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die onze mannen wegblaast als kaf. Reeds vijf zijn het
hoekje om, en als wij het Maxim DOg twintig minuten
bedienen, dan is bet dozijn voL"

De officier zegt geen woord, maar neemt den omtrek nauw
keurig Ope Bier en daar verspreid, ziet bij groote klippen,
die als borstwering dienst kunnen ooen.

"Ik zal onmiddellijk eenige scberpschutters laten komen,"
zegt de officier, en dan zullen wij eens zien, of het deBoer
niet te heet krijgt achter die klippen."

Geen twee minuten later is hij reeds terug met drie
scherpscbutters.

"Kan jullie den Boer daar achter die klip niet wegknal
len?" vraagt hij ..

"Dat kunstf:)tuk is niet zoo groot," meenen de scherp"·
schutters; "we zullen hem omtrekken, ieder achter een klip
dekking nemen, en hem wegschieten als een vogel van
zijn nest."

HOOFDSTUK XXXVI.

Het gevecht van Krugersdorp is een aaneenschakeling
geweest van bloedige schermutselingen, die in een wijden
kring bebben plaats gehad, en terwijl Frits acht"er den grijzen
klipwal het Maxim in bedwang hieId, waren Reinard Jansen
en zijn vier andere zonen op een geheel ander terrein van
het sIagveld.

Juist bad baas Jansen met zijn strijdmakkers een wan·
hopige poging der Engelschen, om hier door te breken, met
kracht en Emcees weerstaan, en daar de vijand op dit pnnt
weI geen niellwen aanval zou wagen, had hij zich met een
afdeeling Boeren naar eene andere plek gespoed, waar zijn
hulp misschien van Doode zou kunnen zijn.

Zoo ontmoette hij een groep jonge Boeren, goed gedekt
achter een aarden verschansing en voegde zich bij hen.

Hij, Reinard Jansen, was in een opgewekte stemming.
Zijn oogen straalden van strijdIust, en de oude pijn, die
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knaagde aa~ zijn hart, scheen begraven te worden in den
kruitdamp en den kogelregen van Krugersdorp.

"Reb je ook al een roodbaatje doodgeschoten?" vraagde
een heldere stem vlak naast hem.

Reinard Jansen keek den spreker aan: een aardigen, gui
tigen jongen van misschien twaalf jaar.

"Zoo kleine kerel," zeide Jansen verwonderd, "waar kom
jij van daan?"

"Uit Krugersdorp," zeide de jongen op vroolijken toon;
"ik behoef van daag eens lekker niet Daar school."

De Boer kl'eeg pleizier in den jongen.
"Leer je goed?"
"Leeren?" antwoordde de jongen, de schouders ophalend ;

"mijn vader zegt dat ik er een broertje aan dood heb."
Hij haalde een stuk chocolade uit zijn zak.
"Ook een stuk, Oom? 't Is goeie, hoor I Ik heb ze zoo

even dien dooden Engelschman uit den zak gehaald. Kijk,
daar ligt hij, bij die struiken I"

"Ge IDoet van de lijken afblijven," zeide baas Jansen op
strengen, berispenden toon.

"En de chocolade laten bederven?" vraagde de jongen
in de grootste verbazing; n't zou tocb zonde zijn I Hier,
Oom, beb je ook een stuk I Licht dat wij er dat van
hebbenl"

Er kwam een heldere glimlach op Jansen's stroef gelaat.
"Jtj bent een vreemde snaak," zeide hij; "waar is je

geweer?"
"Bier, Oom!" zeide de jongen, een Engelschen karabijn

omhoog houdend.
»Waar heb je dat gehaald?"
"Wel van dienzelfden dooden Engelschman - dat mag

zeker ook niet?"
"Dat mag weI," zeide Jansen met nadruk.
"Hoe heet jij," liet htj er op volgen.
"Pieter Kooteo, Oom?"
"En wat moet je worden?"
"Mijn vader is schoenmaker, Oom, en dat wil hij mij nu

ook makeD, maar ik bester! het, als ik dat moet worden.
Dat gaat den geheelen dag maar zoo; Ssiet - ssiet," en hij
maakte het gebaar van pikdraad trekken.

Jansen keek scherp over de verschansing heen. Hij meende,
achter een heuvel de punten van eenige Engelsche pinhel
men waar te nemen, doch die punten verdwenen weer.
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"Zoo, jongen, zoo," zeide Jansen vriendelijk, "en waar heb
je eigenlijk zin in?"

"Ik wil boer worden, Oom, boer, midden in de wildernis,
en niet in zoo'n eng gat, zoo'n schoenmakershok, worden
opgesloten I"

"Ben je ook boer, Oom?" liet hij er op volgen, een nieuws
gierigen, vorschenden blik op zijn buurman werpend.

"Ik denk het weI," zeide Jansen in de beste luim, "en
je komt mij later maar eens opzoeken, als je vader het
goedkeurt., en ge vraagt dan maar naar Meester Jansen QP
'Vaterfontein, en ik zal zien, of ik dan nog niet een flinken
boer van je kan maken."

"Ten minste, als wij beiden er het leven afbrengen," Het
bij er ernstiger op volgen.

"Maar wat heeft je toch bewogen om mee te vechten ?"
vraagde Reinard Jansen.

"WeI Oom," zeide de leuke jongen, "in de eerste plaats
behoof ik nu niet in het muffe schoolgebouw te zitten, en
ten andere WOll ik dolgraag meehelpen, om de Engelschen
op hun baatje te geven. Ge badt het daar straks maar
eens moeten zien, Oom, toen die Engelschen op hun brie·
schende paarden kwamen aanstormen I Men zou gedacht
hebben, dat er van ons geen stuk of staal was terecht ge
komen, maar ja weI hoor - boem I - daar lagen ze I Ik
heb nooit van mijn leven zoo'n berrie gezien, als toen onze
kogels er tusschen vlogen I"

"Maar iij hebt toch niet geschoten, Piet?"
De jongen schudde het hoofd.
"Ik had dat geweer nog niet, maar ik riep maar: "Ssa! 

toe jongens I - schiet die roode rakkers doodl" en toen
deden zij 't."

Baas Jansen moest er toch om lachen, zooals die jongen
dat vertelde, maar hij brak het gesprek nu af, en klom boven
op de aarden verschansing om het terrein op te nemen.

De veldkornet 1) een betrekkelijk jonge man met een
innemend, schrander uiterlijk, wien men- bij den eersten oog
opslag kon aanzien, dat bij een broer was van Lena Marling,
stond naast bern, met den verrekijker in de hand.

"De Roodbaatjes laten ons hier nog a] lang met rust,"
meende Jansen.

"Ik had ze zooeven verwacht," zeide de veldkornet, "maar

J) Bevelvoerende Boerenofflcier.



203

zij schijnen het niet aan te durven," en de hand uitstrek
kende, beval hij met luide stem: "Op mannen ! Wij zullen
onmiddellijk gindscben heuvel bezetten, om dichter bij den
vijand te komen!"

Het bevel werd stipt en snel uitgevoerd, en Jansen was
met den veldkornet een der eer~teD o.oven op den hoogen
heuvel, van waar men een lJltsliekend vergezicht had.

"Ginds staat een Maxim," riep Reinard Jansen.
"En het geeft geen vuur J" liet hij er in verbazing op

volgen.
"Ik heb het reeds opgemerkt," zeide de veldkornet, terwijl

hij den verrekijker van de oogen nam en aan Jansen over..
reikte.

De Boer nam het instrument en staarde aandacht.ig naar
het zwljgende Maxim. Vervolgens onderzocht hljt den verre~

kljker langzaam wendende, den omtrek.
Op een grijzen klipbeuvel bleef de verrekljker wat langer

gericht.
"Ge ziet die grljze klip zeker?" meende de veldkornet;

"ik heb ze ook opgemerkt. Daar zit een der onzen, die dat
leelijke beest in bedwang houdt."

Hij bedoelt met het leelijke beest het Maxim.
Jansen echter zeide geen woord.
,,'t Is een voorgeschoven post der onzen - een kioek en

kranig stuk," zeide de veldkornet. ,,'t Is ongehoord, om met
een man een Maximkanon te muilbanden!"

Doch waarom begint de kUker te schudden in de handen
van baas Jansen? Waarom beefde die hand, die zoo even,
in de bloedige worsteling, geen beven had gekend? Waarom
week de laatste bloeddrup nit zijn gelaat?

"Wordt ge niet weI?" vraagde de veldkornet bezorgd,
meteen de zonen van Jansen roepend, die achter den heuvel
stonden.

Doch Reinard Jansen riep met heftig bewogen' stem:
"Ginds, achter de klip, ligt mijn kind, en hij houdt geheel
aIleen een Maxim in toom J"

Hij sprong op; hij stormde de helling af en zocht zijn paard.
"Vader," riep Zeger, "wat wilt ge?"
"Wat ik wi!?" antwoordde hij. "Wat ik wi!? Begrijpt

ge dan niet, dat Engeland zijn scherpschutters op mijn Frits
zal afzenden, en hem een kogel zal jagen door het moedige
hart? Ik wil hem redden; redden wi! ik hem - of met
hem sterven I"
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Zeger wenkte ZUD broeders.
Ht1 behoefde geen woord te zeggen; zU begrepen hem.

En zander twijfell zU zouden hun vader volgen tot in den
mun van den leeuw ••. .

In groote sprongdn tIde de oude Jansen zijn kinderen
vooroit, om zUn pa~ t& zoekeD, dat met een stoet andere
paarden In ep. vallei diehr. bQ een plas troebel water, 18
deelte1Jjk gekIu18tard en onder behoorlijk opzicht, liep te
graze".

WAS de stugge, harde Jansen, die niets vergeten kon,
vergeteDt dat zUn zoon een brandstichter was? Vergeten,
dat b\1 .met Cecil Rhodes, den vUand zUns volks, had ge
~e ld?

NeeD, hU was het Diet vergeten, doch als bij ingeving
begreep hU, dat Frits zUn vreeseliJke dwaling thans wilde
goad maten met zUn bloed en zUn leven, en al had Frits
titm Waterfonteins in vlammen doen opgaan, de oode Jansen
zou het hem thans vergeven hebben I

Waar waren ou zUn toorn en bitterheid? Ze waren ver
dwenen &19" een mistwolk voor de morganzonj ze waren
verteerd als een ijle vlasdraad in de bitte van het vour,
en geen hUgend hert, der jacht ontkomen, kon sterker
schreeowen naar de frissche waterbronnen, dan "1&6 ziel
schreeuwde- nur verzoening met zUn kind I En b\1 het kIet
taren van den ijzeren hagel der Kaxims, in het aangezicht
des doods, wilde bij zUn kind in de ooren fluisteren: .Frits
mijn jonBen - 't is alles, alles vergeven IGU zijt geen bastaard,
maar mun kind, mUn lieveling I WU zUn verzoend I"

Ja verzoend I doeh de gedachte, dat hU te laat kon ko
men en dat zijn kind onverzoend met zijn vader voor den
eeuwigen Bechter .van hemel en aarde zou kunnen ver
scbUnen was hem .schier ondragelUk, en hU ateunde ala een
hert, dat de wand V081t, diep in de borst .•..

HU had nu ztln paard gevonden, en terwUI hU in 't zadel
sprong, deden zUn zonen hetzelfde..

au keek hen even aan zander iets te vragen..
Doch met het geweer in de hand en zwart van den kruit

damp, kwam de oude Dirk Xloppers juist aan van den
al)deren kant.

Btl 8I'88P den bruinen klepper" van Reinard Jansen bU den
teuge! en riep: .Halt Neef, waarheen?"

.DMr heenl" riep Reinard Jansen, met de hand wUzend,
en in korte, ongednldige woorden deelde hU de redan mee.
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Om den hoek van den heuve1 verscheen thana een ordan·
nans van kommandant Cronje.

Hij had hard gereden; het schuim spatto het paard van
de flanken.

"Laat los!" riap Reinard Jansen, doch de oude Voortrekker
hield den teuge1 nog vast van den bruinen klepper.

"Wacht nog even, om te hooren, wat de ordonnans heeft
mede te deelen," zeide hlj bedaard, en de ordonnans, zijn
paard stH houdend, riep haastig: "Mannen, ge gaat de ver
keerde richting uit I Ik zal u den weg wljzen I Allen te paard 1
Snel, snell Waar is de ve1dkornet? De Engelschen staan op
het punt om door te breken!"

Het ge1aat van Reinard Jansen werd valer dan de vale
klip, waartegen zijn bruine klepper de voorhoeven sloeg, en
in het hart van den ongelukkigen man moest de strijd worden
uitgestreden tusschen vaderliefde en burgerplicht.

Doch de wljze grijsaard van Vredenoord begreep dien
strljd, en hlj zeide met diep ernstige stem: "Zult gij de
heHlge zaak, waarvoor uw kind zijn leven waagt, bederven
door er de Engelschen door te laten? En is God, Die ons
niet handelt naar onze zonden, niet machLig, om uw kind
te bewaren?"

Langzaam wendde Reinard Jansen den klepper, doch toen
gaf hij zijn paard de sporen, en snelde met zijn strijdmakkers
naar het bedreigde punt.

En deze daad was grooter dan de daad van Jan Kloppers,
toen hij zich losscheurde van het krankbed van zijn doodziek
kind, en grooter dan de daad van moeder Jansen, toen zlj
haar pas terug ontvangen kind weer afstond aan de vreeseIijke
kansen van den oorlog.

En met saamgeperste lippen en gefronste wenkbrauwen
heeft Reinard Jansen, ge1egen achter den l1arrlen bazaltmuur,
tegen welken de Engelschen met groote dapperheid instorm·
den, en eiken keer, dat zijn breedgerande hoed zichtbaar
werd boven de borstwering, heeft zijn kogel een Engelschman
neergestrekt.
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HOOFDSTUK XXXVII.

De stilte van den avond is nedergedaald op het oord waar
eenige uren geleden zoo grimmig is gevochten.

Ge kunt de sporen van den strijd DOg zien bij het licht
der Afrikaansche sterren, en tusschen de door hoeven van
vele paarden geknakte grashalmen en vertrapte veldbloemen
schemeren kleine, donkerroode, opgedroogde plassen - p]assen
van menschenbloed.

Doch het gewoel van den strijd heeft zich verplaatst, en
het geweervuur, dat de stilte verbreekt, korot wijd nit de
verte.

Twee personen betreden thans het nitgestrekte terrein van
het slagveld, en een groote hond loopt, met den neus langs
den grond speurend, en in wijde kringen wegsnellend, om
telkens terng te keeren, voor hen uit.

Het zijn een blanke en een kleurling.
De kleurling wendt zich nu links, en de blanke rechts.
De blanke roept: "Sultan," en de hond voIgt hem.
De blanke is ons even goed bekend als de kleurling,

die zich snel verwijderend, in de duisternis niet meer zicbt
baar is.

Het meesterke, de blanke, heeft met grooten vlijt gein
formeerd naar Frits Jansen, doch niemand heeft hem meer
gezien sinds hij achter den grijzen klipstapel de bemanning
van bet Maxim wegschoot. De Boeren, bij wie Frits Jansen
zich had aangesloten, alvorens hij den even stonten als
vermetelen aanval op het Maxim had gewaagd, waren door
de wanhopige pogingen van Jameson, om door te breken,
telkens verplicht geworden, om van positie te veraq.deren,
en nog op dit oogenblik stonden zij, maar op een geheel
andere plek, met den yinger aan den trekker van hun geweer.
Zij vermoedden, dat het Maxim door de Engelschen reeds
lang verplaatst was, en meenden, dat Frits Jansen het er
goed had afgebracht.

Doch zij hadden er geen bewijs voor, en daar Frits Jansen
bij de Boeren, die het meesterke heeft gesproken, niet is te
vinden, is zgn hart vol zorg en kommer.
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Gebukt loopt hij het terrein af, onderzoekt zorgvuldig den
grond, en kamp manmoedig tegen het innerlijke afgrijzen,
dat hem aangrijpt op het veld van dood en vernieling.

Ja, 't is vreeselijk, zoo'n slagveld bij nacht, en sterker
zenuwen dan die van het meesterke zouden er van terug
deinzen. Engelsche bommen hebben diepe kuilen in den
grond geboord, boomen ontworteld, huizen uiteengeslagen.
Rier ligt een muilezel met opengescheurden buik, ginds een
infanterist met het hoofd voorover eenige grashalmen in zijn
verstijfde vingers, die hij in zijn doodstrijd uit den grond
heert gescheurd. Op een vlak terrein staat een Engelsche
transportwagen, en het huiflinnen gelijkt op een zeef: zo6
IS het doornageld door de kogels der Boeren. Voor den
disselboom liggen een paar ossen, en daarnaast de leidsels
in de eene en de zweep in de andere band, een Kaffer met
akelig opengesperde oogen. Waarsch\jnlijk heaft hij de ossen
tot eon uiterste kracbtsinspanning willen aanzetten, om. met
den wagen uit het bereik van de vreeselijke Boerenkogels
te komen, maar de dood heert hem en zijne ossen overrom
peld. Twintig pas verder staat een paard vredig te grazen,
en somwijlen wendt het den korten nak naar z\jn rec11ter
zijde, en gaat met den ruigen kop snuivend over het doode
lichaam van zijn ruiter, wiens hart heden middag nog zoo
krachtig en moedig heeft geklopt. Met de linkerhand
houdt de doode cavelerist nog de teugels van zijn paard
omklemd, en jn de rechterhand blinkt het blanke lemmet
van zijn degen. Nu en dan doet het paard, naar voedsel
zoekend, eenige stappen voorwaarts, en sleurt zijn ruiter
mede .....

In een onbeschrijfel\jke gemoedsstemming zet het meesterke
zijn treurigen tocht voort.

Bij hoopt Frits Jansen niet te vinden, want dan is hij
waarschijnlijk nog onder do levenden, en onder het geweer
vuur, dat op dit oogenblik weer levendiger wordt, is mis
schien zijn schot.

Zooveel te beter, als het waar is, doch het onverklaar
baar gevoel, dat hem naar het slagveld dreer, bindt hern
ook vast aan dat veld.

Nu en dan houot Sultan bij zijn naspeuringen stil, stoot
een kort geblaf uit en gaat weer door.

En diepernstige gedachten gaan door de ziel van het
meesterke, terw\jl hij hier wandelt op dit veld der dooden,
en een diepe droefbeid vervult zijn ziel.
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Wat al bloed is er vergoten van af het bloed van den
onsehuldigen Abel, dien Kaln doodsloeg, tot den laatsten
verslagene toe, die hier op de velden van Krugersdorp is
neergelegd! En welk een donkere, onmetelijke zee van bloed
stroomt door de gesehiedenis der mensehheid heen! En als
eens al de tranen waren vergaderd, die om die zee van
bloed zijn gesehreid, ze zouden een oeeaan vormen van
bruisehend wee f En als eens al die gebroken harten waren
geteld, welke die tranen hadden gestort, hun getal zou zijn
als het getal der sterren, die zoo kalm en vriendelijk hun
eeuwige banen besehrijven boven dit oord van zonde, jammer
en ellende, dat aarde heet ..•.

Peinzend sehrijdt het meesterke voort.
De naehtwind strijkt over het veld, en het geruisch in de

lage struiken ruiseht hem in de ooren als een lange, bange
stervenskreet .... ,

Doeh plotseling wordt bij uit zijn droeve mijmeringen
gewekt door een luid en angstig geblaf uit de verte.

Dat is Sultan's stern.
M.et een bonzend hart loopt het meesterke in de richting,

van waar het geluid wordt gehoord, doeh hij struikelt over
een scherpen klipsteen, en valt languit tegen den grond.
Hij rieht zich op, hij heeft zieh gekwetst aan de hand, maar
let e1' niet op, en bulten adem bereikt bij de plek, waar
Sultan is.

Het trouwe dier staat, als om bet te besehermen, boven
een lang donker voorwerp, in de onmiddelijke nabijheid van
eene grijzen klipstapel, en bet meesterke, die van een grijzen
klipstapel heeft hooren spreken, twijfelt er niet aan, dat hij
het doel van zijn tocht heeft bereikt.

Doch het hart slaat hem van vrees en ontsteltenis tot
in de keel.

Hij knielt bij Frits Jansen neer.
Frits ligt achterover, met het hoofd op een kleine verheven

heidI Onder het hoofd een plas bloed.
Het gelaat is doodelijk bleek, doch de oogen, die bij andere

gesneuvelden zoo akelig star kunnen opengesperd zijn, zijn
blj hem gesloten.

Naast hem ligt zijn geweer.
Het meesterke heert zich spoedig hersteld, en met be·

wonderenswaardige tegenwoordigheid van geest ontbloot hij
de borst van den jongen Boer, en legt zijn oor te luisteren.

In ademlooze spanning wacht hij eenige oogenblikken -
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een eigenaardige trilling gaat over bet gelaat van het mees
terke - dan rijst hij Ope

Hij heert het zwakke kloppen van Frits Jansen's hart
gehoord, eq haast had ik gezegd, uat moeder Jansen bU
deze ontdekking niet blijder had kunnen zijn dan het
meesterke.

De hond kUkt den blanke aan met zijn schrandere oogen.
"Toe Sultan," zegt het meesterke, "zoek Eli~zer - gau w!"
Het verstandige dier schijnt het meesterke begrepen ta

hebben, en in groote sprongen, aanhoudend luid blaffend,
zoekt het den Kaffer Ope

Het meesterke neemt middelerwijl zijn veldflesch, en be
vochtigt de lippen van den zwaargewonde met eenige drup
pels wijn.

Uit steeds grootere verte komt het geblaf van den hondo
Het wachten duurt altijd lang, bovenal wanneer men

zich op een afgrijselijk veld van dooden bevindt, bij een
.zwaargewonde wiens levenslampke elk oogenblik kan worden
uitgebluscbt.

Van een paar minuten kan hier het leven afhangen, en
hoe lang moet het meesterke reeds wachten I

In der daad z\jn het nog geen vijf minuten, maar het schijnt
hem een eeuwigheid toe. Dat doet de zorg, "de angst.

Maar het meesterke slaakt thans een zucht van verlichting,
want het geblaf begint weer te naderen, en beweegt zich
in de rechte richting naar hem toe.

H\j nadert snel, en in groote sprongen bereiken de Zoeloe
en Sultan de plaats van het onheil.

,,0 meesterke," roept Eliezer, "Ieeft hij nog?"
"Hij leeft nog," antwoordt bet meesterke, "maar hij is

zwaar gewond aan het hoofd."
"Ach, dat hij herstellen mocht I" zucht de Zoeloe.
"Wij willen er om bidden," zegt het meesterke.
"Ja, dat willen wij!" zegt de zwarte zoon van Cham.
"Maar hij moet thans vervoerd worden," zegt het mees-

terke, - "weet ge een woning in de nabijheid?"
"Achter de heuvelen beb ik een oude woning zien staan,"

antwoordt EIMzer; "daarheen brengen wij ODS baassie."
Hij neemt het zware lichaam met de voorzichtigheid van

eene moeder in zijne sterke, gespierde armen, en het mees·
terke onderstut bet hoofd.

Zoo zet zich de kieine stoet in beweging, met Sultan
voorop.

DB ruit6"S "an Zuid-.A(rika. 14
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Het is een lange tocht; de Kaffer heeft geen gevoel meer
in zijn armen, en zijn breede borst gaat zwoegend op en neer,
als eindelijk de woning is bereikt.

Ze ziet er uit doodsch en verlaten; ar brandt geen licht ;
de oude deur is niet gesloten, en men treedt het vertrek
binnen.

Terwijl nu de Zoeloe met inspanning zijner laatste krachten
den kostbaren last in zijn armen houdt, ontsteekt bet mee~
terke een vuurhoutje.

Het scbijnt weI, dat de bewoners heden middag voor het
begin van den strijd, zijn gevIucht. In een open haard smeult
nog eenig vuur, op den vioer liggen eenige gebroken scher
ven, en in den hbek van het vertrek bevindt zich een bed
stee, waaruit het bed is weggenomen. Snel spreidt het
meesterke - waar haalt hij die practische kennis toch van
daan? - het stroo eenigszins goed, en terwijl het meesterke
van zijn jas een soort hoofdpeluw maakt, legt de Zoeloe
den zwaargewonde behoedzaam in de bedstee neer.

"Als we nu maar een kaars hadden I" fiuistert het mees
terke, doch na eenig zoeken vindt men in een belendende
kast een eenvoudige, maar goed gevulde oHelamp: een
vondst, die op dit oogenblik meer waarde heeft dan de ont
dekking eener Transvaalsche goudmijn. Ze .wordt snel ont
stoken, en in het achterhuis ontdekt Eli~zer een ton frisch
water.

Het meesterka staart nn weer in het doodsbleek gelaat
van zijn vriend.

"Wat denkt gij ar nn van?" vraagt de Zoeloa.
"Ik weet het niet," zegt hat meesterke, wiens hoop van

zoo even weer veel verminderd schijnt - "zoek gauw een
dokter I"

"En den ouden baas I" meent de trouwe knecht.
"Ja, dat is goed," zegt het meesterke.

Er waren geen twintig minuten voorbijgegaan, toen de
hoefslag van een paard werd gehoord, en aene kracbtige
militaire stap werd vernomen.

"De dokter," fluisterde Elicjzer, den gEmeeshaer voorgaande.
't Was een oUde, militaire arts, een DuitRcher, bekwaam

VOOl" zijn taak en van een zekere ruwe goedhartigheid.
De dokter trad binnen met rinkelende sporen, trok den

overjas uit, wierp eenige instrumenten op tafel en zeide:
"Goeten Tag 1 Waar is de patient? Zoo - in dat hondenkat?"
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Blj onderzocht den bewustelooze zeer nauwkeurig, mom
pelde eenige onverstaanbare woorden, en nam toen de oude
snuifdoos uit den zak.

Het meesterke keek hem aan, alsof dood en leven van
zijn afspraak afhing.

,,'t Zal weI kaan. Sterk sjaIllpsjot aan den kop; sjedel
huid beleedigd; bloedfat kesprongen, maor 't zal weI kaan,
als keene onkunstige fersjainingen komen. Erg bloedferlies
gebad, maor prachtige, sterke likkaamsbouw - 't zal weI
kaan!"

Hij verbond de wond, nam weer een snuifje en ging voort ~

"Hai zal over enkele stonden weI bai komen - vorwarts,
oude nigger, dan zal ik nog einige medicinen mit keven f
Wat 'n tag! En dat hebben wi te danken aan de Englanders,
die hallonken, die kalgestroppen I Adjuus I Vorwa.rts nigger,
dat wi uit dit zwainenhok komen f"

Hij trok den overja~ weer aan, borg de instrumenten op
in den wijden buitenzak, maakte rechtsomkeert, en verliet
in militairen pas-, met rinkelende sporen, door Eli~zer gevolgd,
het vertrek.

HOOFDSTUK XXXVIII.

Baas Jansen had te vergeefs gereikhalst naar het oogen
blik, waarop het hem vergund zou zijn, naar zijn kind om
te zien. Als een gewonde buffel, die in wilde sprongen zich
rechts en links, naar voren en naar achteren wendt, om
aan de doodelijke omsingeling te ontkomen, had Jameson
tot laat in den avond gestreden en geworsteld, om door den
gordel van staal en vuur heen te breken. En dat het hem
nochthans niet was gelukt, was te wijten aan de twee a
driehonderd Boeren, die met onmiskenbaar talent, schitterende
dapperheid en bewonderingswaardige vlugheid de reuzentaak
volvoerden, hen door hun bevelhebber, kommandant, Cronje,
gesteld.



212

Doch nu de duisternis is gevallen, begint de aan'val te
verflauwen, en eindelijk - eindelijk mag Reinard Jansen aan
de stem der vaderliefde gehoor geven.

.flij zoekt zijn bruinen klepper op, weert zijn zonen, die
hem willen vergezellen, doch moeielijk gemist kunnen worden
btl een mogelijk nienwen Engelschen aanval, en rijdt in een
wijden boog, overal naar zijn zoon vragende doch nergens
inlichtingen verkrtjgende, over het vlakke veld naar de plek,
waar hij Frits heeft gezien.

Een Europeaan zon hoogst waarschijnlijk in den nacht in
de richting zich hebben vergist, doch de ingeboren speurzin
en de groote terreinkennis van den Afrikaanschen Boer doen
Reinard Jansen met schier wiskundige nauwkeurigheid uit
komen, bij den klipwal, vanwaar zijn zoon zijn stouten tocht
had ondernomen.

Nu stijgt hij van het paard, beklimt de hoogte en bij het
licht der opkomende maan kan hij bijna met zekerheid bepalen,
welken weg zijn zoon heeft genomen, alvorens hij den grijzen
klipstapel, die er in de verte uitziet als een omgestort
altaar, bereikte.

Doch van het Maximkanon is geen spoor meer te ontdekken,
waarschijnlijk hebben het de Engelschen bij hun terugtocht
meegenomen.

Jansen slaat de teugels van zijn paard om den arm, loopt
om de hooge omwalling heen en wendt zich thans met een
hart, sterker geslingerd dan het schip in de kokende branding,
naar den grijzen klipstapel.

Op den klipstapel zit een donker voorwerp, dat bij de
nadering van den Boer zich verwijdert.

Het slaat de zwarte vleugels uit, en luid krassend vliegt
het weg.

Reinard Jansen rUt er van, doch thans heeft hij het doel
van zijn tocht bereikt, en hij bukt zich.

Uiterlijk kalm en bedaard onderzoekt hij nauwkeurig den
grond.

Eenige patroonhulzen liggen verspreid tusschen het lange,
vertrapte gras.

Anders is er Diets bijzonders te zien - absoluut niets.
Ja toch - vlak bij de klip scbemert eelldonkeroode

plek.
Dat is bloed; het bloed van Frits Jansen.
Hij is Elr zoo vast van overtuigd als van het bestaan der

schitterende sterren daarboven bem.
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Uit de verte worden thans regelmatige voetstappen ge
hoord en een Boerenpatrouille. nadert, met het geweer in
den arm, den ongelukkigen man.

"Werda?" wordt geroepen.
Jansen maakte zich bekend.
De patrouille is nu vlak bij hem.
"Zoo, zijt gij Jansen?" zegt de grootste; "Reinard Jansen?

Zoo even is hier een Engelsche militaire verpleger geweest,
die ons naar u vraagde."

"Wat wilde hij?"
"U bij een gewonde brengen, die u dringend wenschte te

spreken. Hij moet ginds te vinden zUn, een paar minuten
rechtuit van hier, en dan links, in een eenzame Kafferhut."

"Noemde de verpleger de gewonde?" vraagt Jansen vol
spanning.

De wacbt schudt het boofd.
"Was hy zwaar gewond ?"
"De verpleger meende, dat hij den morgen weI niet

balen zou.
Het hart van den ongelukkigen vader krimpt inean.
"Vermoedt ge, wie de gekwetste is ?" vragen de wachten

medelijdend.
"Wie anders kan het zijn dan mijn zoon J" komt het

klagend over de lippen van Reinard Jansen. Hier acbter
dezen klipsteen, heeft hij de doodeltike wond ontvangen J"

Doch bij is geen man, om zich willoos over te geven aan
de smart. Trouwens nooit is de verzoening begeerlijker dan
vlak voor de poorten des doods.

Hij schrijdt snel voort, de richting in, die de wacbtenhem
hebben gewezen, en de bruine klepper stapt achter bem aan,
en laat den kop moede en lusteloos hangen.

In de verte ontdekt bij spoedig een klein licbt, en bij vindt
de Kafferhut, die er van buiten uitziet als een bijenkorf.

H\j bindt het paard vast aan een balf verdorde populier,
en schuift het vuile, gele katoen, dat bij wijze van deur den
ingang verspert, op zij.

Reeds .boort hij het gekerm van den gewonde, doet twee
passen voorwaarts" maar indien de aarde op dit oogenblik
onder ziJn voeten was weggezonken, had hij niet heviger
kunnen ontstellen dan thans. Want daar voor bern op den
vloer, op een hoop vuil stroo, ligt, met de borst wijd onto
bloot - Jack Williams J

Op zich zelf is er eigentlijk geen reden tot verbazing, dat
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Jack Williams gewond is. Immers het is nu duidelijk, dat
btl zich heeft aangesloten bij de expeditie van Jameson, en
ae Boerenkogel, die op dezen dag zooveel Engelschen heeft
neergelegd, kon hem even goed treffen als een andere
Daarover verwondert Jansen zich dan ook niet, maar htl
heeft hier ziJn zoon meenen te vinden, en hij vindt er een
ander, den man, van wien hij een afkeer heeft, omdat hij
hem, en niet ten onrechte, heeft beschouwd als den verleider
van zijn zoon.

De vetkaars verspreidt een zwak en sober licht. Toch kan
Reinard Jansen bij den eersten oogopslag zien, dat de uren
van dezen gewonde zijn geteld.

"Jack Williams," zegt hij, zijn aCkeer overwinnende, met
ernstige stem, "ge hebt naar mij gevraagd -- hier ben ik."

De gewonde slaat de van felle koortshitte gIoeiende oogeli
tot den spreker op, en wenkt den verpleger.

»Gaat beiden hier dicht bij my staan," zegt hy, "want ik
kan niet sterven, voordat ik mijn schuld heb beleden."

En nu begint hij met hijgenden adem, met afgebroken
klanken en in waren doodsangst een verhaal te doen, waar
bij Reinard Jansen de haren te berge rijzen.

Hij legt een volkomen bekentenis af, en de stervende
schijnt er een wreede voldoening in te vinden, om de waar
lijk demonische trekken van zijn karakter in het helderste
daglicht te plaatsen.

"Het pak kleeren van Frits," gaat hij voort, "dat ik aan
trok, om de verdenking op uw zoon te brengen, kunt ge
vinden in de boomgaard van mijn ouders, waar ik ze nog
dienzelfden nacht, na ze gebruikt te hebben, beb begraven:
juist in bet midden tusschen de twee grootste vijgeboomen
in, diep in den grond."

En terwijl hij op den verpleger wijst, laat hij er op volgen :
"Ik heb u dit gezegd met dezen man tot getuige, opdat

uw zoon van elken scbijn zal worden ontlast," en bij staart
met zijn gloeiende oogen Reinard Jansen aan als de dood
schuldige zijn rechter.

Doch op het gelaat van den Boer vertoont zich de diepste
afschuw, en strak en koud rusten zijn oogen op den ster
vende.

"Vergeef het me 1" smeekt Jack Williams.
Reinard Jansen zegt geen woord.
"Ik kan Diet sterven en ik moetl" gilt de rampzalige op

bartverscheurenden toone
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"En ge zult voor God moeten verschtjnen, en rekenschap
afleggen van uw werken der duisternis I" roept Jansen hard
en onverbiddelijk. "Mijn kind, mijn eigen, geliefd kind heb
ik voor den brandstichter gehouden - en gij zijt er oor..
zaak van!"

Maar ala hij de tanden van den ongelukkige op elkander
hoort klapperen, komt een gevoel van deernis op bij Reinard
Jansen, en in zijn grijze oogen komt een zachter tint.

Zijn aandacht echter wordt -afgeleid door snalle voetstap
pen buiten, en zich omkeerend, ziet hij den kroeskop van
zijn Zoeloe in den ingang der hut.

"Baas, kom gauw, kom gauw I" roept Eli~zer op gejaagden
toon; "ik zal u brengen bij den jongen baas, bij uw zoon,
die zwaar gewond isl"

De Zoeloe is zoo opgewonden, dat hij niet eens Jack
Williams herkent, maar baas Jansen schijnt als door een
electrischen schok getroffen.

"Leeft hij nog, Eliezer?"
"Hij leeft I" zegt de Kaffer.
"Meester Jansen, vergeef het mij I" gilt de stervellde.
"Als ik het aangezicht van mijn kind in vrede mag aan-

schouwen aan deze zijde van het graf - dan Jack Williams I"
zegt Reinard Jansen op langzamen, ernstigen toon, "dan zal
het u vergeven zijn 1"

"En anders?" gilt de stervende - en anders?"
Doch Reinard Jansen hoort die woorden niet meer; in een

sprong is bij buiten, en bij springt in het zaa.l.
"Grijpt je vast aan de manen," beveelt de Boer, "en wijs

Dlij den weg I"
En terwijl Eli~zer dit doet, gaat het voorwaarts, de snel

voetige Zoeloe naast het paard, door slooten en struiken,
dwars over het veld, recht aan op het kleine, scbemerende
licht, waar Frits Jansen bewusteloos ligt neergestrekt op de
sprei van stroo ....

"Hier is bet I" zegt Eli~zer, bijgend van den snellen loop.
Vol ontroering treedt Reinard Jansen binnen.
Daar brandt de eenvoudige olielamp - -claar is de bed..

stee - en daar, aan het hoofdeinde, met Sultan aan zijn
voeten, zit op een scbamelen stoe1 het kleine meesterke, en
op dat bleek en :fijn gesneden gelaat ligt de majesteit der
dienende liefde.

Zonder een woord te zeggen, drukt baas Jansen de hand
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van het meesterke, en bij houdt ze lang en innig omklemd.
Dan gaat hij vlak blj de bedstede staan, en terwijl het

meesterke licht, staart hij zwljgend in het edel, doodsbleek
gelaat van zljn bewusteloos kind. En als een bange droom
gaat het verleden aan zljn geestesoog voorb\j ....'

Op zijn teenen korot Eliezer binnen en staat achter zljn
baas. Doch Reinard Jansen begint te beven ovel' zijn gansche
lichaam - hij wil zich vastgrljpen aan de stijlen, maar hij
tast mis - en de sterke man zou tegen den grond zljn
geslagen, bad Eliezer hem niet opgevangen.

Bij heeft zich echter spoedig hersteld, neemt een stoel en
zet zich tegenover het meesterke: aan bet voeteneinde der
bedstede.

En hij zegt met een stem, schor van aandoening, uitput
ting en dorst: "Welk eell dag!"
, Nu verwijdert zich Eliezer, haalt een glas water -en reikt
het aan zljn baas.

Maar Reinard Jansen weert het glas af.
"Zoo waarachtig als ik leef," zegt hlj, "ik zal er niet van

drinken, voordat mljn jongen er van heeft gedronken!"
En zoo zitten dan Reinard Jansen en het meesterke bij

den gewonde, en niets word t gehoord dan het eentoonig geluid
der krekeis onder den schoorsteen, en met steeds langere
tusschenpoozen het geweervuur in de verte.

Reinard Jansen zit voorover gebogen, het van den kruit·
damp zwart geblaakte gelaat tusschen de groote, bruine
handen, de oogen onafgebroken op zijn kind gevestigd, en
nu en dan de drooge lippen van den bewustelooze bevoch..
tigend met eenige druppels wijn uit den veldtlesch van bet
meesterke.

Maar het meesterke heeft de handen gevouwen, en staart
door de kleine ruiten naar buiten, naar het nachtelijk land
schap en is vol hope.

Ik zal er me niet aan wagen, om het tooneel te schetsen,
dat in den schemerenden morgen van den tweeden dag van
het nieuwe jaar in den verlaten woning plaats greep, toen
Frits Jansen, opblikkend nit zijn onmacht, in de oogen staarde
van zljn vader.

Het meesterke verliet stH heh vertrek, want in dit plechtig
en heilig oogenblik voelde hij er zich te veel.

Hij ging naar buiten, en dronk met volle teugen de frissche
morgenkoelte.
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En Reinard Jansen en zijn zoon waren aIleen.
Neen, aIleen weI niet.
Licht hebben eenige engelen het roerende tooneel aan·

schouwd.. Zij verblijden zich immers, als een zondaar zich
bekeert, en zouden zij dan onverschillig zijn, als een vader
zich verzoent met zijn kind, en de verbroken doch door God
gewilde band vast en innig opnieuw wordt geknoopt?

Doch dit is heden morgen geschiedt, en thans is het
namiddag.

Frits Jansen zit, het boofd in doeken, zoo weI als bet in
de gegeven omstamdigheden maar wezen kan, in een won·
derlijk gevaarte, door Elil3zer met vaardige hand in elkander
gehamerd, en met den wijdschen naam van nziekestoeI"
betiteld.
. En Reinard Jansen zit naast hem, de handen van zljn
jongen in de zijne. En het meesterke heeft zijn zakbijbeltje
genomen en leest een kapittel voor uit het evangelie van
Johannes, doch Eliezer is een 800rt ordoDDans geworden, en
brengt tijdingen aan van den stand van het gevecht.

Want nog altijd knettert het geweervuur en" ratelt het
Maxim en dondert het Engelsche kanon. En zeer zeker zon
Reinard Jansen hier niet zitten, had zljn Kommandant hem
niet. de stellige verzekering laten brengen, dat hlj thans van
wege de beduidende versterkingen, die de Boeren in den loop
van dezen dag hadden ontvangen, kon worden gemist.

Doch plotseling mengt zich van een geheel andere zijde
nieuw geschutvuur in de wilde oorlogsmuziek.

Reinard Jansen spitst de ooren.
"Dat zijn onze kanonnen, Frits I" roept hij met stralen·

den blik.
Daar voIgt een tweede uitbarsting, zwaarder nog dan zoo

even - driftig en dreigelld I
"Onze kanonnen spreken een duidelijke taal," zegt Frits,

terwijl een lichte bIos zijn bleeks wangen kleurt.
nZe zeggen: Geef je over of ik vermorzel jel" roept

Reinard Jansen, terwijl de oude strijdlust uit zijn grijze
oogen scbittert.

En nu verstomt plotseling de wilde oorlogsmuziek, en het
gewoel van den slag bedaart.

nGauw, Eliezer, gauw I" beveelt Reinard Jansen; "neem
den bruine, en breng ons spoedig goede tijdingl Ze zoeken
misschien hun heil in de vlucht - onze Boeren moeten
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hen keeren - 0 Frits, ik had er bij moeten z~jn 1"
"Ze moeten het dezen keer dan maar zonder u klaren,"

schertst het meesterke.
Het duurt lang, heel lang, voordat Eli~zer terugkomt.
Reinard Jansen begint al te trapp~n van ongeduld.
Doch eindelijk ziet hij door de kleine ruiten den bruinen

klepper aankomen. Eli~zer echter is niet aIleen - een groep
Boeren vergezelt hem - zU r~nnen zoo hard, alsof zij van
plan zijn, om de oude woning onder den voet te rijden.

De oude Kloppers is de eerste die de woning binnentreedt.
Achter hem aan komen Reinard Jansen's zonen en zijn eigen
zoon Jan.

Jan's gelaat staat dubbel blijde, want hij heeft daar straks
van een renbode, door de bezorgde Geertrui afgezonden, de
goeqe~ tijding ontvangen, dat het gevaar btj zijn ziek kind
geweken is.

Reinard Jansen echter is opgestaan; ook het meesterke.
Slechts Frits blijft door zijn zwakte, gevo]g van het bloed·

verUes, aan den ziekenstoel gekluisterd.
"Wat brengt ge?" vraagt Reinard Jansen, doch hij behoeft

het niet te vragen.
In de schitterende oogen der binnenkomenden ligt alreeds

het antwoord.
"God de Heere gaf ons een volledige zegepraa]," zegt de

grijze Kloppers.
"En niemand is ontkomen - niemand I" roepen de anderen.
Daar ontbloot Reinard Jansen het hoofd, wuift. me t den

hoed en roept met machtige stem: "Zoo moge het al de
vijanden van ons yolk vergaan! - Boeral -- Leve onze
Republiek 1"

En al de aanwezigen stemmen in met dien kreet; zeUs
Reinard Jansen's heldenzoon kan het niet uithouden in z\jn
ruststoel, en de oude ruiten rammelen in hun sponningen:
"Hoera 1 - Leve de Zuid-Afrikaansche Republiek 1"
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HOOFDSTUK XXXIX,

Toen den Engelschen de donder van het Transvaalsche
geschut in de ooren klonk, gaven zij 't Ope De schrik sloeg
hen om het bart, en in den doodelijken angst, die hen ver
vulde, grepen zij - de vuile, witte voorschoot van eene
oude Kaffermeid, en bonden de voorschoot als een bewijs
van overgave aan de spits van een bajonet.

Doch die voorschoot was nog niet voldoende; zij namen
handdoeken, Iakens en wat zij maar grijpen of vangen kon
den, om aan dien moorddadigen kogelregen toch maar een
snel einde te maken.

Toen kommandant-generaal Joubert eenige dagen later de
woning binnentrad, waar die oude Kaffermeid woonde, kwam
zij met de volgende klacht: "Mijnheer, de Engelscben hebben
mijn voorschoten en handdoeken en lakens gevat, zonder
mij daarvoor iets te betalen, en op wien moet ik het nn
verhalen ?"

De generaal lachte smakelijk en gaf haar een halve kroon.
Het ambtelijk rapport van kommandant Cronje over het

laatste begrijf van het Jameson-treurspel luidt ala voIgt:
"Toen ik met den uitersten spoed door den drift ~ij den

eigenlijken Doornkop was doorgesneld, en het klipkopje
voornoemd bereikte, zag ik de witte vlaggen reeds omhoog
gestoken. Ik zond toen dadelUk een ordonnans om te vragen,
wat Jameson's plannen waren, en gaf den burgers orders,
om niet meer te schieten. Het antwoord was, dat hij on
middelijk zou terugkeeren, indien wij zijn leven en dat zijner
manschappen spaarden. Mtjn antwoord daarop was, dat het
nu te laat was, om terug te keeren, doch dat zij onmiddelijk
vlag en wapens moesten afgeven, en dat ik hen daar zou
brengen, waar ik meende, dat zij behoorden te zijn. Verder
zeide ik, dat ik op voorwaarde, dat zij aIle schade, der
Regeering aangedaan, betaalden, hun leven zou sparen, zoo
lang zij onder mijn bevel stonden, en dat er binnen dertig
minuten op deze eischen bescheid moest worden geg-even.
Deed Jameson dit niet, dan moest hij zich gereed maken,
om opnieuw ta vechten.



220

Ik liet toen al de posities in de nabijheid door de burgers
innemen, en gaf kennis, dat ik op zekere hoogte zon staan,
om, indien de vijand hardnekkig bleef weigeren, aan mijn
eischen te voldoen, de roode vlag te hijscben als sein, om
opnienw den vijand aan te vallen, en hem tot den laatsten
man neer te scbieten.

Drie en twintig minuten later kwam het antwoord: "Wij
geven ons geheel en al met alles in uwe handen over op
voorwaarde, dat gij voor ons leven instaat.

Ik sprong toen te paard met ongeveer 500 burgers en
vertrok naar den vijand. Bij het oude woonhuis gekomen,
vroeg ik naar den bevelhebber, waarop vier officieren vei
schenen. Ik was verbaasd te zien, hoe ellendig en vuil zij
er uit zagen. Een der officieren lag te sterven. Om hem
heen stonden verscheidene manscbappen, die hem beweenden,
inzonderbeid scheen Majoor Willoughby zeer verslagen en
weende bitterlijk.

Jameson zelf beefde als een riet, maar weende niet, schoon
hij niet bij machte was, eeD woord uit te brengen.

Ik zeide tot helD: "Ik zal mijne burgers aan de eeDe zljde
van den weg v66r bunne paarden stellen met geladen ge
weren, en ik verwacht, dat gij uwe mannen zul~ gelasten,
aan de andere zijde van het pad de .wapens neer te leggen,
zoodanig dat de kolf of romp van het geweer aan onzen
kant moet liggen."

En zoo gescbiedde het.
En terwijl Jameson met ztin hoofdofficieren naar Pretoria

werden vervoerd, en de overige manscbappen elders werden
gevangen gezet, namen de dappere Boeren onder luid gejuich
bezit van de Engelsche kanonnen en maxims.

Twee dagen oa Jameson's overgave, Zaterdag 4 Januari,
kwam Sir Hercules Robinson, de gouverneur der Engelscbe
Kaapkolonie 1), te Pretoria, en Maandag 6 Januari had het
eerste onderboud plaats met de Transvaalsche Regeering.

Een jaar te voren bad Sir Hercules de Transvaalsche
spoorwegfeesten meegevierd. Toen was zijn honding fier,
bijna hooghartig, en in spijt van zlin zeventig jaren bewoog
hij zich tusschen de feestgenooten recbt als een kaars, met
vee)'krachtigen tred.

Thans trad hij gebogen, leunend op een stok, de raadzaal

I) "Transvaalsche Herinneringen" door Dr. E. I. P. 'Jorissen.
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binnen onder den indruk del' pijnlijke t.aak, die hem wachtte.
Hij kwam ongeroepen, en zijn aanbod, om te komen, was

twee dagen lang onbeantwoord ter zijde gelegd. En in het
bescheid, dat hem toen gewerd, was als reden de veelzeg
gende zinsnede ingelascht: "om verder bloedvergieten te
voorkomen." Immers al zat Jameson met zijn gezellen achter
de ijzeren grendels, het revolutionaire Johannesburg moest
nog gemuilband worden.

Doch eere wien eere toekomt! Sir Hercules heert getoond,
een eerlijk, rechtschapen man te zUn, vrij van aIle Jingoisme,
en dat hij Jameson's inval hoogelijk afkeurde, was oprecht.
gemeend.

Dit neemt niet weg, dat hij een moeielljke positie had,
en toen hlj in de loop van bet eerste onderhoud over
hervormingen begon te spreken, was hij op een punt ge
komen, waar Paul Kruger niet willens was hem te volgen.

"Er kan over niets anders worden gesproken dan over
maatregelen, om verde!" bloedvergieten te voorkomen," zei
de President, terw\11 hij den 'Stevigen kop schudde; "Johan
nesburg moet de wapens nederleggen -"

"Ja, doch op welke voorwaarden?" vraagde Sir Hercules.
"Zonder voorwaarden - onvoorwaardelijk I" was het be

sHste antwoord.
"Dan vrees ik, dat de Johannesburgers de wapens niet

zulJen nederleggen," meende Sir Hercules aarzelend.
"Dan ga ik ze halen," zeide de President, en met een

ijzige kalmte liet hij er op 'volgen: "Ik geef aan Johannes
burg vier en twintig uren tijd, om aan mijn eisch te voldoen."

Paul Kruger bczat de macht, om aan dien eisch klem bij
te zetten, want twaalfduizend Boeren, die zich in de nabijheid
van Johannesburg hadden gelegerd, verlangden naar het
oogenblik, om met de Johannesburgers af te rekenen.

Doch zoover kwam het niet.
Johannesburg boog het trotsche hoofd, leverde de wapens

uit, 10 Januari vaardigde Paul Kruger de voIgende Prokla·
matie uit, een meesterstuk van staatsmanswijsheid:

"Aan aIle Ingezetenen van Johannel::Jburg !
Ik Stephanus Johannes Paul Kruger, Staatspresident der

Zuid-Afrikaansche Republiek, met advies en consent van
den Uitvoerenden Raad, blijkens artikel 6 zijner notulen
dato 10 Januari 1896, maak aan aIle ingezetenen van .Johan
nesburg en omstreken bekend, dat ik met onuitsprekelijken
dank aan God vervuld ben, dat door de kloekmoedigheid en
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dapperheid mijner burgers de veracbtelijke en verradelijke
inval in mijn land is teruggeslagen, en de onafhankelijkheid
der Republiek is gered.

De personen, die schuldig aan dit misdrijf zUn, moeten
natuurlijk volgens de wet worden gestraft, dat wi! zeggen,
terechtstaan voor het Hoog Gerechtshof en eene Jurie. Maar
er zijn duizenden, die misleid en bedrogen zljn geworden, en
het is. mij duidelljk gebleken, dat zelfs 'onder de zoogenaamde
leiders der beweging velen zijn, die men heeft bedrogen.

Een klein aantal listige mannen binnen en buiten het land
liebben de arme ingezetenen van Johannef:lburg en omgeving
kunstmatig opgestookt; onder den schijn van voor politieke
rechten te strijden dag aan dag als het ware opgehitst; en
toen zij in hun waanzin meenden, dat het Qogenblik gekomen
was, hebben zij een Dr. Jameson de grenzen def Republiek
doen overtrekken.

Hebben zlj zich zelven ooit afgevraagd, waaraan zij u
blootstelden ?

Ik huiver als ik er aan denk, wat bloedbad er zon zijn
aangericht, indien niet een genadige Voorzienigheid u en
mijne burgers had gel'ed.

Ik spreek niet van de geldelljk aangerichte schade.
Nu wend ik mij met vol vertrouwen op u, sterkt nu de

handen der Regeering, en werkt met haar samen, om deze
Republiek te maken tot een land, waar aHe nationaliteiten
als het ware broederl~jk samenwonen.

Maanden en maanden lang beb ik beraamd, welke ver..
anderingen en verbeteringen in het Staatsbestuur, wenschelijk
zouden kunnen worden geacht, maar de gruweltjke opstokerij,
vooral van de pers, hebben mij terug gehouden. Dezelfde
mannen, die .DU in bet openbaar zijn opgetreden als leiders,
hebben van mij verbeteringen ge~ischt op een toon en op
een wijs, die zij in hun eigen vaderland uit vrees voor de
strafwet niet zouden gewaagd hebben aan te slaan of te
volgen. Daardoor werd het my en mijne burgers, de stichters
dezer Republiek, oDmogelijk gemaakt, hunne ruwe voorstellen
in overweging te nemen.

Het is mijn plan, om in de eerste gewone zitting van den
Volksraad een voorstel van wet te doen, waarbij een stadsraad
met een burgemeester aan het hoofd van Johannesburg wordt
-henoemd, waaraan het geheele (gemeentelijke) beheer der
stad zal worden toe'Vertrouwd.

Naar alle constitutioneele beginselen zou zulk een stads...



223

raad door rechtstreeksche keuze der ingezetenen moeten
worden benoemd.

Ik vraag u echter met ernst, legt de hand op het hart en
beantwoordt mij deze vraag: Kan en mag ik, na het gebeurde,
dit aan de volksvertegenwoordiging voorstellen?

'Vat ik zelf op die vraag antwoord, is dit: Ik weet, dat
er duizenden in Johannesburg en omgeving z\in, aan wie
ik met vertrouwen die rechtstreeksche keuze kan toever
trouwen.

Ingezetenen van Johannesburg! Maakt het nu aan de
Regeering mogelijk, om voor den Volksraad op te treden
met de leuze: Vergeven en vergeten I

God behoede Land en Volk."

Op dienzelfden Maandag, 6 Januari, waarop bet onder
houd met Sir Hercules Robinson had plaats gehad, begon
des namiddags om vier uur eene andere beraadslaging, die
eene der aangrijpendste momenten uit die. dagen genoemd mag
worden.

De Regeering was na rijp beraad tot het merkwaardig
besluit gekomen, om Jameson en zijn soldaten aan de
Engelsche regeering ter bestraffing over te leveren, en nu
kwam het er op aan, de kommandanten, die als de tolken
van het yolk beschouwd konden worden, voor dit plan te
winnen.

Met verwonderlljke welsprekendheid ontwikkelde Paul
Kruger de redenen, die de Regeering hadden geleid tot dit
besluit, .doch met strakke en stalen gezichten staarden de
wakkere voormannen des yolks hem aan. En boe krachtiger
bij aandrong, des te heftiger en hartstochtelijker werd het
verzet.

"Er moet een afschrikwekkend voorbeeld worden gesteld f)"
riepe~ zij, en Jameson met zijn hoofdofficieren zijn aan het
zwaard der gerechtigheid vervallen I"

Vele uren lang kon men het schouwspel waarnemen,
hoe een krachtig man kampte en worstelde, om onwilligen
over te halen. Zes, zeven maal rees Paul Kruger op en
bezwoer in bewoordingen van steeds klimmende aandoening

1) Volgena den correspondent der "Su.aday Special", Londen.
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,,~ijne broeders, zijne vrienden," toch op het doorzicht der
Regeering te vertrouwen.

De beraadslaging liep uit op een heftige woordenwisse
ling, en den volgenden morgen te vier uur was het lot
van Jameson nog niet beslist.

Kruger was zicbzelven bijna niet meer meestet;. Bij dreigde
hij smeekte - alles te vergeefs J

De kommandanten stonden daar als de vertegenwoordi·
gers van het yolk, en het Afrikaansche bloed, dat van toorn
en verontwaardiging over den even schandelijken als schaam
teloozen inval aan 't koken was geraakt, eischte zijn recht
vaardige offers.

Toen stond Piet Joubert op, de Kommandant-generaal,
die den President steunde.

"Vrienden," zeide hii, "veronderstelt, ik heb een hoeve,
en de honden van mijn buurman koroen en plagen en dooden
mijn schapen. Zal ik die honden nu dooden? Of zal ik ze
niet Hever vangen, ze terugbrengen aan den eigenaar en
tot hem zeggen: "Hier zijn uwe honden; straf ze en ver'l
goed mij de schade, die ze hebben aangericht?"

Niemand antwoordde, en na een oogenblik pauze vervolgde
Joubert: "Wij hebben de honden gevangen. Zou het nu
niet het verstandigste z\in, ben aan de Engelsche regeering
tp,rug te zenden, om hen te doen straffen, scbadevergoe
ding te eischen?"

De gelijkenis pakte; men kon het zien op de gebaarde
gezichten der kommanc1anten.

Twee afgevaardigden der zusterrepubliek Oranje·Vrijstaat
sloten zich in. een treffende rede, die in ademlooze stilte
werd aangehoord, bij het voorstel van Paul Kruger aan, en
eindelijk - eindelijk kenterde het get\i.

Schalk Burger stond op en zeide: "Broeders, ik ben het
nog niet eens met het voorstel der Regeering, doch ik
begrijp, dat wij moeten buigen V00r de grootere wijsbeid
van onzen President. Ik acht het onzen plicht, ons over
tUigd te houden, dat hij grooter doorzicht en kennis heeft
in politieke zaken dan wij. Daarom stel ik u VOOl', met
algemeene stemmen het" besluit te nemen om de Jameson
kwestie te laten in handen van den President en den
Uitvoerenden Raad, en hun beslil:ising te verdedigen bij
het volk.""

De kommandanten legden zich bij dit voorstel neer, en
Paul Kruger had gezegevierd.
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Doch de Engelsche Jingo's waren al weer niet tevreden.
Zij waren van meening, dat Paul Kruger's edelmoedigheid ten
slotte niets anders was dan een doortrapt slimme streek, om
de hoogst moeielijke taak van het stra1fell der Engelsche
regeering op den hals te schuiven.

Wij willen daarop slechts dit antwoorden, dat de daad van
Paul Kruger evenzeer het uitvloeisel was van Christelijke
edelmoedigheid ala van hooge staatsmanswtjsheid, en door
Jameson met zijn gezellen aan de Engelscbe regeering ter
bestraffing over te leveren, heeft hij zich het hart van het
bescbaafde Europa stormenderhand veroverd.

HOOFDSTUK XXXX.

Het gaat tegen den avond.
De twaalfduizend Boeren, die in groote lagers rondom

Johannesburg zijn 1>ijeengetrokken, zullen morgen hun ossen
wagens inspannen, hun tenten Oprollen en hun paarden zadelen,
om tel'ug te keeren naar hun woningen.

Slechta een paar sterke wachten zullen voorloopig achter
blijven als een ernstige waarschuwing aan de stad des op
roers, om geen dwaasheden nit te halen.

Trouwens, de Johannesburgers hebben die Boeren der
wildernis gezieD, en weten nu, dat er Diet met hen te gek
scheeren valt.
~ Verleden week heeft een leger van twee duizend Boeren
ruiters een tocht gemaakt door de stad, om de Johannes
burgers een klein bewijs te geven van de kracht der Re
pUbliek.

Zij reden, in sterke afdeelingen gesplitst, op hun vlugge,
taaie paarden in volmaakte orde, het geweer op de heup,
kalm en waardig door de voornaamste straten.

Hier en da.ar vormde zich weI een kluwen malcontenten,
die bij de nadering der Boeren begonnen te sissen en te
fiuiten, doch een krachtige slag met den notenhonten geweer-

DB Ruiter's wan zu.i4-~ 15
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kolf was voldoende, om hen te doen verstuiven als kaf
voor den stormwind.

Zoo kwam een dezer afdeelingen, enkel uit jonge Boeren
bestaande, voorbij het kantoor, waarvan Charles Marling de
chef was, en met een luid en krachtig hoera begroetten de
ruiters de Transvaalsche Vierkleur, die van de pui van het
prachtig gebouw vroolijk wapperde in de wind.

De jonge, slanke veldkornet liet halt houden, sprong van
het paard en stapte het huis binnen.

Het was dezelfde officier, dien wU op het slagveld van
Krugersdorp hebben ontmoet in gesprek met Reinard Jansen:
Arie, Lena's broeder.

Er verliepen slechts weinige oogenblikken, toen hij, tus
schen Marling en Lena in, die den kleinen Albert op haar
arm droeg, op de hooge blauwzerken stoep verscheen. En
hij riep met zUn vroolUke, heldere stem: nKameraden, deze
mijnheer hier naast mij is een Engelschman maar It is een
deksels goeie kerel, en hij en zijn vrouw beschouwen jullie
op dit oogenblik als hun gasten, en bieden u den eere·
wijn aanl lJ

En vlugge Kafferbedienden kwamen aanloopen, en schon
ken de ruiters in, en de ruiters zwaaiden met hun glazen
en riepen: "Hoera, die Engelschman zal leven, al is 't een
Roodbaatjel"

En de veldkornet nam den kleinen Albert, en zette hem
op zijn valen hengst en zeide: "Albert, we hopen van jou
nog eens een flinken Afrikaanschen ruiter te maken I"

En de kleine kerel had groot plezier, en streek met de
kleine handen door de lange manen van het paard, en toen
de eerewijn was rondgedeeld, verzocht Charles Marling, dat
het Transvaalsche volkslied zou worden gezongen, en uit
tweehonderd frissche keelen klonk het mannelijke, kloeke
Afrikaansche Vlaggelied:

oDi vierkleur van ons dierbaa.r la.n.d,
Die waai weer o'er Transvaal,

En wee di Godvergeten hand,
Wat dit weer neer wi! haal!

Waai hoog nou in ons helder lug,
Tra.nl!lvaalsche vrijheidBvlag I

Ons vijande is we~ gevlug,
Nou blink 'n blyer dag I

Venl storme het jii deur gestaan,
Maar ODS W88 jou getrou;
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En nou die storm is o'er gegaan,
Wtik ODa nooit meer van jou,

Bestormd door Kaft'er, Leeuwen Brit,
Waai jti steede o'er hul kop;

En tot hul spyt anskou hul dit,
Ons hys jon hooger op!"

En de paarden begonnen te trappelen onder hun berijders,
vol moed en ongeduld, en ze sloegen de vonken uit de
kelen, en de Jingo's, die op den hoek der breede straat
stonden te kijken, schuimbekte van machtelooze woede, en
de Boeren juichten.

Doch Lena's oogen verhelderden zich, want zij gedacht
den dag, nog zoo kort geleden, toen de Vierkleur in deze
zelfde straat was gehoond, en de Afrikaansche mannen, die
zij had opgeroepen in haren toorn, am dien hoon te wreken 
zij waren gekomen!

Maar dit is verleden week geschied, en het gaat thans
tegen den avond.

Wij bevinden ODS midden in een groote Boerenvergadering,
en W\l zien er verschetdeIl;e bekende gezichten. Bijna de ge
heele familie Jansen is aanwezig, zelfs tante Martje niet te
vergeten ; ook de Kloppersstam is flink vertegenwoordigd,
en Charles eD Lena ontbreken evenmin.

Charles Marling staat, na de moeilijke dagen, die de Trans
vaal heeft doorworsteld, bij de Boeren in blakende gunst,
en zij noemen hem een Engelscbman zander bedrog.

En die grijsaard daar op die verhevenheid, die thans een
afscheidswoord zal spreken - ik behoef weI niet te zeggen,
wie het is, en bet diepblauwe oog, dat op dien nachtelijken
tocht naar Krugersdorp bliksemde van strijdlust, staat thans
mild en vriendelijk.

":Mijne vrienden," zegt btl met bewogen stem, mijne broeders!
Gestreden is de strijd, en door Gods bestel is Rhodes' plan
te schande gemaakt.

Ais overwinnaars keereD wij buiswaarts, doch wij hebben
de zegepraal in de eerste en voornaamste plaats niet te
danken aan de juistheid van ons schot nog aan de vlug
beid van ons paard, maar aan onzen almachtigen God, Die
onze barten deed ontvlammen van leeuwenmoed, Die vleu
gelen bond aan de hoeven onzer paarden, en Die onze vuist
maakte van staal en ijzer, zoodat zij de sterkten des vijands
vermaalde!

Hebt gij dan gebeden, broeders in het begin van den
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'strijd, vergeet nu de dankzegging niet, opdat de zegen niet
verander in een vloek!

Mijne broeders, mijne kinderen! Het is weI voor den
laatsten keer geweest, dat ik met u ben opgetrokken in
den krijg, want ik ben een oud man, en de levenslamp zal
spoedig zljn uitgebrand. Maar zooals ik u, mijn volk, heb
liefgehad met eene groote liefde, zoo heb ik u nog lief tot
op dezen oogenblik. En daarom geeft ik u het beste wat ik
u geven kan - de vermaning: houd vast aan God en zijn
waal'achtig Woord, want als gij het niet doet -"

Hij zwijgt een oogenblik; op zijn gelaat staat plechtige ernst.
"Want als glj het niet doet, hebt gij geen toekomst, en

uw lamp zai worden uitgebluscht in eeuwige duisternis 1"
De toehoorders kunnen het den ouden Kloppers aanzien,

hoe die gedachte hem aal1grijpt, en zijn ziel met droefheid
vervult.

Doch evenals de donkere wolk Yoorbijdrijft aan den blau
wen, zonnlgen hemel, drijft de scbaduw voorbij op het eer·
waardig gelaat van den grijsaard.

"Maar neen." gaat hij voort met verheffing van stem,
"niet in duisternis, mijn yolk, zult gij eindigen, maar het
licht, dat uit Gods getuigenis straalt, zal uw pad verhel
deren, en gij zult opvaren met vleugelen gelijk de arenden ;
ge zult loopen en niet moede worden; gij zult wandelen en
niet mat worden.

Er is een runderpest dreigend over onze grenzen getrok
ken, zuBen wij daarover murmureeren? Zullen wij de roede
niet kussen, die ons slaat? Hebben wij nu niet bet onweder
sprekelijk bewljs, dat wij zonen zijn en geen bastaarden?"

Hij staart naar de verte, naar bet Wf:'sten.
Een scbitterend vizioen trekt zijn peinzend oog Yoorbij.
"Ik zie een groot volk," zegt btl langzaam, "niet opge-

sloten tusschen de Vaal en de Limpopo, maar zich uit
strekkend van de Tafelbaai tot aan de steile oevers van
de Zambezie, een volk van Hollandsch-Afrikaanschen stem
pel, een machtig en heerlijk volk, groot in den raad der
volken -; een schild voor den zwakke, de toevlucht voor
den verdrukte -; een fiere, koninklijke eik, die zijn scha
duw uitspreirlt over een balf werelddeel -; ik zie uw
toekomst, mijn yolk, zoo gij vasthoudt aan den God uwer
vaderen, scbitteren en blinken als de nieuwe dag, wanneer
hij komt met glans en gejuich over de beuvelen en valleien
van ons Afrika}"
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Dirk Kloppers heeft uitgesproken.
De zon duikt nu weg in bet westen. En bet stervend

avondrood valt zoo weemoedig schoon op die sneeuwwitte
lokken, op dat eerwaardig gelaat - de grijsaard staat daar
als verheerlijkt voor zijn volk ....

En nu hij zwjjgt, gaat er sen geween op en een gesnik,
want bet is, alsof een vader heengaat van zijn kinderen.

En de aanwezigen verdringen zich om den ouden Voor
trekker, en men tracht zijn hand te grijpen en te drukken.
En voor ieder beeft bij nog' een woord in 't bizonder, een
woord van vermaning, troost of bemoediging, en het is roerend
te zien, hoe die stugge, stoere Boeren den grijsaard aanstaren
met vochtige oogen.

Zjj nemen immers afscheid - ach, het is voor den laat·
sten keer ....

Middernacht is nu voorbij.
Het is een liefelijke, beldere zomernacht, en sterke af

deelingen Boeren staan gereed, om te vertrekken.
Ook Marling en Lena, die eenige dagen in het kamp beb

ben doorgebracht, staan gereed om te vertrekken.
Zij staan buiten het lager, op een golving van het terrein.
Achter hen staan hun paarden, getuigd en gezadeld, vast

gehouden door een paar Kafferbedienden.
En zwijgend staren Marling en Lena naar de groepen

ruiters, die in voUen galop voorbijstormen.
Daar gaan zij: de Uisen en de Potgieters, de Pretoriussen

en de Botha's, de Krugers en de Bezuidenhouts en boe zij
allen mogen heeten: de Ruiters van Zuid·Afrika, de trouwe
Wacht der Republiek!
Doc~ zie, daar is een andere groep, die onze aandacht trekt.
Bij het stralende licht der Afrikaanscbe sterren kuut ge

goed onderscheiden, wie daar in dat open rtituig zit: het is
moeder Jansen, die den tijd niet kon afwachten, dat baar
man en baar kinderen waren teruggekeerd naar Waterfontein,
en reeds sedert twee dagen hier is.

En naast baar zit het meesterke, en uit die zachte, wee·
moedige oogen blinkt thans een straal van groote vreugde,
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zooals er vrellgde liggen kan in onze Dogen, als het hoogtljd
is in ons leven.

En voor tante Martje is deze tocht enkel glorie en licht,
en in hare ziel ruischt het woord van den psalmdichter:
"Wat zal ik den Heere vergelden 'voor al zijne weldaden,
aan mij bewezenl"

Doch wat statige ruiters omstuwen het rljtuig?
0, gij kent ze weI; dat zijn Reinard Jansen en zljn vijf

zonen, gezeten op sneHe paarden.
En Frits Jansen rijdt vlak naast zijn vader.
Van de wond is niets meer overgebleven <:ian e'en lidteeken,

en zijn oogen tintelen van moed en kracbt.
En Reinard Jansen zegt tot Frits: "Ik wil een opscbrift

laten maken op de houten lijst onzer nieuwe woning 
zeg Frits, welk opschrift zal ik nemen?"

Maar Frits Jansen lacht, en lacbend zegt hij: "Ik zal het
aan het meesterke vragen, Vader, want het meesterke is
knap en geleerd;"

Reinard Jansen echte.r schudt den stevigen kop en zegt:
"Neen, mijn jongen, dezen keer moet gij het zeggen I"
En Frits Jansen begrijpt nu zijn vader, en terwijl zijne

oogen vochtig worden, antwoordt hij: "Dan zuHen we dit
opschrift nemen. Hoe zoet is het, verzoend te ztjn J"

"Ja," zegt zijn vader, terwijl zijn blik vol liefde en weI·
gevallen rust op Frits, "ja, mijn kind, dat zullen wij tot
opschrift nemen. En ou jongens, vooruit! Op naar Water
fontein 1 Zie, de naeht is voorbij met zijn bange droomen - !
Het oude is voorbijgegaan - 1 Voorwaarts - den nieuwen
dag tegemoet -!"

Weet volgen twee andere ruitergroepen, doch zie! de
laatste dazer twee houdt bij Marling en Lena halt.

Dat is de sterke Kloppersstam.
Gij ziet hem hier - in zijn mannelijke loten - vereenigd

van den grijsaard af met de sneeuwwitte lokken tot den.
baardeloozen jongeling toe, die nauwlijks aan de kinder
sehoenen is ontgroeid.

De oude Kloppers stijgt van het paard; hij wi! Charles
en Lena nog eens de hand drukken, alvorens htj vertrekt
naar Vredenoord.

Het valt Jan Kloppers, zijn zoon op, dat hij zoo moeilijk van
het paard komt, maar de grijsaard glimlaeht even en zegt:
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Het afstijgen gaat toch zoo vlug niet meer als zestig
jaar geleden."

"Nu Lena," gaat hij voort, "wlj gaan vertrekken, doch
terke 1 Het ga u goed 1 En u ook Charles 1"

Hij zegt deze eenvoudige woorden op zoo·n bizonderen,
teederen toone

Lena's gemoed is vol, en zlj valt den grljsaard snikkend
om den hals. En aan een plotselinge ingeving gevolg gevend,
neemt zij Charles blj de hand, en samen knielen zlj voor
den grijsaard neer.

"Zegen ons," smeekt ze, "zegen ons I"
Daar breidt de grijsaard zljn handen priesterlijk over hen

nit en roept den zegen van den Eeuwige en den Barmhartige
over hunne hoofden in.

Dan vat hij hen bij de hand, en doet hen weer opstaan.
"Kust den kleinen Albert van mij," zegt hij nog, zich naar

zijn schimmel wendend.
Het bestijgen van het paard gaat intusschen zoo bezwaar

Itik, dat het iedereen opvalt, en Jan Kloppers vreest, dat
het afscheid van gisteren avond den ouden man toch te
hard heeft aangepakt.

"Mankeert er iets aan Vader?" vraagt hij vol bezorgdheid,
doch de grijsaard antwoordt kalm: "Ik had van nacht maar
eene kleine duizeling," en nu hij weer in het zadel zit, zit
hij, schijnbaar ten minste, zoo stevig als ooit.

"Waarom zijt gij niet eerst mee gegaan naar Johannes
burg ?" vraagt Lena met een zacht verwijt in hare stem.

"Ik verlang naar Vredenoord, mijn dochterke, antwoordt
hij mild en vriendelijk.

Hij zegt dit weer op zoo'n bizonderen toone
Lena wi! hem vragen; "Bedoelt gij het aardsche of het

hemelsche Vredenoord?" doch zij kan het woord niet over
haar lippen krijgen.

En nog een laatste banddruk aan al de familieleden, een
laatst vaarwel, en de ruiterstoet zet zich opnieuw in beweging,
het noordeI). in.

En zwijgend staren Charles en Lena de ruiters na.
Nog lang is de witte schimmel zichtbaar met zijn ruite;r.
Doch plotseling stijgen grijze dampen omhoog nit het

veld - de ruiter en- zijn schimmel nemen reusachtige vor
men aan - de lijnen versmelten in den nevel - verdwenen
zijn ros en ruiter ....

Marling's bruine oogen staan strak en treurig.
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"Wij hebben den edelen grijsaard voor den laatsten keer
hier op aarde gezien," zegt hij met nokkende stem.

En Lena strekt de armen klagend uit naar de verte en
roept: "Wagen Isra~ls met zijn ruiters - ach keer weder I"

Zoo staan zij daar, in droeve gepeinzen.
En achter hen staan hun paarden, en de moedige dieren

bijten ongeduldig op de stalen gebitstang, en schuren met
de voorpooten den harden grond.

Doch Lena heft baar lieftallig gelaat op tot Charles, en
nieuwe moed, hoop en vertrouwen beginnen te tintelen in
hare vriendelijke oogen.

En terwiji zij met de hand naar het oosten WijAt, roept
zij: "Zie, de morgenster verbleekt - de nacht is voorbij 
de nieuwe dag is aan "t komen 1 Op Charles I Ik verlang
naar uw Albert, naar mijn kind! En 't is een groote taak,
die ons wacht 1 Wij willen arbeiden aan het heil onzer
Republiek 1"

Beiden bestijgen ztj bun paarden - een licbte slag op hun
fleren nek - daar slaan de edele rossen reeds de slanke
pootep uit - en voorwaarts gaat het, in snellen galop, het
oosten in, den nieuwen dag tegemoet.

En zie - hij komt, de nieuwe dag!
R'eeds zendt hij purperen wolken als blinkende herauten

voor zich uit, boog aan de lucht. En de zoomen van zijn
kleed worden reeds gezien, zij schitteren van goud en edel
gesteente. En de arend slaat zijn breede vleugels uit naar
den hoogen om de eerste te zijn, die zich koestert in zijn
stralen. En de toppen der bergen beginnen te fonkelen, en de
zangvogel schudt de dauw van zijn vlerken, en de bloemen
geuren, en de valleien glimlachen, en uit de ruischende
wouden stijgt een bruischend Hallelujah omhoog - want
zie, hij is gekomen, de nieuwe dag!

EINDE.
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