stem: "Mag ik ook
mee, grootvader?"

"Waarheen, jongen?" vroe~ deze.
..WeI, in den oorlOg, grootvader."
"Neen, mijn jongen," zeide Kloppers, en hij schudde zijn grijze

'Iokken; "gij blijff bij je grootmoeder en zuster."
"Waarom?"
..Omdat ge nog een kind zijt," hemam Kloppers op emstlgen

toone
..Ik ben geen kind meer," zelde de jongen met een gekwetst

gevoeI van eigenwaarde.
"Jawel Arie, gij zijt nog een kind," hemam de oude Kloppers.

op beslisten maar vriendelliken toone
"Ik ben ruim dertien Jaar; dat vergeet ge, grootvader."
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De jonge Arie zeide dit vol ijver, in groote opwinding. maar
zijn grootvader was niet van zijn stuk te brengen.

"Later," zeide hii: "later! Dan moogt ge mee!"
en hij lachte, terwijl hij dit zeide.
Maar zijn kleinzoon lachte niet.
"Neen, niet later," zeide de jongen hartstochtelijk: "niet later!

Laat me nn meegaan!"
:En hoe onvermurwbaar het hart van den ouden Kloppers

scheen, te dringender werd de jongen in zijn vragen.
liij bad, hij smeekte - hij wierp zich aan de voeten van den

grijzen Voortrekker.
"Sta op!" zei de Voortrekker. zelf geschokt.
"Neen," zeide hij: "ik sta niet OPt tenzij ik mee mag in den

oortOg."
AI de hartstochtelijkheld, die diep verscholen ligt in het hart

van den Afrikaanschen Boer, kwam bij dit Transvaalsche kind
tot een plotselinge, heftige uitbarsting.

"Sta op,n zei de Voortrekker nog eens: "dat kan ik niet aan...
zien. Oe zegt, dat ge geen kind meer zijt? Wei aan. ik: zal je
OP de proef stellen. Het paard, waarmee ge in den oorlog zult
trekken, en het geweer, waarmee ge in den ooriog zult schieten,
moet ge eerst op den :Engelschman veroveren - dan moogt ge
moo in den ooriOg!"

"Ooed," zei de jongen, overeind riizend en de heete tranen
uit de. oogen wisschend= "de voorwaarde is niet al te zwaar."

X'. DE VeRRADER OETEEKEND.

"Oom Jan, waar Is Kees gebleven, Kees Batter?" vroeg de
blinde l.ena.

..Kees? Waarom vraag ie dat?"
"Ik' hoor zijn stem niet, oom Jan."
..Wei. hij Is zoo even de deur uitgegaan!'
"In welke richting?" vroe~ Lena.
"In welke richting? Jij wordt een nieuwsgierig nest, Leentje,"

.schertste Jan Kloppers; "daar heb iij nlks mee te maken."
"Toe, zeg het mij I"~ zeide 'Ze dringend.
"Ik weet het niet. nichtie, maar maak ie maar niet ongerustr

Kees zal niet zoo gauw verongelukken."
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,,'t Is te hopen," zeide ze op een eigen toon, maar nog dringen
der dan zooeven smeekte zij: "Oa even kiikett!"

.,Is de zaak: van zoo'n gewicht?" vroeg hij verwonderd.

..Dat weet ik'niet," zeide ze, "maar laat Kees in geen geval iets
merken."

Jan ging nu naar buiten, en terugkomend zeide hij: "Kees
wandelt naar het bosch. Wat hij in dat bosch heeft te maken,
begrijp ik niet."

.,En ik evenmin," antwoordde het blinde kind.
Doch meer zeide ze niet.
Kees Botter was intusschen spoedig terug.
"Wat had je daar tach in dat bosch te maken?" vroeg Jan.
"Wie?" zeide' Kees.
"WeI jij!"
,,0, ik heb daar op wild geloerd," zeide Kees.
.,En ge gingt zonder geweer?"
.,Wie zegt dat?" vroeg Kees.
"Wei ik -," zeide Jan; "ik heb je nagekeken."
,,'t Is waar ook," antwoordde Kees; "ik had in de haast het

geweer vergeten."
.,Z66!" zeide Jan, maar Lena, die dit gesprek woord voar

woord had gehoord, dacht er het hare van.
.,Twee maal," zeide ze tot zichzelve: "heeft hij vandaag de bij

ons op bezoek zijnde buren er aan herinnerd, dat het reeds laat
was; driemaal heeft hij aan Orootvader gevraagd, wanneer en
hoe laat Wi naar het oorlogsterrein denkt te vertrekken; vier
maal heeft hij naar den koers gevraagd, dien Orootvader denkt
in te slaan. En wat heeft hij in 't·bosch te maken? liet ligt in
de richting van het Engelsche kamp - misschien heeft hij op
een afgesproken plaats een brief neergelegd - ik denk er het
mijne van."

In drukke beslommeringen was de dag ten einde gespoed. tlet
was reeds laat, toen men zich ter ruste zou begeven. doch Kees
Botter zou nog een Iuchtje scheppen. Hij yond het zoo benauwd
"in huis.

Toen hij buiten de deur was, naderde Lena in heftige ge
moedsbeweging Jan Kloppers, haar oom.

•,Ik ga nog even naar 't bosch," fluisterde ze. "Blijf ik: te lang
weg, dan kunt ge mij in die richting zoeken."
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De jonge Boer keek haar aan met verbaasden bilk; al te raad
selaehtig klonken haar woorden•

.,Ik begrijp je niet," zeide hij, en hij kook haar in haar vrieIl-
delijk maar thans verstrakt gelaat.

"Ik kan het u thans niet uitleggen, oom."
.,En ik' wil het weten," zeide hij.
Besluiteloos stond zij v66r h~.
"Laat me door!" zeide ze, dringender nog dan zooeveD. "Er

hangt zooveel, er hangt missehien alles van at"
liare stem beefde van innerliiken angst, doch met klimmende

verbazing nam Jan Kloppers haar Ope
"lioe meer er van afhangt, hoe minder ik zin heb, je aileen te

laten gaan. Ais jou een ongeluk overkwam, zou ik het mij nooit
vergeven, dat ik je in den laten avond aIleen, onvergezeld had
laten gaan."

Radeloos Wrong het blinde meisje haar handen.
"Zeg het mij," sprak hij op gebiedenden toon: "waarom je

gaat. Ik zal 't niet verkiappen."
Er was geen andere uitweg; zij moosf het zeggen.
"Nu dan," zeide ze: "ik: zal u mijn geheimen toevertrouwen."
En in korte, haastige, afgebroken woorden, met horten en stoo-

ten deeIde zij haar gedaehten en vermoedens moo.
Maar reeds voordat zij was uitgesproken, helderde het gelaat

van den jongen Boer Ope
fijj sehaterlaehte.
"AIs 't anders niet is," meende hij: "dan zal 't weI losloopen.

Kees Batter een verrader - boe korn ie er aan! Maar ga maar
- nu ben ik gerust Ten minste als ie het pad kunt vinden."

"Ik heb het al zoo dikwijis geloopen."
"Ja," zeide hij, "dat is waar."
,,:En als ik te lang weg blijf zal u me dan zoeken?"
"Natuurlijk zal ik dat doeD, Leentje, maar 't zal Diet noodig

zijn."
liet was volle maan; Lena wist het. En om zieh niet te ver

raden, sloop zij meer dan zij ging het voetpad uit.
Soms tastte zij naar het gras, ter weerszijden van het pad. om

op het reehte spoor te bliiven.
Nu ving haar seherp gehool." het geluid op van een zieh ver

wiiderenden voetstap - dat moest Kees Botter zijn.
liij was het ook.
Drie keeren hield het geluid van den voe~stap Ope Telken male

ne Scherpschutters. 6
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bleef Botter behoedzaam, lulsterend staan, maar geen onraad
bespeurend, ging hii weer voort.

Eindeliik was het bosch bereikt.
Lena hoorde het aan het ruischen van het loover, en zij voelde

het aan de verdorde bladeren op den grond.
Daar knakte het in hare onmlddellijke ,nabijheld tusschen het

struikgew-as.
Argwanend keerde Botter zlch om, en hij begaf zich In de

richting der blinde. Zij kon het duidelijk hooren aan het naderen
van zijn stap. .

Zij drukte zich tegen de struiken aan, en legde de hand op de
borst ~ bevreesd, dat het bonzen van haar hart haar zou ver
raden.

Rakelings ging de jonge Afrikaner langs haar heen.
Maar hii zag haar niet, want het licht der maan werd julst

onderschept door een donkere nachtwolk, en de duisternis werd
DOg verzwaard door het gebladerte, dat zlch welfde boven het
voetpad.

"Een springbok moet hier voorbij gekomen zijn," zeide hil, zlch
geruststellend.

Dat was inderdaad het gevat: Een sprlngbok had zich door het
struikgewas een uitweg·gebaand.

Met versnelde passen spoedde Batter nu voort, en spoedig was
het open terrein hereikt, waar de beide wel-bekende Engelsche
militalren hem met groot ongeduld zaten op te wachten.

,,'t Is ellendig, dat jij altijd zooIang talmt," zei de offlcier op
gemeliiken toon; "men zou hier van verveling dood. gaan."

Maar Kees Botter scheen deze opmerking niet eens te hooren.
"Ik heb hoogst belangrijke berichten, maJoor!" zeide hii op

vroolijken toon.
"Dat de Baeren vandaag hun vaatdoek te Heidelberg zullen

hiischen?" antwoordde de officler; "dat wist ik van morgen
reeds •••• "

,.Ik moet zeggen, dat u vlug van nieuws wordt bediend, ma
joor!"

"Vlugger dan door jou - dat l~ zeker.'"
tlU behoeft nlet dadelijk grof te worden," hernam de prikkeI-

bare Nataller. "Kent u het veldtochtsplan der Boeren?"
De officier schudde het hoofd.
"Dan zallk het u vertellen," zelde Batter.
"Ik ben vandaag van de groote volksvergaderin2' te Paarde-
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kraal terug gekomen met den zoon van miin ouden baas, en ik
weet bet precies. De hoofdmacbt der Boeren zal de passen van
het Drakensgebergte bezetten, om aan generaal Colley. die uit
Natal komt oprukken, den doortocbt te beletten."

"Zii zullen 't niet lang volhouden," zei de oUicier.
"En de rest der Booren zal de :engelsche gamizoenep in de

~ransvaal gaan insluiten.n

"Dus ons kamp ook?" vroeg de officier.
"Natuurlijk - wat anders, majoor?"
"Sapperloot, dat wordt mooi," riep de officier, en hij sloeg zich

op de knie; "dat wordt mooi, sergeant. Met zevenklappers jaag
ik de Boeren de Breede Veertien op - wat zullen ze bollen!"

.,V stelt het zich al te gemakkeliik voor," meende Kees Bot-
ter. "de Boeren loopen niet zoo har~ als u denkt."

"Goed, wij zullen zien; en verder?"
"Ik trek met bet Boeren-kommando mee naar de passen van

bet Drakensgebergte, als u 't goed keurt."
"Ik vind het good," hernam de officier: "want daar zal de be

slissing moeten vallen."
"Die natuurlijk niet twiifelachtig is," liet hij er op volgen.
"En ik boud," ging de Nataller voort: tIde Engelscbe autorltei

ten op de hoogte van de bewegingen en de plannen der Baeren
- maar hoor ik daar niet een verdacht geritsel?"

,,'t Was maar een vlucbtende haas," zel de oude sergeant.
"Ik vind uw voorstel uitstekend." meende de officier op tevre

den toone
,,En heeft u lust, dan kan u overmorgen vroeg nog een dertig

of veertigtal Boeren inrekenen, maioor!"
"Werkeliik, kerel?"
"Werkelijk, majoor. Zij komen mUn ouden baas afhalen, en

trekken met hem naar het oorlogsterreln."
"Dat wordt prachtig," .riep de maioor. ,,oat geeft eenige af

wisseling in dit vervelende nest, dat Transvaal heet. Want ik
ben liever aan den Nijl of aan den Indus - en gij, sergeant?"

"Ik ook," antwoordde de sergeant, en hij draaide aan zijn
grijze snore

"En hoe moeten we 't aanleggen, Botter, om die dertig of veer
tig dappere Boeren te knippen?"

"Dat zal ik u zeggen", antwoordde Botter.
IUj beschreef zeer nauwkeurig den weg, dien de Baeren zoo

den nemen.
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"U legt zich dan met een paar honderd man in hinderlaag~ en
de oveIlrompeling is volkomen."

Maar de officler rlep met de grootste minachtiag: "Met twee
honderd man -- ben Je nu stapelgek, vent? Honderd man ziin
meer dan genoeg."

"Maioor, neem er twee honderd!" herhaalde Botter op na
dmkkeIijken toon.

"Dat zeg ik oak," zel de sergeant, die helmeIijk vreesde. van
de partij te moeten zijn; "dat zeg ik ook; de veelheid schaadt
niet."

"Ik zal er honderdviifpg nemen," antwoordde de officier;
"maar ook geen een meer."

.,De Boeren ziin tegenwoordig .met een wilden, oproerigen
geest bezield," meende Botter•

.,Ik zal er de muiterli wei uitranselen," meende de officier;
"hier, met deze karwats - wil ie rooken, Batter?"

"AIs 't u blieft, maioorl"
De officier, die zelf oak opstak, reikte den Nataller een cigaret

aan.
flU zult wei zoo vriendelijk willen zijn," zeide deze: tIer voor te

zorgen, dat ik overmorgen bij de overrompeling oiet bij ongeluk
word doodgeschoten."

"Nou, dat zou erg jammer zijn," lachte de officier: - "hier
heb je vuurl"

"Dat zou 't ook," meende Botter: "ten minste voor de :Engel
sche belangen. Maar 't is net, alsof ik in de struiken lets ver
dachts hoorde; ik vertrouw het toch niet."

"Dch korn I" zei de officier.
"Ik zeg u - ik vertrouw het niet," herhaalde de wantrouwige

Nataller.
Hij nam een stuk papier nit zijn zak, vouwde het op en stak het

aan met een lucifer.
Met deze flambouw gewapend, speurde hij den omtrek af, en

d.aar - in de verte -
"Daar ligt een boomstam of een mensch," zeide bijr "dat wil

ik weten."
Lena begreep, dat ze was ontdekt. :En al had ze thaos de hel

derste oogen van de wereld gehad, die hadden haar niet meer
kunnen redden.

Botter's scheme blik pad haar onmiddelliik herkend.
•,Sta oP," rlep hij met harde, rowe stem: "wat doe ie hier?"
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Van den eersten schrik bekomen en geen uitweg ziende, stond
zij nu vastberaden Ope

"Wat doe jij hier?" herhaalde Botter.
"Daar heb jij niets mee te maken," antwoordde zij op kordaten

toone
"Speel jij den spion?" vroeg hij.
"Speel jij soms den spion?" was haar antwoord.
.,lieb jij gehoord, wat we hebben besproken?" vroeg hU.
,,En als ik 't heb gehoord, wat zou dat dan?" was haar weder-

vraag. ..
,,AIs je 't hebt gehoord - kom mee!" zeide hlj, en hij sleurde

haar met brutaal geweid naar de open pIek, waar de beide :Bn
geIschen waren.

."Jij hebt het gehoord - je 'hebt alles gehoord: spreek het
eens tegen!" riep hij op groven toone

"Maar ie zult stipte geheimhouding zweren; je zult. Versta
ie me? Ik: zal ie dwingen," riep hij met een vloek.

liij haaide een geladen revolver van onder het vest te voor
schijn; Lena hoorde het knakken van den haan.

Al het bloed was uit haar gezicht geweken, maar zij klemde
.de tanden Oil elkaar en zeide geen woord.

"Zul ie -den mond opendoen, verklikster?" zei de Nataller,
terwiiI hij haar zoo gevoelig in den arm knoop, dat zij een zach
ten kreet van pijn niet kon onderdrukken.

Doch "nu kwam de officier tussch'enbeide; deze marteling
stuitte hem tegen de borst.

"Kom eens hier, meisje," zeide hij: "wie heeft ie gestuurd?"
"Niemand heeft mii gestuurd."
"Heb ie ons gesprek afgeluisterd?"
"Daar antwoord ik niet op."
i'ZOO," zeide hij blijkbaar geprikkeld, en op scherperen toon:

"weet Je ook, tot wien je spreekt?"
"Neen," zeide ze bedaard: "dat weet ik Diet."
,,Kiik mij dan eens good aan!" ging hij voort, terwiil hii den

mantel terugsloeg, en de blinkende knoopen der roode uniform
zichtbaar werden.

.,Ik kan u niet zien, mijnheer," was haar antwoord.
"Me dunkt, de maan schijnt tach helder genoeg."
"Ik ben blind, miinheer."
"Z66,II zei de majoor op langzamen, verbaasden tooD, "z66

- dat is lets anders."
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Maar Kees Batter, zich weer in het gesprek mengend, riep op
wilden, hartstochteliiken toon: "Zul ie zweren? Ik schiet ie dood.
als je niet zweert. lIier, vael deze revolver eensl"

De officier fronste onwillig het voorhoofd.
"Waarom dat gemartel?" vroeg hij. "Wij nernen haar ee~

voudig mee naar ons kamp; dan kan ze geen kwaad stichten."
"Jij zal zweren," brleschte de Nataller.
Iiij duwde den loop van de revolver hard tegen het voorhoofd

van het blinde kind.
"Wit je zweren?" bulderde hij.
"Wat moet zij zweren?" riep een forsche, vreemde stem.
Verrast keken de mannen op; het was de stem van Jan

Kloppers.
lIet lang uitblijven der blinde Lena had hem toch ongerust

gemaakt. fiij had het geweer over den schouder geworpen, en
was met den iongen Arie op pad getrokken.

Thans verschenen beiden OP het open terrein.
"Wat moet zij zweren?" vroeg Jan nog eens, en de Engelsche

militairen met een wantrouwenden bilk opnemend, wendde hij
zich tot Lena.

"Ik moet zweren," zeide zij: "dat ik Kees Botter nlet zal ver..
.raden, ofschoon bij zelf zijn elgen volk verraadt."

"Spreek duideliiker I" riep Kloppers, onder den Indruk dezer
vreeseliike betichting met gedempte stem; "lk begrijp Je niet."

"Ik klaag hem, Kees Botter," zelde Lena: "voor Ood en men..
schen aan, dat hij een spion is der Engelsche regeering. Zoo pas
heeft hij al de gehelmen, die hij van ons veldtochtsplan wist, aan
deze Engelschen verklapt."

"Z66," zeide Jan Kloppers: "z66 J"
Hij was ontzet door deze verschrikkeliike tijdlng. Maar dat

ze waar was, bevestlgden de twee rooele unlformen, daar v66r
hem, en plotseling brak zijn toorn los.

"Z66, zelde hij tot Botter: ,,ben jij zoo diep gezonken? Ben jij
een verrader geworden? Het genadebrood heb je gegeten bii mijn
vader, en is dat de dank?"

Zijn stem was schor van hartstocht; hij was zich zelve Diet.
Met ~6n wistslag sloeg hij den verrader tegen den grand. en

rukte hem de geladen revolver uit de hand.
En ArIe het wapen aanreikend, zelde hij: "fioud dien verrader

In toom en iaag hem bij de gerlngste beweging een kogel door
het hoofd J"



71

.,Waarmee kan Ik de :Engelsche heeren dienen?" ging hij voort.
zich tot den officier wendend.

"Ik wil u even vragen," zel de officler met gebiedende stem:
"of gij op de laatste vergadering te Paardekraal zijt geweest?"

"Ats het ie plelzier kan doen om dat te weten," antwoordde
de jonge Kloppers: "dan zal ik het ie zeg-gen. Ik ben er ge
weest."

"Dan hebt ge tegen het uitdrukkelijk bevel onzer geeerbiedig
de Koningin gehandeld, en moet ik ie als rebel arresteeren."
hernam de officier op strengen toone

••Wanneer arresteeren. miinheer?"
,.OP staanden voet."
nOp staanden voet?" vroeg de Boer.
:Er kwam een spotlach op zijn gelaat. en Wi schudde zlch als

een jonge leeuw, die door de vriie wildemis trekt.
•,Arie," gjng hij voort,op Kees Botter wijzend: "houd dat on

dier In de gaten!"
:En zich tot den officier wendend, zeide hij: "Hier mijnheer,

keten me nu I"
lUi rekte zlch uit tot ziin volle lengte, en ging vlak v66r den

officier staan.
lIij was zeker een halven voet langer dan de Engelschman.
"Sla me nu de :Engelsche boeien om de handenI" sprak hij

tartend.
"Sergeant," beval de offlcier: "pak aan!"
De geroepene was Diet erg op zijn gemak, maar hij kwam toch

naderbii en haalde de handboelen uit den zak.
De Boer kruiste de annen over de borst.
"Moet die ouwe stakkert mij de boeien aanleggen?" spotte hij.

"Het manneke is al bili genoeg, dat hij op zijn beenen kan staan."
"fIier I" rlep de majoot op bevelenden toan, en meteen greep

hij den Afrikaner in de barst. Maar deze sprong achteruit, en
rukte het geweer van den schouder.

"Pas op!" riep Wi met dreigende gebaren - maar nogmaals
kwam er in het tooneel een onverwachte verandering.

Alsof hij uit den grond was opgekomen, zoo plotseling ver
scheen de oude Dirk Kloppers op het open terrein.

Het licht der maan bescheen zijn grijze lokken, en vorschend
glIigen zijn oogen over de merkwaardige groep.

••Wat beteekenen die vreemde uniformen hier, Jan?" vroeg hij.
..Dat beteekent." z~ de aangesprokene, op Kees Hotter wij-
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zend, die nog steeds door de revolver in Arie's harld werd In
bedwang gehouden: ndat die ellendeling daar, dien gij steeds als
uw eigen kind hebt behandeld, een verrader is geworden, en
aan deze fngelsche militairen al de geheimen verklapt, die hij
weet."

.,Wat hebt ge op die zware beschuldiging te antwoorden?"
vroeg de oude Kloppers, zich tot Botter wendend.

lfij vroeg dit op langzamen, onnatuurIijk kalmen toone Maar
onder die kalmte kookte het, en onder die zware wenkhrauwen
begon het onheilspellend te flikkeren.

Batter had die vraag verwacht, en nu het loochenen niet kon
baten, werd hii onbeschoft. En op zijn brutaalsten toon antwoord
de hij: "Nu ja, ik heb de geheimen verklapt; in het belang der
Boeren zelf. Ze zijn verloren, als ze tegen de Engelschen mooten
vechten, en hoe sneller de oorlOg afloopt, hoe minder Boeren..
bloed er zal vergoten worden. Ik ben thans in een scheeve po
sitle, maar later zult gij mij nog komen bedanken."

"Dat denk ik oak," zeide Jan met een schamperen lach.
Botter was Intusschen overeind gerezen, en Arie keek zijn

grootvader aan.
"Zal Ik -", zei de jongen; "zal ik?"
Maar de oude Kloppers schudde het hoofd. Hij drukte d'en

loop van de revolver zwijgend naar beneden.
Er volgde een korte pauze, en de Engelsche majoor wachtte

met klimmende verbazing de -ontknooping.
N6g bewaarde de oude Kloppers zijn kalmte, maar zijn zoon

had er een voorgevoel van~ dat er lets verschrikkeliiks gebeu
ren Zou.

"Hebt ge nog iets meer te zeggen, Kees Botter?" vroeg de oude
Transvaler.

uNeen," zei de aangesprokene zoo onverschiUig mogemk;
'"voorlooplg niet."

Maar toen hii den grijzen Voortrekker in de oogen keek, ging
er toch een rilling door zijn leden. fiij verzamelde echter nog
eens al zijn moed bij elkaar, en zeide, met een volkomen mls
Iukte poging, om een grap te uiten: "Me dunkt. ik kan me nu
weI verwiideren - 't is hier nog al tochtig in de avondlucht."

"En waai wU je heen?'" vroeg Kloppers.
"Naar jouw huis niet, ouwe," zel de verrader op zijn brutalen

toon van zoo even.
"Orootvader, wees voorzlchtig!" smeekte het blinde meisje;
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"hij is tot alles in staat. Zoo even dreigde hij, me dood te schie
ten".

"En waarom wau hij je doodschieten, Lena?"
.,Omdat Wi bang was, dat ik zijn verraad zou openbaren."
..Zoo," zei de Voortrekker: "nu weet ik genoeg.'"
"Maar die :Engelsche officier wilde het niet hebben."
"Ooed," zeide Kloppers: "daar zal ik nota van nemen."
Nu wendde hij zlch weer tot Botter.
"Hier I" riep hij op gedempten toan; "tegen den grond!"
"Bliif van mij af," antwoordde de verrader ruw, maar In 't

volgende oogenblik had de Voortrekker hem reeds gegrepen.
"Dat kan ik nlet dulden," riep thans de maioor, die tot nog toe

llideIijk toeschouwer was geweest.
Hij wilde de worstelenden scheiden, maar Jan legde op het

hoofd van den :Engelschman aan en riep: "Raak mijn vader nlet
aan, of ik schlet ie neerI"

Doch reeds had de Voortrekker den verrader met zijn reuzen
kracht tegen den grond gesmakt.

Beslulteloos stond de maioor er naast, en In zijn nabijheid met
den vinger aan den trekker van het geweer, stond de jonge Jan.

Botter echter tastte naar zijn mes en vond het. Doch den
ouden Kloppers was ooze beweglng nlet ontgaan; den arm van
zijn tegenpartij grijpend, ontworstelde hij hem het wapen, en
wlerp het wijd het bosch in.

"Arle," zelde hij: "haal mij een scherpen doomtak!"
Arie haalde er een: zoo hard als staal. De grijze Voortrekker

vatte hem stevl'g in zijn sterke wist.
~,Nu ga ik met ie afrekenen," zelde hij, terwiil hij den verrader

de knie op de borst zette. Zijn stem was kalm, maar zij was
vreeselijk in haar kalmte.

"Ik klaag Je aan, Kees Botter, dat gij de gastvriiheld hebt ge
schonden, dat gij een blind meisje met den dood hebt bedreigd,
en dat gij uw vaderland hebt verraden. Om uws vaders w1L die
een oprechte Afrikaner was, zal ik u niet overleveren aan onze
wettige Regeering, die u zeker tot den kogel zou veroordeelen.
maar teekenen zal ik u, opdat vriend en viiand wete, wie Kees
Botter is.

"Dit is voor den schender der gastvrijheld," ging hij voort met
bliksemend oog en vreeselijke stem, terwiil de roede met de harde,
scherpe doornen door de Iucht suisde; "en dit is voor den beul
van blinde kinderen. en dlt voor den verrader van zijn volk I"
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Ode keeren, kruiselings gingen de slagen over het gelaat van
den verrader. Hij gilde van pijn, van schaamte en woede; het
bloed gudste van zijn gelaat.

"En ga uu uit miin cogen, ellendeling, en bid God, dat Hij uw
zonden moge vergevenI" dep de Voortrekker.

Met een ruk had hij hem overeind, en slingerde hem wijd weg,
zooais men een giftige adder wijd wegslingert ••••

"Wij hebben hier niets meer te doen," meende de sergeant op
schuchteren toone

"Dat denk ik ook niett" zei de oude Voortrekker. "Wist ik,
-dat de viiandeliikheden reeds waren begonnen, dan zou Jk u bei
den mede nemen ats mijne gevangen~n. Maar ik weet het nlet;
daarom kunt ge gaan."

En hij maakte een waarliik majestueuse beweging met zijn
hand.

"Komt," zelde hij, zich vervolgens tot zijn huisgenooten wen
<lend; "wij. gaan huistoe I"
. En zich omkeerend, verdween hij. met hen In de duisternis van
het bosch.

Met een van woede verwrongen gelaat staarde -Botter hem na,
en met een vreeseliiken vloek brulde'hii: "Die Dirk Kloppers, die
beul - sterven zal hij door miine hand!"

Met de Engelschen ging hij naar hun kamp - waar zou hij
anders heen?

De majoor en de sergeant hadden echter ieder hun eigen
gedachten, en zwijgend sprongen zij op' hun paarden, die op
eenigen afstand waren vast gebonden. .

"Als de andere Baeren van dat slag zlin," zel de officler
nadenkelijk, en hii wees met den Yinger achteruit: "dan ziin we
nag niet zoo gauw klaar met het zaakie."

.,Ze schijnen door den duivel bezeten," antwoord'de de ser
geant, en hij draaide zenuwachtlg aan zijn grijze knevels.

Oak Arie had zijn eigen gedachten.
"Wat een mooie gelegenheid was het geweest," dacht hij bij

zichzeIve: "om een Engeisch paard en een Engeisch wapen
machtig te worden, maar die kans Is vandaag verkeken."

Vol vreeze was het blinde meisje.
"Ach Orootvader," zuchtte zij: "die Botter zal zich v·reeselijk

op u wreken." .
Maar hij schudde ziin grijze lokken en antwoordde: "De Heere,
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die mii beeft bewaard voor den assegaai van den Kaffer. voor
den kogel van den Engelschman en voor den klauw van het wild
gedierte, Is machtig genoeg, mij ook te bewaren voor den zwak
ken arm van dien knaap."

"Maar gij hebt ie gedragen als een heldin," liet hij er op vol
gen, en hii legde zijn hand liefdevol op haar hoofd.

En met snelleren stap schreed hij, de blinde Lena aan de hand
en Jan en Arie achter zich, naar de eenzame hoeve, waar zijn
vrouw de.komenden met pijnlijk ongeduld verbeidde.

Xt BET AFSCHEID.

't Is nog nacht, doch In het Oosten beglnt bet te schemeren.
En helder blinkt de morgenster boven de eenzame woning van
Dirk Kloppers.

In het achterhuis, in den stal heerscht groote beweging. Deu
ren worden dicht en opengeslagen; luid blaffen de groote waak
honden, en slaapdronken Kaffers zijn bezig, bij het sombere
schijnsel van een vetkaars, vastgezet In een gedeukte, blikken
lantaam, eenige rijpaarden naar buiten te lelden.

In het voorvertrek, aan de eikenhouten tafel, zit het huisgezm
van Dirk Kloppers aan het ontbijt.

In den hoek staan een viertal geweren, en daamaast, op een
bruingeverfde kist, zijn eenige bandelieren neergelegd.

Tegenover Dirk Kloppers zit, met de olielamp tusschenbeide,
zijn huisvrouw. Naast den huisvader heeft zijn vriend,. de leeu
wenjager, zwijgend PIaats genomen. En In de schaduw zltten
Jan, Arie, Lena en Herman Hoogerhuis.

Er wordt weinig gesproken. Ie4er is met zijn eigen, emstige
gedachten vervuld, en zelfs de oogen van den Hollander staan
droef en weemoedig. Als een berg drukt het naderend afscheid
op aller gemoed.

Thans neemt de oude K10ppers den zwaren, met koperen be..
slag belegden Staten-Bijbel en leest met langzame. duideliike
maar bewogen stem:

"Een lied HamAaloth.
"Die op den Beere vertrouwen, zijn als de berg Zion, die met

wankelt, maar bliift in eeuwigheid.
"Rondom Jeruzalem zijn bergen; alzoo Is de Heere rondom

Zijn volk, van nu aan tot in der eeuwigheid.
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"Want de scepter der goddeloosheid zal niet rusten op het lot
der rechtvaardigen, opdat de rechtvaardigen hupne handen nlet
uitstrekken tot onrecht.

"Jleere! doe den gooden weI, en dengenen, die oprecht zijn in
hunne harten.

"Maar die zich neigen tot hunne kromme wegen, die zal de
Heere weg doen gaah met de werken der ongerechtigheid. Vrede
zal over Israel zijn!" 1)

:En hoor, nu zingen zij:

"Ik zet mUn treden In uw spoor,
Opdat mijrn voet niet uit zou glijden;
wn mij voor struikelen bevriiden,

:en ga mij, met uw heillicht voor.
Ik roop U aan; 'k blijf op U wachten.

Omdat 0', 0 Oodl mij altoos redt;
Ai luister dan naar mijn gebed,

:En neig Uw ooren tot mijD klaehten!" J)

De kleine gemeente knielt neer, en de huisvader gaat voor in
het gebed. tlet Is een kraehtig, aangrijpend gebed.

In dit gebed smookt de grijze Voortrekker, met beliidenis van
de sehulden en zqnden des volks, dat de Almaehtige de wapenen
der Boeren moge zegenen; dat Hij, nu de weerbare mannen naar
het oorlogsveld trekkeD, zieh, als de bergen rondom Jeruzalem;
moge legeren rondom de aehterblijvende vrouwen en kinde-
ren; dat tlij den strik moge breken, waarin zij gevangen zitten,
en dat zij met gejuleh mogen wederkeeren uit den strijd I

Hij bidt ook voor de vijanden van zij.n volk, en hij smookt zijn
God, dat Hij hen om Christus wil een inzien moge geven in het
groote kwaad, dat zij bedriiven, door een klein volk op het hart
te trappen, opdat de zware bloedsehuld, die zij over hun zlelen
gaan halen, hen niet vertere, hen noch hunne kinderen I

Lodewiik Jansen, Kloppers' zwager, zou dat niet hebben ge
daan: bidden voor den :Engelsehman.

"Wat," zou hij hebben gezegd, "zal ik bidden voor den :En
gelsehman? Neen, dat doe ik nooitl Roepen Engelands opgereah..
tigheden niet tot God om wraak:? Komt het niet met paarden en

1) Psalm 125.
2) Psalm 17: 3.
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wagenen en kanonnen, om ons Yolk te knechten? Wordt de
man niet uit de armen van zijn vrouw, en de zoon niet uit de

I armen zijner moeder gerukt, om neergelegd te worden door het
~gelsche lood? :En zijn de :Engelsche agenten niet reeds bezig,
om de honderdduizenden Kaffers in de Transvaal op te ruien?
:En zijn die Kaffers, sterk door :Engelands geheimen steun. niet
van plan, om bij de eerste nederlaag der Boeren hun achter
gebleven vrouwen en kinderen a8lIl de assegaai te rijgen?

Zou hij voor deze menschen bidden, die Christenen, heeten,
maar dOQr Heidenen worden beschaamd? Neen, waarIijk niet!
lIet vuur des hemels zou Wi over hunne hoofden willen imoepen
en de wraak des Almachtigen.•.•

Doch Kloppers is milder dan Lodewijk Jansen. lIii is even
kloek in" het veld als laatstgenoemde, en de scherpste doomtak
is hem niet te scherp, om er een verrader mee te tuchtigen. maar
hij placht te zeggen: "Jezus is voor mij, toen ik. Zijn vijand was,
iIi den dood °gegaan - zou ik dan niet voor miin vijanden
bidden?

Er is niemand van het gezelschap, die het gebed van den ouden
Kloppers harteliiker nabidt dan de blinde Lena. Zij kan voor het
Yolk dat zij liefheeft, zoo weinig doen, doch met haar blinde
oogen grijpt zij het machtigste wapen .:t.. het gebed.

Nu worden de laatste toebereidselen voor den tocht gereed
gemaakt; de bandelier gevuld met scherpe patronen, het zakje
van bokkevel vol geladen met gemalen koffie, en biltong nach
tabak vergeten.

De Kaffers brengen de paarden voor; Columbus houdt den
moorkop, die driftig op de stalen stang bijt, bij den teugel.

De lamp wordt uitgeblazen; reeds valt het matte schiinsel der
morgenschemering in het vertrek.

Lena staat op, want zij hoort den snellen hoefslag van vele
paarden. Zij gaat ter zijde staan, in een hoek van het woonver
trek. Het Boerenkommando nadert.

Zij hoort, hoe de ruiters van hun paarden springen; zij hoort
hun manneliiken stap, hun morgengroet, nu zij de woning bin
nentreden. Zij hoort het rinkelen der sporen aan hun laarzen en
net dreunen der geweerkolven, die op den steenen vloer
worden neergezet. Zij hoort het schuifelen der voeten en .het
druk, verward Jgeroep en gepraat van dertig, veertig men
schen.
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.,Zoo - is dat Lena?" vraagt een zware mannenstem in haar
nabijheid. lIet is de kommandant.

•,Nichie", zegt hij; "met je blinde oogen heb ie gewaakt voor
onze veiligheid. Ik weet alles - moge de God van Israel, Die
ook de God der Boeren is, ie een rijk genadeloon gevenl"

Hij druId haar 'harteliik de hand; al de anderen volgen zijn
voorbeeld. Lena staat daar, schuchter en verlegen, het gIoeiend
gezichtje door het lichte, donkerbruine haar als in een Iijst gevat,
doch een heldere glimlach glijdt over haar gelaat, als haar oar
de stem van Leen Blok opvangt.

.,Ach nichie," klaagt Leen, terwiil hij komt aansloffen op zijn
lange veldschoe~n van ongelooid bUffelleer: "In 't holle van den
nacht heeft de wilde Kasper Veen mij nit mijn bed getrommeld.
en zij zeggen, dat ik courage moet hebben, maar ik weet niet.
wat courage is."

Bij trapt met zijn lange veldschoenen droevig op den grond.
"Nou, niehie, het ga ie goed I Ik ga mij offeren voor mijn

vaderland, maar ik zat liever bij mijn schapen.'"
:En de lange Leen sloft naar buiten, naar zijn poney, een kop

pig, bijterig dier met kleine, kwaadaardi8'e oogen.
Lena hoort, boe de drukte vermindert; de voetstappen ver

wiideren 2ich. Zij boort door het thans opengeschoven raam het
ruischen der oude Boerenvlag, het vaarwel van vele stemmen:
"Zoo God wil, tot weerziensl" het kommando van den aanvoer...
der: "Voorwaarts I" en het kletteren der paardehoeven over den
harden grand van het eri.

Tot weerziens - aeh, zij hoopt het ook! Doch terwiil hare
natuurlijke oogen met een ondoordringbaren sluier zijn gesloteq,
.ziin hare andere oogen wijd open, en zij ziet dappere, moedige
krijgers, thans vol kracht en gezondheid, neergestrekt door het
:Engelsche kanon, een spijs voor den zwervenden aasvogel .•••

De leeuwenjager is zoo pas, na een harteliik afscheid genomen
te hebben, met de ruiterschaar vertrokken, maar de andere huis
genooten zijn er nog. Dirk Kloppers koo in het gewoel van
zooeven geen afscheid nemen. Trouwens, Kloppers heeft vlugge
kleppers, en de ruiterschaar zal spoedig zijn ingehaald.

Herman Hoogerhuis staat bUiten, bii de paarden; Lena en Arie
staan naast hem. Dirk Kloppers en zijn zoon Jan zijn nog In de
woning.

Vrouw Kloppers neemt zelf het geweer-van haar man uit den
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hoek, schuift er den kogel in, en reikt het hem over., :En even
als een kleine veertlg jaar geleden 1) zegt zij: "Strijd wakker,
lieve man I"

Zij hangt hem den bandelier over den schouder.
Zij staart hem aan met hare oude oogen, waarin zich hare

ziel en hare groote, trouwe Heide weerspiegelen; zij neemt zijn
verweerd gezicht tusschen hare gerimpelde handen en kust het..•

Maar in de strenge oogen van den grijzen Voortrekker be..
gint het te schemeren, en over zijn gelaat biggelen twee groote
tranen.

"De Heere zij uwe banierI" zegt ze; nHii zij uwe hulp en uw
schild bij dag en bij nachtl"

"Zie ik je hier niet meer terug," zegt hii; "dan hoop ik je in
.dat zalige land te ontmoeten, waar recht en gerechtlgheid zullen
heerschen, en waar God al de tranen uit de oogen zal wegwis..
schen."

Nu zullen wij afscheid nemen, moeder," zegt Jan weemoedig.
Zij zal afscheid nemen van haar zoon, van haar jongsten, van

haar Benjamin.
"Gelooft gij, dat ik je liefheb, miin jongen?';' vraagt ze.
"Ja," zegt hij: "dat geloof ik."
"En gelooft gU, dat mijne liefde zoo groot is, dat ik miin

bloed, druppel voor druppel, voor je zau willen geven, als het
moest?"

"Ja," zegt hii met bewogen stem: "dat geloof ik."
"En kunt gij het nochtans verstaan, dat ik je liever dood aan

mijn voeten zie liggen met het volle schot van den Engelschman
in de borst, dan dat gij de vlag zoudt kussen, die ik haat?"

"Ja," zeg! hij huiverend: "ik versta het!'
"Miin jongen, mijllt lieveling I" reept ze ult: "mijn Iicht en mijn

zonneschiin !"
De volheid der moederlijke teederheid en al het schriinend

zielewee van het afscheid breekt zich baan In dezen kreet, en
van aandoening overweldigd, knielt de jonge man aan den
schoot zijner moeder.

"Geef mij uw zegen, Heve mooder," fluistert hij, en zij ant..
woordt: "Ik kan u geen zegen geven, lieve jongen, maar de
God uwer vaderen, de Oetrouwe en de Almachtige, Die zegene
ul"

1) lie "HeIden van Zuid-Afrika".
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En door haar eigen gevool overstelpt, vat zij hem bij de hand.
en leidt hent naar het kleinekamertje, waar hij als kind heeft
geslapen.

Daar, in dien hoek, bij dien ouden, vermolmden stoel. daar
heeft ze hem leeren knielen: daar heeft zij hem zijn eerste
avondgebed geleerd.

:En daar hebben zij nu ook te zamen gebeden, de oude moeder
en haar Benjamin••••

Ongeduldig slaan de paarden met de voorpooten tegen den
grond. Herman Hoogerhuis roopt: "liet wordt tiid."

Jan spoedt naar buiten. De moorkop ziet hem, en Wnnikt ziin
jongen Meester Yroolijk tegemoet.

Snel spring! hij in het zaaI: een beeld van jeugdige, manneliike
kracht. De morgenlucht verkwikt hem; zijn oogen beginnen
weer te stralen. :En de ruiters geven hun paarden de sporen.

De oude vrouw staat hen na te turen, met weenende oogen.
Daar kijken Jan en lierman nog eenmaal om"
,.Voor Afrikal" roept de een.
,.Vaar Oud-liollandl" roept de andere
"Voor vrijheld en rechtl" ·roepen ze beiden.
Maar de oude Voortrekker bllkt met ~~nen keer meer om.
Zijn gedachten zijn reed'S ver in 't Zuiden. • .. In 't gewoel van

het gevecht.... in den donder van den slag.....

XII. De ONTMO:ETINO MeT feN LeEUW.

In een am het wagenhuis aangebouwden vleugel, het "kook
hUis," staat vrouw Kloppers met opgestrQ,opte mouwen en hoog
roode wangen voor den brandenden bakoven.

Daarnaast staat de trOg met deeg, dien zij met een paar Kaf
fermeiden gaat bewerken.

"Oa mij ult den weg!" zegt zij ijverig tot Arie, die voortdurend
voor haar voeten loopt.

De jongen heeft het slecht naar zijn zin. Stnds eergisteren,
Zaterdag, toen zijn grootvader met de anderen vertrok, heeft hij
aldoor maar gezeurd. liij ziet er geen gat in, om aan de voor
waarde, door zijn grootvader gesteld, te voldoen, en daarom is
'hij zoo lastig.
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Hii zoekt ruzie met zijn zuster, scheIdt op de Kafferknechten
en loopt zijn grootmoeder in den weg.

~,Oa mij tach uit den·weg!" zegt vrouw Kloppers nog eens met
nadruk, een takkebos in den oven werpend, die van hitte blaakt.

"Zij mogen allen vechten," moppert Wi, zonder op de verma
Ding van zijn grootmoeder te letten; "zelfs de lange Loon Blok
met zijn mageren hals. Maar ik moet thuis bliiven en OP de kip
pen passen."

"Wees toch tevreden!" herneemt zijn grootmoeder; "gij zijt
nu de plaatsvervang:er van Je grootvader; 't is een eerepost."

"Nou, zegt hij gemeliik: "zoo'n eerepost knnt ge van mij
cadeau krijgen."

Daar komt Lena aan, om hem te troosten, maar hij valt 'haar
op geprikkelden toon in de rede en roopt: "Schei maar uit met
je praatjes! !ielp mij maar liever aan een :Engelsch paard en
-aan een Engefsch geweer; dat zou je knapper staan. Ze zeggen
allemaal, dat jij zoo verschrikkeliik schrander bent voor je leef
did - waarom help je me daar niet aan?"

Hij staat nog eenige oogenblikken te druilen, draait zich om
OP zijn linkerhiel en begeeft zich naar buiten, achter het huis. !iii
plaatst de handen aan zijn mond en roept uit alle macht: "Co
lumbus, ouwe Columbus!"

De geroepene, die in den boomgaard bezig is, komt aanloopen
en zegt: "Baassie 1), wat is 't?,f

"Haal van binnen de twee geweren, die er nog zijn, en breng
ammunitie mee! Zadel dan mUn klepper - gij kunt den schim
mel nemen. Wij gaan op de iacht."

Binnen een half U111 is alles gereed, en na zijn grootmoeder en
Lena, die blij zijn, dat hij er uittrekt, gegroet te hebben, werpt Wi
het oude pangeweer met het ~elfbewustzijn van een leeuwen
Jager over den schouder en springt in het za~n.

Columbus, eveneens met zoo'n geweer gewapend, rijdt naast
hem.

Het is nog vroeg in den voormiddag.
"Waar rUden wij heen, baassie?" vraagt Columbus, nadat zij

zeker een uur zwijgend naast elkander hebben voortgereden.
,,nat kan me niet schelen," zegt Arie onverschillig: "al rUden

we midden onder de leeuwen."
. ,,0 baassie," zegt Columbus, en hij strekt zijn langen ann naar

1) Jonge, kleine baas.
De Scher,pschutt8rs.
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het Noorden; ,.cIaar in de verte, hier nog een paar uur riidens
van daan, heb ik verleden week leeuwensporen ontdekt."

Arie is door deze mededeeling blijkbaar verrast, maar hij
houdt zich kordaat en wendt den teugel van zijn paard.

Ze trekken nu over het golvende grasveld recht het Noorden
in, maar na twee uren stevig doorgereden te zijn, hebben zij de
leeuwensporen nog niet ontdekt.

Nu wordt' echter afgezadeld, en aan den zoom van een bosch,
de uitgedroogde bedding van een spruit aan hun voeten, zetten
zij zich neder.

Arie strekt zich lang uit op den grand. Naast hem hurkt de
Kaffer.liij staart ziin jongen meester aan met zijn groote, zwar
te oogen.

Columbus is een Zoeloe-Kaffer, en de diepe naad, die over
ziin rechterann loopt, zou heel wat kunnen vertellen.

't Is een verschrikkeliike dag geweest, toen een ionge Boer
het mes over zijn arm haalde; een verschrikkeIijke dag voor de
Boeren.

Pieter Retief 1) met de ziinen hadden zich als argelooze gasten
nedergezet aan den haard van den Zoeloe-koning Dingaan, en
de koning liet hen verraderlijk vermoorden. Niet ~en der Boeren
ontkwam; zij werden allen vermoord. Zes en zestig menschen,
in de kracht van hun leven. ~n hun Iichamen werden op den
moordheuvel gesleurd, en prijs gegeven tot een spijze voor het
wild gedierte en den vogel In de lucht.

't Is drle en veertig iaar geleden, dat het plaats had. Colum
bus was toen net volwassen, en diende bij het regiment der blau
we schilden, dus genoemd naar de kleur hunner schilden.

liij heeft het vreeselijk bloedbad met eigen oogen aanschouwd;
toen kreeg hij de snede over den arm. liij weet alles nog haar..
fijn. lill weet te vertellen, hoe de Boeren den kreet: "Verraadl"
schreeuwden, hoe zij hun messen trokken en als leeuwen voch
ten. tot de knodsen (ler Zoeloe's hun de hersenpan verbriizelden.

Doch de Boeren wreekten later het onschuldig vergoten bloed,
en sloegen de dappere regimenten van konlng Dingaan uit el
kaar. en Columbus, wiens koning verslagen was, werd knecht
bij Oer! Kloppers en later, na diens dood, knecht bij Dirk Klop
pers.

Op dit oogenblik denkt Columbus echter niet aan die vreese-

1) Zie ,.HeIden van Zuid-Afrikalt
•
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]ijke dagen. Hij zit gehurkt naast zijn meester en kiikt hem aan.
,.Wat is 't, baassie?" vraagt hij.
,,'t Is niks, Columbus," zegt Arie, die zachtjes aan in een beter

humeur is gekomen. "Ik denk maar aan jouw naam. Weet jij,
naar wien je bent genoemd?" .

,.Neen, baassie," zegt de Zoeloe-Kaffer; ,.hoe zal ik dat we
ten?"

.,Jij bent genoemd naar een der grootste "mannen, die ooit
hebben geleefd," zegt Arie met een geleerde plooi in ziin leuk
gezicht.

"tleb je ooit de zee gezien, Columbus?"
"Neen, baassie, nooitl"
,.Kun jii je v.oorsteIlen, dat al het veld hier vo6r ie water is?"
~.Neen, baassie."
..Waarom niet, Columbus?"
"Omdat het veld is en geen water, baassie."
.,Je bent een uilskuiken, Columbus, een echt uilskuiken J tloe

moet ik je nu in vredesnaam aan 't verstand brengen. wat een
zee is?"

"Is ze zoo breed als de groote rivier in 't Noorden, waar de
olifanten drlnken, baassie?"

"Ja, zoo groat is ze," zegt Arie; "dat wil zeggen, vijftiendui
zend maal grooter."

"Zoo," zegt de Kaffer. en hij slaat de lange armen van 'ver-
hazing boven ziin hoofd te zamen: "zo6, baassie I"

"Over zoo'n zee is Columbus, je naamgenoot, heen gevaren."
"Met een ossenwagen, baassie?"
"Neen, met geen ossenwagen - met een schipl"
"Dat ken ik niet, baassie I"
"Denk dan maar aan een drljvenden ossenwagen I"
"Maar waar moeten ze 's avonds dan uitspannen, baassie?"
Doch bij deze vraag springt Arie Ope
"Schepsel, schepsel, wat ben jij dom," zegt hij driftig. "Jouw

kop is te groot, en iouw hersenpan is te dike :Er kan geen ge
dachte door, Columbus. Begrijp ie dan niet, dat ze nooit uit
spannen? Zij vareI:\ dag en nacht, totdat zij de andere kust heb
ben bereikt."

,,0 baassie, wat ben iii slim," roept de Kaffer in ongekunstelde
bewondering.

"Ten minste, als ik zoo dam was als jij, dan zag 't er treurig
met mii uit," antwoordt de jongen met waardigheid.
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IINu zal lk je vertellen. hoe Columbus Anlerlka heeft ont
dekt."

Bij dit woord helderen de zwarte oogen van den Kaffer OPt
alsof hij reeds land ontdekt in de verte.

"Baassle bedoelt zeker onzen Amerika?" vraagt hii ten over..
vloede.

"Jij meent den jongen Kafferknecht, dien Orootvader verleden
jaar heeft gehuurd?" is de wedervraag van Arle.

Columbus knikt met het groote hoofd, maar hij leest reeds- uit
de verbaasde oogen van zijn jongen meester, dat hij weer erg
onnoozel is geweest.

"Neen, onzen Amerika hedoel ik Diet," zegt Arle met nadruk,
terwiil Wi OP den grond stampt; "ik bedoel een verschrikkeliik
groot land, dat aan den anderen kant der groote zee ligt."

"Oood, baassie," zegt de Kaffer gedwee: "ik lulster." En Arie
deelt aan den lulsterenden Columbus de moedige daden mede
van zijn groaten naamgenoot.

"Heb jij 't nu goed begrepen, Columbus?"
,~Ja, baassie, heel good."
"Vertel het mij dan eens nal"
Columbus stut het groote hoofd tusschen zijn beide handen,

fronst de wenkbrauwen en begint:
"Columbus ging op een driivenden ossenwagen zitten met ziiln

kfnechten en meiden -"
"Dat gaat heel good," zegt Arie bemoedigend.
"En ze dreven dag en nacht op de groote zee, waar dieren zijn

zoo groat - zoo groot als baas Klopper's wagenhuis."
"Heel goed," knikt Arie lachend.
"En zij kwamen eindelijk aan land. En er stonden een groote

hoop Kaffers aan den oever, en zij vroegen: "Ben jij 't. baas
Columbus?" En hij zeide: "Ja, ik ben baas Columbus: is dat
hier Amerika? En zoo hebben de witrnenschen Amerika ont
aeId."

Columbus is voldaan over zich zelve. flij lacht van plezier,
omdat hij 't er zoo good heeft afgebracht, en zijn tanden blinken
als elpenbeen tusschen de d:ikke lippen.

De jeugdige onderwiizer lacht ook en hij zegt: ,,0 Kaffer. 0
Kaffer! Ik zal ie aan je ezelsooren komen." En hii trekt h~
aan zijn lange ooren.

• ••
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Zij hadden reeds eenigen tijd naast elk3ll1der gezeten. nu en
dan een slok koffie nemend uit de veldflesch, toen de Kaffer
plotseling voorzichtig overeind rees en fluisterde: "Baassie,
ginds graast een klipbok."

"Waar?" vroeg Arie.
De Kaffer wees hem de richting, en Arie ontdekte eveneens

het wild.
Beiden namen nu behoedzaam hun snaphanen op, en Arie

zeide met zekere plechtigheid: "Columbus, dat wild moet het
mijne worden. Loopt het beest voorzichtig vooruit, en keer het
van voren!"

Oat was naar Columbus' zin; nu kwam hij in zijn element.
:Eerst liep hij met de snelheid van een hardlooper in een g;rooten
boog om den klipbok heen; vervolgen.s wierp hij zlch op den
bulk, en sloop als een slang voorult.

Arie kon hem dU1deliik naoogen door de bewegfng van het
lange gras, dat zijn spoor aanwees. Soms keek de kroeskop
voorzichtig boven het gras uit, om snel weer weg te duiken.

De jongen besloop nu het beest van achteren en leg-de aan.
Maar de klipbok scheen onraad te ruiken en hief den fraaien kop
onrustig omhoog.

Arle hield zich doodstil, en het dier begon weer te grazen.
In de richtlng, waar de Kaffer moest zijn, bewoog zich geen
grashalm moor.

Nu mat Arie nog eens met het oog den afstand, mikte en
drukte af.

Ais van d~n donder getroffen, stortte de klipbok neer.
Een woesten zegekreet slakend, kwam de Zoeloe aanhollen,

maar Arie stapte, met het geweer in de hand, kalm en bedaard
op het geschoten beest af.

Ziin oogen tintelden echter van fiere voldoening.
"Ouwe Columbus," zeide hii: "jij krijgt een knappen baas;

hij schiet zoo maar het wild, dat de haren er afstuiven."
"Ja," zeide Columbus: "gil wordt een knappe baas."
Maar naar de verte turend, waar een groep boomen stond, rlep

hij, niet weinig ontsteld: ,,:En daar komt nog een knappe baas
aanstappen, baassie!"

Arie volgde de richting van Columbus' uitgestrekten arm en
verbleekte. Ifij vluchtte achter een boom, en de Zoeloe volgde
ziin voorbeeld'.

Die knappe baas was een leeuw••••
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Rustig stapte de koning der dieren voort, tot hij het gescho
ten wild had bereikt. fiij besnuffelde het en sloeg er zijn tanden
in. En hij, scheurde er lappen vleesch af, want hij had hong-er.

Arie zag, hoe hii zijn muil aflikte; dat versche vleesch beviel
hem uitstekend.

"l(ijk, ouwe Columbus," f1uisterde hij: "dat ondier vreet den
klipbok op, dien ik schoot! 't Is onveroragelijk voor een fat
soenlijk mensch. Besluip jij den leeuw van voren, en ik zal hem
van achteren besluipen! Zal Je niet wegloopen, Columbus, als de
ouwe begint te brollen?"

"Nee," zei de Zoeloe: "ik zal met wegloopen, en ik zal den
leeuw voor baassie schleten."

"En als gij mis schlet, ouwe Columbus?"
"Ik zal eerder mijn baassie aanzien voor een eendvogel, dan

dat Ik mis schlet."
Nu gingen beitlen aan het werk, om hun viiand, die zijn mid

dagmaal bedaard naar binnen sloeg, van twee kanten te naderen.
Columbus nam zijn geweer en schoot, zander te raken.
"Ik dacht het wei," mompelde Arie: "de Kaffers schieten altijd

te hoog-."
Dreigend schudde de leeuw zijn vorstelij'ke mane~ en rende

op zijn aanvaller af. Deze greep in zijn angst een Zwaren klip
steen, 'Om er den kop van zijn geduchten tegenstander mee te
verbrijzelen, maar hij struikelde over een mierenhoop en viet.

De leeuw was nu vlak bij, en besnuffelde hem van de voeten
tot het hoafd. en hij begon het achterhoofd van den Kaffer te
Iikken, zooals de kat de muis likt.

Maar Columbus, die gedurende het besnuffelen onbewegellik
a1s een doode plat tegen den grond had gelegen, kon dit likken
Diet uitstaan.

"Zeg, leeliik ding," rlep hij in zijn verbouwereerdheld: "blijf
met iouw viezen bek van mijn kop!"

Bij greep een hoop mul zand en wierp het den leeuw in de
oogen.

fiij had den leeuw voor een oogenblik letterlijk blind gegooid,
en het dier trachtte de oogen met de pooten schoon te wrijven.

Arle stond achter den boom en zag alles. Hii had een eenige
kans en schoot. Maar slechts het kruit ontplofte met een zwak
ken knal; de kogel had ontbroken in den geweerloop.

De leeuw, die thans weer uit zijn oogen kon zlen, verdacht den
Kaffer van het schot, en naderde hem op nleuw.llii zwiepte met
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zijn staart het droge zand, zoodat het opdwarrelde als een stof
wolk, en zijn gebrul rolde als een donderslag over het veld.

Arie beefde er van, en Columbus trok den versleten mantel,
dien hij eens van een zendeling had gekregen, zoo goed als het
ging over zijn ooren, om het geluid niet te hooren, terwiil de
leeuw zijn vreeseliiken mull opsperde.

Met ingehouden adem, terwiil hij snellaadde, zag Arie het aan.
:Elk oogenblik verwachtte hii, dat de leeuw den ongelukkige

het hoofd van den romp zou schooren.
,,0 ouwe Columbus," zeide Arie in zich zelve: "misschien dat

iouw groote kop, die zoo hard is als een kllpsteen, jouw be
houd is."

De Kaffer gaf geen geluid, en de leeuw liet een gebrul hooren,
dat hem het blood In de aderen stolde.

Maar Arie legde aan en drukte af. Toen verstomde het gebrul,
en met den doodeliiken kogel in de borst, stortte de leeuw neer.

De Kaffer was gered.
,,0 ouwe Columbus," riep de jongen met een vreugdestralend

gelaat: "daar had de leeuw je bijna opgepeuzeld I"
"Ja, baassie," zelde Columbus: "dat ZQU oak gebeurd zijn, als

baassie niet zoo'n knappe scherpschutter was - laten wij het
beest de huid afstroopen, baassie I"

Het was laat In den avond,. toen Arie met Columbus thuiS'
kwam.

Zijn grootmoed~r stond met een strak gelaat over de onder
deut te kijken, en Lena leunde droevig tegen den muur.

"De :Engelsche sbldaten zijn van daag gekomen," zeide zij
kIagend; "en hebben twaalf paarden en zestlg koeien en ossen
meegenomen."

"Die dieven J" riep Arie verschrikt en vertoornd, en Columbus
sloeg van verbazing zijn lange armen in de hoogte.

"Kees Botter was hun gids," vervolgde het blinde meisje: "ze
hebben Oeertje, onze beste melkkoe, ook mede genomen."

Maar de oude vrouw klemde de Uppen op elkaar.. en sloot
zwijgend de bovendeur.

XIII. De VEROVERD:E BUIT.
Reeds vroeg in den volgenden morgen was Arie opgestaan.

flij had slecht en oorustig geslapen; in zijn woeste droomen



88

had hii geworsteld met de Engelsche roovers, die die paarden en
de koolen stalen van zijn grootvader. Columbus had hem trouw
bijgestaan, maar de overmacht was te groot, en zij hakten Co..
lumbus het groote hoofd af. Toen hadden zij !rem, Arie, gegre
pen, en ofschoon hij als een wanhopige had geschopt en getrapt,
had hij er toch aan mooten gelooven, en zij hadden hem achter
het huis gesleept, en In den mestput gegooid.

Toen was hij wakker geworden en had bemerkt, dat hij V3.Itl
net kartel 1

) was gerold.
fiij kleedde zich aan. Vande brook waren de pijpen, van het

wambuis de mouwen veel te kort. Dat kwam, doorda~ hij overal
uitgroeide. Nu ging hij naar het ruime achterhuis, nam een
emmer water en wlesch' zich met de onstuimigheid van een
waterval.

Slnel nam het daglicht toe, en de dageraad viel in volle licht
bundels naar binnen.

In bet woonvertrek was wouw Kloppers bezlg, koffie te zet
ten. Arie ging naast haar zitten en zeide: "Orootmoeder, u moet
zlch dat maar nlet aantrekken van de paarden en koeien; dat
komt terecht."

,Dat is ook waarliik.het ergste niet," meende de oude vrouw,
die aan haar man dacht en aan haar zoon.

".Dat komt terecht," zei de jongen nog eens, terwiil hij zlch
een kop koffie Inscho:rm:, en het harde, bruine brood, dat zijn
grootmoeder vaar hem had neergezet, tusschen zijn jonge, stetke
tanden name

Na het ontbiit ging Arie naar den boomgaard en zette zlch
neder In de schaduw van een abrlkozenboOtn.

"Zoo," zelde Columbus, die voorbij kwam, met eenlge droge
huiden op den rug: "zit je daar naar de lucht te kij'ken, baassie?"

"Ik zit naar den grond te kiiken, ouwe Columbus."
"Zoo," zei de Kaffer, zijn weg vervolgend.
"Hoor eens, Kaffer!" riep Arle.
Columbus keerde onmiddellii'k terug, nieuwsgierig, wat zijn

jonge baas te zeggen had.
"Zeg, houd ie veel van de Engelschen?"
uDat weet ik niet, baassie."
"Ouwe Columbus, ie moet me helpen, hoor I"
"Waarmee, baassie?"

1) Slaapstede.
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"Ik moet een Engelsch paard en een Bngelsch geweer zien
machtlg te worden - hoe leg ik dat aan?"

Columbus trok de schouders Ope
"Denk iii, dat ik geen Engelschman aan dud?"
"Baassie," antwoordde de Zoeloe: "hii, die binnen een uur tiids

een klipbok en een leeuw doodschiet, behoeft voar geen &1
gelschman op zij te gaan.u

t,Dat meen Ik oak," antwoordde de iongen, niet weinig ge
streeld.

"Hoor cens hier, Columbus," ging hij voort op vertrouweliiken
toon: "zoo kan 't niet langer. De :Engelschen stelen als raven;
daar moet een eiod aan komen. Ik ga vechten, wis en zeker!
Maar als ik geen Engelsch paard en geen Engelsch geweer
machtig word, wil Orootvadler mij niet zien. Nu vraag ik iou nog
eens: Iioe kom ik er aan? Als iii mij een gooden raad geeft, dan
sta je in miiD gunst zoo vast als een boom."

Columbus zette zich naast hem; de zaak kreeg voor
hem een gewichtlge beteekenis. Hij stutte het hoafd met zijD
groote handen, net als zijn baassie, en tuurde naar den
grond.

"Jij behoeft me niet na te aPen," zeide Arie; "dat helpt nie
mendal."

"Neen, baassie," antwoordde Columbus, en zlch op ziin bree-
den rug werpend, keek hii strak in de lucht.

"Baassie," zeide hij eindelijk: "kun ie schrijven?"
"Nlet al te best," antwoordde Arie met een zucht.
"Dat is jammer," zelde Columbus emstig.
.,Waarom jammer?"
IIWei, anders kon baassie aan den Engelschen generaal per

brief den prijs vragen van een paard en een geweer; Ik zou den
brief weI bezorgen."

"Maar 't zal weI niets uithalen," lIet hij er mismoedlg op vol
gen, toen hij de driftige gebaren van zijn jongen meester zag.

"Nee, dat zoo zeker niets uithalen," zelde Arie met hartgron
digen nadruk.

:Er volgde een meuwe pauze, maar plotseling snelde de Kaffer
omhOOg. Hii zwaaide met armen en beenen en begon druk, onder
levendige gebaren, met ziin meester te praten.

Wat hij zeide, scheen blijkbaar In goede aarde te vallen, want
Arie knikte herhaaldeliik zoor vergenoegd, en wreef zich de han
den van pleizler.
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"Wat moet er gebeuren?" vroeg vrouw Kloppers. toen haar
kleinzoon kwam blnnenstormen.

"Ik zeg niets," antwoordde hij geheimzlnnig, maar hij was op-
geruimd~

"Ik begrijp je niet," zeide zijn grootmoeder.
"Later zal u 't vernemen," zeide hij.
"Je bent een zonderling kind."
"Ik ben geen kind; u zult van me hodren."

* ••
In de. wijde eenzaamheid der wildernis verriist een met struik

gewas begroeide heuvel; vlak bij dien heuvel is een Driesprong,
.waar dE\ breede iransportweg zi~h splitst in twee wegen. De
eene weg gaat rechts. de andere links.

Op dezen Driesprong houdt Columbus, die zijn jongen baas
tot gids dient, den teugel.ln van zijn paard en stijgt uit het za~n.

"liier mooten ze voorbii' komen," zegt de Kaffer met gewlchtlge
houding; "hier heb ik ze zien p~~seeren. :En ginds in dat bosch
rechts, .gaan ze pleisteren."

"Oood," zegt Arie, die ook uit het zaal is gesprongen. "Oa jij
.nu met de paarden achter de doomstruiken ginds, oP<1at men jou.
van het transportpad af niet kan zle~ Laat jouw geweer ook
bier, wat ik heb het misschien noodig. Ik zal hier de wacht
houden."

"Als je hulp noodig hebt, dan fluit je maar, baassie!" zegt de
trouwe Zoeloe; "voor mijn jongen baas waag ik miin kop."

Arie knikt, en terwiil Columbus zich verwijdert met de van
zweet drulpende paarden, verbergt de jongen zlch in het strulk
gewas op den heuvel, geduldig wachtend op het paard en het
geweer, dat hij moet bezitten, om moo te mogen In den ooriOg.

Hij kan van hier uit den transportweg met zijn scherpe oosren
tot aan den horlzont bestrijken.

Het Is nu mlddag, en loodrecht, brandend en gloeiend vallen
de zonnestralen op het versmachtende aardrijk. Twee grijze
wolkjes hangen als schaduwen aan den diep blauwen Afrikaan
schen hettIel, en onbeweeglijk, door geen windje bewogen, staan
de spichtige, harde grashalmen.

In de nabijheid van den Driesprong ligt eeo doode as. Hij Is
bij het trekken van den zwaren wagen van honger en dorst be
zweken en toen achtergebleven.
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Een troop gieren, de doodgravers der Afl'ikaansche wilder..
nissen, hebben zich op zijn romp gezet, en scheuren het beest
met klauw en snavel het vleesch van de harde' knoken. Zij be
twisten elkander den buit, en hun schor en brutaal gekrijsch
klinkt akelig door de stilte~

Overigens ligt de transportweg daar doodsch, eenzaam en
verlaten.

Reeds een uur heeft Arie op de loer gelegen en nog niets
Qntdekt. Hii' verkwikt zich met een teug Kaapschen wijn uit de
veldflesch, neemt een stuk biltong en veegt zich het zweet van
het gelaat.

,,0 ouwe Columbus," denkt hij: "als je 't weer eens mis hadt!"
lUi staart weer naar den weg - en daar - daar ziet hij een

stofwolk oprijzen.
,,'t Was niets J" zegt hij even later teleurgesteld tot zich zelven.
De plotselinge stofwolk, die omhOOg wervelt, alsof ze door

een windhoos is opgepakt, wordt veroorzaakt door een dicht
Ineengedrongen kudde slanke blesbokken, die als een groote
schaduw dwars over den transportweg door het onrnetelijk gras
veld rent.

Met bewonderenswaardig geduld houdt Arie keep. Het is nog
stiller dan daar straks, want het gekrijsch der gieren is verstomd.

Toen het rnaal was afgeloopen, hebben zij hun zware vleugels
uitgeslagen en zijn weggevlogen, om de schaduw der boomen
op te zoeken.

Er verloopt weer een half uut - n6g een half uur.
,,0 oum Columbus," mompelt Arie: "wee je gebeente. als niet

uitlrornt, wat je gezegd hebt I"
Maar zie daar! ver aan den gezichteinder wordt een stofwolk

zichtbaar. Er Is geen twijfel aan - het is een stofwolk.
Ais een zucht van verlichting kornt het uit Arie's borst, al be

gint #tijn hart sneller te kloppen.
Met strak. gelaat en uitgerekten hals staart hij naar de verte,

weI een kwartier lang, maar dan schudt hij rnismoedig het hoofd
en zegt ontstemd: ,,'t Is een ossenwagen - wat heb ik aan een
ossenwagen?'"

lIotsend, stootend, rammelend nadert de volgeladen wagen,
en het geknal der lange zweep, de kommando's van den blanken
voerman en het geschreeuw der bijloopende Kaffers verbreekt
de stilte der wildemls.

Reeds kan Arie de acht juk roodbonte ossen onderscheiden,
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die den sterken, wagen langzaam voorttrekken, en met hun
starnpende pooten dichte stofwolken omhoog werpen.

Nog enkele oogenbUkken houdt de jOQ.gen stand op ziin obser
vatiePOst, maar dan-is het ook gedaan met zijn geduld.liij staat
op, steekt twee vingers in den mond en fluit lang en driftig.

Met de snelheid! van een hert komt de Zoeloe aanrennen; in
de' verte grazen de gekluisterde paarden.

"Nou," zegt Arie op luiden, driftigen 1;oon: "waar bliiven jouw
:Engelschen? Ik lig me daar van ongeduld de lever op te eten in
de doornstruiken, uren achtereen, en wat heb ik gezien? :Een
dood beest, een hoop blesbokken en een hotsenden ossenwagen
- dat is 't al."

"Baassie," zegt Columbus gedwee: "ik zal eens kijken!"
lIla, doe dat eens," hemeemt Arie spottend.
ColumQus gaat boven op den top van den heuvel staan en

tuurt naat de verte.
,:lie je niets?" vraagt de jongen, maar de Zoeloe hoort die

vraag niet eens. Hij verroert ziclI niet. Al zijn aandacht is OIl
de verte gericht.

fr voigt een pauze van minstens tien minuten, als de Zoeloe
plotseling roept: "Ik zie een stofwolkje, baassie, een heel klein
stofwolkie."

Arie is onmiddellijk aan zijn zijde.
"Wat denk je van dat stofwolkje, ouwe Columbus?"
.,Wat ik daarvan denk, baassie? Wacht nog een oogenblik,

en wij weten meer."
liet kleine stofwolkie wordt allengs grooter en nadert tamelijk

snel.
In klimmende opwinding staart Arie, de hand boven de oogen,

vooruit. Nu en dan bUnkt en fonkelt het doof die naderende
stofwolk heen.

"Achter deze doornstruikent" roept Arie: "vlpg!"
Nit zijn beiden door het struikgewas gedekt.
"Ziet baassie nu ook," vraagt de Zoeloe: "dat ik ~let niet mis

heb gellad? Kunt gij de blauwe unifonrien Diet onderscheiden
van die twee :Engelsche huzaren?'"

"Ouwe·Columbus is nog zoo dom Diet," voegt hij er tevreden
aan toe.

Arie's hart bonst van opwinding. Hij ziet het gevaar, waaraan
hij zich waagt, maar dat hij het nochtans waagt, pleit voor zijn
mood.
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"Ouwe Columbus," zegt hij: "dus in dat bosch1e rechts gaan
ze pleisteren?"

"Ja baassie."
"Luister nu goedI" vervolgt de jongen. "Ik sluip de huzaren

na, en gij voIgt mij op eenigen afstand'. Oe moet het voorzichtig
doen: als de slangen van Zoeloe-Iand, Columbus."

"Laat dat maar aan mij over," meent Columbus.
"Als ik in de knoei raak, zal ik fluiten, en kom iii mij te hulp

- kan ik daarop rekenen?"
~,Ja," zegt de Zoeloe.
Zijn oogen beginnen te schitteren en te stralen, en in dat IIcht

wordt het breed, hoekig gelaat bUna schoon.
"Voor zijn baassie gaat de ouwe Columbus in del1l d'OOd."
"Ouwe jongen," zegt Arie met een warmen klank in zijn stem:

"ik vertrouw op iou."·

• •*
De huzaren, die tot nog toe op een draf reden, halen den teu

gel van hun moede paarden in en laten ze stappen. Ze zijn nu
dichtbij; Arie kan hun gesprek'verstaan.

De ruiter rechts, de grootste, een stevige .kerel, is een wacht-
meester; de andere een gewoon' huzaar.

"Ik stik van dorst," zegt de wachtmeester verdrietig.
,,'t Is hier am te braden," meent de huzaar..
,,'t Is een hondenbaantje, am die rapporten over te brengen

door zoo'n kale, gloeiend'e woestijn," zegt de wachtmeester.
"Oinds hebben we ons bosch, daar kunnen we weer uitblazen,"

zegt de huzaar op vroolijken toone
"Ja, die schaduw zal ons opknappen - heb je nog wat in je

veldilesch?"
,'tEr zit niet veel meer in, wachtmeester, maar toch nog wei

een paar slokken."
"Mom," zegt de wachtmeester, "een slok brandewiin is good

bij die bltte!"
En de veldflescb overnemend, doet hij een flinken teug.
De lruiters hebben thans den Driesprong achter den rug, en

ziin den weg rechts ingeslagen. De dorstige paarden beginnen
weer te draven, want zij ruiken het water in de verte.

In het lange Tamboekiegras ontstaat een golvende beweging.
In gebukte houding stormt een jongen de huzaren na. fiii heeft
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een geweer over den schouder en in zijn rechterhand nog een
geweer. In de linkerhand houdt hii den breedgeranden hoed, op
dat die hoed hem Diet verraden zal.

Die iongen is Arie.
Het zweet loopt tappelings over zijn gelaat, en hij hijg! naar

den adem. Tach houdt hij vol. WeI hebben de huzaren een voor
sprong~ maar dat hindert niet. want. zij hebben het bosch reeds
bereikt en springen uit het za~U.

Dichtbij is een groote waterpoel. Zij leiden hun paarden bij den
teugel en drenken ze. In lange, gulzige teugen drinken de dieren
het drabbige water.

Nu nemen de huzaren een paar lange helsters, en binden hun
paarden vast aan een boom, aan den rand van het bosch. De
hongerige dieren grazen het gras af, dat zij kunnen bereiken.

Zelf gaan de ruiters eenige schreden verder het bosch in, om
zich neder te zetten onder een hoogen eik, die een breede, koele
schaduw werpt.

Hun karabijnen en patroontasschen leggen zij naast zlch.
Op eenigen afstand stroomt een kleine beek. Zij hooren het

bruischen van haar water over de steile klippen.
"Dat water zal beter den dorst lesschen dan het zeepsop uit

dien poeI," zegt de wachtmeester.
Hij gaat er heen, en de huzaar gaat oak mee. De wachtmeester

kijkt nag even om naar de karabijnen..
"Die liggen daar veilig," zeg! hij.
"De aasvogels zullen ze niet stelen," zegt de huzaar; "en de

Boeren zijn ver weg.."
"Dat vee van Laban zal ons hier geen kwaad doen," meent de

wachtmeester lachend., en hij rekt zijn forsche leden.
Zij hebben spoedig de beek bereikt, en verfrisschen zich aan

het' koele. heldere water.
Van het groat en vreeseliik gevaar, dat hen bedreigt, hebOOn

zij niet het minste vermoeden. Zij zien het fonkelen van die twee
jonge oogen niet - daar achter den doornstruik - dicht bij den
hoogen eik, waar de geladen karabijnen en de patroontasschen.
liggen.

"Goof mij die veldflesch nog eens I" zeg! de wachtmeester.
Hij doet er nog een hartigen teug uit; vervolgens bukt hii zich

en lengt ze aan met water.
Nu kijkt hij op zijn hodoge.
"AI vier uur," roept hij; "we mooten ons haasten!"
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Hii wendt ~ch naar den hoogen eik; de huzaar voigt hem.
Maar Arie is hen voor.
Hii doet een sprong als een jonge panter, die voor den eersten

keer zijn prool bespringt..
"Daar heb je 't al," zegt de wachtmeester met een vloek: "fin

wordt het mooll"
.,Terug!" roept Arie, den loop van zijn pangeweer dreigend

op de Engelschen gericht. Columbus' geweer Iigt naast hem.
Maar de wachtmeester is niet zoo licht verschrokken. flij is in

moeiliiker positie's geweest dan vandaag, en hij draagt het ,rid
derlint voor moed en beleid op de borst. flij heeft tegenover
geduchter vijanden gestaan dan tegenover dezen knaap, en toch
heeft hij zich nog altoos door een snel en stoutmoedig optreden
gered.

De gedachte, om paard en wapen In den steek te laten en te
vluchten, komt niet bij hem Ope

Hij trekt de sabel en stormt vooruit.
"Terug," waarschuwt de jongen nog eens: "of ik schiet je zoo

zeker dood als ik dit geweer in mUn handen heb l"
"Omlaag ie wapen!" roopt de wachtmeester met dreunende

stem.
Tot op zeven pas afstands is hij gekomen - daar gaat het

schot••.•
De Engelschman steigert omhoog als een wild geworden

paard. Dan slaat hij voorover - dood.•.•
"Hij heeft niet anders gewild," mompelt de jongen.
Maar een kille hulvering grijpt hem aan. 't Is waar, hii heeft

den wachtmeester gewaarschuwd; hij heeft uit noodweer ge
handeld, maar die doode vervult zijn ziel toch met ontzetting.

Dan neemt hij het andere geweer, om zich tegen den tweeden
viiand te verweren, want het is een strijd geworden op leven
en dood.

Daar kraakt het in het struikgewas, en als een hert, dat door
de bosschen heenbreekt, zoo komt Columbus aangehold. In drie
sprongen staat de trouwe knecht naast zijn jongen meester,
maar de huzaar. die den ,¥achtmeestet: volgde, heeft er genoeg
van. Hij zet het OP een loopen, en vlucht het bosch in.

Met bewonderende blikken hangt Columbus aan zijn jongen
meester.

,,0 baassle," zegt hij~ "gij wordt een knap schutter. en gij zult
de roodbaatjes schieten als boschduiven I"
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fiet werd nacht, toen Arle en Columbus met de buitgemaakte
paarden en wapenen thuls kwamen.

Arle begaf zlch naar zijn grootmoeder, die reeds te bed lag, en
zelde met de stem van een overwinnaar: "Orootvader stelde als
voorwaarde een Engelsch paard en een Engelsch geweer, maar
ik heb twee Engelsche paarden en twee Engelsche geweren ver
overdo Nu, Orootmoeder, wei te rusten - morgen trek ik naar
het oorlogsveld!"

XIV. OP WACHT.

Tusschen het geboomte, daar ligt het dorp. Langzaam kron
kelt de rook omhoog boven de toppen der boomen.

Sia nlet het linker voetpad In, want dan komtge aan het En
gelsche legerkamp, waat eenige honderd'en soldaten liggen!

Oe moet rechts houden.
Wees toch voorzichtig; kijk voor uw voetenl Daar Iigt al zoo'n

zwart ding.
Oe zoudt het voor een gebogen stok houden, maar 't is geen

gebogen stoke
't Is een slang; een giftige slang; een echte cobra. Zij ligt zich

te koesteren in de zonnestralen en loert op den argeloozen wan
delaar.

Er zijn vele giftige slangen in dit deel van de Transvaal. Ze
geven u een beet, voor ge 't weet, en die beet is doodeliik, want
hij verglftigt uw bIped.

De slang is gevaarliiker dan de leeuw. Den leeuw hoort ge
aankomen, en hij bruit, dat het merg in UW gebeente ontroert,
maar hij komt niet als een sluipmoordenaar.

Daar zijn we reeds aan de voorste huizen van het dorp.
Pas op; houd u langs den muur r
Dichter langs den muur, onvoorzichtige! Hoort ge dan de ko

gels niet fluiten?
Die kogels ·komen uit het kamp.
fiet kamp word't bedreigd door de Boeren, die zich in en bi.i

het dorp hebben vastgezet. En de Engelschen schieten zoo hard
als zij kunnenf om zich de Baeren van het lijf te houden.

't Is toch wonderliik.
Daar ligt de onmeteliike wiIdernis, waar bloem en plant en

bosch en stroom slechts vrede ademen. En mid'den in die onme-
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telijke wildernis bevindt zich, als een klein eiland in den groo
ten oceaan, een nietig plekje gronds, waarop eenige honderden
menschen elkander bekampen op leven en dood.-

't Is wonderliik en. vreeseliik ••••
Hier slaan we den boek om, en ginds, even buiten het dorp,

waar dat bruinroode schild uithangt met het gele opschrift: .,In
den altoos vroolijken Ollfant," daar moeten we ziin.

Het huis staat daar eenzaam, als een vooruitgeschoven voor
post, stll en ernstig. Nu zijn we ere Licht maar gauw de klinkop
,·an de bovendeur I 't Is veiliger binnen dan buiten.

't Is er tamelijk donker - hoe komt dat tach?
Hebt ge dan buiten de zandzakken niet gezien, waarmede de

vensterramen gebarricadeerd zijn?
Maar er zijn tusschen de zandzakken eenige openingen gela

ten, schietgaten, waardoor het dagllcht naar binnen dringt. Oak
wordt het oog aan de donkerte meer gewend, en kunt ge in de
mime keuken allengs alles beter onderschetden.

't Is druk In het vertre~. ~r zitten stellig een tiental Boeren
bijeen, In druk gekeuveI; er Is trouwens zooveel te bespreken.
De krijgsbedrijven zijn In voIIen gang, en de wapenen der Trans..
valers, strijdend voor hun onafhankeliikheid, zijn tot nog toe
voorspoedlg geweest. Het ~ngelsche fort te Potchefstroom beeft
zich na manhaften wederstand mooten overgeven aan de Boe
ren, en de wakkere Boerenkommandant Prans Joubert beeft op
de golvende velden van Bronkborstspruit de ~ngelsche krijgs
macht, die op .marsch was van Lijdenburg naar Pretoria, in een
heldhaftigen aanloop verpletterd. 1)

Zoo is er dan stof genoeg om te gezelsen. ~n meteen drlnken
de burgers bun koffie, en dampen zij zoo geweldlg, dat ;men den
rook weI kan sniiden.
~r ziin bekende gezichten onder,
Die Kaffer daar. dat is Columbus.. fIij houdt een eiod telegraaf

draad in de hand, rijgt er een stuk rauw vleescb aan en roostert
bet boven het knappende vuur van den haard.

De Boeren hebbeo de telegraafpalen omgehakt, om de ge..
'meenschap der ~ngelschen met de buitenwe.reld te verbreken.
1::n terwijl z1i de palen gebruiken, om er hun vuren moo te onder
honden, gebrulken zij den draad tot allerlei huiseliike bezig
heden. Zoo wordt het aangename aan het nuttige verbonden.

1) 20 December 1880.
De Bcherpschutters. '1
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De ionge Arie is er ook; hij zit dicht bij Columbus.
Maar hoe komt hii toch hier? Oe zoudt hem bij de passen van

het Drakensgebergte hebben gezocht; bij zijn grootvader.
Nu, hij is er ook geweest; met Columbus. Orootmoeder had

Columbus meegegeven uit bezorgdheid.
Ze hadden verschrikkeIiik weer gehad op reis. AIle dagen

regen. en de uitgedroogde spruiten 1) waren in diepe, schulmen
de stroomen veranderd, waar zij doorheen moesten. Maar hun
paarden waren taai en sterk, en zij waren, met de ruiters op
hun rug of aan hun staart, er door heen gezwommen.

Druipnat, hongerig en half ziek van de doorgestane vennoele
nissen, waren onze reizigers in het kamp der Boeren aan het
Drakensgebergte aangekomen, maar 't was toch een dag van
glorie geweest voor Arie.

Niemand had verbaasder gekeken dan de oude Dirk Kloppers,
toen men hem ult de tent kwam roepen, om ziin kleinzoon te
ontmoeten.

Langzaam was hij naar zijn kleinzoon toe gegaan, en hij had
op gestrengen toon gezegd: ,,Arie, ben ie de voorwa,arde ver
geten?"

Maar Arie had triomfanteIijk geantwoord: "Nee, grootvaderr
ik ben de voorwaarde niet vergeten," en tot den Kaffer zich
wendend, die er bij stand, had hij gezegd: "Toe, ouwe Colum
bus, doe ie mond nu eens open, en vertel op, wat ie baassfe heeft
gedaanl"

En Columbus had het verteld; op zijn manier; in kinderliike
bewoordingen. en de Boeren hadden er bij gestaan, en hadden
opmerkzaam geluisterd, tot het verhaal ten elnde was. :En toen
hadden zij den ouden Kloppers om strijd geluk gewenscht met
zoo'n dapperen, kranigen jongen.

,.Dle iongen kan nog weI generaal worden," meende een om
stander, die bedachtzaam zijn pijp stopte.

"Laat ons die wapens toch eens zien!" zelde een andere, naar
de engelsche karabijnen wijzend, die a1s de krachtige bewiizen
der heldendaad nog op de natte ruggen onzer miters hingen.

,,'t Zijn beste geweren," zelde hij, na ze met kennersblik te
hebben opgenomen: "en fonkelnieuw, al beb ik toch liever mijn
oud voorlaadgeweer. Doch dat doet er niet toe. 't Is ·een stout
smk geweest - 't is bijna niet te gelooven I"

1) Kleine rivieren.
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,,En toch is het waar," had Columbus met waardigheid ver
klaard; ,,0, miin baassie is zoo'n knap seherpschutterI"

Slechts een man mengde zieh niet in die gesprekken; dat was
de oude Kloppers.. Maar de wolk was verdwenen' van zijn voor
hoofd, en in die oogen sehitterden trots en vreugde.

"Korn mijn jongen," had hij eindelijk gezegd: "korn mee in de
tent, en vertel me dan, hoe het thuis gaat. En het lekkerste kop
koffie en het fijnste stuk biltong van het heele lager is vandaag
voor jou. Jii bent een wakkere jongen. :En Columbus moet oak
moo komen."

Inderdaad had Arie de koffie nog nooit zoo lekker en de bit
long nag nooit' zoo fijn gevonden als hier in de tent van zijn
'grootvader.

Was de koffie werkeliik zoo lekker en de biltong zoo fiin ge
weest, of had het woord van zijn grootvader: "Jij bent een wak
kere jongen" spijs en drank zoo heerliik gekruid?

Twee dagen vertoefde ArIe bij zijn grootvader, zonder dat
er iets bijzonders op de grenzen plaats greep.

Toen zeide de oude Kloppers: ,,Arie, jij en !ierman Hoogerhuis
gaat met Columbus naar het dofP, dat ik je nader zal aanduiden.
Onze burgers ziin daar te weinig In aantal, am het nabijgelegen
kamp der :Engelsehen voldoende in toam te houden, en jullie
hebt de eervolle opdraeht, onze burgers daarin te helpen. Je zult
er ook verseheidene leden onzer familie aantreffen."

Zoo zijn ze dan aUe drle hier aangekomen: ArIe, Columbus
en Herman Hoogerhuis.

Oe ziet fferman niet? Pas maar op, anders val je nog over zijn
groote laarzen en zijn breede sporenI

Hij ligt vlak voor je voeten, in een kombaars van sehapevaeh
ten gerold, en uiet rustiger heeft Wi vijfentwintig iaar geleden
in de ffollandsehe sehommelwieg geslapen, dan hier op den
steenharden grond, bij het gegons en het gedruiseh der stem
men.

!iii heeft nachtdienst gehad, en zoo'n gansehe naeht buiten in
de frissehe, fiine berglueht maakt slaperig.

En die lange sehaduw, die aan zijn voeten zit, met dat lange
sluike haar en die veldsehoenen van ongelooid buffelleer Is nle
maud anders dan Leen Blok.

Leen Blok heeft reeds litteekenen opgedaan uit dezen oorlog.
Als hij ziin rechterarm opstroopt, dan kunt ge ze zlen. Maar ze
zijn niet toe te sehrijven aan den houw van een Engelsehe sabel,
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