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HOOFDSTUK I.

Zij zaten aan den oever van de rivier, in de schaduw
van een overhangenden wilg. In de verte liepen hun gekniehalsterde paarden te grazen, maar zij vonden niet
veel, want het was herfst, en het gras was droog en
spichtig. Een frissche Aprilwind woei over de golvende
Vrijstaatsche vlakten, en bewoog de pluimen van het hooge
oeverriet.
Het was middag, en de zon gloeide aan den blauwen
hemel. En daarom zat het daar goed, in de schaduw van
dien overhangenden wilg !
Beide jagers hadden hun geweren en bandelieren afgelegd, en ze naast zich neergelegd, bij een koppel geschoten parelhoenders, terwijl hun jachthonden tusschen het
hooge oeverriet luid blaffend rondholden.
Jasper Looden was de oudste; hij was een flink gebouwde jonge man van eenentwintig jaren, van wien het
jammer was, dat de trekken van zijn gelaat zooveel onbarmhartige zelfzucht verraadden.
Zijn kameraad, Tjaart van der Merwe, was minstens
zes jaar jonger. Hij was bijna even lang als Jasper Looden,
P.
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duidelijk te bespeuren, dat hij nog op de grenzen stond
van knaap en man.
Jasper Looden en Tjaart van der Merwe kenden elkander sinds hun kinderjaren; zij woonden trouwens naar
Afrikaansche begrippen niet ver van elkander.
Looden was de oudste en eenige zoon van een weduwe,
die nog verscheiden kinderen had, en talnelijk hard had
moeten tobben, om met eenige ongezeggelijke Kaffers het
boerenbedrijf in gang te houden; Tjaart was de jongste
zoon van den ouden veldkornet Marthinus van der Merwe.
Tjaart had een papieren schuitje gemaakt van een stuk
krant - het was de "Express" geweest, die te Bloemfontein werd gedrukt - stak er met een speld een kleine
vlag, de Vrüataateche vlag, boven op, en zette het scheepke
voorzichtig neer op het snelvlietende water.
"Wat beteekent dat, Tjaart ?" vraagde Jasper nieuwsgierig.
"Dat beteekent de Vrijstaat, Jas, met de Oranjevlag in
top. Ik wil eens zien, of de vlag tusschen gindsche klippen
veilig doorkomt. Dat zou me een goed voorteeken zijn
voor de toekomst."
Jas nam de rechterknie tusschen de handen en schaterlachte, maar Tjaart staarde met ztjn diepe, droom ende
oogen zwijgend het scheepke na, dat snel werd voortgedragen door het grauwe, bruischende water. Het scheepke
was handig en stevig gemaakt, en het dreef recht vooruit,
met de Oranjevlag in top.
"Hoe jammer," zeide Tjaart plotseling, meer tot zich
zelve dan tot zijn kameraad, toen het papieren vaartuig
stuitte op een reusachtige waterplant, midden in den
stroom, maar met onverholen leedvermaak riep Jasper
Looden: "Daar gaat de Vrijstaat - naar den kelder!"
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Maar hij vergiste zich toch; het scheepke stiet tegen het
breede, drij vende waterblad aan, keerde zich om, stiet nog
eens tegen het waterblad, en dreef dan met een sierlijken
zwaai veilig voorbij.
De bruine oogen van Tjaart van der Merwe flikkerden
helder op, en hij klapte in de handen.
"Wat zeg je er n u van?" vraagde hij.
"Om je de waarheid te zeggen, een stomme kinderachtigheid - dat heele spel van jou I"~
Maar oe jonge Tjaart hoorde die woorden nauwlijks,
want zijn scheepke was thans de gevaarlijke klippen genaderd. Er waren twee of drie smalle doorgangen, maar
het vaartuig bereikte ze niet. Het stiet ter zijde van zoo'n
doorgang hard tegen de klippen aan, wendde om en stiet
er ten tweeden male tegen aan.
"Daar gaat de Vrijstaat!" schaterde Jasper, en dezen keer
sprak hij de waarheid. Het scheepke kantelde, de Oranje
vlag sleepte in het water, en de stroom sloeg het papieren
vaartuig als een hulpeloos wrak tegen de klippen aan.
Tjaart kwamen de warme tranen in de oogen, maar de
grauwe oogen van Jasper Looden lachten vol leedvermaak. Hij was wreed, die Jasper Looden!
"Dat is het eind van het lied, het slot van den deun de Vrijstaat gaat naar den kelder!"
Doch bij die schimpende woorden droogden de warme
tranen plotseling op in Tjaarts bruine Gogen; de droomerige blik verdween, en hij riep met een plotselinge beslistheid, die Jasper nooit bij hem had vermoed: "Meen
je dat werkelijk? Denk je, dat de Vrijstaatsche Oranjevlag
voor goed naar den kelder gaat?"
Hij sprong op zijn voeten en klauterde snel naar beneden.
"Ben je nou dol geworden?" riep Jasper hem achterna;
"wilt ge UVl leven wagen voor een beuzelarij?"
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voort in de richting van de klippen, die zijn mooi scheepke
hadden vernield.
Jasper bleef zitten in de schaduw van den treurwilg.
"Als je verzuipt, dan is het mijn schuld niet," schreeuwde
hij den wegijlende na, en stopte dan bedaard zijn pijp.
Er was inderdaad kans van verdrinken, want er waren
gevaarlijke, diepe gaten in de rivier, en Tjaart was een
slecht zwemmer.
Doch hij scheen zich op dit oogenblik om het gevaar
al bitter weinig te bekreunen, en op zijn bloote voeten
van de éene klip op de andere springend, spoedde hij voort
in de richting van zijn verongelukt scheepke. Het was
een lastige gang, want de klippen waren tamelijk glad,
en hij had, om zijn evenwicht te behouden, niets tot houvast dan de ijle lucht.
Hij had de helft van den klippenweg nu echter gelukkig
achter den rug, en hief zich recht op, om te zien, hoever
hij was, toen hii plotseling uitgleed, en in zijn poging, om
niet naar de diepte te gaan, met het voorhoofd tegen de
kantige klippen bonsde. Het warme bloed gudste hem over
het gelaat, maar hij scheen het niet eens te bemerken,
terwijl het hem met groote inspanning gelukte, zijn vroegere standplaats weer in te nemen.
Tjaart schreed nu snel voorwaarts; hij bad het moei
lijkste eind thans achter den rug, en bereikte het punt,
waar hij zijn zwaar gehavend maar niet gezonken scheepke
uit het water kon opvisschen.
Hij nam den kleinen, Vrijstaatschen standaard behoedzaam van het papier, bevestigde hem boven op zijn grijzen, vilten hoed, en ziende, hoe Jasper Looden thans
oprees uit zijn liggende houding, en uitkeek naar zijnen
kant, hief hij den hoed met den kleinen Vrijstaatschen
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standaard hoog op in het schitterend licht der Afrikaansche zon, zwaaide hein drie malen om zijn hoofd, en riep
met luidklinkende, triomfeerende stem : „De vlag van
Oranje en de vlag van den Vrijstaat — hoerah !"
Ze zaten weer in de schaduw van den lommerrijken
wilgeboom, aan den oever van de snelstroomende rivier. D e
opflikkering in de bruine oogen van Tjaart van der Merwe
was uitgebluscht, en zij staarden weer droomerig naar de
verte. Hij had den hoed naast zich neergelegd, in het gras.
Jasper Looden keek hem even aan in het droomende
jongensgezicht.
„Wat heeft je zooeven toch geschort ?" zeide hij ; „ik
heb je nog nooit zoo gezien. Je leekt wel een malkop,
om je leven te wagen voor dat ding, dat daar naast je
ligt — in het vuil!"
„Ik weet het zelf niet", meende Tjaart, en hij sprak de
waarheid. Nog nooit was er een warm, krachtig gevoel
voor zijn vaderland bij hem opgekomen, en het vuur, dat
zooeven met onstuimige en plotselinge kracht in lichtelaaie was uitgeslagen, was weer gedoofd. Hij was weer
de stille, droomenige jongen van vroeger — zonder veerkracht, zonder staal, en deze licht ontvankelijke geest, nog
niet gerijpt in den storm des levens, liet zich gemakkelijk
medesleepen door beweeggronden, die slechts drogredenen
waren. Deze zwakheid van karakter echter was voor den
jongen Looden, die een menschenkenner was, het gemakkelijke aanrakingspunt geweest voor een nauweren omgang
met Tjaart van der Merwe, over wien hij gaande weg een
zedelijk overwicht had verkregen, dat ten slotte verderfelijk moest worden.
„Er kwam een gevoel bij mij op, dat wij onze vlag
moeten hooghouden ; wij zijn Vrijstaters, Jas !"
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"Kan i k het gebeteren, Tjaart, dat wij Vrijstaters zijn?
Ik vind het een groot ongeluk 1"
Tjaart keek den spreker even aan, en liet het daarbij.
Er kwam geen toornig woord over zijn lippen; met geen
gebaar drukte hij zijn verachting uit over een Vrijstater,
die zich beklaagde, een Vrijstater te zijn.
"Een groot ongeluk - natuurlijk 1 We zullen in een
oorlog worden gesleept, waarmeê wij niets te maken heb
ben, en wij zullen voor de koppige Takharen de kastanjes
uit het vuur kunnen halen, waarbij wij niet alleen de
vingers, maar den geheelen corpus zullen verbranden."
"Mtjn vader denkt er anders over."
"Ja, dat spreekt", zeide Looden, maar de toon, waarop
het werd gezegd, scheen den jongen Van der Merwe toch
niet te bevallen.
Er volgde een pauze.
De jachthonden naderden in groote sprongen, en stoven
tegen de beide jagers op. Tjaart nam een kluit, en wierp
ze in het rietgors.
"Zoek I" riep hij, en weg stoven de honden in het
golvende riet.
Hij stuurde ze met een kluit in het riet - zooals Jasper
Looden hem met een kluit in het riet stuurde.
"Gij zult zeggen, Tjaart, dat ik een slechte Vrijstater
ben, maar ik ben ook een slechte vaderlander. Ik
houd niet van die begrippen van vaderlandsliefde, omdat
het pure dwaasheid is. Ik heb je dat reeds dikwijls genoeg
gezegd. Het domme volk, ook het Vrijstaatsche volk, is
er goed genoeg voor, om het leven te laten voor de groote
Hansen, die aan de geldla zitten. Als kleine kinderen
worden zij zoet gehouden met groote, dikke woorden; mogen goed en bloed offeren, om den geldzak van die groote
Hansen te beschermen, en krijgen nog een schop toe, als
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en recht is niets dan lak, komedie en apenkooI, maar mij
zullen ze niet bedotten - wis en zeker niet!"
En terwijl hij dit zeide, keek hij den jongen Tjaart aan
met die harde, grauwe oogen, die verkild waren door de
zelfzucht.
En Tjaart was tegen die oogen niet bestand; zij hypnotizeerden hem.
"Ze praten van een vlag," ging hij voort, "maar wat
is een vlag? Een lap katoen, dien ge kunt koopen bij de
el l Gooi dien lap in het vuur, en hij verbrandt; gooi hem
op den mesthoop, en hij verrot 1"
Hij sprak deze woorden op een toon van spot en hoon,
en die toon weerspiegelde zijn ziel, die uit louter spot, hoon
en zelfzucht bestond, maar in 'I'[aarts gemoed kwam thans
een krachtige wrevel op om dien toon en om die woorden
eenzelfde gevoel, als toen zooeven dat snijdende: "De Vrij
staat gaat naar den kelder I" was gesproken.
Maar hij stond in den ban van die grauwe, sluwe oogen,
die hem we r k e l ij k hypnotizeerden, en terwijl hij zweeg,
verbleekte dat toornig verzet in zijn ziel.
Jasper Looden stak de handen in de zakken, floot een
vroolijk deuntje, en vraagde eensklaps: "Zou jij de wereld
niet eens willen zien en genieten, Tjaart ?"
"Het is altijd mijn verlangen geweest," meende Tjaart
met zijne droomerige oogen.
,,'t Is ook een ellendig ding, Tjaart, om in zoo'n Vrijstaatsche negerij te verdorren en te verdoffen. Wij moesten geld hebben, jong, veel geld - dan reisden we de
wereld rond 1 Ik zou Parijs wel eens willen zien, al wordt
het een goddeloos Babel genoemd, en dat groote Londen,
waar de kooplui zoo rijk moeten zijn, dat zij hun harddravers voêren uit kribben van marmer en ruiven van goud I"
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"Natuurlijk," zeide Jasper, en hli begon een ander deuntje
te fluiten.
"We krijgen oorlog," begon hij opnieuw, "dat is zeker,
want Paul Kruger is een stijfkop, en geeft niet toe. En
er zal geld te verdienen zijn als water - als water, zeg
ik je - voor jou en mij I"
Tjaart keek den spreker aan met verwonderde oogen.
"Op een eerlijke manier, Jas?"
"Natuurlijk op een eerlijke manier I" zeide Jas, en hij
schaterlachte.
Maar plotseling hield hij zijn schaterlach in, en terwijl
hij zijn grauwe oogen vestigde op den jongen naast hem,
zeide hij op gedempten toon: "Kan ik je vertrouwen?
Zult gij mün woorden niet overbrieven aan een ander ?".
"Ik ben geen verklikker," zeide Tjaart op bedaarden
toon, en Jasper ging hem nu zijn gedachten en plannen
ontvouwen, hoe er tijdens den oorlog geld te verdienen
zou zijn, geld als water, en Tjaart luisterde, zonder een
woord te zeggen, met ingehouden adem.
De wangen van den jongen 'l'jaart gloeiden, toen beide
jagers oprezen uit de schaduw van den treurwilg. Zij
zochten hun paarden op, sprongen met hun jachtbuit in
het zadel, en reden in gestrekten draf, terwijl de lange
jachthonden met vroolijk geblaf voor de hoeven der vlugge
renners uitsprongen, naar buis. Halverwege nam Jasper,
die den linker zijweg insloeg, afscheid van zijn kameraad,
hield de vingers voor den mond, om hem tot geheimhouding te vermanen, en reed dan snel door. Geen half
uur later reed de jonge Tjaart de breede oprijlaan in van
Doornfontein, waar hij woonde.
Het was een eenvoudig, ouderwetsch gebouw van één
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muren hadden een grijsgrauwe kleur en waren gebouwd
van steenen, door den baas van Doornfontein gemaakt
van den rooden kleigrond, die zich in de nabijheid bevond.
Het rieten dak hing over, de onsterke muren eenigzins
beschuttend voor al te harde storm - en regenvlagen.
Het woonvertrek besloeg de volle breedte van het huis,
en bevond zich in het midden er van, terwijl het aan
beide zijden door een in tweeën gescheiden deur onmiddellijk toegang had tot de buitenlucht. Het woonvertrek had
evenmin als het andere gedeelte van het huis een zolder,
en tusschen de naakte, van lange populierstammen gemaakte dwarsbalken door was het rieten dak zichtbaar.
Over die dwarsbalken hingen lange reepen biltong, eenige
paardenzadels en verscheiden huiden van antilopen, door
den baas van Doornfontein of z\jn zonen geschoten.
Tegen den muurkant, rechts van de hoofddeur en tusschen de ramen in, bevond zich de lange, breede schouw:
een bewijs, dat het woonvertrek meteen dienst deed als
kombuis of keuken. Boven de smeulende sintels stond een
ijzeren drievoet; er naast, op de haardplaat, zat de kat
te spinnen, terwijl ter weerszijden van den haard, aan
in den muur vastgeklonken antilopenhoornen, potten en
pannen hingen.
Midden in het woonvertrek stond de groote, langwerpig
vierkante tafel met eenige rietmatten, van vierkante
leuningen voorziene stoelen er om heen, terwijl zich langs
de witgekalkte wanden een paar lange, tamelijk vervelooze
rustbanken uitstrekten. Zij waren vervaardigd van geelhout, terwijl de zitting was samengesteld uit een vlechtwerk van dunne, ongelooide ossenhuidriemen.
Tegenover de hoofddeur, aan den anderen kant, stond
een kleinere tafel; zij droeg een grooten koffieketel op een
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Oud-Hollandsch koperen komfoor, en er naast, in den hoek,
stond een hooge, houten, door den baas van Doornfontein
zelf getimmerde kast, die meer door haar stevigheid dan
door haar sierlijkheid uitmuntte, en door haar glazen
bovendeuren het gezicht gunde op de kopjes, glazen en
andere huishoudelijke voorwerpen, die er geborgen waren.
In den anderen hoek, naast den veel gebruikten, op een
sierlijk bewerkten kleinen lezenaar rustenden Staten-bijbel,
stond de ouderwetsche meer dan zeven voet hooge Friesche klok, een erfstuk der familie Van der Merwe, dat zij
anderhalve eeuw geleden hadden meêgebracht uit Holland,
aan welks rivier de Merwede zij trouwens hun geslachtsnaam ontleenden.
Naast elkander aan den muur hingen drie schilderijen,
die weinig waarde hadden in den handel, doch door den
baas van Doornfontein op hooge waarde werden geschat.
De middelste schilderij stelde David voor, met zijn slingersteen den reus ter neder werpende; op de schilderf rechts
zag men Willem den Zwijger, neêrzijgende op de slottrap
van Delft, en op de schilderij links stond Andreas Hofer,
zooals hij voor de gevangenispoort van Mantua met ongeblinddoekte oogen het doodelijk salvo opving in de trouwe
borst. Een kennis had eens in een ijver zonder verstand
die laatste schilderij willen wegnemen, doch de baas van
Doornfontein had gezegd: "Blijf af - hij is voor zijn volk
in den dood gegaan, die Roomsche Andreas Hofer I"
Er hing een rijke verscheidenheid van geweren langs
den muur; men vond er de lichte jachtbuks, waarmede
de slechts twee voet hooge klipspringer wordt geschoten
tot het geweldige olifantsroer toe, waarmede de vader
van Marthinus van der Merwe op éénen dag - maar het
was dan ook zijn glorierijkste dag! - ne ge n tie n olifanten had gedood. Het schoot kogels van zes op een

-

11-

pond, en eischte een gespierden, ervaren schutter, want
"het schopte als een paard," zooals de baas van Doornfontein verklaarde, en zou een onervaren schutter bij het
afgaan van het schot zeker tegen den grond hebben
geslingerd.
In beide buitenmuren van het woonvertrek bevonden
zich twee middelmatig groote ramen met kleine ruiten;
de binnendeur links gaf toegang tot twee slaapkamers,
terwijl zich rechts in den binnenwand een opening bevond,
bedekt door een zwaar behang van gelooid buffelleer, die
de verbinding vormde tot een soort pronkkamer.
Het huis was gebouwd langs de glooiende helling van
een heuvel; het fondament was daardoor aan den voorkant vrij hoog geworden, hetgeen de reden was, waarom
een stoep langs dien geheelen voorkant liep, terwijl men
door drie trapjes van platten, grijsachtigen klipsteen van
de stoep het erf bereikte.
Dit erf was groot en ruim, en strekte zich uit tot ver
achter het huis. Hier, achter het woonhuis, vond men
links den stal en rechts het wagenhuis: oude, verweerde
schuren met rieten daken; verder op drie groote veekralen:
opene, door muren van klipsteenen omringde, en door
binnenwanden in vakken gescheiden ruimten, terwijl zich
daarachter de strooien Kafferhutten bevonden, die sprekend
op veel te groot uitgevallen bijenkorven geleken.
Aan den achterkant van het woonhuis liep een heldere
beek van de heuvels af, en voedde den dam, den vijver,
die zich tusschen den stal en de veekralen bevond; aan
den voorkant verhieven zich twee rijen statige eikeboornen, die doorliepen ter weerszijden van de geheele
oprijlaan, terwijl zich aan den éénen kant dezer laan een
goed onderhouden bloementuin, en aan den anderen kant
een groote boomgaard, rijk met vruchten beladen, uitstrekte.
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Toen de jonge Tjaart het woonhuis voorbij was gereden,
hield hij stil tusschen het huis en den stal, en uit het
zadel springend, groette hij zijn vader, den baas van
Doornfontein.
Marthinus van der Merwe merkte zijn zoon niet op ; hij
was aan het kalefateren van zijn grooten ossenwagen,
en druk in de weer, om een weerbarstige plank, die zijn
zin niet wilde doen, tot rede te brengen. Hij stond in
gebukte houding, in de gestreepte hemdsmouwen, en het
zweet gudste over zijn gezicht. Maar de weerbarstige plank
moest het toch opgeven tegen den onverzetteiijken baas
van Doornfontein, en thans hief hij zich op uit zijn gebukte houding.
„Zoo, Tjaart," zeide hij, „ben jij daar?" en hij veegde
zich met de mouwen het zweet van het gelaat.
Het was een door rimpels geploegd maar toch krachtig,
van zelfbewustzijn getuigend gelaat; de stoere lijnen van
het gezicht werden omgolfd door een forschen, grijzen
baard. Hij had een hoog gewelfd voorhoofd, dat ontzag
inboezemde, en in oogenblikken van hevigen toorn op een
stormram geleek, waarmede de muren worden ingebeukt,
terwijl de strakheid der lijnen bij wijlen werd getemperd
door een trek van humor om de vaste lippen.
Een verschoten hoed van bruine vilt zat achteloos op
zijn hoofd, en het volle, grijzende haar kwam er in dichte
lokken onder te voorschijn.
Hij had warme vrienden en heftige vijanden, de baas
van Doornfontein ; hij wist van geen schikken of plooien ;
sprak in de volksvergaderingen zijn meening met bijna
angstwekkende onbewimpeldheid uit, en haalde door zijn
starren zin en hoekige manieren zich meer dan eens de
verontwaardiging van zijn tegenstanders op den hals.
Zoo bestond er dan wel een groot verschil tusschen
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Marthinus van der Merwe en zijn jongsten zoon, die daar,
den paardeteugel om den arm geslagen, met zijn droomende, bruine oogen toezag, hoe zijn vader hamer en
nijptang wegborg in de ruime timmermand. Ook in de
gelaatstrekken was niet veel overeenkomst te ontdekken,
doch het hooge, gewelfde voorhoofd had Tjaart met zijn
vader gemeen.
Op dit oogenblik kwam uit de verte het geloei van
beesten en het geblaat van schapen, die naar de veekralen
werden gedreven, terwijl Shilling, een krachtige Kaffer,
gehuld in een lossen mantel van oude schapevellen, den
baas van Doornfontein naderde.
„Ou baas," zeide hij, „ik kom van de kraal; jong-baas
Maarten heeft mij gestuurd, om ou-baas te vragen om
zijn zakmes met het doorntangetje, want twee lammeren
hebben zich dorens getrapt in hun pooten, en zijn danig
kreupel."
„Zoo," zeide de ou-baas, en het zakmes uit zijn wijden
broekzak halend, reikte hij het den Kaffer over.
Maarten was zijn oudste zoon. Van der Merwe had
slechts twee zonen en één dochter. Maarten was éénentwintig jaar ; Frieda was er veertien. Hij had meer kinderen gehad, doch die lagen met de moeder, die ze geboren had, op een stil, vredig hoekje van den boomgaard in
de koele aarde.
Het was al heel wat jaren geleden, dat hij die vier
kinderen verloren had, en het was binnen twee weken
besteld geweest. Zij waren bezweken onder den greep van
dien worgengel, die Diphteritis wordt genoemd, en de
moeder, wier hart was overstelpt van smart, was hen
gevolgd.
Baas Van der Merwe had zelf de graven gedolven ; geen
Kaffer had hem mogen helpen, en hij had met een paar
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trouwe vrienden de doodkisten zelf bezorgd in den donkeren schoot der aarde — de zwarte kist, waarin zijn
vrouw rustte, en de hemelsblauwe kisten, waarin zijn
kinderen rustten. En toen de moeder werd begraven, had
hij de andere kisten zoo gerangschikt, dat de moeder er
tusschen in lag — de moeder tusschen haar kinderen
Want ge moet niet denken , dat baas Van der Merwe
geen hart had in zijn boezem ; ge doet hem bitter onrecht, als ge dat durft denken! Onder dat strak en streng
gelaat klopte een hart vol diepe gemoedsbewegingen ;
hij was hevig in zijn haat, 't is waar, maar hij was ook
diep in zijn liefde ; en in het verborgene, waar slechts
het oog van den Allerhoogste ons volgt, droogde hij
tranen en lenigde hij wonden. Hij behoorde niet tot
dat gilde, dat door God is vervloekt, omdat het alt ij d
troost en n o o i t durft helpen ; dat den ongelukkige beklaagt, maar geen voet verzet, om hem bij te staan, en
dat den arme toeroept: „Ga heen van mijn deur ga
toch heen in vrede !"
Frieda kwam, gedekt door een wijdgehuifde witte kap,
met een groote kop koffie aandragen voor haar vader. Zij
was een liefelijke verschijning, een vriendelijke bloem op
deze stille hoeve, en maakte in hare verschijning een
groote tegenstelling met den ongelukkigen jongen, die
naast haar voortliep.
Daniël Bijier was zeker twee jaar ouder dan het meisje,
en reikte toch niet hooger dan haar schouder. Het
hoofd zat tusschen de spitse, magere schouders als vastgeklemd ; de armen en de beenen waren buitensporig lang,
en het bovenlijf was hopeloos vergroeid en verschrompeld. Hij behoorde tot dien kring van beklagenswaardige
wezens, die zoo licht den spot van wreede naturen opwekken, doch door den regel in een ongewone mate van
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scherpzinnigheid en schranderheid een zekere vergoeding
hebben ontvangen voor hun misvormden lichaamsbouw.
Daniël was een wees en een verre bloedverwant van
Marthinus van der Merwe. Hij had lust gevoeld voor de
studie, en had het door taaie volharding zoo ver gebracht,
dat hij thans als onderwijzer in zijn onderhoud ruimschoots
zou kunnen voorzien. Hij had dan ook reeds een hem aangeboden betrekking als schoolmeester op de ver verwijderde hoeve van een rijken korenboer aangenomen, en
zou die betrekking over een paar maanden aanvaarden.
Tot zoolang echter zou hij de gast zijn der hem verwante
familie Van der Merwe, niet vermoedend, welk een gewichtige rol hij in dat familieleven zou vervullen.
Baas Van der Merwe dronk zijn kop, die zoo groot was
als een kom, leeg en zeide : „Ge hadt dat immers niet
behoeven te doen ; ik kom toch zoo dadelijk zet nog
een kop koffie op de tafel, kleine !"
Hij noemde zijn dochter steeds de kleine, en met de
tafel bedoelde hij de uit ruw hout getimmerde, verweerde
tafel, die in de nabijheid van de voordeur, in het lommer
van een machtigen eikeboom, stond. Meteen nam hij de
langwerpige timmermand, en borg ze weg op een tegen
den muur vastgespijkerde kastplank in een soort buitenvertrek, dat tegen den stal was aangebouwd.
Tjaart had zijn paard in den stal gebracht, en langzaam
wandelde het gezelschap nu op naar de woning.
„Kijk, daar komt Maarten aan," zeide Frieda. Hij was
het woonhuis reeds dicht genaderd, en schreed langzaam
over een aangrenzenden heuvel heen. Zijn vader keek de
richting uit, die Frieda wees, en toen hij zijn zoon daar
zag naderen, met den sjambok in de hand, in de volle,
ongebreidelde kracht van zijn eenentwintig jaren, de veerkrachtige gestalte rechtop, terwijl zij werd omgolfd door
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den glans der scheidende avondzon, kwam er een trek
van vadertrots op dat oude, verweerde gelaat.
De gestalte wierp haar schaduw vooruit, want zij kwam
uit het westen, en de zon neigde naar de kimmen. En
de schaduw bereikte thans het kleine gezelschap, en gleed
er over heen.
„Gij brengt geen licht maar donkerheid," zeide Frieda,
terwijl zij haar broeder groette.
„'t Was maar een schaduw," antwoordde Maartens heldere, vroolijke stem ; „en de schaduw is goed bij zoo'n
warmen dag !"
„'t Is al avond," meende Frieda, „en ik vang de laatste
stralen der zon gaarne op voordat het duister wordt."
„Is zusje dan bang voor mijn schaduw?" lachte hij, en
toen lachte zij ook.
En toch ging er een pijnlijke natrilling door haar ziel
deed dat die ijle schaduw, of was het een onbestemd voorgevoel van een dreigend ongeluk, dat door die schaduw
was gewekt ?
Maar de schaduwen verflauwden thans en losten zich
op in de schemering van den avond, want de zon was
moede geworden en ter roste gegaan.
Zij hadden zich buiten nedergezet, aan de ruwe tafel,
om den avond te genieten, maar de baas van Doornfontein was opgestaan, en had zich zwijgend naar den boomgaard begeven, want hij was een accurate boer, die over
land en akker, over huis en hof zijn scherpen blik liet
gaan. Hij hield alles keurig „achter malkaar," en hij had
al lang begrepen, dat zijn boomgaard 's avonds, als het
donker was, ongewenschte gasten ontving. Zoo ging hij
er dan heen, met bedaarden stap en bleef onder een
veertig voet hoogen lemoenboom staan. Een mand stond
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bij den stam, en uit den boom kwam een geheimzinnig
gestommel, terwijl de lemoenen naar beneden rolden. De
baas kon den dief onderscheiden ; het was een kort gezette, donkerkleurige Hottentot, die op Doornfontein als
schapenwachter diende, en wegens zijn wilden haarbos
Raversbol werd genoemd. Maar Raversbol kon zijn ouden
meester niet onderscheiden, want de baas stond in de
duisternis, in de diepe schaduw van den boom. En er
kwam een kleine, schalksche trek om de vaste lippen van
den baas van Doornfontein, en zoo vinnig als Raversbol de
lemoenen naar beneden wierp, raapte de baas ze op en
legde ze in de mand, die daar stond bij den stam. En
plotseling hief hij zich op, en riep van onder den boom
met zijn krachtige stem : „Zoo Raversbol — kom nou
maar af; de mand is vol !"
De Hottentot dreigde een beroerte te krijgen van schrik.
„Alle menschen ! alle menschen !" schreeuwde hij, „de
ou-baas ook hier !" Hij liet zich naar beneden glijden, en
trachtte natuurlijk weg te sluipen in de duisternis. Maar
dat ging niet zoo glad, want de baas van Doornfontein
stond hem reeds op te wachten, en zeide bedaard: „Kom
nou, Raversbol ; hier zijn je lemoenen — neem op de mand !"
„Alle menschen ! neen, ou-baas !" schreeuwde de Hottentot, „ik ben al veel te beschaamd !" en hij wist geen
raad. Maar terwijl de schalk om de lippen van den baas
van Doornfontein speelde, zeide hij : „och neen, Raversbol,
wees nu niet al veel te beschaamd! Jij hebt er zoo veel
moeite voor gedaan, om die lemoenen in het donker te
plukken hier, vat op je mand !"
Er was niets aan te doen; Raversbol moest de mand
nemen, en hij holde er mee weg in de richting van de
Kafferhutten, alsof hij gloeiend ijzer aan zijn arm had
hangen.
P.
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De Kafferhutten stonden op vijf minuten afstands van
de woning, en toen Raversbol er buiten adem kwam aanhollen, begonnen de jonge Kaffermeisjes te giechelen, en zij
trokken hem aan zijn lompe ooren en aan het struikgewas,
dat zijn haar moest verbeelden, en zij schaterden: "Wat
heb je toch misdaan, Raversbol? Heeft de ou baas je met
de sjambok gegeven, omdat jij zijn lemoenen zoo lekker
vindt?" en zij grepen naar zijn mand, en haalden er de
lemoenen uit.
"Alle menschen!" klaagde Raversbol, "ik ben voor den
sjambok van ou-baas niet zoo bang als voor zijn vriendelijkheid. Ik kreeg het gevoel van een baviaan, die in de
klem zit, toen de ou-baas mij onder stond op te wachten.
Ik ben een ellendige Hottentot, en erg beschaamd ben ik,
en ik zal nooit meer komen in den boomgaard van ou-baas."
En Raversbol sprak de waarheid, toen hij dit zeide, want hij
is nooit meer in den boomgaard van zijn meester geweest.
De Kaffermeisjes sneden intusschen de lemoenen stuk,.
en namen de stukken tusschen hun hagelwitte tanden,
en giechelden en zeiden: "Morgenavond gaat Ra versbol in
een anderen boomgaard dieven," en zij spraken eveneens
de waarheid.
De ouders van Raversbol, de oude Wildries en de oude
Saremie, zaten met hun anderen zoon, den jongen Lappie,..
voor hun hut te gezelsen, 1) want het was een prachtige,
wonderschoone avond. Hun geboorteland was ver aan den
anderen kant van de groote rivier, die Oranjerivier wordt
genoemd, en zij praatten veel over hun volk en over de
witmenschen, die nu baas waren in hun land, en zij kon
den het maar niet begrijpen, dat de zwartmenschen moes
ten werken, en de witmenschen de groote bazen waren
1) Gezelsen, een Afrikaansche uitdrukking
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gezellig keuvelen.
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„Ik wou, dat ik dood was en in den hemel zat," zeide
de oude Wildries, en hij zuchtte.
„Neen, ik wil nog niet dood zijn," zeide de oude Saremie
op halsstarrigen toon ; „ik zat op dit oogenblik liever in de
Engelsche jeneverkantien bij den ouden Willie," doch de
oude Wildries rees bij dit gezegde overeind, en zijn vrouw
een slag om de ooren gevend, zeide hij op kalmen toon:
„Saremie, waarom moet jij het altijd beter weten dan ik?"
Het gesprek begon nu weer levendig te worden, en de
oude Saremie prees de Engelschen, omdat zij sterken
drank maakten voor de dorstige Hottentotten, en de twaalfjarige Lappie vraagde : „Wat zou jullie toch eigenlijk uitgericht hebben, als er geen drank was ?"
Toen schudde zijn vader het hoofd en zeide: „Ik weet het
niet, maar ik ken een plek, waar geen drank te krijgen is."
„0, in den tronk !" zeide Lappie, die veel slimmer was
dan zijn ouders dachten.
De oude Saremie verschrok er van, dat haar zoon zoo
onbeschroomd over dien gevreesden tronk, over die afschu
welijke gevangenis durfde spreken, en zij zeide: „Houd
je mond, Lappie !" en zij gaf hem een slag om zijn ooren.
„Maar waar ligt dan toch het land, waar ons volk van
daan is ?" vraagde Lappie met zijn kleine, nieuwsgierige
oogen, en zijn vader, de oude Wildries zeide: „Ons vaderland ligt ver aan den overkant van de groote rivier, kind,
en als ge nu netjes luistert, dan zal ik je de geschiedenis
van ons volk vertellen."
Hij nam een grauwen buil, en stak een groote pruim
tabak in zijn wijden mond, waarna hij voortging : „Aan
den voet van den Tafelberg, bij de groote zee, hebben de
hutten van onze Hottentotten gestaan. De hutten stonden
in een boschkloof, en de kloof was diep, zoodat ze van
daar de groote zee niet konden zien. Er stond ook een
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hooge boom, en onder dien hoogen boom lagen drie Hottentotten. De ééne lag in zijn schapenvacht vast te slapen
en snorkte ; de tweede breide vellen, en de derde maakte
zijn boog en zijn pijlen recht.
„Ou-maat, waarom moet jij altijd zoo foeteren om het
honing-bier?" vraagde de pijlensnijder ; „jij wilt het altijd
alleen opdrinken, en ik heb niks, om mijn bovenlijf op te
kwikken, ou-maat !"
„Hoe kun jij zoo praten," meende de vellenbreier ; „weet
je dan niet, dat wij daarover gisteravond aan het bakkeleien zijn geraakt ?"
Maar van dat drukke gepraat werd de snorkende wakker,
en hij zeide : „Ik wou, dat de spruit hier vol honing-bier
was; dan kreeg ik ook mijn part, maar jullie hebt alles
opgezopen gisteravond, en mijn lever is zoo droog als het
zand van de woestijn."
„Boem !" daar viel een kanonschot, en de drie Hottentotten rezen verwonderd overeind.
„Wat is dat?" schreeuwden ze alle drie tegelijk.
„Dat is de slag van den donder !" zeide de vellenbreier ;
„dat is de klap van een klip, die de bergen afrolt !" meende
de pijlensnijder, maar de derde zeide : „Jullie lijkt gek —
het is wat anders !" en het was wat anders.
„Boem!" -- daar viel het tweede kanonschot, en de drie
Hottentotten sprongen overeind, dat zij op het plat van
hun voeten stonden, en de hutten liepen leeg, en allen
liepen naar den bult, van waar zij de zee konden zien.
Daar lag een schip in de Tafelbaai, en zij schreeuwden :
„Het spookschip ! het spookschip !" en zij holden weg, het
land in, als springbokken !"
„Zij liepen weg als katten," wierp de oude Saremie er
tusschen in, „wiep men kruitsissers aan den staart heeft
gebonden."
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„Recht zoo," zeide de oude Wildries, en hij knikte met
het ruige, buitensporige hoofd.
„Waar liepen zij heen ?" vraagde Lappie, maar de
oude Wildries gaf hem een slag om zijn ooren, en zeide
bedaard: „Wacht je tijd af, kind, en ik zal je alles vertellen."
„De Hottentotten zijn weggekropen als kwartels en
patrijzen," riep Saremie, op welk gezegde de oude Wildries
haar scherp in het gezicht keek, en zeide: „Dat is de
tweede keer, dat ge mij in de rede valt; houd je mond,
Saremie, of anders zal i k mij stilhouden en j o u laten
vertellen."
Toen zweeg de oude Saremie, en Wildries ging voort:
„De Hottentotten meenden, dat het een spookschip was,
maar zij vergisten zich, want het echte spookschip kwam
niet uit verre streken, maar rees op uit de diepte, en
landde in den nacht in de Tafelbaai, om Hottentotten te
stelen, die dan werden weggevoerd in natte en donkere
kamers onder water, waar zij niets anders kregen dan
visch en pekelwater."
„Ik hield het nooit uit," meende de jonge Lappie.
„'t Is net goed, om een Hottentot ziek en dood te
maken," zeide de oude Saremie, wie het niet mogelijk was,
den mond te houden, maar Wildries ging bedaard voort :
„Die Hottentotten waren doodsbenauwd voor het zeespook,
en noemden het den vliegenden Hollander, en het had
vleugels, zoo groot als de wolk, die daar voorbij de maan
drijft, en men kon zijn vleugels hooren klappen, vijftig
uur in het rond !"
De oude Hottentot zweeg even, en men kon duidelijk
hooren, dat zijn ademhaling sneller ging ; zijn vrouw trok
haar deken vaster om het magere lichaam, en de jonge
Lappie rilde in spijt van zijn vermetelheid.
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„Maakt de vliegende Hollander nog jacht op de Hottentotten ?" vraagde hij aarzelend, maar zijn vader schudde
het hoofd.
„Hij maakt nu jacht op andere schepen, en ik, Wildries,
heb matrozen gesproken, die hem gezien hebben op zee,
zooals hij voorbijstormde met krakende masten en klapperende vleugels in duistere nachten. Hij gaat altijd recht
uit, net als een leeuw, om zijn prooi te pakken, en trekt
ze meê naar de diepte."
„Zijn er dan geen kopjes, om achter te schuilen ?" vraagde
de jonge Lappie, en zijn vader zeide : „Ik denk het wel,
mijn jongen, maar kijk, de andere naties zijn maar banjer
dom, en vergeten, er achter te schuilen. Sta nu op, Saremie, en breng ons de mieliespap, want ik krijg honger en
slaap !"
Toen stond zijn huisvrouw op, en bracht de koude
mieliespap, terwijl de oude schapenwachter beloofde, later
meer te vertellen.
De baas van Doornfontein was intusschen teruggekeerd
van zijn avondwandeling naar den boomgaard, en zette
zich neder op de rustbank, onder den ruischenden eikeboom. Hij zeide geen enkel woord van het avontuur, dat
hij zooeven had gehad met den jongen Hottentot, en
praatte met Maarten over den stand der gewassen, de
vooruitzichten van den oogst en de opbrengst van de
schapenwol, toen de kettinghond plotseling luide aansloeg,
en op de oprijlaan de hoefslag werd gehoord van een
naderend paard.
Maarten stond vlug op, om den laten gast te ontvangen.
Het was Dirk Venter, een jonge man van omstreeks
vijf en twintig jaren. Hij was nauwlijks van middelmatige
lengte, maar hij was overigens sterk en stevig gebouwd.
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„Rato!" riep Maarten tot een naderenden Kaffer, „laat
het paard van baas Venter even opdrogen, breng het dan
op stal, drenk het en voeder het !"
„Gij blijft immers hier van nacht?" vraagde hij den
aangekomene, die op monteren toon antwoordde: „Niets
vaster, Neef!" en daar de Kaffer voor zijn klepper zou
zorgen, zich onmiddellijk bij het gezelschap voegde.
Dirk Venter was een vurige vaderlander evenals de
baas van Doornfontein, en bij de zware onweerswolken,
die zich dreigend samenpakten boven de beide Boerenrepublieken, kon het niet anders, of hij was met den ouden
veldkornet onmiddellijk in een levendige gedachtenwisseling
gewikkeld.
Venter bracht belangrijk nieuws mede. Binnen eenige
weken zou een Conferentie worden gehouden te Bloemfontein, en op die Conferentie zouden Paul Kruger, de
Transvaalsche President, en Alfred Milner, de Kaapsche
Gouverneur, elkander ontmoeten, om tot overeenstemming
te geraken omtrent de regeling van het Transvaalsche
kiesrecht.
„De Engelschen hebben met ons kiesrecht niets te maken," zeide de oude veldkornet op scherpen toon; „zij
hebben totaal niets te maken met onze binnenlandsche
aangelegenheden. '
„Ge weet wel, Oom," meende Dirk Venter, „dat het
Johannesburger smeekschrift, gericht aan de Engelsche
koningin, ons al die moeite brouwt."
,,Ja, dat vod — ik weet het wel!"
„Het is door eenentwintig duizend Engelsche Uitlanders
geteekend, Oom !"
„Geloof jij dat?"
„De En ge l s c hen zeggen het ten minste," antwoordde
Venter, en hij schaterlachte.
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Maar de oude veldkornet lachte niet.
„Zij hebben alles bijeengeschraapt, die ellendelingen",
riep hij toornig, „om aan die eenentwintig duizend handteekeningen te komen ; vrouwen en kinderen, Koelie's en
Kaffers hebben er op geteekend. 't Is een doortrapte schurkenstreek, dat heele smeekschrift, en het heeft het eenige
duel, de arme Republikeinen onder de plak te krijgen."
„Het onweêr zal wel afzakken," meende Dirk, want
hij was nog jong, en hij dacht, dat Engeland wel bakzeil
zou halen. als de Boeren hun tanden maar lieten zien.
Maar de baas van Doornfontein zag den toestand donkerder
in, en twijfelde er geen oogenblik aan, dat het onweêr zou
inslaan.
„Als wij niet ongelukkig genoeg het rijkste goudland
der wereld waren," meende hij, „dan zou het nog wel
gaan, maar nu gaat het n i e t, want de Engelsche wolf
j à n k t van den honger."
„Wij hebben het recht aan onze zijde, Oom !"
„Ja recht," zeide de oude veldkornet, „maar wat maalt
Engeland om het recht !"
Hij sloeg met de harde vuist op de tafel, en ging voort
op heftigen toon : „Onze Transvaalsche Broeders zijn even
als wij a 1 tij d door Engeland bedrogen geworden. Engeland
is groot — ik weet het wel — namelijk in het verkrachten
van het recht. Het heeft van ons de diamantmijnen gestolen; het heeft van de T r a n s v a a l de Lucia-baai gestolen ;
in het westen en in het noorden kunnen de Vrijstaters
en de Transvalers geen voet over hun grenzen zetten, of
zij komen op gestolen grondgebied, dat rechtens hun
behoorde. Over het Engelsche volk wil ik geen oordeel
vellen, maar de staatkunde van zijn regeering is een door
en door verrot slechte staatkunde, waard, om weggeschopt
te worden van den aardbodem," en hij schopte, terwijl hij
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dit zeide, met zijn sterken voet een steen weg, die vlak
voor hem lag.
„Er is een tegen-memorie in omloop, Oom, waarop reeds
meer dan eenentwintig duizend Uitlanders door hun handteekeningen hebben verklaard, dat zij met de Transvaalsche wetten tevreden zijn."
„Ik weet het Dirk, maar ge zult het zien — het geeft
niet zóóveel," en hij maakte een schuivende beweging
met het vlak der rechter over het vlak der linkerhand.
„Wij hebben den zedelijken steun van de Kaapkolonie,
Oom !"
„Aan dien zedelijken steun zal Engeland zich al bitter
weinig stooren," meende de baas van Doornfontein.
„En de groote mogendheden zijn er ook nog, Oom !"
.,Ja, ja, de groote mogendheden !" riep de oude veldkornet met verheffing van stem, en hij lachte vol minachting. „Onze arme Boeren verwachten het van den
schrijver van het Jameson telegram, ik bedoel den Duitschen keizer, en zij zullen diep beschaamd worden in hun
hoop ; zij zullen het verwachten van de machtige zusterrepublieken Amerika en Frankrijk, van het machtige Russische rijk — zij zullen het van de geheele wereld verwachten, maar zullen bitter worden teleurgesteld !"
„Dan zijn het lafaards !" zeide Dirk Venter met klem,
maar de oude veldkornet nam den tabaksbuil van ottervel,
stopte zijn pijp en ging bedaarder voort: „'t Is de vraag,
wat w ij zouden doen, indien wij moesten beslissen. Ik heb
weinig verstand van regeeringszaken, maar zooveel gezond
boerenverstand heb ik ook wel, om te begrijpen, dat de
zoogenaamde hoogere staatkunde naar andere beginselen
wordt beoefend dan van recht en gerechtigheid. Zelfzucht
is de spil, waarom alles draait — bij alle groote mogend
heden ! In het afgetrokkene zullen de machtigste staats
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lieden van Europa — de Engelsche natuurlijk uitgezonderd —
ons van harte de overwinning gunnen, en waren de groote
mogendheden eensgezind, dan zouden zij een vastberaden
stap kunnen wagen, om den dreigenden oorlog te keeren.
Maar zij zijn niet eensgezind — wat? Zij gunnen elkander
het licht in de oogen niet! Zoo zou dan de groote mogendheid, die ons wilde helpen, het op eigen gezag moeten
doen, en zij zou het des noods op een oorlog moeten
laten aankomen. En weet ge, wat daaruit voort zou
vloeien? Een wereldbrand !"
Hij nam een vuurhoutje en stak zijn pijp aan, terwijl hij
langzaam voortging: „Er zal een tijd komen -- maar wij
allen, die hier zitten, zijn dan reeds lang tot stof vergaan — dat er een machtige Afrikaansche Republiek zal
bestaan, die met de Amerikaansche zal wedijveren in kracht
en glorie. En ook d a n zal er, zoolang het groote Vrederijk
met zijn grooten Koning niet is gekomen, wel hier of
daar een klein volk in het gedrang komen, en de toekomst
zal uitwijzen, wat die Afrikaansche Republiek dan zal doen,
om den benarden broeder te helpen."
De oude veldkornet zweeg, en blies de rookwolken langzaam uit, maar Daantje zeide met zijn innemende stem :
» Dan verwacht gij toch in elk geval de zegepraal der
Boeren?"
„Ja," antwoordde de veldkornet op vasten toon, „wij
zullen in het einde overwinnen, maar jongske, jongske,
het zal gaan door diepe wateren !"
„Wij jagen de Rooies met een Hoera de zee in," zeide
Maarten met zijn krachtige stem.
„Dan kunnen zij hun gouddorst lesschen aan het pekelwater," lachte Dirk Venter.
Maar de veldkornet schudde de grijze lokken.
» Gij denkt er licht over, kinderen," zeide hij, „omdat
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gij blind zijt voor die zee van jammeren, die mijn oude
oogen zien. Ons volk zal in rouw gaan — in diepen rouw !
Gij denkt, dat we de Engelschen de zee zullen injagen,
maar zij zullen met honderdduizenden komen, en zij zullen
ons de wildernis injagen. Er zal een krijgsheir van blanke
vijanden onze grenzen overschrijden zooals Zuid-Afrika er
nog nooit een gezien heeft, en ook nooit een meer zien
zal. Onze kudden zullen worden geroofd; onze hoeven
zullen worden verwoest, en onze weduwen en weezen —
God moge er zich over erbarmen !"
Er waren tranen in zijn stem, en hij riep de laatste
woorden uit met hartstochtelijke smart.
„De Heere is de Rechter der weduwen, en Hij is de
Vader der weezen," troostte Frieda met zachte stem, en
de oude baas van Doornfontein zeide mild en vriendelijk :
Recht zoo, kleine; de Heere zal het voorzien !" en hij
zweeg.
Het was een wonderschoone, vredige avond. Helder
blonken de toppen der naburige heuvels in het stralende
maanlicht ; uit de valleien stegen de witte dampen statig
naar boven, en in de luchten weerklonk de slaperige kreet
van een vogel, die zijn nest zocht. De oude Wildries lag
met zijn familie reeds te slapen, maar eenige Kaffers
zaten, diep in hun schapevachten gehuld, nog voor hun
strooien hutten, en Daantje had, zich onder een treurwilg
nederzettend, zijn harp genomen, en tokkelde de snaren,
en zong met zijn zachte, liefelijke stem weemoedige liederen, die met het snarenspel en den bruischenden waterval
in de verte samensmolten tot een wonderbare melodie.
Boven de hoofden van het kleine gezelschap suizelde
de nachtwind in den machtigen eikeboom ; de maan wierp
haar tooverachtig licht op het in de schoonste herfstkleuren getinte gebladerte, en de nachtwind en het maan-

-- 28 —
licht — zij schenen elkander hun geheimenissen toe te
fluisteren in dat dichte gebladerte!
De oude baas van Doornfontein was nu opgerezen, want
het werd koel daar buiten, en het gezelschap volgde hem
naar binnen. Frieda stak een waskaars aan, en zorgde
voor het avondeten : brood, schapevleesch en pap, en nadat
de korte huiselijke avondgodsdienst, die nooit werd verzuimd, was afgeloopen, gingen de huisgenooten slapen.
Tjaart ging het erf op, in de richting van den stal, en
opende de deur van het vertrek, dat tegen den stal was
aangebouwd, want deze bergplaats van tuigen, stroppen,
zadels, riemen en huiden was tevens zijn slaapvertrek.
Hoe dat nog mag afloopen !" zeide hij, en hij zette zich
neder op zijn wagenkist.
Het was het eerste woord, dat heden avond over zijn
lippen kwam. Dan ontkleedde hij zich snel, en legde zich
neder op het houten gestel, bedekt met een bed en eenige
dekens (een soort ledikant, door de Boeren katel genoemd),
dat naast de wagenkist stond, om te slapen.
Maar hij kon niet slapen. Het geheim, dat Jasper Looden
hem had medegedeeld, spookte in zijn hersens, en hij rees
telkens overeind, met gloeiende wangen. En eerst tegen
den morgen, toen het schijnsel der maan was verbleekt,
en de lichtstrepen van den morgen door de gleuven en
scheuren der houten wanden drongen, viel hij in een korte,
onrustige sluimering.
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HOOFDSTUK II.

We zijn verscheiden weken verder.
Het is een wintermorgen.
De baas van Doornfontein staat in zijn woonvertrek,
voor de kleine ruiten, en staart naar buiten.
Het heeft hard gevroren heden nacht ; er lag een ijsvlies
op het water van den vijver, achter den stal.
De wind giert over het veld, en boven den horizon rijst
een voortwentelende vuurzee op. 't Is een reusachtige
grasbrand. Hij verteert de dor geworden halmen, en maakt
ruimte voor het jonge, frissche gras, als de lente komt.
Met één geven de verbrande halmen een goede meststof.
Daarom is zoo'n veldbrand een zegen, een noodzakelijkheid, maar men moet voorzichtig met hem omgaan, en
zijn voorzorgen hebben genomen, voordat hij is genaderd.
Want hij is een ontketende reus, die zijn vlammen uitslingert in de vier winden des hemels, en zijn vuursprongen
maakt, dat er mensch en beest van beeft!
De oude baas van Doornfontein zou u kunnen vertellen,
hoe vele jaren geleden — hij bewoonde toen een andere
hoeve — vijfhonderd van zijn beste merinos-schapen door
dien schrikwekkenden reus werden overrompeld, en jammerlijk verbrandden.
De toen door hem bewoonde hoeve werd zelve door
dien ontketenden reus aangevallen, en het huis met zijn
smeulend dak van riet was als een klein eiland, dat elk
oogenblik door de vlammende golven der eindelooze vuurzee dreigde verzwolgen te worden.
Van der Merwe won den strijd. Hij was pas gehuwd,
en juist thuis gekomen van een verre reis, maar reeds
toen openbaarde zich bij hem die inwendige kracht, die
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den mensch het helderst doet zijn in de hachelijkste oogenblikken.
De strooien Kafferhutten waren reeds weggevaagd door
een handbeweging van den vlammenden reus, en de Kaffers
liepen met hun huisgezinnen luid jammerend rond op het
erf, doch de veekralen liepen geen gevaar, daar de omtrek
er van door vele duizenden hoeven was plat getrapt, en
geen voedsel bood voor het vuur.
De eerste gang van den Vrijstater was naar het achterhuis, waar zich onder het van de gloeiende hitte smeulende
rieten dak twee zakken buskruit bevonden. Zijn vrouw ging
meê. Eén vonk, van het smeulende dak neergevallen, was
voldoende geweest, om hen beiden in de eeuwigheid te
slingeren, en zij wist dat. Doch zij gedroeg zich als de
kordate vrouw van een dapperen man, en hielp hem, om
twee natte ossenhuiden over het buskruit te sleepen, waardoor het dringendste gevaar voor het oogenblik was afgeweerd. Toen zette baas Van der Merwe de jammerende
Kaffers aan het werk, en dat kalmeerde hen, want arbeid
verjaagt den angst. Hij liet een levende keten vormen
van armen, die van den vijver reikte tot aan den nok
van zijn huis, en hij belegde het smeulende rieten dak
met ossenhuiden, die ondergedompeld in den vijver, van
water dropen. Hij deed hetzelfde met het dak van den stal,
en toen er nog een kleine, onbedekte ruimte overbleef, trok
hij snel besloten zijn baatje uit en zijn vest, liet ze onderdompelen in den vijver, en vleide ze naast de ossenhuiden uit.
En zoo had baas Van der Merwe den strijd gewonnen
tegen den ontketenden reus.
Doch Doornfontein loopt geen gevaar van den veldbrand,
want het ligt boven den wind, en al was het onder
den wind, dan was het nog niet erg, want de baas heeft
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zijn voorzorgen genomen, en het gras in een wijden kring
om de hoeve laten afmaaien.
Zoo staat hij daar dan voor de kleine ruiten, en tuurt
naar den veldbrand met zijn rookzuilen, die zich als wolken om de heuvels legeren, en dan valt zijn oog op de
forsche eikeboomen, vlak vóór het raam. De wind giert
er door heen, en de verdorde bladeren dwarrelen rond.
Zij vallen op den grond, stuiven weer op, tikken waarschuwend tegen de kleine ruiten, waar de baas van Doornfontein staat, en maken met hun makkers een wilden
rondedans, voordat zij gaan sterven.
Van der Merwe is in dat schouwspel, vol pakkenden
levensernst, geheel verdiept, en merkt den bezoeker, die
thans achter hem staat, eerst, als deze hem op den
schouder klopt.
„Och zoo — ben jij het, Jasper !" zegt hij, en hij reikt
den jongen Looden de hand. Hij mag dien Jasper wel. 't Is
waar, zij hebben bij de laatste Presidentsverkiezing elkander hard tegengewerkt, want de oude Van der Merwe was
sterk voor Steijn, den candidaat der Afrikaansche, der nationale partij, terwijl Looden het vuur uit zijn sloffen had
geloopen voor Fraser, den candidaat der Engelschgezinde
partij ; maar Van der Merwe houdt er niet van, om al
de hartstochtelijke en bittere woorden, vóór de stemming
geuit, nog ééns te herkauwen, nadat de beslissing gevallen is.
Hij houdt van reine wapens en blanke schilden, de baas
van Doornfontein, doch overigens haalt hij graag de spons
over zoo menige onbedachte uiting.
Hij mag dien Jasper wel ; het vlugge verstand en de
vaste wil van dien jongen man belooven iets voor de toekomst, en trekken hem aan. Hoe menigmaal heeft hij in
de stilte een vergelijking gemaakt tusschen Jasper Looden
en zijn eigen jongsten zoon, en welk een treurige, be-
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klagenswaardige figuur maakt daarbij zijn eigen kind met
zijn droomerige oogen, zijn onvasten wil en zijn buitensporige wispelturigheden !
„Een hals — een tobbert — de welkome speelbal van den
eersten den besten gladden schurk !" is meer dan eens
de slotsom geweest, waartoe de baas van Doornfontein
is gekomen, en in het medelijden van den vader voor zijn
mislukkend kind, heeft zich, voor hem zelven misschien
onbewust, een druppel gemengd van die verachting, waarmede een krachtig man nederziet op een zwakkeling.
„Wat hebt ge, Jasper ?"
„Ik zoek Tjaart, en kan hem niet vinden."
„Ik weet hem niet," zegt de baas kortaf — „weet ge
iets van den a fl oop der Conferentie ?"
„Bedoelt ge de Conferentie te Bloemfontein, Oom ?"
Hij heeft den baas van Doornfontein van zijn kinderjaren af reeds Oom genoemd.
De veldkornet knikt met het hoofd.
„Ik heb gehoord, dat zij heeft geduurd van 31 Mei tot
5 Juni, en op niets is uitgeloopen."
„Dat kon niet anders !" zegt de veldkornet met een
heftige beweging ; ,,die geheele Conferentie is een kom ediespel geweest, even wreed en onbarmhartig als het komediespel, dat pas in den Haag, in Holland is opgevoerd."
„Gij bedoelt de Vredes-Conferentie, Oom ?"
„Ja, dat ding bedoel ik," zegt Oom met een grimmigen
lach, terwijl hij naar buiten staart, naar de dwarrelende
herfstbladeren.
„Maar van welken kant is die Conferentie te Bloemfontein dan tot een komediespel gemaakt ?" vraagt de
jonge Looden.
De baas van Doornfontein wendt zich om, en neemt
den vrager op met een toornigen blik van boven tot be-
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neden, maar de vraag schijnt hem geen antwoord waard
te zijn, want hij wendt zich weer langzaam naar de kleine
ruiten, en staart naar buiten.
„Ziet ge die herfstbladeren verstuiven voor den wind ?"
vraagt hij na een pauze — „zoo zullen er ook onder de
Vrijstaters en de Transvalers zijn, die verstuiven zullen
voor den eersten windstoot van den tegenspoed."
„Is dat op mij gemunt ?" vraagt de jonge Looden, die
liever voor een moordenaar dan voor een lafaard wordt
uitgescholden -- „is dat op m ij gemunt, Oom ?"
„Als de schoen jou past, trek hem dan aan !" zegt Oom
op ruwen toon, want hij is verontwaardigd, dat een Vrijstater onder zijn dak durft te vragen, of de Conferentie
te Bloemfontein van de Engelsche of de Afrikaansche zijde
tot een komediespel is verlaagd.
„Ge zult over mij tevreden zijn, als we gaan vechten,"
meent Jasper op hoogen toon, en de oude baas zegt iets
vriendelijker dan zooeven: „Ge zoudt mij hard tegenvallen,
als ge niet dapper medevocht !"
„Op dit oogenblik komt Dirk Venter de rijlaan oprijden,
en dat hij hard heeft gereden, bewijst zijn voshengst, wien
het zweet in vlokken van de flanken stuift.
De veldkornet begeeft zich met Jasper onmiddellijk naar
buiten, en nadat de voshengst aan de hoede van een
Kaffer is toevertrouwd, treden alle drie weer binnen, in
het woonvertrek.
„Zet gauw de koffie, kleine !" roept de baas tot Frieda, die
juist binnenkomt, en dan nemen ze plaats op de rietmatten
stoelen bij den haard, waar een lustig vuurtje brandt.
Dirk Venter is zoo pas van Bloemfontein gekomen ; hij
brengt de nieuwste tijdingen mede van de Conferentie, en
Jasper Looden heeft wel de waarheid gezegd : „De Conferentie is op niets uitgeloopen !"
P.
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Venter heeft een uittreksel bij zich van hetgeen Milner
op de Conferentie heeft te berde gebracht, en hij leest,
terwijl de baas van Doornfontein en Jasper Looden luisteren, het volgende uittreksel uit Milners voorstellen voor :
„Er bestaan een aantal open kwesties tusschen Engeland
en de Transvaal, maar de ernstigste kwestie wordt veroorzaakt door de onwelwillende houding der Transvaalsche
regeering tegenover de Uitlanders, waarvan velen Britsche
onderdanen zijn. Er is een memorie ingediend aan Hare
Majesteit de Koningin Victoria, onderteekend door eenentwintig duizend handteekeningen —"
„Dat vod !" zegt de veldkornet, terwijl hij met de vingers
op de tafel trommelt.
„— waarin om hare tusschenkomst wordt gesmeekt,
daar de toestand onhoudbaar is geworden."
De oude baas van Doornfontein stuift overeind, maar
hij bedwingt zich en gaat weer zitten.
„Daarom is het voorstel van Engeland, dat aan de Uitlanders volledig stemrecht worde verleend na een vijfjarig
verblijf in de Transvaal —"
„Zijn ze dol geworden?" schreeuwt de veldkornet, en
hij slaat met de vuist op de tafel, dat de kopjes rammelen.
,, — met terugwerkende kracht."
„Met terugwerkende kracht !" roept de baas van Doorn
fontein, en hij rijst ten tweeden male vol verontwaardiging
overeind. „Wat verbeeldt zich de Engelsche regeering wel,
die dien eisch durft te stellen? En wat verbeeldt zich dat
schooiersvolk van Johannesburg wel, dat tot dien eisch
durft te adviseeren ?"
„Hangen moeten wij," zegt hij met gramme stem,
„maar het is van ons toch te veel gevergd, dat wij onszelven den strop om den nek halen. Werd dat brutale
voorstel aangenomen, dan kregen wij zestig duizend a
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zeventig duizend nieuwe kiezers, terwijl de burgers slechts
dertig duizend stemmen kunnen uitbrengen, en wij werden
ons eigen land uitgegeeseld door de schooiers van Johan
nesburg en de gouddieven van den Witwaterrand !"
„Ge hebt de Trans valers op het oog," meent Jasper
Looden ; „wij Vrijstaters staan feitelijk geheel buiten dat
stemrecht-geding."
„Zwijg!" roept de veldkornet, en dat machtige, gewelfde
voorhoofd rijst zoo ontzagwekkend voor den jongen Looden
op, dat deze werkelijk onthutst is.
„De Vrijstaat en de Transvaal zijn thans één, in spijt
van de zakpatriotten, die er ouder schuilen, en zij zullen
in het noodweêr vast staan, schouder aan schouder! Berg
dien brutalen onzin van Alfred Milner maar weg, Dirk, ik
wil er niets meer van hooren ! 't Is God geklaagd, dat de
Kaapkolonie nog zoo diep in de onmondigheid wordt gehouden, dat zij niet eens een gouverneur mag kiezen naar
haar eigen zin, en dat zij zich met een gestuurde moet
behelpen — met een creatuur van een schroevenfabrikant,
die aan grootheidswaanzin leidt!"
Hij zet zich neder, en wordt bedaarder. Hij drinkt zijn
koffie leeg, en zegt tot Frieda: „Schenk nog eens in,
kleine — ik heb dorst !"
Dan vraagt hij aan Venter op kalm en toon: „Hoe heeft
Oom Paul zich bij die onbeschoftheden gedragen ?"
„Toen hij terugstoomde naar Pretoria, waren zijn oogen
ontstoken, en hij zag er ter neer geslagen uit."
„'t Is geen wonder ! De Heere moge hem sterken, want
hij gaat moeilijke tijden tegemoet !"
Dan echter breekt hij het gesprek af, want een Ka ffer komt
hem zeggen, dat Maartens witte schimmel den rechter voorpoot heeft verrekt, en de baas volgt den Kaffer naar den stal.
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HOOFDSTUK III.
Tjaart was met den ongelukkigen Daantje in het veld
geweest, en klopte tegen de kleine ruiten, toen hij zijn
kameraad ontdekte. Met hun drieën gingen zij nu schijfschieten achter het huis, terwijl Dirk Venter rustig in de
kamer bleef, want hij was moe van den langen rit.
Het bleek opnieuw, dat de jonge Looden ver uit de
beste schutter was van het drietal. Hij schoot een leege
flesch, door Tjaart aan den tak van een perzikenboom
opgehangen, na een korte mikpauze op tweehonderd meter
afstands met den eersten kogel in scherven ; Tjaart had
er werk mee, om een nieuwe flesch op honderd meter
afstands te raken, terwijl het voor Daantje volstrekt onmogelijk was, om de flesch op vijftig meter afstands te
treffen. Hij had de ongelukkige gewoonte, om de oogen
dicht te knijpen, voordat het schot afging, en scheen die
malle gewoonte maar niet te kunnen overwinnen. In d a t
opzicht was hij een grooter zwakkeling dan Tjaart van
der Merwe, die bij het lossen van zijn schot zijn droomerige oogen tenminste openhield ; doch in een ander opzicht
was Daantje weer v e r zijn meerdere, want hij had een
vroeg gerijpten geest en een vaste overtuiging, die zich
door geen drogredenen om den tuin liet leiden. Hij bezat
tevens een kiesch en teeder gemoed, dat de geringste
beleediging pijnlijk gevoelde, en daar zijn misvormde
lichaamsbouw meer dan eens het voorwerp was van
meer of minder bedekten spot, nam hij onder vreemden
gemeenlijk een zekere terughouding aan. En toch dorstte
dit hart naar liefde, meer dan de bloem naar den zonneschijn, en juist daarom voelde hij zich te Doornfontein op
zijn gemak.
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De oude Van der Merwe kon wel eens ruw en hard
uitvallen, maar nooit tegenover het jongske, zooals hij
Daantje noemde. Jasper had zich eens de ongepastheid
veroorloofd, met een flauwe woordspeling over een bult
te spreken, maar de grijze oogen van den ouden baas
hadden onder hun zware wenkbrauwen zoo dreigend geflikkerd, dat hij midden in zijn woordspeling was blijven
haperen, en de lapjes-koopman, die veertien dagen geleden
zijn geestigheid wou openbaren door een afgezaagde aardigheid op Daantje's hoogen rug, bracht het niet zoover
als Jasper Looden, want de baas van Doornfontein wierp
hem vierkant de deur uit.
Neen, van dat jongske moest men afblijven, en de baas van
Doornfontein stond in die meening niet alleen, want zoowel
Maarten als Tjaart en Frieda waren van diezelfde meening.
Zoo hing Daantje dan ook met de sterke banden van
liefde en dankbaarheid aan de bewoners van Doornfontein,
die hem niet behandelden als een verachten verstooteling,
maar veelmeer door liefde en medegevoel de ruwheid
van zijn levenslot trachtten te verzachten. En er ging dan
ook geen avond voorbij, of hij smeekte voordat hij ging
slapen, op gebogen knieën om het heil van dit huisgezin.
Het aanstaande meesterke had een inwendigen afkeer
van Jasper Looden, maar hij was niet in staat, om er een
reden voor op te geven, want de beleediging, die hij van
Looden had ondergaan, was nog van betrekkelijk jongen
datum, terwijl hij dien afkeer reeds voelde bij de eerste
ontmoeting, jaren geleden. Het was een instinctieve afkeer,
waarvoor geen verklaring was te vinden, en Daantje Bijler
deed dan ook zijn best, om dien afkeer, dien hij voor
zondig hield, te overwinnen.
Jasper Looden echter vergiste zich in hem, al was hij
een menschenkenner. Hij mat den geest van Daantje af

-- 38 —
naar diens lichaam, en zag voor geestelijke stompheid en
bekrompenheid aan, wat slechts de schuchterheid was
van een teeder gemoed. Hij haatte Daantje niet, maar
verachtte hem te meer, en het was dan ook met groote
minachting, dat hij zeide: „Ge zijt een miserabele schutter, Daantje !"
„Dat weet ik," antwoordde Daantje — „ik zal nooit een
echte schutter worden!"
„Let nu eens op, ventje," zeide Jasper; „ik zal de vlieg,
die op gindschen klipsteen zit, een kogel door den kop
boren, dat het zoo'n aard heeft !"
De klip was zeker op driehonderd meter afstands, en
het menschenkind moest nog geboren worden, dat op
zoo'n afstand een zittende vlieg kon onderscheiden.
„Ge schijnt scherpe oogen te hebben," meende Daantje.
„Het zou wat! Pas nu op — nu komt het tusschen
de oogen !" riep Jasper.
Hij drukte werkelijk af, en terwijl Jasper aan den jongen Tjaart een knipoogje gaf, wandelde het drietal op
naar den klipsteen.
„Zoek nu, Daantje," riep Jasper — „de vlieg is van de
klip getuimeld dezen kant op!" maar Daantje zocht niet hard.
Toen bukte Jasper zich, keek een oogenblik rond en
riep triumfeerend: „Ik heb ze al — de kop is er finaal
afgeschoten — kijkt maar, jongens !"
„De kop is er werkelijk af!" zeide Daantje — „maar
ge hadt de vlieg toch tusschen de oogen willen raken ?"
„Natuurlijk, maar de kogel was te groot — zooveel
begrip heb je toch wel?"
Ja, dat begreep Daantje dan ook, en Jasper schaterlachte. Hij had den jongen steeds voor oliedom gehouden,
en hij vergiste zich niet.
En toch vergiste hij zich, want toen Tjaart later op den
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dag gelegenheid vond, om aan Daantje vertrouwelijk het
onmogelijke van het schot aan te toonen, knikte Daantje
bedaard met het schrandere hoofd, en zeide: „Ik weet
het wel, Tjaart! Voordat Jasper zijn schot loste, had hij
reeds een dozijn doode vliegen in den zak van zijn buis
gestopt."
„Deksels dan toch !" meende Tjaart met ongeveinsde bewondering — „ik wist niet, dat gij zoo slim waart, Daantje."
„Is daarvoor zoo veel slimheid noodig?" meende Daantje,
en hij glimlachte even, wat hij anders zelden deed.
In den namiddag, na het middagmaal, was het drietal
naar de rivier gegaan, om te visschen. Maar het visschen
had weinig uitgehaald, en zij hadden zich nedergezet in
de schaduw van een hoogen heuvel, want de zon gloeide
aan den diepblauwen hemel, al was het winter.
Er was geen wolk te zien aan het luchtgewelf, en de
vage vormen aan den horizon, die op wolken geleken,
waren de rookzuilen van den veel verminderden veldbrand.
„Zou het werkelijk oorlog worden ?" vraagde Daantje
na een lange tusschenpauze.
„Waarom vraag je dat zoo ?" meende Jasper.
» Omdat Oom Van der Merwe daar straks bezig was,
zijn geweren na te zien."
„Nou, 't zal wel noodig zijn
mij den hals af, als we
geen oorlog krijgen ! Maar ik vind het een groote ongerijmdheid -- hier Castor ! — dat de Vrijstaat zich in een
oorlog stort, waarmee het niets heeft te maken."
„De Transvalers en de Vrijstaters vormen te zamen één
volk," meende Daantje met ongewone warmte ; „'t zijn
broeders!"
„Ja, dat leert de geschiedenis !" zeide Jasper op dien
hoonenden toon, die hem nog het gemakkelijkste afging --
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vochten elkander vroeger de keet uit, die broeders !"
» In een huisgezin wordt er ook wel eens gekibbeld !"
meende Daantje.
» Een mooie kibbelarij," hoonde Jasper ; „zij schoten
elkander dood als boschduiven ! Stel je voor, dat de Engelschen onder elkander eens iets dergelijks hadden uitgevoerd !"
„Dat heeft vroeger plaats gehad," zeide Daantje met klem.
» Zoo," hernam Jasper ongeloovig -- » wanneer is dat
dan gebeurd?"
» Ten tijde van Cromwell, toen ze hun eigen koning op
het schavot hebben gebracht."
» Dan zal hij 't wel verdiend hebben."
» Daarover gaat het niet ; het gaat over de vraag, of
Engeland geen burgeroorlogen heeft gehad."
„Hoe lang is dat geleden met dien Cromwell ?"
„Twee en een halve eeuw."
wie kan dat
» Zie je wel? Twee en een halve eeuw
narekenen ? Hier Castor — hier, zeg ik je !"
De hond kwam druipstaartend nader, want hij kende
de onbarmhartigheid van zijn meester, en ontving met
een doornenstok eenige harde slagen.
» Als Fraser was gekozen, dan was de Vrijstaat er buiten gebleven," zeide Jasper.
» En zou dat eervol zijn geweest ?" vraagde Daantje met
verrassende levendigheid.
» Die praat van eervol !" zeide Jasper met de grootste
minachting, en zich tot den jongen Tjaart wendend, voegde
hij er aan toe : „Zoo 'n lafaard blijft bij den pappot zitten,
terwijl wij beiden ons kunnen laten doodschieten voor een
stommigheid ! En die praat van eervol -- hoe vind je
hem, Tjaart ?"
Maar Tjaart antwoordde met geen enkel woord, want
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hij begreep evenmin Daantje's levendigheid als Jaspers
heftigheid.
Het aanstaande meesterke echter was opgestaan, en
zeide met gloeiende wangen : „Ik ben geen lafaard !"
„Geen lafaard !" hoonde Jasper. „Hij knijpt zijn oogen
dicht, als hij een schot moet lossen !"
„Er is tweeërlei soort moed, Jasper: een dierlijke, physische moed, dien jij bezit, en een zedelijke moed
„Dien jij natuurlijk bezit !" hoonde Jasper.
„Dat moet de toekomst nog uitwijzen. In elk geval: j ij
bezit hem niet."
„Je begint brutaal te worden, hobbelige bochel !" bulderde
de jonge Looden, maar Daantje stoorde zich in het allerminst niet aan die dreigende woorden, want zijn inwendige verontwaardiging had zijn schuchterheid overwonnen,
en hij nam zelfs een uitdagende, tartende houding aan.
Hij ging vlak voor den jongen Looden staan, en zeide:
„ Jij mist dien zedelijken moed ; dat zeg ik nog eens.
Tegenover Tjaart en mij durf je het bondgenootschap van
den Vrijstaat met de Transvaal een groote stomheid te
noemen, maar jij hebt het hart niet, om dit aan Oom
Marthinus te zeggen, omdat jij een lafaard bent een
echte lafaard !"
Jasper Looden rees woedend overeind. Vroeger had hij
verachting gevoeld voor Daantje, doch thans kwam de
haat er bij, en in zijn woede gaf hij den armen jongen
een stomp tegen de borst, dat Daantje achterover sloeg,
met het hoofd tegen de harde klippen.
Hij stond op en voelde naar zijn achterhoofd. Hij had
een wond opgeloopen tegen den scherpen kant van een
klip, en zijn donker haar werd rood gekleurd.
Tjaart haastte zich, om de wond, die overigens niet
gevaarlijk was, met zijn zakdoek te verbinden, en hij
"
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deze stoorde zich volstrekt niet aan dien blik en hoonde :
„Ga het nu maar gauw op Doornfontein verte ll en, dat ze
jou kwaad hebben gedaan, leelijke mormel !"
„Als ik zoo'n lafaard was als jij, dan zou ik het waarschijnlijk doen," was het kordate antwoord, en zich omkeerend, ging Daantje alleen terug naar de hoeve.
Tjaart was hem graag gevolgd, maar hij durfde niet
voor Jasper, en zoo bleven die twee dan achter, in de
schaduw van den heuvel.
„Ik ben blij, dat wij elkander eens onder vier oogen
ontmoeten," meende Jasper; „ik heb vijftien pond voor
jou in mijn zak."
„Voor mij ?"
„Ja zeker
de maand is om," en Jasper haalde vijftien
goudstukken uit den zak. Het waren fonkelnieuwe goudstukken, met den beeldenaar van Paul Kruger er op.
„Vijftien pond," riep Tjaart in de grootste verbazing,
„waarvoor?"
„'t Is het part, dat jou toekomt — de maand is om !"
„De maand is om werkelijk, Jasper, ik begrijp je niet!"
„Het geld komt jou toe volgens contract !"
» Welk contract, Jasper ?" riep de jongen met opkomenden angst.
De jonge Looden lachte weer, en zeide: „Maak je maar
niet ongerust; de zaak is niet zoo heel erg," en hij haalde
bedaard een beschreven contract voor den dag, uit zijn
portefeuille.
„Dit stuk heb jij geteekend, Tjaart. Gij verbindt je daarin,
om aan den Britschen Inlichtingendienst alle mogelijke informaties te verschaffen tegen een vergoeding van dertig
pond per maand. Wij hebben die zaak breedvoerig besproken op dien namiddag, toen wij op de hoenderjacht waren —"
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Doch de jonge Tjaart stoof in hevige opgewondenheid
omhoog, en riep: "Dat lieg je, dat lieg je! Gij hadt het
op dien bewusten namiddag niet over verraad, en ik
had er in de verste verte ook geen vermoeden van, dat
ik spion zou moeten worden voor Engeland. 't Is waar,
ik voel niet zooveel voor mijn vaderland, maar ik beet
me toch liever de tong af, dan dat ik mijn volk zou verraden. En ik zeg je nog eens: gij hadt het niet over verraad, maar gij spraakt over een mooien handel, dien wij
zouden kunnen beginnen - ja ja, 't is een mooie handel,
waarbij men zijn eigen volk verkoopt ...."
Maar Jasper trok zich weinig van Tjaarts heftigheid
aan; hij vouwde het contract open, en liet het aan den
jongen Van der Merwe zien - op een afstand.
"Hier is het door jou geteekend contract," zeide hij bedaard; "jij hebt het bij IIlij aan huis geteekend - heb jij
er nog iets op te zeggen?"
Tjaart hield zijn hoofd vast, want hij begon te duizelen,
maar allengs verzamelden zich zijn gedachten, en nu begreep hij het, en nu begreep hij alles!
"Beb jij er nog iets op te zeggen ?" vraagde Jasper, en
de jonge Vrijstater antwoordde met schorre, heesche stem:
"Dit heb ik er op te zeggen, dat gij een doortrapte schurk
zijt. Dat ik een stuk bij u aan huis heb geteekend, is
waar, ik herinner het me nu, maar gij zegt er niet bij,
dat gij mij eerst dronken hebt gemaakt."
"Van dat ééne glas wljn ?"
"Ja, van dat ééne glas wijn. Het was geen wijn - het
was een afschuwelijk, bedwelmend mengsel - gij zijt een
doortrapte schurk!"
Het was de opsteigerende toorn van het slachtoffer
tegenover zijn beul, maar het was een machtelooze toorn,
en Jasper Looden wist dat wel.
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„In dit contract," zeide hij op kalmen toon „is sprake
van dertig pond salaris, maar wij zijn overeengekomen
neen, doe maar geen moeite, om het papier machtig te
worden, want het baat je toch niets dat ieder de helft
krijgt, daar ik als tusschenpersoon optreed. Ik wil jou
eerlijk verklaren, dat ik de dertig pond liever alleen had
verdiend, maar de Johannesburger goudkoningen, die het
geld uitkeeren, wilden absoluut, dat ik verbindtenissen
had met de omgeving van den een of anderen koormandant of veldkornet, en daarom viel mijn keus op jou."
„Die heele overeenkomst heb je van a tot z uit je duim
gezogen," zeide Tjaart met een heftigheid, die werkelijk
iets angstwekkends had; „het is een puur verzinsel, om
het net nog vaster over mij dicht te halen !"
„Jij kunt die vijftien pond aannemen of afwijzen," zeide
Jasper droogjes ; „wat wil je?"
„Berg het weg, dat Judasgeld," schreeuwde Tjaart; „ik
kan het niet zien, ik walg er van," en hij bedekte het
gelaat, dat van schaamte gloeide, met zijn handen.
„Ook goed," zeide Jasper, en hij liet de vijftien goudstukken bedaard in zijn zak glijden.
„Als ge maar niet vergeet, dat gij dit contract hebt
geteekend !" zeide hij, en hij hield het papier omhoog,
voor de oogen van Tjaart.
Een oogenblik kwam bij den jongen de gedachte op, om
zich op zijn pijniger te werpen, en om dat papier een
strijd op dood en leven te wagen, maar die grauwe, scherpe
oogen van Jasper Looden schenen zijn gedachten te raden,
en zij temden heil, evenals de dierentemmer een wild
dier temt.
Zoo staarde Tjaart dan op dat noodlottig document ; hij
zag het schrift: groote, onbeholpen letters, die als een
vlucht sprinkhanen op het gele, zware papier schenen
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neergestreken ; en daaronder, in goed loopend schrift, de
handteekening van den jongen Van der Merwe.
De blos week thans van zijn wangen ; zijn gelaat werd
bleek, zijn lippen beefden, en zijn vingers woelden krampachtig in den grond, waarop hij zat. Het document werd
al grooter voor zijn oogen ; het rees op tot een hoogen
schandpaal, en aan dien schandpaal zag hij met reuzenletters zij n naam gespijkerd: Tjaart van der Merwe
Jasper Looden vouwde het document samen, stak het
bedaard in zijn portefeuille, en borg het weg in zijn borstzak.
De namiddagzon neigde nu naar het westen; op een
naburigen heuveltop, waarover de transportweg liep, werd
Maarten zichtbaar op den bruinen klepper, en Tjaart en
Jasper wandelden langzaam en zwijgend op naar huis.
Plotseling echter bleef Tjaart op de wandeling staan,
en vraagde: „Zeg mij één ding — heb ik niet op een
onbeschreven papier geteekend ?"
„Ik zal je de waarheid zeggen," antwoordde Jasper ; „gij
hebt twee maal je naam geteekend."
„Twee maal !" steunde Tjaart, en hij verbleekte opnieuw.
„Op twee vellen onbeschreven papier, terwijl ik het contract er boven heb geschreven. Ge ziet, dat ik je eerlijk
de waarheid zeg. Ik zal je nog meer vertellen. Het ééne
contract heb ik opgezonden."
„Waarheen?"
„Naar de bevoegde autoriteiten, die ons het maandelijksche salaris uitkeeren. Zij hebben in jouw naam een
waarborg, dat ik goede bronnen tot mijn beschikking heb.
Op dit oogenblik ben je echter niet in de stemming, om
inlichtingen te verstrekken — neen, wind je maar niet
op! — en daarom zal ik de inlichtingen voorloopig trachten te verstrekken op jouw naam. Het spreekt van zelf,
dat jij zoo lang ook geen aanspraak moogt maken op het
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maandelijksche salaris, want het paard, dat de haver verdient, moet ook de haver he b b e n -- dat is mijn lijfspreuk."
» Natuurlijk !" zeide Tjaart.
» Je behoeft dat niet op zoo'n verachtelijken toon te
roepen," meende Jasper met bedaarde stem. „Ik wil je
nog meer zeggen, en ik zeg dat met groote openhartigheid:
het is in ons wederzijdsch belang, dat wij de zaak streng
geheimhouden. Laat je dit van mij gezegd zijn als van
een goeiën vrind, want gij krijgt tegenwoordig zulke ontoerekenbare nukken, en in zulke oogenblikken zoudt gij
al meenen, den hemel te verdienen, door mij als spion
bij jouw vader aan te geven. Ge moet dat niet doen —
dat raad ik je — want gij zoudt er zelf inloopen !"
„Maar jij, waardig man, zoudt mij dan toch gezelschap
moeten geven," zeide Tjaart, en zijn bruine oogen begonnen
onheilspellend te flikkeren.
» Toch niet, Tjaart !"
„Jij hebt het contract geschreven, en als gij mijn hand
teekening liet zien aan mijn vader, zou hij het schrift
van het contract toch ook moeten zien !"
» Geen mensch zal mijn hand herkennen, want het stuk
is met de linkerhand geschreven !"
Er volgde een pauze.
De jonge Tjaart lag aan een ketting -- steviger dan een
keten van stalen schakels.
En hij voelde het. Hij boog het hoofd, en de onheilspellende blik van zijn bruine oogen verbleekte.
Een half uur later draafde een ruiter de rijlaan af; het
was de jonge Looden. En Tjaart stond onder den eikeboom, die de verschrompelde, bladerlooze takken klagend
omhoog strekte.
Die stomme boom durfde dan ten minste nog zijn leed
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te klagen — voor het oog der gansche wereld, terwijl hij,
die zijn ellende zou willen uitbrullen, het verschrikkelijk
geheim moest bewaren, om niet aan den grooten schandpaal gespijkerd te worden !
Tjaart keek op ; de ruiter had bijna het eind der oprijlaan bereikt. Hij keek nog even om — hij hief de handen
waarschuwend en dreigend omhoog — toen boog hij de
oprijlaan uit, en verdween achter het struikgewas.

HOOFDSTUK IV.

Daantje zag de droomerige oogen, die vol ellende waren,
en begaf zich naar den jongen Tjaart, die onder den bladerloozen eikeboom stond. De dag was reeds gedaald, en het
begon kil te worden, want het was winter. Hij vraagde
niet aan Tjaart, wat er aan schortte, want hij had een
kiesch gemoed, maar hij trachtte Tjaart mee te troonen
naar binnen. En toen die poging mislukte, wandelde hij
met Tjaart op over het erf, den stal en den vijver voorbij,
totdat zij kwamen bij de hutten der Ka ffers, die arbeiders
waren op Doornfontein.
Er brandde een lustig vuur, dicht bij de hut van den
ouden Wildries. En het huisgezin van den ouden Wildries
zat bij dat vuur, en Raversbol zat er ook bij, want hij
was een eerlijk schepsel geworden, nu er niet meer te
dieven was. Zwijgend bleven beide vrienden in de nabijheid staan, en zij luisterden, want Wildries vertelde weer
van zijn volk.
„Op een mooien dag strandde aan onze kust een schip,
en op de planken kwamen twee menschen aandrijven,
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voor de Hollanders, maar later zijn ze samen aan het
pimpelen geraakt, en toen zijn ze goeie maats geworden,
en de Hollanders leerden onze mooie taal verstaan. Toen
kwam er op een goeien dag weer een Hollandsch schip
aanzeilen, en die twee Hollanders gingen weer terug naar
hun land toe. Zij hebben toen bij het opperhoofd van
Holland aangehouden, dat hij de Kaap maar moest vatten.
En dat opperhoofd was ook niet links, en heeft zich
niet lang laten nooden — Raversbol, gooi er wat brandstof op, jong, want het wordt koud, en we komen mooi
in het donker te zitten !"
De jonge Hottentot scharrelde wat gedroogde koemest
en andere brandstof bijeen, en het uitdoovende vuur brandde
weer lustig op.
„Oom Hollander stuurt toen Ou-Riebeek met een paar
schepen ; die vat de Kaap, en de Kaap wordt Hollandsch."
Maar bij deze woorden ligtte Lappie het geoliede gezicht
op, en riep vol verontwaardiging: „Deksels, deksels ! En
heeft dat ou-volk de Kaap zoo maar afgegeven ? Waarom
hebben hullie dat Hollandervolk niet gevangen genomen'?
Dan hadden hullie voor ons moeten werken, en nou moeten wij het voor hullie doen. 0, 't was net zoo'n verrot
ou-volk !" en hij spuwde minachtend in het vuur.
„Jij hebt er net zooveel verstand van als een domme
papegaai," zeide de oude Wildries, terwijl hij den jongen
een draai om zijn ooren gaf, en ging dan voort op bedaarden toon: „Ons ou volk, onze Hottentotsche voorvaders, hadden die twee eerste Hollanders den nek moeten
omdraaien, voordat zij aan land waren gespoeld ; dan
hadden hullie in Hollanderland geen raad kunnen geven,
om de Kaap zoo maar te vatten."
„Laten wij, Hottentotten, zulke dingen eens doen," zeide
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Saremie, „dan krijgen we met de kats 1) en drie jaar in
de ijzers!"
„Saremie, zwijg!" beval haar strenge gemaal, terwijl
hij het leelijke, vierkante, zwart-behaarde gelaat, thans
helder verlicht door het rosachtige schijnsel van het vuur,
dreigend ophief.
„De Hollanders maakten een schansinuur om hun lager,
want hullie waren banjer bang voor de Hottentotten, en
de Hottentotten waren bang voor de Hollanders, en zoo
waren daar een heele boel bang-broeken. In het begin
was de Hottentot, als Oom Hollander zijn kop maar uitstak boven den wal, reeds klaar, om zijn pijlen in de
schans te planten, maar de Hollander wachtte ook niet,
en trakteerde ons ou-volk op blauwe boontjes. En onze
Hottentotten moesten retireeren, totdat de kogel van den
Hollander hullie niet meer kon raken wou jij wat
zeggen, Raversbol ?"
„Toch niet," zeide Raversbol, terwijl hij met zijn kleverige handen rondwoelde in het struikgewas, dat op zijn
hoofd groeide.
„Zwijg dan als je blieft, als je niets te zeggen hebt 1"
„Maar ik h e b niks gezegd."
„Zoo — kun jij je mond n o g niet houden ?" zeide zijn
vader met verheffing van stem, en hij gaf den jongen
een slag om zijn ooren. Op bedaarden toon vervolgde hij
dan: „Ons ou-volk, de Hottentotten, hebben toen een
grooten mond opengedaan, en verteld, dat zij zoo veel
Hollanders om hals hebben gebracht, maar wat blief? De
Kaap werd Hollandsch, en de Hottentotten moesten pad
geven. Toen is er later een heftige handel aan den gang
gegaan — Saremie, kun jij niet stil zitten ?"
') Een soort geelel.
P.

4

50

„Ik krijg het koud, Ou-Wildries, en trek de kombaars
wat dichter om mijn lijf!"
„Zwijg, zeg ik je, en zit stil! Nu hadden de Hollanders
mooi goed, en de Hottentotten hadden goeien grond, maar
binnen kort was de zaak omgedraaid: de Hollanders hadden den goeien grond, en de Hottentotten hadden een
boel bocht van goed. Dit was 'n gemakkelijke manier van
handel, maar den Hottentotten lijkte het niet. Ook waren
de Hottentotten in die dagen gek op kleine riempjes,
want hullie maakten er versierselen van — Lappie, zit
daar niet zoo te kwijlen !"
„Ik kwijl niet, Pa; er is een groote vlieg in mijn mond
gekomen, en ze is vast gevlogen in mijn keel, en ik
moet ze weer los gorgelen."
Zijn vader gaf hem een slag om zijn ooren, en zeide :
„Het was beter geweest, dat gij de vlieg den nek hadt
omgedraaid, vóór dat zij in jouw grooten mond was gevlogen," om dan op bedaarden toon voort te gaan : „De
Hollanders zeiden toen: Wij zullen jullie grond koopen voor
de leeren riempjes, die wij uit de beestenvellen zullen
snijden, en jullie zult zooveel grond geven, als wij met
die leeren riempjes kunnen omspannen. Toen zeide ons
ou-volk: Top! en de ruil kwam tot stand. Maar wij hadden er banjer schade bij, want Oom Hollander sneed die
riempjes danig dun.
Toen maakte Ou Hollander nog een ander plan, want hij
was niet links, en noodigde de Hottentotten op een groote
feestpartij. Daar kwam een groote klomp van ons ou-volk,
en zij dansten en dronken Hollandsche jenever, en toen het
lawaai-water begon te razen in hun lijf, spande Oom Hol
lander hullie voor de kanonnen, twee aan twee, net als
paarden, en schreeuwde: Trek ! En ons ou-volk stond te
trappen en uit te slaan voor de kanonnen net als paarden,
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en holden er mee de breeë Veertien op, en hadden een
dolle feestvreugde. Maar toen de pret aan het hoogste
punt gekomen was, brandden de kanonnen los, want zij
waren met los kruit geladen, en het kruit zengde het haar
weg op den achterkop van ons ou-volk. Daarom wil het
haar ook maar banjer slecht meer groeien bij onzen nek,
sinds dien tijd. En de Hottentotten rolden over malkander
heen, en sneden recht uit -- Lappie, zit daar niet zoo te
kwijlen !"
„Ik kwijl niet, Pa; er is een sprinkhaan in mijn keel
gevlogen, en ik moet hem losgorgelen r'
„Jij had hem een slag op zijn snoet moeten geven,
domme papegaai," zeide de oude Wildries, en hij wilde
den jongen een slag om zijn ooren geven, maar de jongen
ontweek den slag, en Raversbol kreeg hem.
„ons ou-volk stormde recht vooruit naar de bergen, en
eerst toen hullie bij de bergen zijn gekomen, hebben ze
stil gehouden en omgekeken. En van dien dag af heeten
die bergen de Hottentotsch-Hollandsche bergen, terwijl ons
ou-volk bepaald heeft, dat het land aan den éénen kant
van die bergen van de Hollanders zou zijn, en het andere
het Hottentotsche Holland zou zijn."
„Ik word zoo maar rebelsch," zeide de oude Saremie,
„als ik aan die oude dingen denk ; laat o n s zulke dingen
doen dan krijgen wij er vijfentwintig met de kats, en
drie jaar in de ijzers !"
„Zwijg Saremie," zeide de oude Wildries, „en schep de
mieliespap op, want het vuur dooft uit, en ik wil slapen."
En de kortgebouwde Hottentot met zijn krommen rug
en zijn kromme beenen rees langzaam overeind.
De beide vrienden vertrokken ook. Daantje had met
belangstelling geluisterd naar een brokstuk der Hottentotsche geschiedenis, zooals ze zich weerspiegelde in het
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maar de jonge Tjaart had niet geluisterd. Hij had zwijgend in het vuur gestaard met die diepe, droomerige oogen,
die vol ellende waren. En Daantje werd er bedroefd om,
want hij had Tjaart lief, en zwijgend gingen zij naar huis.
Het was een treurige avond.

HOOFDSTUK V.
Het is lente geworden, en zij is gekomen met plasregens
en met gejuich over de heuvelen van den Vrijstaat. De
dorre stronken hebben nieuw leven gekregen; de vruchtboomen drijven knoppen, en door het jonge gebladerte
der sterke eikeboomen suizelt de wind: „Lente, lente
zoete lente !"
Bij de ruwe tafel, onder den ruischenden eik, staat de
baas van Doornrontein. Hij staat recht op, de voeten als
in den grond geplant; op dat machtige voorhoofd is geen
schaduw te ontdekken, en zijn grijze, krachtige oogen zijn
naar de verte gericht.
Er is heel wat gebeurd in de laatste maanden. Na de
Conferentie van Bloemfontein, die stranden moest op den
eisch van het vijfjarig stemrecht, had Paul Kruger een
nieuwe schrede gedaan op den weg der concessies, door
het voorstel te doen in den Volksraad, om den termijn,
vastgesteld tot verkrijging van het volledig stemrecht, van
negen jaren tot ze v en jaren in te krimpen. Het voorstel werd aangenomen ; slechts vijf leden van den Volksraad stemden tegen, doch was de baas van Doornfontein
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lid van den Transvaalschen volksraad geweest, dan waren
er zes stemmen tegen geweest.
Chamberlain echter was niet voldaan ; hij eischte de
instelling eener gemengde Commissie, die de werking der
nieuwe wet zou controleeren. Had de Transvaalsche regeering dit voorstel aangenomen, dan had zij zich den strop
om den hals gedaan, en Engeland als oppermachtigen
voogd erkend in hare zuiver binnenlandsche aangelegenheden. Zij ging er dan ook niet op in, maar zette een
uiterste schrede op den weg der concessies, door Milners
voorstel van een vijfjarig kiesrecht aan te nemen onder
voorwaarde, dat Engeland zijn vermeende rechten van
suzereiniteit volkomen zou laten vallen, en alle toekomstige geschillen met de Zuid-Afrikaansche Republiek door
een scheidsgerecht zou laten beslissen.
Engeland echter was onvermurwbaar — het hield vast
aan zijn ijzeren minimum: het onvoorwaardelijk vijfjarig kiesrecht.
Toen kon de geringste schaapherder van Zuid-Afrika
begrijpen, dat de rollende wagen niet meer te keeren was,
en de oude baas van Doornfontein schaterlachte, toen hij
het beruchte voorstel van 8 September vernam, waarin
Engeland onder meer de gelijkstelling der Engelsche en
Hollandsche talen in beide Volksraden eischte.
De Transvaalsche regeering gaf een kort, krachtig antwoord: „Wij wenschen ons te houden aan de Conventie van
1884 zonder meer," en de oude Van der Merwe noemde
dit het eerste verstandige woord, dat in het lange en
afschuwelijke komediespel was gesproken.
Door de Transvaal heeft reeds de roep: „Te wapen !"
geklonken, en in den Vrijstaat kan het elk oogenblik worden verwacht. Er zijn reeds verscheiden dienstbrieven over
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de opkommandeering gewisseld tusschen de kommandanten en hun veldkornetten, en het is dan ook een dienstbrief geweest, waarmede de oude veldkornet heden nacht
zijn jongsten zoon naar den kommandant heeft gezonden.
Hij staat thans op den uitkijk, of hij zijn zoon nog niet
ziet komen. Hij staat daar reeds voor den derden keer,
want het is namiddag, en Tjaart had reeds lang thuis
kunnen zijn.
De baas van Doornfontein is de laatste dagen, nu de
oorlog op het punt staat van uit te barsten, milder ge
stemd ; de gewone stoerheid van zijn gelaat is getemperd,
en dat hij Tjaart met de bezorging van geheime dienstbrieven belast, is wel een bewijs, dat de oude veldkornet
hem een zeker vertrouwen begint te schenken.
Tjaart heeft dat vertrouwen dan ook niet beschaamd.
Hij heeft reeds verscheiden dienstbrieven overgebracht, en
het antwoord van den kommandant stipt terug bezorgd.
Hij was in den regel in zoo'n ongewoon korten tijd terug,
dat zijn vader hem zelfs heeft geprezen, en daarom verwondert de baas van Doornfontein zich te meer, dat hij
thans zijn zoon in veld noch wegen kan ontdekken.
Hij gaat naar binnen, en stopt zijn korte houten pijp.
Maar hij vergeet ze aan te steken, en als Frieda de koffie
pot van het koperen komfoor neemt, en hem een kop
koffie inschenkt, schuift hij de kop met den rug van zijn
hand op zij, en zegt: „Neen, kleine, ik lust nu geen koffie !"
Hij gaat opnieuw naar buiten, en staat weer op den
uitkijk, onder den ruischenden eikeboom, en er komt een
schaduw op zijn gewelfd voorhoofd.
Doch thans verdwijnt de schaduw, want zijn scherpe
oogerg ontdekken in de verte zijn zoon.
„Kleine," roept hij door de geopende bovendeur naar binnen, „Tjaart komt er al aan breng mij nu de koffie maar !"
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Frieda haast zich, om aan het bevel van haar vader te
voldoen, en zet de dampende koffie neer in zijn nabijheid:
o p de ruwe, verweerde tafel.
Maar de baas van Doornfontein raakt de koffie niet aan.
„Drink dan toch, vader," noodigt zij, „anders wordt de
koffie koud," maar hij schudt het grijze hoofd, en de schaduw keert terug op zijn voorhoofd.
Tjaart is thans de oprijlaan ingeslagen, en rijdt stapvoets voort. De teugel hangt slap over den nek van het
paard, en de ruiter zit met gebogen hoofd en met verslagen trekken in het zadel.
„Er is een groot ongeluk gebeurd," meent de oude veldkornet, en hij vergist zich niet.
De jonge Van der Merwe houdt vlak voor zijn vader
stil, en Kato, de Basuto-kaffer, leidt het paard naar den stal.
„Wat schort er aan ?" vraagt zijn vader.
„Ik ben den dienstbrief kwijt geraakt," zegt de jonge
Tjaart met doffe, onvaste stem.
men kan het hooren aan zijn stem.
Hij heeft geschreid
„Kwijt geraakt !" zegt de oude veldkornet, en zijn gezicht wordt een tint bleeker, want de brief was van het
hoogste gewicht.
Tjaart staat daar met neergeslagen oogen, en Frieda,
die er bij staat, voelt een diep, zusterlijk medelijden opkomen voor haar armen, ongelukkigen broeder.
„Hoe is dat gekomen ?" vorscht de veldkornet met
strenge oogen.
„Ik had mij onderweg neergezet — het was bij het
Rooikopje -- en omdat het heet begon te worden, trok
ik mijn baatje uit."
„Gij hadt er den dienstbrief ingestoken — ik heb het
met mijn eigen oogen gezien."
De jongen knikt bevestigend.
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„Ik ben in slaap gevallen, vader —"
„In slaap gevallen," roept de oude veldkornet met opkomenden toorn, „in slaap gevallen bij zoo'n gewichtige
zending ?"
„De slaap overmande mij — ik had in geen drie nachten geslapen !"
Een achterdochtige gedachte sluipt in het gemoed van
den ouden veldkornet.
„En waarom kondt ge niet slapen, Tjaart ?"
De jongen zegt geen woord.
„Waarom kon je niet slapen, vraag ik je ?" barstte de
oude los met heftige stem.
» Ik kan het niet zeggen," antwoordt Tjaart, en hij heft
de bruine oogen, die vol ellende zijn, smeekend tot zijn
vader op.
Eigenlijk drukt hij zich niet goed uit Hij bedoelt, dat
hij den moed mist, om het te zeggen, en toch zou hij
zich onnoemelijk leed hebben bespaard, zoo hij aan zijn
vader alles had geopenbaard en niets verzwegen. 't Is waar,
er zou een hevig onweer over zijn hoofd zijn heengeraasd,
maar dat losgebarsten onweer zou de lucht hebben gezuiverd en schoongeveegd, en hij zou weer in de rechte,
kinderlijke verhouding zijn gekomen tegenover zijn vader.
Dan had hij ook kunnen openbaren, w elke angst in die
lange nachten den slaap uit zijn oogen had gejaagd ; hoe
Jasper Looden, die er van wist, dat hij rapportganger was
geworden voor zijn vader, onder bedreiging van het geheim
contract aan zijn vader te verklappen, hem had geperst
en gedrongen om inzage der dienstbrieven, en hoe hij,
daar hij standvastig weigerde, vreesde, dat Jasper die bedreiging in der daad zou uitvoeren. En bij die gedachte
zag hij den schandpaal weer oprijzen, en hij zag, hoe de
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baas van Doornfontein den naam van zijn eigen kind als
van een weggeschopten bastaard vastspijkerde aan die
verschrikkelijke schandzuil
D a t is het, wat hem in die lange nachten den slaap
uit de oogen jaagt, en hem dat ongelukkige woord: „Ik
kan het niet zeggen !" op de lippen brengt.
De baas van Doornfontein echter kijkt hem aan met
starren blik, en de achterdochtige gedachte verdiept zich
toch een vreeselijke verdenking.
Dan zegt hij : „Hoe ben je tot de ontdekking gekomen,
dat ge den dienstbrief kwijt waart?"
„Ik trok mijn buis weer aan, en sprong te paard."
„Waar was de zwarte ?"
„Ik had hem vastgebonden aan den wilden kastanjeboom, in welks schaduw ik mij had nedergezet."
De grijze oogen van den veldkornet flikkeren plotseling op.
„Waart ge Jasper Looden niet tegengekomen ?"
Tjaart schudt het hoofd.
„Ik heb hem in geen twee dagen ontmoet."
„Ga voort !"
„Ik was geen twintig treden gereden, toen ik naar mijn
dienstbrief voelde — hij was weg! Ik keerde onmiddellijk
om, en zocht naar den brief; er was een stille hoop, dat
hij bij het in het zadel springen uit mijn zak was geschoven, doch ik werd bitter teleurgesteld."
De veldkornet zegt geen woord, maar zijn blik rust met
angstwekkende starheid op zijn kind, en er volgt een pijnlijke pauze, voordat hij zegt: „Waar zijt ge dan toch zoo
lang geweest? Gij hadt toch uren geleden terug kunnen zijn !"
„Ik heb den ganschen omtrek afgezocht, — vader, waarom
kijkt ge mij toch aan meet dien starren blik?"
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„Ik kan het niet zeggen," is het antwoord — het is
hetzelfde woord, dat Tjaart zoo even heeft gebruikt, doch
er ligt een vreeselijk snerpend verwijt in opgesloten.
„Vader, wantrouw mij niet," wil de jongen roepen,
maar de woorden stokken in zijn keel, en hij hijgt naar
adem. Hij bedaart echter, en gaat kalmer voort : „Ik was
overtuigd, dat de dienstbrief was gestolen, en daarom
zocht ik den omtrek af, doch ik kon niemand ontdekken.
Er zijn met mijn zoeken in de struiken naar den dief
zeker anderhalf uur verloopen."
„Eén ding bevreemdt mij buitengewoon, namelijk dat
g' u niet hebt gewend tot de veewachten, die onze schapen hoeden. Ze moeten in de buurt van het Rooikopje
zijn geweest."
„Zij waren er twee mijlen 1) van daan ; op een bult
staande, ontdekte ik onze schapen, en ik haastte mij er
heen. Halverwege ontdekte ik Lappie, die mij verklaarde,
dat een witmensch was voorbijgereden, en de andere veewachten, die bij de kudde waren, bevestigden het. Doch
wie het was geweest, wisten zij niet, daar de afstand te
groot was, en ofschoon ik de richting, die de ruiter had
ingeslagen, nog een eind weegs ben uitgereden, heb ik
hem niet meer ontdekt."
„Reed hij in de richting van Looden's hoeve?" vraagt de
veldkornet, doch de jongen schudt het hoofd.
„'t Ran me ook niet schelen," zegt de oude Van der
Merwe, en hij keert zijn zoon den rug toe.
„Vader, laat mij rapportganger blijven," smeekt de jonge
Tjaart zijn vader achterna.
De baas van Doornfontein wendt zich om.

') Een [Engelsche] mijl = 20 minuten gaans.
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„Zoo'n dwaasheid zal me niet licht meer overkomen
ik zal mijn fout herstellen !"
„Gij?" zegt de vader nog eens
„g ij ?" en dan schrijdt
hij voort, langs Frieda heen, die met wit bestorven lippen
bij de verweerde tafel staat, klimt de trap van grijzen
klipsteen op, en slaat de voordeur met een harden ruk
achter zich dicht.
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De veronderstelling, dat Jasper Looden de hand in den
diefstal had gehad, bleek een vergissing te zijn. 't Is waar,
de blanke ruiter, die door de veewachten was gezien, had
Jasper Looden kunnen zijn, al was hij niet in de richting
van diens hoeve gereden, en was hij de dief geweest, dan
zou hij wel zoo leep zijn geweest, om niet direct met
het gestolene naar zijn eigen huis te spoeden. Maar het
was duidelijk gebleken, dat het Jasper Looden niet k o n
wezen, want Jasper had zich op het tijdstip, waarop
Tjaart voorgaf, bestolen te zijn, op een grooten afstand,
te Bloemfontein, bevonden. Dit was geen losse bewering ;
de baas van Doornfontein had zich in het geheim van
de waarheid daarvan overtuigd, en het deed het rechtschapen karakter van den grijzen veldkornet dan ook
bepaald leed, dat hij eenen onschuldige voor een oogenblik in een verschrikkelijke verdenking had gehouden,
terwijl hij tegenover den jongen Looden door meerdere
vriendelijkheid het onrecht trachtte goed te maken, hem
in zijn gedachten aangedaan.
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Jasper had intusschen van de ramp, die den jongen Tjaart
had getroffen, reeds gehoord, en hij haastte zich, om voor
den ongelukkigen jongen een goed woord in te leggen bij
zijn vader. 't Is waar, hij was daardoor niet in staat, om
de verschrikkelijke verdenking weg te nemen, die er rustte
op Tjaart, maar zijn pogingen verrasten toch evenzeer
den veldkornet als Frieda en Maarten, die tot nog toe
slechts de kille, zelfzuchtige zijde van zijn karakter hadden bespeurd.
De vermiste dienstbrief werd echter door de groote gebeurtenissen, die elkander joegen, op den achtergrond gedrongen, en de jonge Tjaart leefde voort als een kranke
bloem.
President Steyn had nog een laatste poging aangewend,
om een uitweg te vinden, en Alfred Milner, tot wien hij
zich had gewend, had geantwoord : „Ik wil mijn best doen !"
Daarop had Steyn verklaard, zich sterk te maken, om de
Transvaalsche regeering tot de erkenning der Engelsche
suzereiniteit in buitenlandsche aangelegenheden te erkennen, maar de rechtschapen man had te veel waarde gehecht aan Milner's woorden. Milner meende ze niet ; hij
meende er niets van ; hij was een groote leugenaar, wien
het er slechts om te doen was, tijd te winnen, want de
Engelsche legers met hun lyddietbommen en dumdumkogels waren nog niet aangekomen.
Zoo was er dan geen hope meer; Engeland, vergiftigd
door een Godvergeten pers en misleid door een onbarmhartigen schroevenfabrikant, was vast besloten, de ZuidAfrikaansche Republiek te vernietigen, terwijl haar ondergang tevens den ondergang van den Vrijstaat en van de
geheele Hollandsch-Afrikaansche natie tusschen Tafelbaai
en Zambezi-rivier als volk beteekende.
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Doch Engeland zou zich vergissen, als het meende, dat
de vrije Boer zich als een lam naar de slachtbank zou
laten leiden, en opgesprongen van zijn haardstede, had
hij den koninklijken moed, om den roover zijn Ultimatum
in het gezicht te slingeren.
Dit Ultimatum stelde de volgende eischen :
lstens Alle wederzijdsche grieven en geschilpunten worden opgelost door een vriendschappelijk scheidsgerecht of
op eenige andere vriendschappelijke wijze, zooals tusschen
het Britsche rijk en de Zuid Afrikaansche Republiek zal
worden overééngekomen ;
2dens de Britsche troepen aan de grenzen der Republiek
zullen onmiddellijk worden teruggetrokken ;
wens alle troepenversterkingen, die sedert den laten Juni
1899 in Zuid-Afrika zijn aangekomen, zullen van daar
worden teruggetrokken binnen een redelijken tijd, vast te
stellen door het Britsche rijk en de Republiek, terwijl
deze bij aanneming der genoemde voorwaarde zich bereid
verklaart, de gewapende burgermachten van de grenzen
terug te trekken ;
4dens de Britsche troepen, die overzee onderweg zijn,
zullen op geen punt in Zuid Afrika aan wal worden gezet.
De Republikeinsche regeering eischte met grooten nadruk een bevestigend antwoord op al de vier punten, doch
zou bij het niet-ontvangen van een bevredigend antwoord
binnen den gestelden termijn de houding der Britsche
regeering als een formeele oorlogsverklaring beschouwen.
Engelands antwoord was geen verrassing ; het klonk
zoo minachtend als dat van een grooten, brutalen kerel
tegenover een kleinen jongen, dien hij van plan is, omver
te schoppen.
Het waren dan toch ook maar een handvol Boeren —
ongedrilde schaapherders, die nog nooit een regiment
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Schotsche Hooglanders hadden zien oprukken! bekrompen
veefokkers, die het gebrul hunner ossen verstonden, maar
bij het gebrul der Engelsche kanonnen als hazen naar
huis zouden stuiven — het zou een militaire wandeling
worden, waarvan slechts dit de onaangename zijde zou
zijn, dat zij al te spoedig zou zijn afgeloopen!
Woensdagavond 11 October wist de Trans vaalsche regeering, dat de oorlogstoestand was ingetreden, en den volgenden morgen wist de baas van Doornfontein het ook.
Hij had niet anders verwacht, en het was voor hem een
ware opluchting, dat aan de pijnigende en folterende onzekerheid der vorige dagen ten minste een einde was
gemaakt. Ook verlangde hij naar den strijd, niet o m den
strijd, maar als den weg tot een zelfstandige Afrikaansche
natie, die met Engeland voor goed had afgerekend, en
daar deze weg van strijd naar zijn innigste overtuiging
onvermijdelijk was, sloeg de krachtige, moedige grijsaard liever heden dan m or gen dezen weg in.
Ook had de toekomst, die vol raadselen en geheimen
voor hem opdoemde, zijn horizon uitgebreid, en zijn oog
was over den gezichtskring heengegleden, waarin zijn
jongste zoon zoo'n droeve rol had vervuld. Hij was dien
vermisten dienstbrief, die trouwens niet terecht was gekomen, niet vergeten, maar hij kon er thans beter overheen, terwijl de vreeselijke verdenking, daar zij door geen
nieuwe feiten was gestaafd, meer naar den achtergrond
was gedrongen.
De baas van Doornfontein was heden al bijzonder monter.
Maarten was reeds vertrokken naar het oorlogsveld, terwijl
Frieda met behulp van Tjaart, Daantje en eenige Kaffers
druk werk had, om den ossenwagen in gereedheid te
brengen, die kommando-dienst zou doen. Tjaart vooral
werkte met grooten vlijt, en de blik van den veldkornet
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„Alles zal recht komen," dacht Frieda, die met vrouwelijke scherpzinnigheid de zachtere stemming van haar
vader bespeurde, en deze ontdekking gaf voor haar gemoed
een blijder tint aan het naderende droeve afscheid.
Deze zachte stemming was voor haar een verrassing,
doch deze verrassing zou voor haar nog veel grooter zijn
geweest, indien zij had geweten, dat haar vader pas twee
dagen geleden een ongeteekenden brief had ontvangen,
waarin hem de mededeeling werd gedaan, dat de vermiste
dienstbrief door Tjaart een Engelschen agent in handen
was gespeeld, en dat de Engelsche agent juist dezer dagen,
op een laten, donkeren avond, een nieuw onderhoud had
gehad met den jongen Tjaart. Bij het doorlezen van deze
verschrikkelijke regelen had de brief gebeefd in de sterke
handen van den grijzen veldkornet, doch toen hij bemerkte,
dat hij ongeteekend was, had hij hem met een heftige,
verachtelijke beweging in het haardvuur geworpen, en er
met niemand over gesproken. Het vaderlijke gevoel, dat
wel verflauwd maar niet geweken was, kwam boven met
kracht, en het duldde niet, dat zich een ongenoemde
lafaard schoof tusschen hem en zijn kind.
De ossenwagen, die achter de woning, tusschen den stal
en het wagenhuis, stond, was nu half geladen, en het was
reeds laat in den namiddag, toen men zich naar het woonvertrek begaf, waar Frieda, tusschen haar verzorging van
den ossenwagen door, het maal had gereed gemaakt.
En zij had nog wel voor iets extra's gezorgd: de
hoofdschotel bestond uit den gestoofden bout van een
hert, Oom Marthinus' lijfgerecht, terwijl gestampt, in
melk gekookt koren en eigen gebakken brood de toespijs
vormde.
De baas was bijzonder opgewekt geworden door het
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verhaal van Daantje, die in levendige kleuren — want
dat kon hij! — aan tafel een stuk van den Amerikaanschen vrijheidsoorlog vertelde, waarbij de Engelschen slaag
hadden gekregen als haver, en toen de jonge Tjaart, door
een dringenden hoofdknik van Frieda aangemoedigd, aan
zijn vader het verzoek richtte, om mee te gaan naar het
oorlogsveld, antwoordde zijn vader, dat hij er over denken zou.
't Is waar : dat was nog geen inwilliging van het verzoek, maar veel minder nog een afwijzing, en in die bruine
oogen, die zoo vol ellende waren, kwam een moedige glans.
Het middagmaal was nu geëindigd; de huisvader las
een hoofdstuk voor uit den Bijbel en ging voor in het
dankgebed, waarna de dischgenooten zich verwijderden.
Frieda ruimde met een Ka ffer de tafel af, en Tjaart en
Daantje vleiden zich in de schaduw neer van een eikeboom, want de hitte van den namiddag lag drukkend op
het wijde veld, terwijl de veldkornet zich naar zijn slaapkamer begaf, die tevens als een soort kantoor dienst deed,
en zich plaatste voor de oude houten kast, waarin hij
zijn gewichtige officiëele rapporten en dienstbrieven placht
te bewaren.
Hij zocht naar den kastsleutel in zijn zak, maar kon
hem niet vinden, en herinnerde zich nu, dat hij den sleutel
zoo pas op tafel had gelegd, in het woonvertrek. Zoo ging
hij dan weer naar het woonvertrek. De sleutel was er
ook ; Frieda had hem reeds gevonden, en reikte hem over
met de lachende bemerking: „Pas op, Pa'ke, dat ge je
sleutels beter bewaart, want anders zal ik ze onder m ij n
bescherming moeten nemen !"
„Jij kleine !" zeide hij, en hij kneep haar vriendelijk in
de wangen, want hij verheugde zich, dat zij zoo goedsmoeds was tegen het naderende afscheid.
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Zoo begaf hij zich dan weer naar zijn slaapkamer, en
hij wilde juist den sleutel op het oude slot steken, toen
hij tot zijn verbazing bemerkte, dat de kastdeur stond
aangeleund. Met een heftige beweging wierp hij ze open,
en met één oogopslag het vak opnemend, waarin hij zijn
officiëele documenten had neergelegd, ontdekte hij, dat
het leeg was.
Hij stond als aan den grond genageld, en hij ontroerde
heviger dan toen hij, veertig jaar geleden, door een olifant
vervolgd, over een klipsteen struikelde, en den reuzenpoot
reeds zag opgeheven, om hem te verpletteren.
Hij duizelde, en hield zich vast aan de oude kast.
Maar die duizeling duurde niet langer dan een ondeelbaar oogenblik, en hij had zijn tegenwoordigheid van
geest snel terug.
de kast had slechts één
Hij bekeek de kastdeur
deur — nu nader, en hij zag onmiddellijk, dat de deur
met geweld was opengebroken, terwijl duidelijk de bedoeling bleek, dat het om die officiëele stukken te doen
was geweest.
Het was onmogelijk, dat de diefstal kon gepleegd zijn
in het korte oogenblik, dat hij om den sleutel ging, en
om twaalf uur had hij nog eigenhandig een rapport, zoo
pas van den kommandant ontvangen, weggeborgen boven
op het archief, dat toen nog in goede orde was. Het was
dus duidelijk, dat de inbraak moest geschied zijn tusschen
twaalf uur en drie uur, toen de familie aan tafel ging, en
wel op een oogenblik, toen geen der huisgenooten aanwezig was, terwijl veilig kon worden aangenomen, dat
de dief met de huiselijke inrichtingen uitstekend op de
hoogte was.
Frieda schrok hevig, toen zij het bleek gelaat van
haar vader zag naderen, maar zij ontroerde nog heviger
P.
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van zijn oogen, waarin een vreeselijke verdenking lag.
„Waar is Tjaart ?" vraagde hij kortaf.
„Vader !" smeekte het meisje.
„Waar is Tjaart ?" zeide hij nog eens, met harde stem.
Neen, dat was de toon niet, dien de kleine van haar
vader gewend was, en haar smeekende blik gleed machteloos af op dat dreigende, stalen voorhoofd.
De baas van Doornfontein vond zijn zoon met Daantje
in de schaduw van den eikeboom, aan den kant der oprijlaan, en Tjaart rees met wit bestorven lippen op, toen
de strakke, onheilspellende blik van zijn vader op hem
rustte. Hij had een vaag vermoeden, dat Jasper Looden
het contract had verraden, dat het Damocleszwaard was
gevallen, en dit vermoeden stolde het bloed in zijn aderen.
De baas van Doornfontein zag den schrik van Tjaart
hij zag het ongeruste, kloppende geweten in dat verbleekte, verslagen gelaat, en hij bracht dien angst was
het ongerijmd ? --- in verband met den ontdekten diefstal.
Er volgde een vreeselijke pauze, en de jongen beefde
onder den scherpen, strengen blik van zijn vader als de
misdadiger onder het oog van den rechter.
„Mijn archief is gestolen," zeide de grijsaard, de stilte
verbrekend.
Tjaart keek verbaasd op -- hij begreep zijn vader niet.
De veldkornet herhaalde nog eens zijn woorden, maar
de bruine oogen van zijn kind, die vol ellende waren,
keken hem vragend aan.
„Ge schijnt me niet te begrijpen," zeide de veldkornet;
„mijn archief, mijn officiëele documenten, die ik in de
kast van mijn slaapkamer opborg, zijn vandaag gestolen,
en thans zoek ik den dader."
Nu eerst begreep Tjaart zijn vader, en toen deze er op:
ijzigen toon aan toevoegde : „Misschien zijn de dief van den

.
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vermisten brief en de dief van het archief dezelfde persoon," toen begreep Tjaart hem nog beter.
„Vader !" smeekte de jongen, „vader !" maar die stem
gleed machteloos af op het dreigende, stalen voorhoofd
daar voor hem; Daantje echter ging heen, want het tooneel sneed hem als met scherpe messen door zijn diepvoelend hart, en zich verbergend achter een struik, riep
hij tot God om uitkomst.
Doch er kwam geen uitkomst ; het onweêr naderde
met verschrikkelijker geweld dan het onweêr, dat zich
achter gindsche heuvelen samenpakte, en de grijze veldkornet zeide met harde, gebiedende stem : „Ga mee !"
Thans geloofde hij dien ongeteekenden brief, maar dat
hij zijn zoon niet als een geschandvlekte van zijn erf wilde
jagen, sproot voort uit het rechtsgevoel van den rechter,
die geen veroordeelend vonnis wilde uitspreken, voordat
hij het bewijs der misdaad in zijn handen had.
Tjaart volgde zijn vader achter het huis : naar het tegen
den stal gebouwde buitenvertrek, waar de slaapplaats was
van den jongen Tjaart.
Bij de deur hield de grijze veldkornet even stil.
„Zeg mij de waarheid," zeide hij, „zeg mij de volle
waarheid — waar is het archief?"
„Ik weet het niet !" antwoordde Tjaart met een stem
zonder klank, en zijn vader begaf zich naar binnen.
Tjaart volgde hem.
De veldkornet keek de ruimte rond ; hij betastte de
banken, rukte de kombaarzen weg van het katel, stapelde
de gelooide huiden af, maar vond niets.
Hij verwachtte er zijn verloren archief ook niet.
Reeds herhaalde malen had hij ervaren, hoe bij gewichtige gebeurtenissen in zijn leven een zonderling iets
in zijn geest hem op die gebeurtenissen had voorbe-
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reid ; het was dat geheimzinnig, onverklaarbaar voorgevoel, dat sommigen menschen als een zesde zintuig
schijnt ingeschapen, en hun in gewichtige oogenblikken
een soort helderziendheid geeft, die iets angstwekkends
heeft, daar zij valt buiten den kring van ons begripsvermogen. Dat onbestemde, raadselachtige voorgevoel nu
zeide hem, dat het archief zou te vinden zijn in de
wagenkist ; en dat hij de overige ruimte het eerst doorzocht, was minder de daad van den rechter, dan de
zucht van het met onweerstaanbaar geweld naar voren
dringend vaderhart, dat aan zijn kind een laatste kans
wilde geven, om zijn schuld te bekennen, voordat het
te laat was.
En nu stond de baas van Doornfontein bij die oude,
gehavende wagenkist, vlak bij de slaapplaats, waarin
Tjaart gewoon was, het een en ander op te bergen.
„Waar is mijn archief?" vraagde de veldkornet opnieuw,
en weder antwoordde de jongen met klanklooze stem :
„Ik weet het niet."
De veldkornet bukte zich, om het deksel te openen, en
nog eens riep hij met een stem, waarin de angst van den
vader, die op het punt stond, zijn kind te verliezen, zich
mengde in de strengheid van den rechter : „Waar is mijn
archief?" en weder antwoordde de jongen met klanklooze
stem: „Vader, ik weet het niet."
Toen lichtte de baas van Doornfontein het deksel op van
de wagenkist, en daar lag het verloren archief !
En bij dat gezicht voelde de grijze veldkornet, dat er iets
brak in zijn hart, en wat er brak, was de liefde tot zijn kind.
Hij snelde het vertrek uit, want hij dreigde er te stikken, en terwijl hij het verloren archief in zijn handen
droeg, zag hij Frieda naderen, die in onduidbaren angst
kwam aanloopen.
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Hij reikte het archief aan haar over, en zeide met rauwe
stem: "Breng de gestolen papieren weer op hun plaats,"
doch 'I'[aart wierp zich in heftige gemoedsbeweging aan
de voeten van ztjn vader neder en omklemde ze.
De veldkornet deed een schrede achterwaarts. "Raak
mij niet aan," zeide hij met schorre, heesche stem, "want
ik ken u niet meer." De vader was ondergegaan in den
rechter, en het uur der erbarming was reddeloos voorbij.
"Gij zijt mijn kind niet meer," zeide hij nog eens met
schorre stem, "maar een geschandvlekte, een landverrader,
een bastaard I Verlaat dan mijn erve, gij bastaard, en
nooit bezoedele uw voet den drempel meer van mijn huis l"
Tegen een boom stond een sjambok.
Hti nam hem.
V óór hem lag zijn zoon, de handen smeekend uitgestrekt naar die voeten, die hij niet meer mocht aanraken,
en niets dan een dof gekreun kwam over zijn lippen.
Lappie, de jonge Hottentot, kwam juist voorbij, en keek
met een schuwen, angstigen blik naar den ouden Van der
Merwe, dien hij nooit zoo heftig had gezien.
De rechter had thans den sjambok in zijn handen wilde hij den misdadiger weggeeselen van zijn erve?
Over de heuvelen kwam thans met macht de eerste
donderslag, doch het onweêr, dat hier op Doornfontein
woedde, was vreeselijker.
De buffelleeren slag van den sjambok ging omhoog, maar
Daantje greep den stok met zijn handen. Dezelfde vrees,
die Frieda had gedreven naar den stal, had hem gepakt,
en terwijl hij den stok met beide handen greep, riep hij
met een van angst gillende stem: "Sla hem niet - Oom,
sla hem niet, want hij is onschuldig I"
"Wat vermeet ge u, om tusschen beide te komen?"
riep de veldkornet, en hij slingerde den ongelukkigen knaap
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wijd weg. Dan echter scheen hij bedaarder te worden ; hij
wierp den sjambok tegen den grond, en Daantje gebiedend,
hem te volgen, ging hij, zonder Tjaart nog éénen blik te
gunnen, en door Daantje gevolgd, naar de woning.
De jonge Tjaart lag nog altijd uitgestrekt op den grond,
achter het huis. De lucht verduisterde zich, maar hij zag
het niet ; de donderslagen loeiden, maar hij hoorde ze niet.
Hij hoorde slechts dat ééne woord, en het weerklonk in
zijn ooren als het geklep van een doodsklok : „Verlaat
dan mijn erve, gij bastaard !" en hij zag slechts dien éénen
zuil, dien schandzuil, en aan dien zuil zag hij zijn naam
als van een geschandvlekte vastgespijkerd .. .
Het hemelvuur werd heviger; het vlamde in bliksemende garven uit de zwarte wolken, en boven het geloei
van den losgebarsten orkaan brulde de donder uit in
majestueuse slagen.
En nog altijd lag Tjaart daar uitgestrekt op den grond,
neergeveld door een onzichtbaren vuistslag, en gegeeseld
door den regen, die met de kracht van een wolkbreuk
van boven kwam.
„Tjaart!" fluisterde een zachte stem, maar hij hoorde
die stem niet, want zijn pijn was te hevig.
„Tjaart! broeder !" fluisterde die stem opnieuw, maar
hij gaf geen antwoord, want hij hoorde ze niet, omdat
zijn pijn te hevig was.
Toen boog zich een meisjesgestalte naast hem neder,
en haar handen zochten zijn gelaat, en zij vonden zijn
gelaat bij het licht van een uitschietenden bliksemstraal,
die den ouden wilgestam naast den stal in tweeën spleet,
en de stem fluisterde opnieuw : „Tjaart, broederke !"
Toen rees hij langzaam overeind, als ontwakend uit een
bangen droom.
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„Ge wordt doornat, Frieda," zeide hij.
„Daarom zullen wij in je slaapvertrek schuilen," antwoordde Frieda, en zij nam hem bij de hand, en hij
volgde haar.
Maar het was erg donker in het vertrek, want de duisternis van den avond viel nu samen met de duisternis
der zwarte wolken. Zoo nam Frieda dan een vuurhoutje,
stak de waskaars aan, die zij op een kastje vond, en
Tjaart zette zich werktuigelijk naast haar neder op de
noodlottige wagenkist.
„Hoe is het, broederke ?" fluisterde zij, maar hij schudde
met het hoofd, en hij keek haar aan met brandende
oogen, die vol ellende en zonder tranen waren.
„Ik ben zeer bedroefd om uwentwil, mijn jongen," zeide
ze, en zij nam zijn handen, die koud waren, en terwijl
Tjaart haar warme tranen op zijn handen voelde druppelen, kuste zij hem.
Toen echter werd het hem te machtig ; de hevige pijn
ging over in een groote droefheid, en terwijl die droge,
brandende oogen zich met tranen vulden, snikte hij ze
uit, zijn jonge, diepe smart.
„Waar is Daantje ?" vraagde hij eindelijk.
„Hij heeft zich opgesloten in zijn kamerke, Tjaart —
ik denk, dat hij voor je bidt !"
„Het zal niet helpen, Frieda."
„Waarom niet, Tjaart?"
„Ik heb daar straks gezien, dat hij wegschool achter
een struik, om te bidden, en het heeft mij evenmin geholpen. Ik ben geworden een geschandvlekte, een landverrader, een bastaard ! De almachtige God is mijn getuige, en ik durf dit te zeggen, terwijl zijn bliksems en
zijn donderslagen ons omloeien, dat ik even onschuldig
ben aan den diefstal van het archief als een pas geboren
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God weet mijn onschuld — waarom heeft Hij mijn onschuld niet aan den dag gebracht ?"
„God zal het doen, Tjaart, maar op Zijn tijd, mijn jongen !"
Zij was een jaar jonger dan Tjaart, en toch sprak zij
hem toe met de teederheid van een moeder ach, dat
deed de liefde !
nu. !"
„Het was nu de rechte tijd geweest, Frieda
Hij riep deze woorden met onstuimigheid, want het
hart van den mensch is afkeerig van het lijden.
„Neen, mijn arme jongen," zeide ze, „niet on ze tijd
maar Gods tijd is de rechte tijd. Alles zal recht komen
op Zijn tijd, Tjaart — hoop en schep moed, mijn broederka ! En het is voor u toch reeds een groote troost,
dat zoowel Daantje als ik van uw onschuld overtuigd zijn."
Dat w a s ook een groote troost, doch eerst later heeft
Tjaart de diepte van dien troost gevoeld.
„En Daantje heeft voordat hij zich opsloot in zijn kamerke mij gezegd, dat hij niet rusten zal voordat hij uw
onschuld aan den dag heeft gebracht."
„Dat jongske !" zeide Tjaart. Het was dezelfde naam,
dien de baas van Doornfontein aan Daantje placht te
geven, en die naam welde bij Tjaart uit dezelfde bron
van medelijden op als bij zijn vader. Wel waardeerde hij
de warme toegenegenheid van den ongelukkigen jongen,
maar hij was overtuigd, dat Daantje's zwakke hand machteloos was, om het sterke net te scheuren, waarin hij gevangen zat. En daarom zeide hij eenvoudig: „Dat jongske !"
„Daantje heeft mij meer gezegd, Tjaart ! Hij heeft mij
verklaard, dat er een geheim moet bestaan —"
„Een geheim ?"
„Ja, een geheim tusschen u en Jasper Looden; een geheim, dat u ongelukkig maakt !"
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De jonge Tjaart sloeg zijn bruine oogen met groote
verbazing op.
„Hoe weet hij dat ?" kwam het over zijn lippen.
Frieda trok haar schouders op ; zij wist het niet, en er
volgde een pauze.
De kaars ging op het einde.
„Wij moeten scheiden," zeide Tjaart op droeven toon ;
zijn vader had immers gezegd, dat zijn voet den drempel
van Doornfontein nooit meer mocht bezoedelen.
„Wij moeten scheiden, Frieda !"
„Ja," zeide ze met omfloerste stem, maar zij vermande
zich met die sterke wilskracht, die zij van haar vader
had geërfd, en ging op vaster toon voort: „Als wij scheiden, dan willen wij het doen met God — waar is uw
bijbel, Tjaart ?"
Hij nam het oude boek, waarin vele losse bladen waren, uit de wagenkist, en reikte hem over aan zijn zuster.
En Frieda sloeg het boek der Psalmen op en las:
„Een lied Hammaálóth.
Ik hef mijne oogen op naar de bergen, van waar mijne
hulpe komen zal. Mijne hulp is van den Heere, Die hemel
en aarde gemaakt heeft. Hij zal uwen voet niet laten
wankelen ; uw Bewaarder zal niet sluimeren! Ziet, de
Bewaarder Israëls zal niet sluimeren noch slapen. De
Heere is uw Bewaarder ; de Heere is uwe Schaduw, aan
uwe rechterhand. De zon zal u des daags niet steken,
noch de maan des nachts. De Heere zal u bewaren van
alle kwaad ; uwe ziel zal Hij bewaren. De Heere zal uwen
uitgang en uwen ingang bewaren, van nu aan tot in der
eeuwigheid !"
Het kaarslicht kwijnde weg ; het fl ikkerde nog eenmaal
op — voor den laatsten keer ! — en toen bluschte het uit.
Het was zeer donker in het vertrek.
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„Waar is uw hand, Tjaart ?" vraagde Frieda, en zij
tastte naar zijn hand, totdat zij zijn hand had gevonden.
„Het is hier duister, Tjaart, maar wij hebben geen
kaarslicht noodig, als wij tot God willen spreken, want
Hij is het eeuwige licht, en Hij kan onze duistere harten
vervullen met licht en zonneglans !"
„O Frieda," barstte hij plotseling los, „wie leert u, zoo
te spreken ?" en terwijl een heilige ontroering door zijn
ziel ging, voegde hij er fluisterend bij: „Dat is de Geest,
de Geest des Heeren, Die u zoo doet spreken!"
En toen knielden zij samen neder in de duisternis : die
broeder en die zuster, bij die noodlottige wagenkist. En
Frieda fluisterde het gebed: een gebed vol ootmoed, vol
schuldbelijdenis ; een gebed uit de ruischende diepte tot
Hem, Die gezegd heeft: „Roept Mij aan in den dag der
benauwdheid, en Ik zal er u uithelpen, en gij zult Mij eeren!"
Beiden gingen nu naar buiten. Het onweer was uitgeraasd, en de stortregen had opgehouden, maar groote, in
flarden gescheurde wolken joegen nog met onstuimig geweld door de donkere luchten.
Frieda ging naar den stal, en riep Kato, den BasutoKaffer, die gewoonlijk sliep in den stal. Maar hij had nog
niet geslapen, en zij verwonderde zich daarover, want het
was reeds laat in den avond, en een Basuto-Kaffer kan
wel slapen, al raast de donder in de lucht.
Maar de Basuto-Kaffer had niet kunnen slapen, want hij
hield van zijn jongen baas, en even voordat het onweer
was losgebarsten, was hij bij de strooien kafferhutten
geweest, waar Lappie aan zijn vader, den ouden Wildries,
juist verhaalde, wat daar op Doornfontein plaats greep.
Lappie vertelde dan, dat de ou-baas den klein-baas met
den sjambok half dood had geslagen, en dat de oogen van
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den ou-baas vol bloed waren geweest van woede, en dat
hij gezworen had, dat hij Doornfontein met tienduizend
pond dynamiet in de lucht zou laten vliegen den eersten
keer, dat klein-baas de voeten weer over den drempel zou
zetten, en dat klein baas een bastaard was met gemeen
kafferbloed in de aderen.
En dit vreeselijk verhaal had den trouwen Basuto-Kaffer
toch diep geschokt, want hij hield van den klein-baas,
die als kleine jongen reeds op zijn rug had gereden, en
hem steeds met vriendelijkheid had behandeld, maar hij
hield ook van den ou baas, al had hij een strakke hand,
want hij was een rechtschapen meester, die geen onrecht
duldde, ook tegenover den verachten Kaffer niet.
Zoo was hij dan in snellen draf. naar Doornfontein
teruggeijld, en zijn scherpe oogen hadden den jongen baas
spoedig ontdekt, zooals hij languit lag uitgestrekt op het
erf, achter het huis. Hij durfde echter niet tot den kleinbaas gaan, want het was een ruzie tusschen den ou-baas
en den klein-baas, waarin geen zwarte Kaffer zich mocht
mengen, maar hij wilde evenmin zijn jongen meester in
den steek laten, en daarom hurkte hij neer achter een
zwaren boomstam, en hield bij de vlammende bliksems
en de ratelende donderslagen de wacht over zijn meester
als een trouwe hond.
Toen echter, na een poos wachtens, hadden zijn scherpe
oogen gezien, hoe Frieda, de vriendelijke jonge nooi 1), was
gekomen, en hoe de klein-baas was opgerezen van den
grond, en met haar was meegegaan naar het buitenvertrek. En dat had den Basuto-Kaffer goed gedaan, want
hij had gezien, dat de klein-baas nog goed kon loopen, en
dus niet half dood was geslagen, zooals Lappie had ver')

Nooi = meisje.
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teld, en Kato balde bij die gedachte aan den jongen Hottentot zijn vuisten, en mompelde : „Ik zal hem fijn nijpen,
dat gemeene Lappie, dat duivelskind, want hij is een groote
leugenaar, en het zal mijn eerste werk zijn morgen vroeg!"
Met die gedachte dan had hij zich neergeworpen in een
hoek van den stal, op een met kaf gevulden zak, maar
hij had niet kunnen slapen, en was weer opgestaan, want
hij was banjer onrustig in zijn lijf.
Zoo was hij dan onmiddellijk present, toen Frieda hem
riep, en hem beval, om den pony van Tjaart te zadelen.
Het was een buitengewoon taai, vlug dier, die pony,
en Kato had hem twee jaar geleden voor den klein-baas
gekocht in Basuto-land. En terwijl Kato zwijgend den
pony zadelde, ging Frieda naar den ossenwagen, en
haalde er een pak uit, dat zij reeds voor Tjaart had in
orde gemaakt heden voormiddag, en waarin zij allerlei
artikelen had bijeengepakt, die de zusterlijke vindingrijkheid nuttig had geacht in het oorlogsveld.
De Basuto-Kaffer leidde den gezadelden pony thans de
staldeur uit.
„Het treft goed," meende Kato, „want de pony heeft
nog extra haver gehad, klein baas."
Maar de klein-baas antwoordde niet, en nam zwijgend
den teugel over.
„'t Is een zwaar onweer geweest," begon de BasutoKaffer opnieuw, „maar het was te verwachten geweest,
klein-baas, want de hitte was al te drukkend."
„Ja, ja," zeide Tjaart op werktuigelijken toon.
zie,
„Maar het onweer zuivert de lucht, klein-baas
de blauwe lucht wordt al zichtbaar!"
„Ja, ja," zeide de klein baas als in een droom, terwijl
Frieda de kombaars en den regenjas vastgespte voor op
het zadel, en het pak achter op.
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Tjaart sprong thans in het zadel.
„Den blik naar boven, broeder !" troostte Frieda, terwijl
zij hem omhelsde ; „den blik naar boven, broeder !" en hij
volgde haar wenk, en staarde naar boven — de donkere wolken hadden zich verdeeld, en vredig blonk de
avondster.
Hij groette Kato ; hij drukte zijn zuster nog eens vast
en krachtig de hand.
„Gij zijt een goed zusterke," zeide hij met nokkende
stem ; „gij zijt in deze uren voor mij geweest als een
engel Gods!"
En toen nog een laatste handdruk — een laatst vaarwel — en de balling van Doornfontein reed weg van den
ouderlijken drempel, dien hij nooit meer zou overschrijden!
Tegenover het huis gekomen, zag hij een opengeschoven raam, en in dat raam een paar schreiende oogen.
„Alles zal recht komen," fluisterde die stem.
„Mocht het waar worden !" snikte de balling.
„Ja Tjaart," antwoordde die stem ; „alles zal recht komen — op 's Heeren tijd !"
Zoo scheidden zij : Tjaart en Daantje.
Tjaart echter zette zich nu vaster in het zadel, en het
vriendelijk schijnsel der sterren viel op zijn bleek gelaat.
Maar het droomerige in zijn oogen was geweken; het
onvaste, het weifelende, het zwakke in zijn karakter was
weggevaagd in den heeten oven der loutering, en in
storm en noodweer had zich de vrucht gezet van een
nieuw leven.
Hij reed den ganschen nacht door, al door naar het
zuiden, want de weg was wijd en het doel was ver, en
de morgenster ging op boven zijn pad, toen hij afstapte
aan een eenzame hoeve, midden in de wildernis.
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HOOFDSTUK VII.

De grijze veldkornet van Doornfontein staat, geleund
op zijn Mausergeweer, voor zijn lagertent druk te praten
met een groep mannen van zijn veldkornetschap.
Hij ziet er goed uit ; zijn gezicht heeft een frisscher tint
gekregen, en de bezorgdheid van zijn gelaat wordt getemperd door den glans dier grijze oogen, die schitteren
van moed en kracht. 't Is waar, hij is het droeve treurspel van Doornfontein niet vergeten, en hij zal het nooit
vergeten, maar de oorlog met zijn kansen en mogelijkheden heeft dat treurspel op den achtergrond gedrongen,
en de strijd eischt den vollen man.
Hij heeft de korte houten pijp gestopt, en terwijl hij
een vuurhoutje aanschrapt, zegt hij op monteren toon :
„Het gaat goed het gaat zoo goed als het maar gaan
kan ! De grenzen der Republieken kunnen niet beter worden
beschermd dan door een uitval over die grenzen heen.
Mafeking, Kimberley en Ladysmith zijn nu door de onzen
belegerd, terwijl de Republikeinen een inval hebben gedaan
in de Kaapkolonie als we nu maar niet vergeten,
krachtig door te zetten !"
„Waarom ?" zegt Jasper Looden, die bij het veldkornetschap van Marthinus van der Merwe behoort -- „waarom,
Oom ? Ik denk, dat we nu ver genoeg zijn, en wij behoeven onze manschappen niet noodeloos te wagen."
„Noodeloos ?" zegt de veldkornet, en er gaat een schaduw heen over zijn stalen voorhoofd, „wat praat jij van
noodeloos? Het is broodnoodig, zeg ik je, dat wij doorzetten, en niet op onze lauweren rusten, want anders
komt de Kaapkolonie niet in beweging."
„Die is al aan 't gisten, Oom ; die komt vanzelf."
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„Toch niet," antwoordt de veldkornet, en hij schudt de
grijze lokken; „trouwens hoe grooter het oorlogsveld
wordt, hoe beter het is voor ons, die tegenover den vijand verreweg de mindere zijn in getalstrekte."
„Gij neemt de zaak te moeilijk op," zegt de jonge Looden.
„En gij te licht," meent de veldkornet.
„Toch niet, Oom. Wij laten den vijand stormloopen op
onze schansen, en verpletteren hem. Zoo sparen wij de
levens onzer burgers, en maaien de regimenten van den
vijand weg als havergarven."
„Recht gesproken," zeggen de omstanders ; „Jasper Looden heeft recht gesproken !"
„'t Is te hopen," meent de veldkornet, „maar ik bekijk
de zaak anders. Dat wij Kimberley, Mafeking en Ladysmith hebben belegerd, vind ik goed, maar ik zou het een
dwaasheid vinden, om er voor te blijven liggen. Want rust
roest, en onze beste kommando's raken gedemoraliseerd,
als zij aan een vaste plek blijven hangen. Stilstaand
water bederft, maar het stroomende water houdt zijn
frischheid. In onze bewegelijkheid ligt onze kracht, en de
belegering van de genoemde plaatsen is voor ons een groote
ramp, zoo ze langer mocht duren dan drie maanden."
„Wel te verstaan, als het beleg niet slaagt, en de genoemde plaatsen worden ontzet," meent Dirk Venter, die
zich bij de groep heeft gevoegd.
„Als het beleg niet slaagt, dan wordt het een dubbele
ramp," zegt de veldkornet met klem, „maar als het slaagt,
dan blijft het toch een groote ramp, zoo het beleg langer
duurt dan drie maanden, daar de voordeelen niet kunnen
opwegen tegen het verlies aan bewegelijkheid en het verlies aan tijd."
„Wat wilt gij dan ?" vraagt Jasper Looden, en de veldkornet antwoordt: „Ik wil in de eerste plaats geen beleg
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maar een insluiting, of liever nog een krachtigen observatiepost. Ons volk is niet geschikt, om versterkte plaatsen
maanden lang met taai geduld naar de regelen der krijgskunst te belegeren ; maar op de hoogten en in de diepten
van het vrije, onmetelijke veld, achter de kopjes en achter
de struiken, daar is het sterk. Wij behooren tot de eerste
vechtnaties van de wereld -- ik zeg het zonder overmoed -- maar om als mollen weg te kruipen in den
grond, maanden lang, zonder arbeid, dat mat ons af, dat
breekt onze kracht, dat snijdt de haarlokken af van den
Afrikaanschen Simson. Wij liggen hier nog geen drie maanden voor Kimberley — dat is waar maar wij liggen er
toch al verscheiden weken, zonder groote resultaten behaald te hebben. Ik weet het ook wel, Dirk -- stil maar! —
wij hebben een paar duizend kisten dynamiet van de Rooies
in de lucht laten vliegen, eenige honderden beesten buitgemaakt, en eenige schermutselingen gehad met den vijand, waarbij wij de overwinning behaalden, maar dat is
niet genoeg. Er moeten zware, krachtige stooten worden
gedaan, die nadreunen en nawerken, maar zoo ver komen
wij niet. Wij bakkeleien wat met den vijand, houden wederzijdsche schietoefeningen met onze kanonnen, en vermaken ons met de vraag, aan welken boom wij Cecil
Rhodes zullen ophangen, maar me dunkt, dat het wel zoo
verstandig zou zijn, hem eerst in handen te krijgen."
De grijze veldkornet zegt deze laatste woorden met een
tinteling van dien stillen, leuken humor, die hem eigen
is, en de burgers schieten in een hartelijken schaterlach.
„Maar wilt gij dan, dat we Kimberley zullen bestormen ?"
vraagt Dirk Venter.
„Neen," antwoordt de krachtige grijsaard, „dat wil ik
niet. Ik ben er beslist op tegen, daar zoo'n bestorming
veel burgerbloed zal kosten. Ook kunnen wij zoo'n be-
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storming niet doorzetten met de kracht van een gedrild
leger, dat de bajonet op het geweer plant. Wij houden
niet van de bajonet ; wij kunnen den vijand wel doodschieten, en desnoods met de geweerkolf de hersens inslaan, maar om hem aan de bajonet te rijgen als een
wild beest — dat kunnen wij niet !"
„Dat kunnen de Engelschen beter," laat hij er opvolgen
met snijdende verachting ; „dat hebben de lansiers bewezen bij Elandslaagte, waar zij de weerlooze gewonden
het moordwapen in het lichaam stieten. Neen, geen bestorming maar een insluiting, dat is mijn idee !"
„Dan krijgen wij Kimberley nooit," zegt Jasper Looden.
„Denkt gij dan, dat wij het door onze belegering in
handen zullen krijgen ?" vraagt de veldkornet „ge zult
zien, wij krijgen het nooit! Als wij langer dan acht
dagen voor een versterkte plaats moeten liggen dan is
het al verloren, man !"
„Door een insluiting krijgen wij Kimberley evenmin in
handen — dat spreekt vanzelf," gaat de veldkornet voort ;
„maar voor een bloote insluiting hebben wij minder burgers
noodig, en de anderen kunnen wij gebruiken, om met
kracht de Kaapkolonie binnen te vallen. Beter is het nog,
zooals ik reeds aanduidde, ook die insluiting nog te
beperken tot een krachtigen observatiepost, want hoe
meer burgers er vrij komen voor den inval in de Kaapko
lonie, hoe beter het is. Trouwens het is mij onbegrijpelijk,
dat wij het oog nog niet hebben geslagen op de Aar,
want er liggen reusachtige voorraden voor het Engelsche
leger opgehoopt — Maarten, spreek !"
Er ligt in het gebaar, waarmede de baas van Doornfontein zich wendt tot zijn zoon, een on miskenbare trek
van vaderlijken trots, maar die trek is te verklaren want
Maarten heeft een stout en kranig ruiterstuk uitgevoerd,
,
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toen hij verleden week op eigen gelegenheid en door een
streek, die krioelde van den vijand, een verkenningstocht
heeft gemaakt tot aan de Aar. Overdag hield hij zich met
zijn schimmel schuil in de bosschen, en des nachts trok hij
voort, met de sterren tot zijn kompas. In spijt van zijn
voorzichtigheid liep hij twee keeren gevaar, aangehouden
te worden, en den derden keer, op de terugreis, werd hij
werkelijk door een vijandelijke patrouille van minstens
zeven man vastgekeerd.
Doch hij wist zich door een krijgslist uit de klem te
redden, al kostte het hem ook zijn mooien, van het haar
van een paardestaart gevlochten hoed. Hij schoof namelijk zijn hoed op zoo'n misleidende manier over den
rand van een kopje, dat de patrouille er vast en zeker
den Boerenverkenner waande, en terwijl zij jacht maakten op den hoed, wist de eigenaar er van veilig te ontsnappen.
De verkenningstocht had intusschen rijke en kostbare
gegevens opgeleverd, en Maarten van der Merwe ontving
in den vollen krijgsraad, waar hij zijn verkregen inlichtingen mededeelde, dan ook een warme en welverdiende
dankbetuiging voor zijn bewezen diensten.
Maarten, spreek dan !" zegt de grijze veldkornet, en
terwijl de zoon de woorden van zijn vader bevestigt door
hetgeen hij met eigen oogen heeft gezien, blaast de baas
van Doornfontein met kennelijk welbehagen de zware rookdampen uit zijn korte, houten pijp.
Maarten is en blijft de roem, de trots, de glorie van
zijn ouden dag, en vormt een schitterend contrast met
dien ongelukkigen Tjaart, van wien hij niets meer heeft
gehoord sedert den brief, dien hij nu drie weken geleden
van hem in het lager heeft ontvangen. Hij heeft den brief
„

opmerkzaam gelezen, en toen in het wachtvuur geworpen --
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een treurig teeken voor de waarde, die hij heeft gehecht
aan dien brief.
Het schrijven had dan ook een zonderlingen indruk gemaakt op den ouden Van der Merwe. Tjaart verklaarde
in den brief, dat hij een geheim contract had geteekend,
waarbij hij werd aangenomen als spion van Engeland,
doch hij had dat contract geteekend, zonder zich bewust
geweest te zijn van de strekking. Het verhaal werd nog
meer bevreemdend door de toevoeging, dat Jasper Looden
het contract had opgemaakt, maar dat zijn handschrift
niet te bewijzen was, aangezien hij het contract had geschreven met de linkerhand.
En dat was den baas van Doornfontein toch te kras !
Hij zag in het geheele verhaal slechts een machtelooze
en hopelooze poging, om de schuld op een onschuldige te
schuiven, en in plaats van geschokt te worden in zijn
overtuiging, dat Tjaart de dief was geweest van het
archief, werd hij er nog in bevestigd.
„Dit is de waarheid en niets dan de waarheid," zoo
luidde het slot van den brief, geschreven met vaste, mannelijke hand ; „den vermisten dienstbrief heb ik niet geheeld,
en het archief heb ik niet gestolen. Het is mogelijk, dat
deze brief u nog versterkt in de noodlottige dwaling, die
mij diep ongelukkig maakt, maar ik heb deze verklaring
geschreven tot ontlasting van mijn consciëntie, en daar
ik meende, tegenover u als mijn vader verplicht te zijn,
de volle, pijnlijke waarheid te openbaren, die ik overigens
aan niemand heb medegedeeld."
„De waarheid! de volle waarheid !" zeide de baas van
Doornfontein met een spotlach, en hij slingerde den brief
in het wachtvuur.
Maarten is milder gestemd tegenover Tjaart dan zijn
vader Hij betwijfelt het, dat Tjaart het archief heeft ge-
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stolen, maar hij is niet in staat, om zijn twijfel met
redenen te omkleeden. Hij vermoedt wel, dat er een geheim schuilt, waarin Tjaart een treurige rol heeft gespeeld, maar hij schrijft dit meer aan jeugdige onervarenheid dan aan boos opzet toe, en heeft trouwens bij al zijn
kordaatheid op het oorlogsveld een trek van zachtheid en
toegevendheid, dien hij van zijn moeder heeft geërfd.
Te vreemder is het, dat hij met Jasper Looden maar
slecht kan opschieten, en dienzelfden instinctieven afkeer
van hem voelt, dien Daantje Bijier voor hem koestert.
Jasper weet dat ook wel, maar hij laat het niet merken,
want de veldkornet is een machtig man in den krijgsraad,
en Jasper weet, dat de veldkornet naar niemand eerder
luistert dan naar Maarten.
De dag is intusschen gedaald, en tusschen de tenten
en wagens door van het Boerenlager klinkt de korte stoot
van den hoorn, de burgers oproepend tot de godsdienstige
avondsamenkomst bij de tent van den kommandant. Die
tent staat in het midden van het lager, en hier verzamelen
zich de burgers. Zij luisteren naar de ingekomen telegrammen uit het overige oorlogsgebied, waarna de predikant,
staande in de opening der kommandantstent, bij het sobere
licht van een waskaars een hoofdstuk voorleest uit den
Bijbel, en een kort, toepasselijk woord richt tot de aanwezigen.
Zij staan aandachtig, met ongedekte hoofden, te luisteren, en nadat de leeraar zijn laatste woord heeft gesproken, rijst in statige klanken de psalm uit de diepte
naar boven :
„Wien heb ik nevens U omhoog ?
Wat zon mijn hart, wat zon mijn oog
Op aarde nevens U toch lusten ?
Niets is er, daar ik in kan rusten 1
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Bezwijkt dan ooit in bittre smart
Of bangen nood, mijn vleesch en hart,
Zoo zult Gij zijn voor mijn gemoed
Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed 1"

En langzaam sterft het psalmlied weg. De burgers begeven zich naar hun tenten, en boven de uitgedoofde vuren
flikkeren de sterren, terwijl de maansikkel vredig oprijst
boven de donkere heuvels van den Vrijstaat. Het geloei
der ossen is verstomd ; slechts het fluisterend gesprek van
een paar jonge burgers, die voor hun tent op een afgeknotten boomstam zitten te gezelsen, wordt vernomen.
Maar ook dat gesprek verstomt en nu is alles in rust —
het geheele lager rust -- en de nachtwind strijkt over de
slapende tenten.

HOOFDSTUK VIII.

Maarten van der Merwe was op verkenning geweest
naar het zuiden, en hij moest belangrijke berichten hebben, want hij had zijn sterken klepper bijna doodgereden.
Nu, het waren ook buitengewone berichten, die hij medebracht. De dolle lord Methuen was in aantocht met 10.000
man en een overmachtige artillerie, om de baan voor zich
schoon te vegen tot Kimberley toe, terwijl reeds den
10den November een klein Vrijstaatsch kommando van
350 man en twee kanonnen in de buurt van Belmont een
zwaar gevecht had geleverd tegen 800 Engelschen met
vijf stukken geschut. Het gevecht had vier uren geduurd,
en was met de volledige terugwerping van den vijand
geëindigd.
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Voor Maarten had het laatste bericht nog een bijzondere
beteekenis, daar een der veldkornetten, die het scherpe gevecht hadden medegemaakt, hem op de schouders had
geklopt en gevraagd: „A propos is de jonge Tjaart
van der Merwe een broer van jou ?" en op het bevestigend
antwoord had de veldkornet gezegd: „Dan moogt ge uw
vader wel gelukwenschen met zoo'n zoon! Driemaal heeft
hij dwars door den kogelregen een dringend rapport overgebracht, en toen een onzer kanonnen door een flankbeweging van den vijand werd bedreigd, was hij de eerste,
om het in veiligheid te brengen. Wij hadden nooit kunnen
denken, dat er zooveel courage in zat, want hij is in het
lager maar stil en teruggetrokken, doch in het gevecht
is hij als een aangeschoten leeuw, en onze kommandant
heeft hem dan ook na het gevecht voor het front van
het geheele kom mando als een der dappersten onder de
dapperen geroemd !"
Maarten verzuimde niet, dit schitterend getuigenis mede
te deelen aan zijn vader, die een oogenblik verbaasd scheen,
doch dan weer zijn gewone houding aannam, terwijl Jasper
Looden, die er bij stond, twijfelend de schouders optrok,
wat Maarten zóó geducht ergerde, dat hij Jasper met de
schampere bemerking: „Ja, zoo'n dappere held als jij, die
a 1 tij d achter de kopjes weg kruipt, als er gevochten moet
worden, begrijpt dat niet," minachtend den rug toekeerde.
De mededeelingen van Maarten van der Merwe waren
intusschen aanleiding, dat er nog denzelfden avond een
krijgsraad werd belegd, terwijl den volgenden dag de
tenten werden gestreken, de kanonnen bespannen en de
ossen ingetuigd.
De tocht richtte zich naar het zuiden, naar de Modderrivier, en over de Modderrivier in de richting van Graspan, waar de ossen werden uitgespannen en de tenten
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vastgepind, terwijl het veldkornetschap van Marthinus van
der Merwe, met andere veldkornetschappen tot één kommando vereenigd, den loop der komende gebeurtenissen
hier zou afwachten.
Men behoefde niet lang te wachten.
Den 238ten November stootte lord Methuen met zijn overmachtig leger bij Belmont op de kommando's van generaal
Prinsloo, die geen 2000 man telden. Zij streden met loffelijken moed, weken eerst, toen het gevaar van overvleugeld te worden, dreigend werd, en verloren 15 dooden,
70 gewonden en 40 krijgsgevangenen, die van de hoofdmacht waren afgesneden. Onder de gesneuvelden was de
Vrijstaatsche veldkornet W. Helmold, die met zijn heldenbloed zijn trouw aan het vaderland bezegelde, en de Vrijstater Ferdinand Pietersen met eenige kameraden, die,
ofschoon omsingeld, weigerden zich over te geven, en
hun leven verkochten tegen een hoogen prijs.
Reeds den volgenden dag zette lord Methuen zijn tocht,
dien hij een zegetocht noemde, voort, en liet door zijn
gepantserden trein een krachtige verkenning maken in de
richting van Graspan, dat slechts drie uur gaans ten noorden van Belmont ligt. Doch de Vrijstaatsche artilleriemajoor Albrecht kon dien pantsertrein wel velen, en joeg
hem met eenige goedgemikte schoten op de vlucht, waarop
het geheele Engelsehe leger oprukte, en zich in den laten
Vrijdagavond van den 24 8ten November als een dreigend
onweer op een klein uur afstands van de republikeinsche
strijdmacht legerde.
Hier stond de beroemde Transvaalsche generaal Koos
de la Reij met 2500 man, 3 kanonnen en eenige maxims,
terwijl het veldkornetschap van Marthinus van der Merwe
een deel van die strijdmacht uitmaakte.
De baas van Doornfontein kwam den ganschen nacht
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niet uit de kleeren; hij wandelde met groote stappen het
lager rond, en verwachtte elk oogenblik een woedenden
aanval. Zijn manschappen stonden op zijn bevel bij hun
opgezadelde paarden, den teugel om den arm geslagen,
en in volle velduitrusting.
Toen de eerste lichtstrepen van den morgen zichtbaai
werden boven de heuvels van den Vrijstaat, kwamen de
uitgezette schildwachten met het bericht, dat de vijand
in aantocht was, en de luide alarmstoot van den hoorn
riep de burgers tot den strijd.
De baas van Doornfontein sprong als geëlectriseerd
overeind; hij zwaaide den breedgeranden hoed en riep:
„Roerah !"
Die uitbarstende geestdrift was een zeldzaam geval bij
een Afrikaanschen aanvoerder, maar Marthinus van der
Merwe was ook een bijzonder man. Hij scheen twintig
jaar jonger, toen hij in het zadel sprong, en snel verdween
hij met zijn manschappen in de omringende heuvels.
De in te nemen kopjes waren gauw bereikt, en terwijl
de paarden aan lange lijnen in de achterhoede werden
gebracht, zochten de Vrijstaters goede stellingen, en wierpen klipschansen op.
Maarten lag, met het Mausergeweer in zijn hand, naast
zijn vader over een kliprand te staren.
Het was een stille, liefelijke zomermorgen. Vlokkige, zacht
gepurperde wolken zeilden als schepen door het onmetelijk
luchtruim, en langzaam ontwaakte het leven over het eentonige landschap. Kleine vogels, dikkopps, fladderden opwaarts van het golvende veld, stegen twintig voet hoog de
lucht in, en lieten hun klagend „Hoei! hoei !" weerklinken.
Er lag iets angstigs, iets huiverigwekkends in dien naren
kreet, en mannen, die vast stonden in den kogelregen,
beefden er van.
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Hier en daar rees een haas uit zijn lager op ; hij spitste
de lange ooren, keek voorzichtig rond, en verdween met
wijde sprongen in het hooge gras.
Het werd nu lichter, en het eerste kanonschot van den
vijand rolde met daverend geweld over het veld.
De veldkornet nam bedaard zijn uitstekenden veldkijker,
en staarde het zuiden in, waar de Engelsche troepen zich
opstelden. Zij waren slechts met moeite te onderscheiden
van den grijsachtigen klipgrond, waarop zij stonden, want
de khaki-uniform had de hooikleur ; de knoopen waren dof;
de ransels, riemen en koppels met klei besmeerd, en zelfs
de bajonetten waren khaki-gekleurd, terwijl de officieren,
die hun sabels hadden afgegespt, de gewone uitrusting
hunner minderen droegen.
De oude veldkornet reikte den verrekijker over aan
zijn zoon.
„Wat zeg jij er van ?" vraagde hij na een kleine
pauze.
„Zij zijn bang voor onze kogels — dat bewijst de khakikleur."
„Er is reden voor," zeide de veldkornet bedaard, en zich
oprichtend, keek hij naar zijn manschappen.
Dan nam hij den verrekijker over van Maarten.
„Zij komen met pak en zak," meende hij ; „zij laten de
muildieren ingespannen voor de wagens staan — begrijp
je dat, Maarten ?"
„Neen," zeide Maarten, en hij schudde met het hoofd.
„Dan zal ik het je zeggen, jong: zij willen ons inslokken met huid en haar !"
„Dan zullen wij hen laten stikken in de graat," meende
een jonge Vrijstater, die in de nabijheid stond, met jeugdigen overmoed, maar den ouden veldkornet beviel dit woord
minder goed, en hij zeide: „Zoover moeten wij het niet
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laten komen, want als de graat in de keel zit, dan is de
visch in elk geval geleverd."
Maar nu richtte hij zich plotseling in zijn volle lengte
op ; zijn spieren spanden zich als de touwen van een
veerpont, en terwijl zijn rechterhand den loop van het
Mausergeweer met vasten greep omklemd hield, wees hij
met de linkerhand naar het zuiden, waar de opstijgende
stofwolken de nadering van eenige eskadrons lansiers
verraadden.
,,Opgepast, vrienden, en mikt voordat ge schiet !" riep
hij met luide, wijdschallende stem ; zijn grijze oogen
schitterden van strijdlust, en dat voorhoofd geleek een
stalen muur, die iederen vijand tartte.
De lansiers, die waarschijnlijk de bedoeling hadden, om
de Boeren uit hun stellingen te lokken, hadden er gauw
genoeg van; de Mauserkogels veegden eenige manschappen uit het zadel, en de anderen wendden den teugel,
terwijl de ruiterlooze paarden met verwilderde manen
doelloos rondrenden.
„Dat was maar kinderspel," zeide de grijze veldkornet,
terwijl hij bedaard het slot van zijn geweer bezichtigde ;
» wacht maar, 't zal wel anders komen !"
plotseling begonnen de EngelEn het kwam anders
sche batterijen hun granaten te slingeren in de Boerenstellingen, terwijl de zes lichte vuurmonden van majoor
Albrecht er op antwoordden met de vinnigheid van kleine
keffers, die tegenover groote bulhonden staan.
„waar is Jasper ?" vraagde de veldkornet.
» Natuurlijk in de veilige achterhoede bij de paarden,"
antwoordde Maarten, die het den jongen Looden nog altijd
niet vergeven kon, dat hij de moedige daden van Tjaart
in twijfel durfde trekken.
» Onze Kaffers kunnen voor de paarden zorgen," meende
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stalen voorhoofd, terwijl hij naar den vijand staarde.
Sissend vlogen de zware granaten der Engelsche marinekanonnen door de lucht.
„Veel geschreeuw en weinig wol," zeide de veldkornet
op kalmen toon ; „'t is bocht — ze smoren in den grond !"
Maar nu kwamen de granaatkartetsen, die boven de
Boerenstellingen uitéenbarstten, en hun talrijke kogels
trechtervormig neerschoten.
„Vuil goed," zeide Dirk Venter, die in de nabijheid
stond en zijn linkerhand bekeek, die door bloed was overstroomd.
De Boeren hadden nog geen kans, om hun wapens te
gebruiken, en moesten geduldig het hevig geweld der
vijandelijke artillerie, dat in salvo's over de heuvels donderde, over zich heen laten gaan.
Vele Vrijstaters maakten heden voor het eerst een
werkelijken veldslag mede, en ofschoon zij door de kanonnenkoorts werden aangetast, bleven zij in hun stellingen,
het hoogste leverende, wat van een dapper leger kan worden geëischt: een lijdelijk volharden in de genomen stellingen onder het vuur van den vijand.
Een zware vlucht sprinkhanen ruischte over de hoofden
der Boeren heen.
„Kijk," zeide de baas van Doornfontein met een kwinkslag, „een nieuwe bondgenoot van den Rooinek! 't Zou
banjer snaaksch zijn, als de ééne bondgenoot den andere
vernielde !"
Dat banjer snaaksche echter gebeurde werkelijk, want
op dit oogenblik kwam een granaatkartets van den vijand
aansuizen, die met zwaar geweld te midden van de vlucht
sprinkhanen uiteenbarstte.
„Het sneeuwt," riep een Hollander van het kommando.
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„'t Is kapok," zeide Dirk Venter, die zijn hand had verbonden.
Het was echter geen sneeuw, door de Boeren kapok
genoemd, maar het waren de verscheurde ledematen der
duizenden gedoode sprinkhanen, die als sneeuwvlokken
naar beneden dwarrelden.
De grijze veldkornet rees overeind, en leunend op zijn
Mausergeweer, nam hij den omtrek op. Hij keek op zijn
horloge -- het was bijna tien uur in den voormiddag. Het
vijandelijk artillerievuur verminderde sterk, en de stormkolonnes zetten zich in beweging: de marine-brigade in
het centrum, met de infanterie op den linker- en den
rechtervleugel. De infanterie had de bajonet op het geweer.
„Daar is een vreemde natie tusschen de khaki's geraakt,"
riep Maarten met verwondering, terwijl hij opmerkzaam
door den verrekijker keek.
„Dat zijn marine-soldaten," zeide zijn vader terechtwijzend; „zij dragen blauwe baatjes, en hun officieren zwaaien
de sabels."
„Waarom dragen ze geen khaki ?" vraagde Maarten.
„Zij willen toonen, dat ze niet bang zijn voor onze
kogels, jong, maar we zullen hun dien liederlijken bluf
wel afleeren," en de baas van Doornfontein lachte vol
grimmigheid.
Hij liep langs zijn veidkornetschap, dat wijd verspreid
achter zware klippen den heuvel bezet hield. Eenigen
schertsten en lachten in bruischenden overmoed, alsof
het een hertejacht gold; anderen hadden hun oogen vol
tranen, want zij dachten aan hun vrouwen en kinderen,
no o i t zouden wederzien, terdie zij misschien nooit
wijl sommigen waren neergeknield achter een struik of
klip, en tot God riepen om kracht en heldenmoed.
Er kwam een milder trek op het gelaat van den ijzeren
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veldkornet, en nederknielend bij een ouden boezemvriend,
smeekte hij tot God om wijsheid en beleid. Maar dan
oprijzend van zijn knieën, kwamen de oude, strakke trekken weer op zijn gelaat, en hij riep met luide, krachtige
stem: "Houdt u achter de klippen, en wacht op mijn
schot! Mijn schot is het sein voor u! En pikt er eerst de
hoogen uit - de vijand heeft het ons gemakkelijk genlaakt l"
De marine-officieren liepen naast hun manschappen, die
in een enkelvoudige linie, ieder man op zes pas afstands
van zijn nevenman, in korte aanloopen den voor hen oprijzenden, grijzen heu velrug naderden. Zij waanden hem
onbezet, en die waan was begrijpelijk, want hij lag daar
doodsch en verlaten, terwijl boven zijn top de kruitdamp
hing van het hevig bombardement.
Op het stalen voorhoofd van den baas van Doornfontein
kwam een dreigende rimpel.
Hij legde aan; hij mikte; de vinger ging naar den trekker.
Een wesp zette zich op zijn hand, en Maarten zag het.
Hij wilde de wesp van zijn hand slaan, maar de baas
van Doornfontein zeide met harde stem: "Laat zitten geen wesp kan het leven van dien hooge meer redden!"
Toen glipte de korte vuurstraal uit zijn roer, en de Mauserkogel sneed het leven van den kommandant der marinebrigade af als de zeis den grashalm.
Dat schot was het alarmschot, en de Boerenkogels
floten over het veld. Maartens kogel zocht zijn man een majoor - en vond hem, en Dirk Venters kogel zocht
zijn man - een kapitein - en vond hem eveneens, in
spijt van de gewonde linkerhand. Doch de mariniers sloten
zich, terwijl hun officieren werden weggeschoten als boschduiven, dichter aanéén, en stormden met bewonderenswaardige dapperheid voorwaarts, tegen de doodelijke
helling op. Nu echter was het vuur niet meer uit te hou-
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den; de Vrijstaatsche kogels deden den grond opstuiven,
alsof er een orkaan overheen wervelde, en de mariniers
deinsden met verbijstering achteruit.
De Boeren haalden diep adem, en keken over de klippen
heen naar de helling en de vlakte, die bezaaid was met
lijken en stervenden.
„Nu krijgen we een nieuwe bezending bommen," meende
de veldkornet op kalmen toon, en hij vergiste zich niet.
De kanonnen van den vijand werden in nieuwe stellingen
gebracht, haakten af, en openden een heftig bombardement.
De baas van Doornfontein vatte den verrekijker opnieuw,
rees rechtop boven een hoogen, platten klipsteen, en nam,
terwijl het vijandelijk vuur hem omloeide, bedaard het
slagveld op.
„Ze zijn bezig ons te omsingelen," zeide hij koelbloedig,
den veldkijker overreikend aan zijn zoon.
„Ik denk, dat ze met dat werk reeds ver gevorderd
zijn," meende Maarten, die van rechts en links de infanterie in golvende lijnen zag naderen, terwijl de zwaar
geteisterde mariniers zich opnieuw gereed maakten, om
den heuvel in het front te bestormen.
» Ze hebben ons zoo goed als omsingeld," zeide Maarten
opnieuw, met onthutste stem.
» Toch niet !" meende de baas van Doornfontein, terwijl
hij zijn grijzende lokken schudde ; „zij zullen voor ons nog
wel een gaatje openhouden." Dan echter wendde hij zich
tot zijn manschappen en riep : „Binnen een minuut krijgen
we de mariniers weer onder schot ; geeft hun de volle
laag, schiet ze als reebokken, en dan snel als de wind in
't zaal, en het noorden in, naar de twee klipkopjes !"
En zoo geschiedde het. Met een heesch gebrul sprongen
de mariniers voorwaarts door dat helsche vuur, en de
helft der brigade bereikte ook den top van den heuvel.
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Maar de andere helft lag gewond, verminkt, stervend of
gesneuveld langs die helling des doods, en de groote bloedplassen tusschen de blauwe wambuizen schitterden in de
verte als klaprozen tusschen korenbloemen.
De baas van Doornfontein was intusschen met zijn manschappen naar het noorden geijld, waar hij de twee tegenover elkander liggende klipkopjes had bezet, en terwijl
hij zich met de mouw het zweet van het gezicht wischte,
zeide hij op monteren toon : „Ik kan het jullie niet vast
beloven, vrinden, maar ik denk, dat we nog een mooie
kans zullen krijgen. Kijk, gindsche stofwolken bewegen
zich in deze richting ; ik heb daar net van een verkenner
gehoord, dat het bereden infanterie is, die ons leger moet
omtrekken."
De bereden infanterie staakte echter plotseling haar
tocht, en er kwam een onrustige trek op het gelaat van
den grijzen veldkornet.
„Ze zijn aan 't beraadslagen," zeide hij — „als ze nu
maar geen verkeerden weg inslaan! Neen, het gaat goed —
zij nemen den goeden weg — recht op ons aan — tusschen
onze twee kopjes door ! 0, het zijn snaaksche kerels, die
Khaki's — opgepast, vrinden, en geen schot gelost voordat ge mijn alarmschot hoort — maar dan ook met
kracht —! een snelvuur -- ! een hageljacht !"
En zoo geschiedde het. De Engelschen vielen, tusschen
de twee onbezet gewaande kopjes, in de liederlijkste hinderlaag, die er denkbaar is, en terwijl het vernielende kruisvuur hun gelederen verbrak, was een verdere vervolging
onmogelijk gemaakt.
Zoo eindigde de slag bij Graspan, die groote vreugde
wekte in Londen, want lord Methuen had opnieuw een glorierijke overwinning behaald. Dat telegrafeerde hij ten minste.
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HOOFDSTUK IX.
Sarel Bodenheim kommandeert halt, en de klomp Boeren,
die hij bij zich heeft, springt uit het zadel. Zij drenken
hun paarden aan een kleine spruit, die in de nabijheid
voorbijstroomt, kniehalteren ze en laten ze dan grazen
op de vlakte, die pas door overvloedige plasregens bevochtigd, schittert in het heerlijkste groen.
De klomp Boeren is slechts zeventien man sterk ; zij
zijn op een verkenningstocht, en na hun sober maal gebruikt te hebben, legeren zij zich in de schaduw van
eenige wilde kastanjeboomen, want het is middag, en de
zon brandt op het veld.
Sarel Bodenheim is de aanvoerder. Hij is even oud als
de baas van Doornfontein, en mist het licht van het linker
oog, waarom hij wel eens Oom Eénoog wordt genoemd,
terwijl een hoofdspier van zijn linkerbeen is ingekrompen,
waardoor hij eenigszins mank loopt. Beide verminkingen
heeft hij opgeloopen in den zwaren Basuto-oorlog van
1865 66, toen hem bij de bestorming van een Rafferschans
een kogel het oog verwondde, en een Kafferspeer zijn
been doorboorde. Met eigen hand had hij de assegaai uit
de wond getrokken, en er den aanvaller mee gedood.
Veldkornet Bodenheim heeft in zijn gelaat wel iets van
het stoere en strakke van den baas van Doornfontein,
maar terwijl hij driftiger is van aard, kan hij oude veeten
spoediger vergeten. Hij behoort tot de meest vertrouwde
vrienden van den baas van Doornfontein, en het was
naar zijn hoeve, naar Elandspoort, dat de jonge Tjaart
van der Merwe zich had gewend in dien noodlottigen
nacht, toen de harde toorn van zijn vader hem als balling
had weggejaagd de wijde wereld in.
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Ik zou de onwaarheid zeggen, zoo ik beweerde, dat de
baas van Elandspoort den ongelukkigen balling met blijdschap had ontvangen. Hij kon het niet ; het was hem
onmogelijk geweest. Hij had een gevoel, alsof hij een
messteek kreeg, pijnlijker dan de speerstoot, die hem vierendertig jaar geleden tot een kreupel man had gemaakt,
en slechts zijn ingeschapen goedhartigheid, die nog nooit
een hongerige of dorstige van den drempel had gejaagd,
dreef hem aan, om den jongen Tjaart, die naar zijn oprechte bekentenis als een eerlooze van de vaderlijke erve
was verdreven, op te nemen. Zoo genoot Tjaart dan wel
de gastvrijheid maar niet de vriendschap van den ouden
vriend zijns vaders, en het was een nieuwe, bittere druppel
in zijn lijdensbeker, dat die gastvrijheid was gemengd met
den moeilijk onderdrukten afkeer voor een eerloozen landverrader.
De drie volwassen zonen van Bodenheim, die nog thuis
waren, deelden volkomen in de meening van hun vader,
en ofschoon de ou-baas van Elandspoort met niemand dan
met zijn kinderen over deze zaak had gesproken, schenen
de groote ooren van nieuwsgierige Kaffervrouwen het geheim toch te hebben opgevangen, en de beklagenswaardige
balling vergiste zich niet, toen hij meende, dat de verachte zonen van Cham hem met den vinger nawezen.
Doch d a t kon de baas van Elandspoort niet gebeteren,
en hij zou zeker den sjarnbok niet hebben gespaard, zoo
hij het geweten had. Doch voor den balling van Doornfontein was daardoor het feit niet uitgewischt, en gedurende de twee dagen, die hij op Elandspoort doorbracht,
zat hij het liefst in de schaduw van den grooten, eenzamen doornstruik achter Bodenheims hoeve, waar hij
alleen was met zijn smart en zijn tranen.
Toen echter had de stoot der oorlogstrompet weerklonP.
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ken, en veldkornet Bodenheim was met zijn drie krachtige
zonen in het zadel gesprongen, zich aansluitend bij een
kommando gewapende burgers, die naar het oorlogsveld
snelden.
De jonge Tjaart was meegegaan. Hij had den baas van
Elandspoort gevraagd, of hij mede mocht, en deze had geen
ja en geen neen gezegd, en zoo was de jonge Tjaart dan
meegegaan, meer geduld dan gewenscht. Doch had de
baas van Elandspoort neen gezegd, dan zou hij toch zijn
gegaan, al was het op zijn eentje geweest, want de te
wachten strijd was voor hem waarlijk een verluchting;
hij verlangde er naar, hij snakte er naar ! Het wantrouwen, de achterdocht, de verachting omringden hem als
een ijzeren keten, die zijn jonge hart dreigden te worgen,
maar in den donder van den slag, bij het gebrul der
kanonnen en het geknetter der Mausers zou en m o e s t
die keten breken! Hij had er alles voor over — zijn hartebloed, zijn leven, en zoo hij viel, dan zou hij vallen niet
als een bastaard, maar als de eerlijke zoon van den baas
van Doornfontein — voor vrijheid en recht !
Dat waren de gedachten, die zijn gemoed bewogen ,.
toen hij zijn zwarten Basuto-pony beklom, en al waren
zijn wangen bleek, op dat krachtige voorhoofd stond een
vast en onherroepelijk besluit geschreven.
De velddienst deed hem intusschen goed ; het was voor
hem een ontspanning, een weldadige afleiding, en hij
werkte tegen twee volwassen mannen op. Werden er
schildwachten aangewezen, en was de een of de ander
ongesteld, dan was hij onmiddellijk bereid, die plaats te
vervullen ; werden er vrijwilligers opgeroepen voor een
onderneming, die grooten moed vereischte, dan was de
jonge Tjaart nummer één ; hij was een der eersten, die
des morgens opstond, en één der laatsten, die 's avonds
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naar zijn tent ging. Hij scheen onvermoeid, en hij smaakte
den troost, dien God voor een lijdend menschenhart in
den arbeid heeft gelegd.
Doch al was het een troost, het kon de wond niet genezen van zijn ziel, en de afgrond, die er gaapte tusschen
hem en zijn vader, was nooit meer te dempen -- neen
nooit!
Dat ten minste meende Tjaart in zijn somberste oogenblikken, maar er kwamen ook andere oogenblikken, waarin
het begon te ritselen in zijn jonge hart van hoop en moed,
en dan ruischte het woord van het ongelukkige Daantje
in zijn ooren, het laatste woord, dat hij te Doornfontein
had opgevangen : „Alles zal recht komen -- op Gods tijd!"
Het behoeft wel niet gezegd te worden, dat de smaad,
die aan zijn naam kleefde, hem volgde naar het lager,
want het kwade gerucht van den mensch plant zich
sneller voort dan het goede gerucht, doch de hekken
waren spoedig verhangen, toen de oude veldkornet zelf
voor den jongen Tjaart in de bres sprong. Want dit moet
gezegd zijn van den baas van Elandspoort : hij hield niet
met starren zin aan een eens opgevat vooroordeel vast,
en de jonge Tjaart was nog geen drie dagen in het oorlogsveld geweest, toen Sarel Bodenheim, die menschenkennis bezat, den stillen, eenzamen balling reeds had
leeren waardeeren.
Het was voor Tjaart een groote verkwikking, en hij
voelde, dat ten minste in deze omgeving de ijzeren keten
week, die hem omringde.
Zoo er nog een spoor van achterdocht mocht bestaan,
zoo was dat weggevaagd door den schitterenden helden
moed, waarmede hij bij Belmont had gestreden, en hij
was, ofschoon hij een der jongste kommando-burgers was,
snel de vertrouweling geworden van Oom Eénoog.
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Doch hij verhief er zich niet op; hij ging stil zijns
weegs, praatte weinig, en deed zijn plicht.
Zoo ligt de kleine klomp Boeren dan in de koele schaduw van eenige wilde kastanjeboomen, terwijl de jonge
Tjaart op eenigen afstand twee brieven, van Doornfontein
ontvangen, zit te lezen. De ééne brief is van Frieda en
de andere van Daantje. Frieda's brief is zeer eenvoudig,
zooals men dat van een kind der wildernis kan verwachten, maar in dien ongekunstelden eenvoud weerspiegelt
zich de teederheid der zusterlijke liefde. Zij vertelt van
alles: van Tjaarts duiven, die zij oppast, en die pas jongen
hebben gekregen ; van Kato, den Basuto-Kaffer, die Lappie
den Hottentot zoo hard geknepen heeft, dat Lappie
schreeuwde als een speenvarken, dat geslacht moest worden, wat misschien de reden is, waarom Lappie is weggevlucht van Doornfontein, en thans op de hoeve van
Jasper Looden is; van Saremie, die gister weer smoordronken is geweest ; van de sneeuwwitte melkkoe, die
haar poot heeft verstuikt, en van de gewassen, die prachtig staan. Zij meldt ook, dat zij een korten brief heeft
gehad van vader, en een nog korteren brief van Maarten,
waaruit zij vernam, dat beiden het nog uitstekend maken,
terwijl zij er bij voegt, dat zij eiken morgen en eiken avond
hare knieën buigt, om te bidden voor vader en Maarten,
maar dat zij nog het meeste bidt voor Tjaart, omdat hij
thans een arme balling is. „Maar alles zal recht komen,
broederke !" zoo troost zij in het slot van haar brief,
terwijl zij haar verontschuldiging maakt, dat de letters hier
en daar vervloeid zijn door de regendroppels, die door
het dak zijn neergekomen.
Doch de jonge Tjaart weet zeer goed, dat het dak dicht
is, en dat er geen regendroppels door heen kunnen, om
de letters te doen vervloeien. Het zijn wel regendroppels
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geweest, die op het schrift zijn gevallen, doch zij zijn niet
gekomen uit de wolken — ach, zij zijn neergedroppeld
uit Frieda's blauwe oogen, die vol droefheid zijn om
Tjaart, haar jongsten broeder !
Tjaart kent den brief van buiten; hij leest hem thans
voor den vijfden keer. Gisteravond heeft hij hem drie
keeren gelezen ; heden morgen, voor het opzadelen, nog
eens, en thans is het de vijfde keer.
Hij vouwt hem langzaam dicht. „Lief zusterke," zegt
hij, „gij wilt mij troosten, terwijl gij zelf zielsbedroefd
zijt," en hij bergt den brief met vochtige oogen weg in
den binnenzak van zijn grijslakensch buis.
Dan neemt hij den tweeden brief, den brief van Daantje,
dien hij heden morgen, reeds in het zadel zittend, door
een vertrouwden bode, die over Doornfontein was gekomen, heeft ontvangen.
Dat is niet de hand van een eenvoudig kind der wildernis: het zijn mooie, krachtige letters, vol karakter. Een
vreemde zou niet vermo&den, dat dit het schrift is van
een misvormden ongelukkige, en Daantje zou ook niet
in staat zijn, om onder het oog van vreemden zulke
mooie, krachtige letters te zetten, want zijn aangeboren
schuchterheid en zijn buitengewone fijngevoeligheid, die
reeds in de verte de ruwe beleediging, die in aantocht
is, ontdekt, zou het hem volkomen onmogelijk maken.
Maar in de eenzaamheid valt het juk van zijn schouders,
schuift het lood van zijn vleugels, en kan zich zijn
geest ontplooien naar den aanleg, dien God er in gelegd heeft.
Het is een lange brief, dien Tjaart daar in de hand
houdt, en het is een zaakrijke brief. Daantje schijnt met
opzet en met kracht zijn opkomend gevoel van droefheid
en smart onderdrukt te hebben, om koel en nuchter te
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zijn in zijn uitdrukkingen, en indien dit werkelijk zoo is,
dan is hij in zijn voornemen volkomen geslaagd.
De jonge Tjaart leest met klimmende aandacht, zoodat
hij niet eens bemerkt, dat de mieren in drommen over
zijn handen kruipen, en hij is nu aan de belangrijke mededeelingen gekomen, die al melden zij nog geen groote
resultaten, een treffend bewijs opleveren van de buitengewone scherpzinnigheid, die dezen aanstaanden schoolmeester is aangeboren.
"En nu Tjaart," zoo zet Daantje zijn mededeelingen
voort, "wil ik u zeggen, welke stappen ik heb gedaan,
om uwe onschuld daghelder voor het voetlicht te brengen.
Gij zult misschien de schouders ophalen, en meenen, dat
daarvoor een bekwamer speurder noodig is, doch die is er nu
niet, en daarom moet ge voorloopig met mij voor lief nemen.
Laat ik u als mijn stellige overtuiging zeggen, dat Jasper
Looden zoowel den vermisten dienstbrief in handen heeft
gekregen, als het gestolen archief in handen trachtte te
krijgen" De jonge Tjaart houdt hier even op.
"Ik ben er zoo vast van overtuigd," zegt hij tot zich
zelve, "als dat ik de zon daar aan den hemel zie schijnen."
Nu leest hij weer verder - "maar in spijt van die overtuiging ben ik, na grondig onderzoek, tot de zekerheid gekomen, dat hij, toen de dienstbrief werd vermist, v ti ft ie n
mijlen, en toen het archief werd gestolen, t win tig mijlen
verwijderd was van de plek, waar de diefstal plaats vond."
"Dat is het immers I" zegt Tjaart, en hij springt overeind; "wij zijn overtuigd, dat hij het gedaan heeft, en
toch was hij verder weg, dan het vèrst-dragende Engelsche marine-kanon reikt - hoe kan dat toch 1"
Hij gaat weer zitten.
"Het is dus duidelijk, dat de dief een of meer handlan-
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gers moet hebben, doch ik denk, dat hij er maar één
heeft, want hij is sluw, en zal begrijpen, dat het geheim
te beter bewaard is naar mate er minder personen in het
complot zijn."
De jonge Tjaart knikt bevestigend.
„En ik vermoed eveneens, dat hij niet zal schromen,
om den medeweter uit den weg te ruimen, zoo deze te
gevaarlijk wordt."
Doch bij deze scherpe verdenking schudt de jonge Tjaart
het hoofd.
„Neen, neen — dat zal hij niet doen ; dat is te erg !"
„Want ik kan u met groote stelligheid verzekeren, dat
hij verleden jaar in Bechuanaland een Kaffer heeft doodgegeeseld" —
De jonge Tjaart springt met een zekere verbijstering
omhoog.
„omdat die Kaffer niet op zijn ossen had gepast.
Hij zal er nog minder een been in zien, om iemand te
vermoorden, die hem in het ongeluk kan storten."
Tjaart zet zich weer neder ; zoo Daantje's informaties juist
zijn, is tegen zijn gevolgtrekking niet veel in te brengen.
„Daarom is groote spoed noodzakelijk. Denk echter niet,
Tjaart, dat ik niets anders heb dan mijn overtuiging. Een
speurder moet een spoor hebben, dat hij volgt, en ik h e b
dat spoor. Maar ik stuit op verborgen geheimen, die gij
moet weten, en die gij m ij moet zeggen. Daarom hoop
ik u binnen weinige dagen op te zoeken in uw lager."
De brief eindigt met eenige hartelijke woorden van bemoediging, en de jonge Tjaart stut het hoofd in zijn handen, nu hij den brief heeft uitgelezen.
Doch in zijn mijmeringen wordt hij gestoord door de
seinfluit van den veldkornet, en opstaande, begeeft hij zich
naar den ouden Bodenheim.
--
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De oude staat met den rug geleund tegen den stam
van een jongen kastanjeboom, en den verrekijker, dien hij
zoo pas heeft gebruikt, ineen schuivend, zegt hij : » Luister
eens, jong! Ik heb een gevoel, alsof we hier op een vulkaan zitten, en het zint me niks. Ge weet, dat we hier
bij deze kastanjeboomen volgens afspraak een patrouillevan generaal Koos de la Reij zouden ontmoeten, om rapporten te wisselen, maar ik weet niet — het bevalt me
hier niks, jong! Onze paarden zijn nu lekker opgefrischt,
en daarom zullen we den omtrek eens flink verkennen,
in alle richtingen ! Gij jong, gaat recht vooruit -- zie je
dat bosch daar in de verte ?"
De jonge Tjaart zet zijn bruine oogen wijd open, en
knikt bevestigend.
„Ik heb daar stofwolken gezien, jong, maar de stofwolken zijn plotseling verdwenen. Ik denk, dat daar afgezadeld is, en jij moet dat eens danig goed onderzoeken !"
De jonge Tjaart is reeds weggeijid, als Oom Eénoog
heftig op den grond stampt met den zwaren doornstok,
die hem te voet en te paard vergezelt, en den jongen
Vrijstater naroept: „Niet te vermetel, jong ! Ik had eerst
gedacht, dat het de burgerpatrouille was, die wij hier
wachtten, maar dan zouden ze ginds bij dat bosch toch
geen halt hebben gemaakt — nu ga met God, en kom
heelhuids terug!"
Nog verscheiden andere jonge burgers worden door den
veldkornet eveneens in verschillende richtingen uitgezonden, terwijl de aanvoerder slechts met een drietal bejaarde
mannen achterblijft.
De jonge Tjaart zit intusschen reeds op zijn zwarten
pony, wuift met de hand, en rijdt in een flinken draf weg
in de richting van het aangewezen bosch.
Thans, in het volle licht der namiddagzon, komt het
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gelaat onder den slappen, bruinfilten hoed sprekend uit.
Een vreemdeling zou hem nauwlijks meer herkennen. De
wangen zijn door den velddienst zwaar gebronsd ; de
weeke trek om den mond is weggewischt, en heeft plaats
gemaakt voor een vaste plooi ; het onontwikkelde jongensgezicht is in de harde school van leed en strijd snel
gerijpt tot een vastberaden, krachtig gelaat, en uit die
bruine oogen, waaruit het laatste spoor van droomerige
zwakheid is weggevaagd, tintelen op dit oogenblik, nu de
gevaren dreigen, moed en voortvarenheid.
Die oogenblikken van gevaar en spanning, die de hoogste
oplettendheid eischen, vormen de hoogtepunten van zijn
leven, omdat hij in die oogenblikken wordt ontrukt aan
de schrijnende pijn, die in zijn binnenste knaagt, en hij
de vleugels kan uitslaan met jonge, onstuimige kracht.
Oom Eénoog staart hem door den verrekijker, dien hij
weer voor zijn rechteroog heeft geplaatst, na, en er gaat
een trek van voldoening over zijn breed, gerimpeld gelaat.
„Kijk hem toch eens op zijn pony zitten, jong," zegt hij
tot den grijzen Barend, die naast hem staat: „met het
bovenlijf wijd voorover gebogen, alsof hij den vijand reeds
ruikt !"
„'t Is een kranige jongen," meent Barend.
„Wat geloof jij van dat verraad, jong ?"
„Hij is er zoo onschuldig aan als mijn stomme zolen,"
zegt de grijze Barend, en hij trapt met zijn woestijn
schoenen van ongelooid buffelleer krachtig op den harden
klipgrond.
„Dat heb ik altijd gezegd," voegt hij er aan toe ; doch
dat is niet waar, want hij was in het begin tegenover den
jongen Tjaart even achterdochtig als veldkornet Eénoog.
„Ik heb zijn vader gekend, toen die nog jong was
hij lijkt zijn vader als twee droppels water," meent Kees
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Grijling, maar de veldkornet stoot met den stevigen doornstok driftig op den grond en zegt: „Zoo gauw als de
dienst het toelaat, ga ik naar den baas van Doornfontein,
en ik zal het hem vierkant in zijn gezicht zeggen, dat hij
niet waard is, door de zon van Afrika beschenen te worden,
indien hij zich niet onmiddellijk met zijn jongen verzoent."
Dan neemt hij weer den verrekijker, en staart den jongen
verkenner na. Hij ziet, hoe Tjaart thans het bosch tot op
honderd meter is genaderd, het paard achter een eenzamen
mimosa-struik vastbindt, en op handen en voeten naar het
bosch kruipt.
„Mooi," roept de veldkornet, „mooi — ik zeg Marthinus
van der Merw e de vriendschap op, als hij zich niet op
staanden voet met dat slim jong verzoent," en hij slaat
met den doornstok naar een zwerm muggen, die hem
plagen.
De jonge Tjaart is thans in het bosch verdwenen, en
de veldkornet, op zijn ouderwetsch horloge kijkend, ziet,
dat het kwart over tweeën is. De afstand is groot tusschen
de plek, waar hij staat en het bosch, doch hij heeft een
uitstekenden verrekijker, en de ijle, heldere lucht van
Afrika gunt een verrassend vergezicht.
Zoo wacht hij dan op de terugkomst van den jongen
Tjaart, maar zijn geduld wordt geducht op de proef gesteld, want hij wacht tien minuten een halfuur volle
drie kwartier, maar nog altijd tevergeefs.
De heesters, tusschen het geboomte gegroeid, staan met
onbewegelijke bladeren, want het is doodstil, en de zwarte
pony, aan een tak van den grooten, eenzamen mimosa-struik
vastgebonden, slaat met zijn staart naar de vliegen, die
van daag al erg rebelsch zijn. Dat alles ziet de veldkornet,
doch van den jongen Tjaart ziet hij geen spoor.
Thans echter — het is ruim drie uur geworden — komt
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er een plotselinge spanning op zijn verweerd gelaat, en onafgewend den verrekijker op het bosch gericht, roept hij:
"Zadelt de paarden - gauw!"
De heesters bewegen zich, de takken breken, en als het
hert, dat door de bosschen breekt, komt de jonge Tjaart
in groote sprongen te voorschijn. Zeven Engelsche soldaten, waarvan de voorste niet meer dan een armslengte
achter hem is, vervolgen hem, en de voorste doet een
machtigen sprong vooruit, maar hij struikelt over een
vermolmden boomstronk, en valt lang uit ter aarde.
Nu echter heeft de jonge Tjaart het open veld bereikt,
en terwijl hem eenige bijzonder slecht gemikte schoten
achterna worden gezonden, rent hij naar een kloof, die hem
voor het oogenblik aan het oog zijner vervolgers onttrekt.
"Dat begrijp ik niet," mompelt de veldkornet, en hij
stampt met den stevigen doornstok driftig op den grond;
"dat begrijp ik niet! Waarom spoedt dat jong niet in eens
naar zijn pony?"
Maar plotseling glijdt er een heldere glimlach over zijn
breed, gerimpeld gelaat.
"Nu vat ik het, nu vat ik het - 0, het is een slimjong!" roept hij, en hij neemt den verrekijker vaster in
zijn sterke handen.
Na een korte beraadslaging zijn de soldaten den jongen
Vrijstater nagerend, maar hij heeft een tamelijk grooten
voorsprong gekregen, en als zij de kloof bereiken, springt
hij het open veld in, en rent nu regelrecht aan op den
eenzamen mimosa-struik, waar zijn paard is vastgebonden. Zoodoende heeft hij, om zijn pony te bereiken, een
grooten, wijden boog beschreven, en als hij nu in het
zadel springt, zijn de zeven vervolgers nog maar halverwege tusschen de kloof en den grooten struik, en op een
tamelijk grooten afstand van het bosch,
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De grijze veldkornet kijkt even op van zijn uitgeschoven
verrekijker.
„Zijn ze gezadeld ?"
„In orde, veldkornet."
„Brengt ze hier !"
„Ze zijn er al — moeten we opstijgen ?"
in 't zaal!" kommandeert de baas van
„Natuurlijk
Elandspoort op zijn driftige manier.
De drie makkers willen nu in het zadel stijgen, maar
de veldkornet staart nog altijd door den verrekijker, en de
paarden schuren met de slanke voorpooten ongeduldig
over den grond, dat het stof opstuift.
„Houdt die loeters toch stil," roept de veldkornet, en
hij stoot met zijn stok op den grond.
„Avanceer maar," zegt de oude Kasper, „dat zou beter
zijn !"
„Ik kom al — ! neen, ik kom niet — ! ik weet niet, wat
dat jong mankeert — ! ik denk, dat hij 't plotseling in
't hoofd heeft gekregen — !"
„Dat zou zoo'n wonder niet zijn," meent Barend ; „het
is gloeiend heet, en men kan licht een zonnesteek oploopen !"
De reden, waarom Oom Eénoog eensklaps aan de toerekenbaarheid van zijn jongen verkenner begint te twijfelen,
is hierin te zoeken, dat Tjaart, inplaats van den kop van
zijn pony te wenden in de richting der kastanjeboomen,
den anderen kant inslaat, naar den linkerzoom van het
Bosch. Doch de ongerustheid van Oom Eénoog is volstrekt
overbodig, want de jonge Tjaart is nooit helderder van
hoofd geweest dan in dit spannende oogenblik, en terwijl
er een haast onmerkbare glimlach speelt om zijn anders
zoo vastgesloten mond, zet hij zich vaster in het zadel,
en jaagt in vollen galop terug naar het bosch.
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Achter den linkerzoom van het bosch verdwijnen ros en
ruiter, en de veldkornet kijkt zijn oude strijdmakkers aan.
"We moeten hem helpen, veldkornet," meent de wakkere
Barend.
"Hij heeft zich de pap zoo heet opgeschept - laat hij
ze nu eten ook," meent Kasper, terwijl hij verdrietig naar
de lucht kijkt.
"Jij bent een gemelijke knorpot, Kasper," zegt de baas
van Elandspoort, terwijl hij den aangesprokene van het
hoofd tot de voeten met toornige gebaren opneemt. "Als
bet op bet eten aankomt, dan ben jij een beele Piet,
maar aan het vechten heb jij een broertje dood. Verleden
week moest je naar huis, omdat er een groote, huiselijke
gebeurtenis op til was, en jij bent ook op verlof naar huis
geweest, ofschoon die groote huiselijke gebeurtenis in niets
anders bestond dan dat je ezel-merrie voor den twaalfden
keer moest veulen."
Hij stoot heftig met den doornstok tegen den harden
klipgrond, en dat ééne oog is krachtig en dreigend op
Kasper gevestigd, terwijl hij voortgaat: "Als het ooit
weer gebeurd, dat gij om verzonnen aangelegenheden op
verlof naar huis wilt, dan zal ik het heele geval aan de
vier hoeken van ons lager met groote letters laten aanplakken, en dan wordt gij tot een aanfluiting voor het
geheele kommando."
Maar zijn heftigheid is weer spoedig voorbij, en op
kalmer toon gaat hij voort: "Ik zou ons jong graag helpen,
maar we moeten toch eerst weten, waar wij hem moeten
zoeken, want hij is thans achter het bosch verdwenen."
Hij neemt den verrekijker weer ter hand, want hij is
vol onrust, en hij ziet, hoe de kronen van het geboomte
thans bewogen worden door den wind, die opsteekt.
Maar hij ziet nog iets anders, en hij verbleekt er van,
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want van achter het bosch komt thans de jonge Tjaart
te voorschijn, met twee ruiters op zijn hielen.
„Engelsche cavalerie !" mompelt de veldkornet, en er
komt een angstige spanning in het ongebluschte licht van
zijn rechteroog.
De zeven infanteristen hebben hun hopelooze vervolging
intusschen gestaakt, en wandelen, met de handen in hun
broekzakken, tamelijk onverschillig voort naar het bosch,
doch het gezicht der drie ruiters werkt op hen als een
electrische stroom.
„Nu is hij er toch nog gloeiend bij," zegt Jack, die den
jongen Tjaart daar straks bijna gegrepen had, terwijl hij
het vizier van zijn geweer nakijkt.
De veldkornet vreest hetzelfde, want ontsnapt de jonge
Vrijstater aan de ruiters, dan zal hij nog door een kogelregen van de voetgangers heen moeten.
„In 't zaal," schreeuwt hij, „in 't zaal, en laten wij dat
jong helpen! Hij raakt tusschen twee vuren beklemd —
o, zij schieten hem morsdood !" en terwijl hij de eerste
in het zadel is, jaagt hij reeds van de kastanje-hoogte de
vlakte in. De andere grijze veteranen hebben werk, hem
bij te houden, en Kasper is natuurlijk de achterste. Maar
Barend en Kees Grijling zijn dappere kerels, en Barend
jaagt nu naast den ouden Bodenheirn voort.
De Engelsche ruiters vormen op dit oogenblik intusschen
het grootste gevaar, en ofschoon de pony van den jongen
Tjaart een uitstekende renner is, geven de paarden der
vervolgers hem niets toe, ja, Tjaart voelt, dat het wakkere
paardje, dat hem op dezen dag reeds zoo'n ontzaglijken
afstand heeft gedragen, verslapt in zijti gang,
Een kogel suist hem rakelings voorbij, en de onderofficier, die het dichtste achter hem is, schreeuwt: „Handen
omhoog !"
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Doch met dezen eisch is hij bij den jongen Vrijstater
toch aan het verkeerde kantoor gekomen, en met den
kreet: „Handen omhoog?" zijn paard met een hevigen ruk
omwerpend, jaagt hij den onderofficier een kogel door de
borst. Dan drukt hij zijn paard de sporen diep in de
flanken, dat het wild opstijgert, wendt het nog eens met
een heftigen ruk tegen den anderen ruiter, zóó dat de
paarden als twee schepen tegen elkander aanbonzen, werpt
den teugel over den nek van zijn paard, terwijl hij het met
zijn knieën bestuurt, grijpt den ruiter met de linkerhand
in de borst, en den revolver op zijn voorhoofd richtend,
roept hij : „De sabel neer! De handen omhoog, luitenant !"
Op het eerste oogenblik is de officier inderdaad verbijsterd van de snelheid, waarmede de jonge Vrijstater is
opgetreden, en hij kan een smartkreet niet onderdrukken,
nu hij ziet, hoe het lijk van den beklagenswaardigen
kameraad, door de stijgbeugels nog verbonden aan het
paard, met het hoofd over de harde, puntige klipsteenen
slierend, wordt voortgesleept door het wild wegjagend
paard. Maar de officier is een dapper man, en heeft in
een roemrijken strijd van vier veldtochten het Victoriakruis met eere verdiend — zou hij zich dan overgeven
aan een baardeloozen knaap ?
Hij zwaait zijn wapen tot een hevigen slag, maar een
kogel doorboort zijn arm, zoodat de hand de opgeheven
sabel laat vallen, en terwijl het voorhoofd van den jongen
Vrijstater die schrikwekkende, stalen vastberadenheid vertoont, die aan zijn vader in de kritiekste oogenblikken
eigen is, roept hij met kracht: „De handen omhoog
voor den laatsten keer — waarom wilt ge sterven ?"
De officier begrijpt, dat de Boer geen ijdele bedreiging uitspreekt, en hem neer zal schieten als een hond, indien hij
niet onmiddellijk aan den harden eisch gevolg geeft. Zoo
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de handen omhoog, terwijl Tjaart hem snel ontwapent.
„Ik denk toch niet, dat hij een zonnesteek heeft gehad,"
meent Barend met klem, en Oom Eénoog is van hetzelfde
gevoelen. Intusschen hebben de zeven Engelsche soldaten,
die tot de bereden infanterie behooren, de naderende Boeren opgemerkt, en zij begrijpen, dat het nu niet meer om
den jongen Vrijstater, maar om henzelven te doen is.
Zoo hollen zij dan weg in de richting van het bosch,
om hun paarden te bereiken, die achter het bosch aan
eenige struiken zijn vastgebonden.
Tjaart, die juist bezig is, om den bloedenden arm van
zijn krijgsgevangene te verbinden, heeft hun bedoeling
echter goed begrepen, en terwijl hij den voshengst van
den krijgsgevangen officier vastbindt aan zijn eigen paard,
en den gewonde voorloopig achterlaat op het open veld,
jaagt hij terug naar het bosch. Hij weet, waar de paarden
der bereden infanterie te vinden zijn, en het is kinderspel,
om de soldaten voor te zijn.
Zoo raken zij dan tusschen twee vuren: tusschen de
vier Boerenruiters, die met groote snelheid naderen en
den jongen Vrijstater, die de buitgemaakte paarden reeds
aan elkander bindt.
„Zoo'n schooier," zegt Jack, en hij balt de vuisten; „hij
doet net, alsof de paarden van hem zijn, en het zijn nog
wel de beste van het geheele eskadron !"
„Heeft hij geen gelijk ?" zegt Cor, en hij steekt doodbedaard een stevige tabakspruim in zijn zak; „hij verdiende gekielhaald te worden, als hij 't niet deed."
„Komt jongens," roept Jack, „naar gindsche sloot ! Daar
hebben wij 'n mooie positie, om ons te verdedigen !"
„Maakt dan toch voort," schreeuwt hij driftig; „zie je
dan niet, dat het hoog tijd wordt?"
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Twee willen aan zijn bevel voldoen, maar twee aarzelen,
terwijl Cor en Joe stokstijf blijven staan, wat de reden is,
dat de twee eersten ook op hun besluit schijnen terug
te komen.
„Wat is dat?" zegt Jack op dreigenden toon, terwijl hij
„w i 1 jij niet ?"
vlak voor Cor gaat staan
„Voor wien zou ik gaan
voor jou ?" vraagt Cor, en
hij steekt de handen in den zak.
„Jij bent een lafaard," roept Jack op heftigen toon.
„Ga op zij, aap, of ik spuw je in je gezicht," zegt Cor,
en daar Jack niet op zij gaat, spuwt hij het bruine tabaksap op Jacks hooikleurige khaki-uniform.
„Het maakt geen vlekken," troost Joe, die vroeger als
pias de kermissen heeft afgeloopen; „'t is dezelfde kleur."
„De wapens neer !" schreeuwt thans de grijze veldkornet
uit de verte.
„Daar gaat de kogelspuit," zegt Cor, en hij smijt het
geweer tegen den grond.
Jack schijnt een oogenblik te aarzelen, want hij is in
den grond een moedige, dappere kerel, maar hij gunt aan
Cor, aan wien hij een ingekankerden hekel heeft, het leedvermaak niet, dat hij nog aangeschoten wordt, en hij
werpt zijn geweer eveneens tegen den grond.
„Handen omhoog !" roept de grijze veldkornet, en de
handen gaan omhoog. De grappenmaker Joe drijft het op
een uiterste, want hij gaat op den rug liggen, en steekt
de lange armen en de lange beenen als de pooten van
een omgestulpte tafel de lucht in.
„Hier koning Eénoog !" roept hij, „hier ben ik met mijn
getrouwen !" Maar koning Eénoog geeft hem een schallende oorveeg, en zegt op driftigen toon: „Zwijg totdat
gij gevraagd wordt, kunstenmaker !"
De Boeren keeren intusschen met de krijgsgevangenen
P.
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en de buitgemaakte paarden in triumf naar de kastanjehoogte terug. De andere verkenners zijn reeds teruggeko men, doch hebben niets ontdekt, terwijl een groote, zich
snel voortbewegende stofwolk uit het westen de nadering
verkondigt der lang verwachte patrouille.
Het loopt den jongen Tjaart van daag werkelijk alles
mede, want de aanvoerder der patrouille is Maarten van
der Merwe, die zijn jongsten broeder hartelijk de hand
schudt, en getuige is van zijn zegepraal.
Tjaart is ook spraakzamer dan gewoonlijk, en hij vult
hetgeen de veldkornet door den verrekijker heeft gezien,
in dezer voege aan: „Ik kroop voorzichtig door het bosch,
toen het luid gepraat van een groep mannen mij naar
die richting lokte. Zij waren in een open ruimte van het
bosch gelegerd, en ik begreep onmiddellijk, dat het een
afdeeling verkenners was, die daar in de schaduw schuilden voor de middaghitte. Nu sloop ik voort, om hun paarden te ontdekken, en aan den zoom van het woud gekomen, zag ik ze staan: een groep van zeven en een groep
van twee paarden, doch ik zag tot mijn spijt geen kans,
ze te bemachtigen, want twee manschappen, blijkbaar een
officier en een onderofficier, hielden er de wacht bij. Nu
sloop ik terug, maar ik was in mijn haast misschien wat
onvoorzichtig, want juist in de nabijheid der gelegerde
manschappen gekomen, brak een tak onder mijn voet, en
de soldaten stoven overeind als de kippen in het hoenderhok, als er een roofdier is binnengedrongen. Ik had
natuurlijk haast om weg te komen, maar de Khaki's,
die vlak in mijn nabijheid waren, hadden even grooten
haast, om mij te vangen, en stormden mij achterna. Dat
ik langs een omweg den mimosa-struik trachtte te bereiken, waar mijn pony stond, was eensdeels, omdat de
kloof een uitmuntende dekking bood, en anderdeels, omdat
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ik de Khaki's daardoor verder van hun paarden lokte.
Dat de twee ruiters in het zadel zaten, voordat ik de
paarden had bereikt, was voor mij natuurlijk een teleurstelling, en het oogenblik, toen ik die twee ruiters op
mijn hielen en de zeven Khaki's in het front had, was
natuurlijk niet zonder gevaar."
"Maar wat zou jij hebben gedaan, jong, zoo wij je niet
hadden geholpen met die zeven Rooineks?" vraagt de
grijze veldkornet, en de jonge Vrijstater antwoordt met een
leuk gezicht: "Ik zou hen natuurlijk hebben omsingeld,"
welke uitdrukking met een daverend gelach wordt begroet.
Intusschen heeft Maarten zijn rapporten, waarin de
veldslag van Graspan een groote plaats beslaat, aan veldkornet Bodenheim overhandigd, en diens rapporten in
ontvangst genomen, waarna de beide broeders nog eenige
oogenblikken, door niemand bespied, met elkander gezelsen.
Maarten zelf heeft thans de overtuiging gekregen, dat
zijn broeder het slachtoffer is geworden van een schandelijk verraad, en terwijl hij Tjaart met ongewonen ernst
wijst op het alziend oog van Hem, Die op Zijn tijd over
al het duistere het heldere licht zal doen opgaan, spreekt
hij Tjaart ","oorden toe van bemoediging en troost. Ook
belooft hij Tjaart, dat hij met zijn vader de zaak grondig
zal bespreken, zoo gauw als Daantje nieuwe lichtpunten
mag hebben ontrnoet, en dan scheiden zij.
Maar Maarten keert zijn schimmel nog eenmaal naar
zijn broeder, en het is, alsof hij wordt vastgehouden aan
die plek.
"Het wordt tijd voor jou," maant de jonge Tjaart ; "uw
patrouille is al een eind vooruit," en Maarten antwoordt:
"Ge hebt gelijk!"
Hij drukt zijn broeder nog eens de hand, lang en innig,
en dan geeft hij zijn klepper de sporen.
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Tjaart staart hem na, totdat ros en ruiter zijn verdwenen in de schemering van den avond.
„Alles zal recht komen!" heeft Maarten gezegd bij het
afscheid, en alles z a 1 recht komen -- wie durft er aan
te twijfelen ? Doch Maarten zal dien dag niet meer beleven, want reeds is hij door den dood geteekend, en de
beide broeders hebben elkander op deze aarde voor den
laatsten keer gezien !

HOOFDSTUK X.
Diep in den nacht bereikte Maarten van der Merwe
met zijn patrouille de Boerenlagers in de nabijheid der
Modderrivier, en nadat hij in de tent van den kommandant, bij het zwakke licht van een waskaars, die op een
langwerpige kist was geplaatst, zijn rapporten en mededeelingen had overgebracht, haastte hij zich naar zijn
eigen tent, waar hij op een harden kafzak naast zijn
makkers spoedig een gezonden, diepen slaap genoot.
De zon stond reeds tamelijk hoog aan den hemel, toen
hij ontwaakte, en hij rekte de krachtige, gespierde leden.
Hij spoedde zich naar een spruit, om zich te wasschen,
en zijn longen dronken de morgenlucht met frissche, lange
teugen. Dan wandelde hij op in de richting der Modderrivier, en nam den omtrek op met het oog van den kenner. Zoo bereikte hij den noordelijken oever der rivier
dicht bij een groep verspreid liggende en uit gegalvaniseerd ijzer, steen en leem opgetrokken huizen : een soort
gehucht, dat eveneens den naam van Modderrivier droeg,
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en een uitspanningsplaats vormde voor de rijke diamantkoningen van Kimberley. Mijlen ver strekten zich ten
noorden dichte bosschen uit, terwijl Maarten met blijkbare
voldoening opmerkte, dat de noordelijke oever door zijn
hoogere ligging den zuidelijken rivierkant over een groote
breedte beheerschte. Piet Cronjé en Koos de la Reij hadden er dan ook voor gezorgd, dat de noordelijke oever
zoo krachtig mogelijk was versterkt geworden, en terwijl
schansen gegraven en borstweringen opgeworpen waren,
hadden hoog opgestapelde wallen van zandzakken zooveel
mogelijk in het gebrek aan klippen voorzien.
De ~jzeren spoorbrug, die de beide oevers der Modderrivier verbond, was totaal vernield, terwijl ten zuiden der
Modderrlvier, om de nadering van gepantserde treinen te
beletten, de spoorlijn over een lengte van veertig minuten
gaans was opgebroken.
Terwijl Maarten met oplettende oogen den omtrek opnam, voelde hij een zwakken druk op zijn schouder, en
zich omkeerend. zag hij tot zijn blijde verbazing Daantje
achter zich staan.
"Wel Daantje, jij hier? Hoe durft ge 't wagen, ventje?
Ben je niet bang voor de Engelsche lyddietbommen ?"
"Nu, van lyddietbommen ben ik geen vriend," meende
Daantje met een glimlach, terwijl hij zijn teêre, smalle
hand in de stevige knuisten van den jongen Vrijstater legde.
"En hoe gaat het met Frieda? En met de boerderij?
En zijn de Kaffers nog al mak?"
Daantje gaf een omstandig verhaal, terwijl zij zich aan
den oever der rivier, onder de koele schaduw van een
breed vertakten treurwilg, hadden neergezet.
"Maar jij bent toch niet expres gekomen, om mf dat
te vertellen, Daantje?"
"Neen," antwoordde Daantje, en hij schudde het schran-
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dere hoofd; "mijn voornaamste doel was, om Oom Van
der Merwe te spreken."
"Dat treft ge slecht, jongen; ik heb gehoord, dat vader
van morgen reeds vroeg naar Jacobsdal is vertrokken, en
het zal wel dood avond zijn, voordat hij terug is."
"Ik had met hem willen spreken over Tjaart."
"Zoo," zeide Maarten, en hij brak een takje af van den
treurwilg, onder welken zij zaten, en wierp het in het
snelstroomende water.
"Dan zal ik wel tot morgen moeten wachten, Maarten."
"Ja," zeide Maarten, "ge moet wachten tot morgen."
Daantje rees op, en keek met zijn schrandere donkere
oogen in het rond.
"We staan hier zeker midden in onze stellingen, Maarten ?"
De Vrijstater knikte bevestigend.
"Kijk Daantje, daar vlak bij de vernielde spoorbrug ziet
ge twee flinke huizen staan; zij zijn gebouwd van steen,
terwijl de bijgebouwen van gegalvaniseerd ijzer zijn opgetrokken. Het zijn twee hotels. Dat is het centrum van
onze stellingen - ge weet toch, wat een centrum beteekent ? Rechts van deze hotels hebt ge dus onzen rechtervleugel, die zich veertig minuten gaans uitstrekt, en links
is onze linkervleugel. De rechtervleugel gaat langs den
noordelijken oever der Modderrivier, waar wij ons thans
bevinden, doch met onzen linkervleugel staat het weer
anders. Dat kunt ge wel begrijpen, want ge ziet, dat tien
minuten gaans links van de spoorbrug een kleinere rivier
in de Modderrivier stort."
"Hoe heet die rivier, Maarten?"
"Dat is de Rietrivier ; ze is ongeveer 300 meter breed,
terwijl de Modderrivier, waar wij hier staan, zeker wel
450 meter breed is. Onze linkervleugel volgt dus den
noordelijken oever der Modderrivier en den noordelijken
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oever der Rietrivier, waardoor de landtong, bij de samenvloeiing van Rietrivier en Modderrivier gevormd, in onze
macht is. Onze stellingen vormen dus een hoefijzervormige
bocht, waarvan de opening is gekeerd naar den vijand.
Onze rechtervleugel, waar wij hier staan, bestaat uit duizend Vrijstaters onder generaal Koos de la Reij, terwijl
de linkervleugel, die uit acht honderd Transvalers bestaat,
door generaal Piet Cronjé wordt aangevoerd."
Daantje keek den spreker aan met zijn diepe oogen, en
zeide : „Maarten, wanneer verwacht gij den vijand ?"
„Wij verwachten hem eiken dag, Daantje; want lord
Methuen is een dol geworden stier, die over slagvelden
vol dooden en gewonden voortstormt."
„Gij hebt toch pas slag geleverd, Maarten ?"
„ Eergister, Daantje — bij Graspan."
„'t Is verschrikkelijk," zeide Daantje, en hij zuchtte.
Dan keek hij den jongen Vrijstater weer aan met zijn
diepe, donkere oogen, en de fijne, sma ll e hand op zijn
arm leggend, zeide hij plotseling : „Zijt ge niet bang om
te sterven, Maarten ?"
De jonge Vrijstater zweeg een oogenblik, en antwoordde
dan op zachten, ernstigen toon : „Ik geloof in de vergeving der zonden."
„Van u w zonden, Maarten ?"
„Van m ij n zonden, Daantje !"
„Op welken grond, Maarten ?"
„Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, Daantje,
dat God Zijn eeniggeboren Zoon gezonden heeft in de
wereld, opdat wij zouden leven door Hem."
„Ik heb er u nooit zoo vrijuit over hooren spreken,"
zeide het aanstaande meesterke met een stem, die beefde
van ontroering en blijde verrassing.
,,De Geest des Heeren werkt in meer harten, dan wij
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gemeenlijk vermoeden," zeide Maarten met vriendelijke
stem, "en zoo als in de verschrikkingen van dezen oorlog
het zaad tot rijpheid is gekomen, dat de Heere in mijn
ziel had gestrooid, zoo zal het bij velen zijn. Ik heb de
verzekerdheid, Daantje, dat de Heere mijn deel is."
"Hebt gij die verzekerdheid al lang?"
"Neen, nog niet lang, maar in den zwaren slag van
Graspan had ik die verzekerdheid toch reeds, en zij vervulde mij met een moed, die voor niets terugdeinsde. De
Heere is mijn deel - mijn deel tot in eeuwigheid 1"
Daantje keek hem opnieuw met verraste oogen aan,
maar in die verrassing was thans geen blijdschap - neen,
het ging hem als een dolkstoot door de ziel.
Maarten raadde zijn gedachten.
"Gij denkt misschien, dat het spoedig met mij zal gedaan zijn, maar verontrust u maar niet, jongen, want ik
heb volstrekt geen voorgevoel van een spoedigen dood. Ik
hoop mijn vaderland nog goede diensten te bewijzen,.
Daantje, en dapper te vechten voor vrijheid en recht!"
De morgenzon bescheen zijn krachtige, lenige gestalte"
en hij stond daar in de volle, ongetemde kracht van zijn
èenentwintig jaren: moedig als het jonge strijdros, dat
den kruitdamp ruikt van verre, den donder van het geschut en het gejuich der stormende kommando's ....
En bij dat gezicht verdween de schaduw van Daantje's
gelaat, en hij werd weer goedsmoeds.
Maarten keek hem even aan, en begon hartelijk te lachen.
"Waarom lacht ge toch?" vraagde het aanstaande meesterke, en Maarten antwoordde: "Omdat gij zoo'n snaaksch
kereltje bent! Een ander zou gewapend naar de kommando's trekken, en gij hebt niets dan de harp, die daar
over uw linker schouder hangt."
"De harp is mijn wapen, Maarten, en ze is meer dan
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een wapen — ze is mijn trouwe vriendin. Ben ik bedroefd, dan treurt zij mee, en ben ik blijde, dan antwoordt
zij met vroolijk snarenspel !"
„Ja, ja, gij zijt een snaaksch kereltje," lachte Maarten,
en Daantje vriendelijk op de hooge, spitse schouders kloppend, ging hij voort: „Kom mee, jongske, naar mijn tent,
en ik zal je op het beste onthalen !"
Zoo gingen de twee vrienden dan naar het lager, dat
een eind weegs ten noorden der Modderrivier was opgeslagen, en Jasper Looden, die zich in het lager bevond,
zag hen voorbij gaan.
„Kent gij dien jongen ?" vraagde een Boer aan Jasper.
„Dien gebochelde? Natuurlijk ken ik hem. 't Is een proefneming, Janus ! Onze regeering denkt er over, om den
vijand een kommando gebochelden op den nek te sturen,
en met dezen knoest wordt voorloopig de proef genomen."
En er kwam een spotlach op zijn gelaat, maar Janus
lachte niet, want hij vond dat woord en dien lach ruw
en wreed.
Maarten en Daantje zaten intusschen in de tent, op de
groote wagenkist, en Maarten schonk de koffie in een paar
blikken bekers, en sneed het brood en de biltong, waarvan het lager overigens zeer schaarsch voorzien was, en
zij praatten over alles maar het meeste nog over Tjaart.
En Daantje sprak zijn vermoedens uit en maakte zijn onthullingen, waarnaar de jonge Vrijstater met groote oogen
zat te luisteren, en toen Daantje was uitverteld, klopte
Maarten hem op de schouders, en zeide met oprechte bewondering: „Jij bent een danig slim kereltje, j ij — ik zal
er met vader over spreken, zoo gauw als hij thuis komt !"
Maar de baas van Doornfontein bleef heel lang weg, en
tegen den avond, toen de zon daalde, was hij nog niet
thuis. De twee vrienden zaten toen weer op de oude plek,
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aan den oever der rivier, onder de koele schaduw van den
lommerrijken treurwilg ; en spraken met elkander over
oude en nieuwe dingen. Doch plotseling rees Daantje overeind, en hij riep met schrik : „Kijk toch eens, Maarten, de
heele rivier is vol bloed !"
Maarten echter schudde het hoofd en zeide op bedaarden
toon : „Dat is geen bloed, malle jongen -- het is de weerkaatsing der avondzon op het water! Kijk maar, Daantje,
de kleur verbleekt reeds, want de zon gaat onder !"
Toen zweeg Daantje, want hij zag, dat Maarten gelijk
had, en dat de kleur van het water allengs overging in
zijn oorspronkelijken grauwen tint. En toch bleef er in
zijn ziel een huivering, een onbestemde angst, die hij niet
verklaren kon, en hij sprak dien avond weinig meer. Doch
even als de opgeruimdheid is de neergedruktheid aanstekelijk, en Daantje's neergedruktheid maakte ook den
jongen Vrijstater stil.
Zij legden zich bijtijds ter ruste, in dezelfde tent, en
Maarten zeide, voor dat hij insliep: „Morgen zal ik met
vader spreken over Tjaart — morgen !"
Maar dat morgen was de laatste dag van zijn leven.

HOOFDSTUK XI.
Op vijftig pas afstands van elkander staan de schildwachten der Boeren-kommando's zwijgend naar het zuiden
te staren. Het is nu half vijf in den morgen. Aan de oostelijke kimmen golven reeds de breede lichtstrepen, die den
dag aankondigen.
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Het is een koele, frissche morgen, en de witte dampen,
die langzaam opstijgen, beloven een schoonen, schitterenden zomerdag. De kleine dikkops laten hun „Hoei!
Hoei !" weerklinken, en fladderen klapwiekend omhoog ; een
vlucht trapganzen strijkt over het veld, en een uit zijn
rust opgeschrikte klipbok jaagt in lange, snelle sprongen
door het hooge gras.
Uit de witte dampen komen thans Boerenverkenners
te voorschijn, die de nadering rapporteeren van den vijand,
die te Witkoplaagte, op een kleine twee uur gaans afstands, heeft gekampeerd, en terwijl de Boerenlagers worden gealarmeerd, snellen de vlugste burgers reeds naar
hun stellingen.
De baas van Doornfontein is in den nacht thuis gekomen, en heeft geen twee uur slaap genoten, maar dat
hindert niet. Hij is één der eersten op het appèl, en voert
zijn veldkornetschap naar de hun aangewezen positie op
den rechtervleugel.
Maarten rijdt naast hem ; de jonge man heeft uitstekend
geslapen, en is vol moed en kracht. Hij geeft zijn schimmel de sporen, en het paard steigert op in zijn ongebreidelde kracht. Het is een lust voor de oogen, om ze te
zien: zoo'n ros met zoo'n ruiter !
Het veldkornetschap heeft thans zijn stelling bereikt ;
de paarden worden in veilige dekking naar de achterhoede gebracht, terwijl zij door Kafferknechten worden
bewaakt.
De baas van Doornfontein gaat op een verhevenheid
staan, en neemt den omtrek door den veldkijker aandachtig op, terwijl door de vier zware marine-kanonnen
van den vijand op 4500 meter afstands het vuur wordt
geopend, dat door de Vrijstaatsche artillerie nadrukkelijk
wordt beantwoord.
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In lang uitgerekte dunne khaki-linies ziet de veldkornet
de vijandelijke infanterie thans naderen. Het is de negende
brigade onder generaal Pole-Carew, die de duizend Vrijstaters onder Koos de la Reij uit hun stellingen moet
werpen. Meer links ziet de baas van Doornfontein andere
khaki-lijnen langzaam voortgolven: het is de garde, die
met de Transvalers onder Piet Cronjé zal afrekenen.
„Wij laten den vijand naderen tot op vierhonderd treden," roept de veldkornet, terwijl de forsche gestalte grooter
schijnt te worden, „en dan geven we de Khaki's de laag —
de volle laag ! Denkt er om, vrinden, denkt er om ! Vierhonderd treden ! Onze generaals hebben het zoo afgesproken, en zoo moet het gebeuren !"
Doch die eisch van vierhonderd treden is voor verscheiden Boeren, die nog nooit in het vuur zijn geweest,
toch te machtig.
De vijand is thans tot op duizend meter genaderd, en
slechts met moeite bewaren de Boeren nog hun zelf beheersching ; op negenhonderd meter grijpt een jonge bloed,
die naast den baas van Doornfontein ligt, zenuwachtig
naar den trekker van zijn geweer, en ontvangt van den
ijzeren veldkornet een schallende oorveeg, die hem tot
bezinning brengt, doch op acht honderd meter is er geen
houden meer aan, en langs de geheele Boerenlinie brandt
het Mauservuur los.
Al is het vuur te vroeg geopend, moorddadig is het toch,
en de negende brigade werpt zich tegen den grond, om
door die stormjacht van kogels niet weggevaagd te worden.
Eenige officieren, dappere mannen voorwaar, springen overeind, voorwaarts ! roepend, maar het woord stikt in hun
keel, en zij slaan dood tegen den grond.
De strijd is hier onmiddellijk tot staan gekomen, en de
Engelschen, wier khaki-uniform in de verte met den bruin-
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grijzen grond tot één kleur samensmelt, verroeren zich
niet, om den Boeren geen mikpunt te geven. Maar de
granaten der Boerenartillerie slaan de hooge, overal verspreid liggende mierenhoopen uitéén, en de verontruste
mieren loopen den soldaten als kleine kwelduivels bij
duizenden over het gezicht, over de handen, zonder dat
zij het hart hebben, ze te verjagen.
De zon klimt hooger — de hitte stijgt tot 110 graden
Fahrenheit — en de dorst gloeit den armen soldaten als
een brandend ijzer in de keel. De dorst is niet meer uit
te houden ; sommigen staan in halven waanzin op, en
rennen naar de waterkarren, om dien ondragelijken dorst
te lesschen. Zij drinken en vallen. Zij geven het leven
voor een slok water — het water heeft een hoogen prijs
bij de Modderrivier !
Lord Methuen springt in het zadel, en galoppeert naar
het front.
„Twee veldbatterijen voor !" kommandeert hij, en op
twee duizend meter afstands van de Boerenstellingen —
binnen de vuurlijn der Mausers — haken de twaalf kanonnen af.
Neer, tegen den grond, gaan de steenen huizen van
het gehucht Modderrivier ; neer, tegen den grond, gaan
de eenzame hoeven ; neer, tegen den grond, gaat de
prachtige treurwilg, waaronder Maarten en Daantje gisteren
avond nog zaten. Het noodweer giert, de kanonnen brullen,
de Mausers knetteren, en tusschen het gedonder van den
slag klinkt het pompend geluid van het Boeren-Maxim als
het zware gelui van de doodsklok.
Het is werk el ij k het gelui van de doodsklok, en de
doodsklok luidt over honderden dappere zonen van Engeland: over de officieren het eerst, en dan over hun manschappen. Zoo behoort het, en zoo geschiedt het; zooals
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de officieren hun manschappen zijn voorgegaan in den
strijd, zoo gaan zij hen ook voor in den dood.
Het einde van kolonel Stopford is aangrijpend. Door een
granaatsplinter in de volle borst getroffen, stort hij achterover. Hij richt zich op zijn knieën op, vouwt de handen
en bidt. En biddend sterft hij.
Achter een heuvel wordt de rosachtige baard van Dirk
Venter zichtbaar, die op een half doodgejaagd paard als
rapportganger van generaal Cronjé aan De la Reij den
stand van den strijd op den linkervleugel der Boeren heeft
gerapporteerd.
De baas van Doornfontein houdt hem staande, en met
de hand in die richting wijzend, vraagt hij: „Hoe staat
het daar, maat ?"
„'t Is een banjer harde strijd," zegt Dirk Venter, „maar
daar zullen we 't houden met 's Heeren hulp. Ons BoerenMaxim, op gindsche landtong, heeft meesterlijk werk verricht. In zes schoten kwam het met het kanon, dat de
stormende garde vergezelde, klaar, en met de bedieningsmanschappen meteen. Onze Mausers hebben de garde
weggemaaid, en zij liggen bij hoopen, als havergarven,
op het slagveld. Onze linkervleugel staat als een muur —
God geve, dat uw rechtervleugel even vast moge staan,
veldkornet !"
„Als de vijand geen nieuwe artillerie aanvoert," zegt de
baas van Doornfontein, terwijl hij met de hand den vertrekkenden rapportganger groet, „dan houden wij 't ook !"
En hij is van meening, dat de vijand al lang zijn reserveartillerie in het vuur zou hebben gebracht, indien hij ze
had gehad, want de zon is reeds haar hoogste punt voorbij.
Doch de baas van Doornfontein weet niet, dat lord
Methuen reeds heden morgen om de veldbatterij heeft ge-
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seind, die te Belmont is achtergelaten, en hij weet nog
minder, dat de groote stofwolk, die aan den zuidelijken
horizon oprijst, haar komst aankondigt.
Het is nu drie uur, en majoor Grant komt met de zes
kanonnen uit Belmont in vollen galop op het slagveld aan.
Hij heeft in de brandende hitte een rnarsch van meer
dan acht uren gaans afgelegd, en heeft bij dien geforceerden tocht vier paarden doodgejaagd. Hij rukt onmiddellijk in
de vuurlinie op, en al de batteriten openen nu tegelijk hun
vuur. De hel schijnt losgebroken, en de kleine maar moe
dige Boeren-artillerie, die zooveel uren lang met doodsverachting den ongelijken strijd heeft volgehouden, verstomt.
Over het hooge, gewelfde voorhoofd van den veldkornet
gaat een schaduw, doch het is geen schaduw van vrees,
en hij richt zich recht op, vast en onbewegelijk als de granietblok, waarop hij staat. Hl] ziet, hoe de zes kanonnen
van majoor Grant een ruk voorwaarts maken, en op negen
honderd meter afstands opnieuw het vuur openen.
"Staat burgers," roept hi] met machtige stem, "staat!
En God zal ons helpen!"
Het hagelt kartetsen in de Boerenstellingen, en het
weegeklaag der gewonden gaat op.
"Staat," roept hij nog eens, "staat! Haalt er eerst de
hoogen uit, evenals bij Graspan l"
"Maar de kommandant is voor mij, jongens - denkt
er om I"~ voegt hij er aan toe met grimmigen humor.
En zoo geschiedt het ook. De kommandant van het
kanon, dat recht tegenover Van der Merwe's veldkornetschap staat, tuimelt twee keeren rond als een jonge haan,
wien de kop is afgeslagen, en valt dan ruggelings tegen
den grond.
En ten derden male roept de ijzeren veldkornet met wijdschallende stem: "Staat, burgers, staat! Zij kunnen het
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niet harden ! Zie, zij moeten achteruit — schiet ze, dat
er de haren afstuiven !"
Inderdaad moet de batterij terug; de kanonnen worden
in vliegende vaart weer aangehaakt, en voort jaagt de
batterij naar den Engelschen rechtervleugel, waar de garde
in grooten nood verkeert.
„God zij gedankt," zegt Maarten, die naast zijn vader
staat, „dat gevaar is voorbij !" Maar zijn vader antwoordt
niet, en opnieuw ligt de schaduw op zijn voorhoofd.
„Schort er iets aan ?" vraagt Maarten, en zijn vader
antwoordt met toornige gebaren : „Ja, er schort zeker iets
aan. Daar in het westen is het vuur van onze Vrijstaters
verflauwd — daar staan de burgers van Fauresmith —
verengelschte Afrikaanders — ik vrees, dat zij 't op een
loopen zetten, als wij nog een aanval krijgen !"
„Onder de burgers van Fauresmith ken ik dappere
mannen," zegt Maarten.
„Ik ook," antwoordt zijn vader, „maar lafaards ook —
met de vleet !" en hij stoot met de kolf van zijn geweer
heftig tegen den grond.
Doch hij schijnt zich te vergissen.
De opperbevelhebber, lord Methuen, stelt zich zelf aa n
de spits van een stormkolonne, en zijn onstuimige moed
jaagt hem en zijn dapperen voort tot in het water van
de Modderrivier, maar hij komt er niet doorheen, want
een slagboom van lood en vuur belet den doortocht. Een
kogel treft lord Methuen in de dij, en het opperbevel gaat
over in handen van generaal-majoor Colvile.
„Nu is 't uit !" zegt Maarten, en de glans der overwinning wordt zichtbaar op zijn jong, mannelijk gelaat ;
maar de veldkornet is er nog niet zeker van.
„'t Is een taai ras !" zegt hij — „ze geven 't niet gemakkelijk op !"
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De veldkornet heeft wel gelijk — 't is een taai ras. En
generaal Pole-Carew heeft hetzelfde ontdekt, wat de baas
van Doornfontein heeft bespeurd, namelijk dat in het
westen het vuur der Vrijstaters aanmerkelijk is verflauwd,
en goed betaalde Kaffers vertellen hem, dat in die richting
een dam beide oevers der Modderrivier verbindt.
De grijze veldkornet heeft den veldkijker voor de oogen
gezet, en de schaduw verdiept zich op zijn voorhoofd.
„0 Maarten," roept hij plotseling met schorre, heesche
stem, „daar gaan de Khaki's over den rivierdam — bij
tientallen, bij honderdtallen ! En de onzen vluchten — ze
vluchten bij hoopen -- die lafaards, die ellendelingen! Ik
houd het hier niet langer; ik zal versterkingen zien te
halen ; zorg voor onze stellingen hier !"
En met groote sprongen snelt hij naar de achterhoede,
waar de paarden staan, doch de zorg voor zijn stellingen
heeft hij aan geen onwaardige toevertrouwd.
De Engelschen hebben de schansen der weggeloopen
burgers aan den noordelijken oever in bezit genomen, en
rukken nu met onstuimigheid oostwaarts.
Doch hier staat Maarten van der Merwe ! „Ons leven is in
de hand des Heeren," roept hij, „en zonder Zijn almachtigen
wil valt er geen haar van ons hoofd ; staat dan broeders,
en laat ons strijden als mannen voor vrijheid en recht!"
Hij staat hoog opgericht, ongedekt, zonder vrees of
angst. Had hij geaarzeld, dan hadden zijn burgers het ook
gedaan, en had hij gewankeld, dan waren zij op de vlucht
geslagen.
Maar hij wankelt niet, en hij plant de voeten vast en
stevig op de klip, waarop hij staat. Het vertrouwen op
God in Christus is het harnas, dat hem dekt, en zijn
lichaam is de laatste muur tusschen den zegevierenden
vijand en de Boerenkomrnando's.
P.
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Doch het is een muur van vleesch en bloed.
Maarten schiet zoo snel, dat hij de handen brandt aan
den gloeiend geworden geweerloop, en zijn geweer wegwerpend, neemt hij den Mauser over van een kameraad,
die stervend aan zijn voeten neerzinkt.
Hij wenkt een van zijn dapperste vrienden.
„Mocht ik vallen, dan neemt gij mijn plaats in, Jan !"
Jan de Villiers knikt zwijgend met het hoofd.
En de slag raast voort.
„Zij komen hier niet door dan over onze lijken !" roept
Maarten, en zijn schitterende heldenmoed gordt de anderen.
Neen, de Khaki's komen er niet door; zij deinzen terug,
door Maarten en zijn helden achtervolgd. En nu breekt de
glans der zegepraal door met macht over zijn jong, mannelijk
gelaat, en in het gevoel van den triumf zwaait hij met
zijn geweer, en hij roept : „Met God voor vrijheid en recht !"
Doch op dit oogenblik zegt Jan de Villiers: „Maarten, i k
zie bloed op je buis."
„'t Is niets," meent Maarten, en hij wenkt De Villiers en
de anderen, om den vijand te achtervolgen.
„Is het werkelijk niets ?" vraagt De Villiers met bezorgden blik, en hij antwoordt met een glimlach : „Jaag den
vijand terug, en alles zal recht komen !"
Zoo stormt De Villiers met het veldkornetschap van
Marthinus van der Merwe dan voort, en Maarten blijft
alleen achter.
Hij begint te duizelen, en hij zet zich neder op den
grond. Hij tracht het grijze buis open te rukken, waarop
groote bloedplekken zichtbaar worden, maar zijn sterke
handen worden zwak als van een kind, en de taak is hem
te zwaar. Hij staart naar boven, naar de kleine witte
wolken, die vredig voorbij drijven, en zijn gelaat is zoo
wit geworden als die kleine witte wolken. En ze beginnen
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te dansen voor zijn oogen die kleine witte wolken, en
de heuvels beginnen te dansen, en de bergen, mijlen in
het rond
Het hamert in zijn ooren! Hij hoort de mokerslagen
der kanonschoten ; hij hoort het gelui der doodsklok, doch
die geluiden lossen zich op in het bruischen van een
wilde, opzettende zee, die hem met haar golven dreigt te
overstroomen.
Doch dat geweldig gebruisch vermindert, en de zee
wordt kalm, en glimlachende engelen reiken hem de hand
uit de boot, die hem zal brengen naar den overkant.
En de engelen tokkelen hun gouden harpen, en zij
troosten hem. En hun snarenspel wordt al zachter en
liefelijker, en Maarten wordt moede en hij sluit de oogen,
want hij is slaperig geworden, en hij valt bewusteloos
neer in een plas bloed — zijn eigen warm levensbloed
Daantje had het niet langer kunnen uithouden in het
lager, en hij was op pad gegaan, om Oom Van der Merwe
en Maarten op te zoeken. Hij had een schier onoverwinnelijken afkeer van een slagveld, en het geloei der kanonnen schokte zijn fijn bewerktuigde zenuwen tot in hun
teederste vezels, doch de liefde tot de familie Van der
Merwe was sterker dan de vrees voor den veldslag, en
de mogelijkheid, dat hij hun van dienst kon zijn, overwon
alle bezwaren.
Hij stapte haastig door, en kwam spoedig in het gebied
der verwoestingen. Omgestorte boomen lagen midden over
den weg ; de puinhoopen rookten nog van weggeschoten
huizen, en een paard, links van zijn pad, dat in zijn machtelooze poging, om overeind te komen, met de voorpooten
in zijn opengescheurde ingewanden woelde, keek hem aan
met een blik, waarin zich het zuchten der gansche creatuur,
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verkocht onder de zonde, op hartbrekende wijze weerspiegelde.
Gewonden kwamen hem tegen: een oude boer met een
zware hoofdwond, gedragen op een geweer tusschen twee
sterke zonen in, om wier schouders hij zijn armen had
geslagen ; een jongen van zestien jaar, wiens rechterbeen door een granaatscherf was weggeschoten, en die
met saamgeklemde tanden zelf het paard bereed, dat hem
naar de ambulance moest brengen. Op een wagen lagen
vijf gekwetsten. De hersenen van den ééne lagen bloot ; zijn
oogen waren weggescheurd, en hij balde in woeste krankzinnigheid zijn vuisten. Het waren tooneelen, die den
moedigste een rilling door de leden zouden jagen, en het
arme Daantje riep tot God om sterkte.
Hij spoedde voort ; op geen vijftig pas afstands donderde een lyddietbom uitéén, en hij rook den vergiftigden
damp. Thans kwam hem een voetganger tegen ; hij droeg
den arm in een doek, en behoorde bij het veldkornetschap
van Van der Merwe. Daantje vraagde hem naar den baas
van Doornfontein en naar Maarten, en de voetganger zeide,
dat zij beiden naar zijn beste weten nog ongekwetst waren, doch een volgende burger, die met omwonden hoofd
langzaam op een muildier voorbijreed, zeide op stelligen
toon, dat hij Maarten gewond en verlaten had zien zitten
tegen een klip.
Toen ontstelde Daantje, en hij ontroerde tot in het
diepste van zijn ziel, want hij had reeds gisteravond een
voorgevoel gehad van een zware en vreeselijke ramp.
Hij liep snel voort in de richting, die de laatst aange
sprokene hem had gewezen, en hij zocht naar den grooten
doornstruik, in welks nabijheid de gekwetste den jongen
Maarten had gezien. Maar hij was kortzichtig, en zou den
doornstruik misschien niet hebben ontdekt. indien een
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Kaffer, die over het slagveld ronddwaalde, hem den struik
niet had gewezen, waar hij Maarten vond, in een breeden
plas van bloed.
Daantje sidderde niet ; hij ontroerde niet. De ontroering
had hij zooeven gevoeld, toen hij Maartens verwonding had
vernomen, en nu was hij op het ergste voorbereid. Hij
was er zoo vast van overtuigd, dat hij Maarten zou verliezen, als dat hij de zon daar aan den hemel langzaam
naar het westen zag dalen.
Zoo was Daantje dan kalm, en toch was het een onnatuurlijke kalmte. Hij opende het buis van den bewustebooze, knoopte zijn vest los, en scheurde het hemd over
de borst open. En daar, in de borst, gaapte de wond
Maarten leefde nog, maar het hart klopte zwak, met
ongeregelde tusschenpoozen, als een uurwerk, waarvan
één der fijne raderen door een ruwe aanraking gebroken
is, en Daantje, die om op alle gebeurlijkheden voorbereid
te zijn, eenig linnen had medegebracht, legde zoo goed
als het ging een voorloopig noodverband.
Hij wilde den zwaar gewonde hier niet laten, want de
Engelschen konden komen, en het zou voor Maarten vreeselijk zijn, zoo hij met bewustheid zou sterven te midden
van den vijand. Neen, dat niet! d a t vreeselijke mocht
niet gebeuren — Daantje nam het zware lichaam op, en
droeg het met inspanning van al zijn krachten twintig
pas terug. Maar hij zou neergestort zijn, zoo hij den zwaren last nog één schrede verder had gedragen, en hij
vleide den geliefden vriend neer in de schaduw van een
boom, met het hoofd op zijn knieën.
Het vijandelijk vuur werd echter levendiger, en het joeg
den zwakkeling weer op, en hij torschte opnieuw den
dierbaren last verder. Hij liep al voort ; zijn polsen joegen,
een folterende hoofdpijn scheen zijn hoofd te doen bersten,
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en een brandend-warm gevoel steeg er op naar zijn keelde voorbode van een bloedspuwing. En toch liep hij voort,
want zijn vriend mocht niet sterven te midden van den
vijand. Hij struikelde - hij rees weer op; hij struikelde
opnieuw, en zakte inéén met een luid gekreun.
Doch een Nederlandsche dokter van het Roode Kruis
had uit de verte dit bange treurspel gezien, en snel op
Daantje toerijdend, klom hij van het paard, en onderzocht
den zwaar gewonde.
Voor Daantje was die komst een onmetelijke troost,
en ofschoon hij overtuigd was geweest, dat hij Maarten
zou verliezen, begon hij thans, nu hij het schrandere,
energieke gelaat van den dokter over zijn vriend zag gebogen, weer hoop te scheppen, want vreemd is het menschenhart in zijn hopen en zijn vreezen.
Doch Daantje hoopte, waar niets meer te hopen viel,
en de dokter, die met zijn onderzoek gauw gereed was,
rees hoofdschuddend overeind.
"Zijn er familieleden van hem hier?" vraagde de dokter,
en hij wees op den zwaar gewonde.
"Zijn vader is hier in de buurt, dokter."
"Haal hem! Haal hem dadelijk I" zeide de dokter kortaf,
terwijl hij de lippen van den bewustelooze voorzichtig bevoch
tigde met eenige opwekkende droppels uit zijn veldflesch.
"Is er nog hoop, dokter?" kwam het over Daantje's
bevende lippen.
"Hij heeft een schot door de longen I"
"Hopeloos?" vraagde Daantje met een van angst kloppend hart, en de oogen van den dokter zeiden: ja 1
Daantje rende terug naar het slagveld. Hij zag op dit
oogenblik geen gevaar, en kende geen vrees. Hij rende
recht vooruit, totdat hij midden in het slaggewoel was;
maar de hitte van den strijd was veel verminderd, want
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de vijand was teruggedeinsd, en de baas van Doornfontein
was met versterkingstroepen aangekomen.
Daantje vond den veldkornet midden onder zijn burgers, met bezorgd gelaat naar Maarten vragend. Jan de
Villiers had het hem misschien kunnen zeggen, maar deze
was met een spoedeischend rapport naar generaal Cronjé.
Daantje echter kon het hem zeggen!
Maar neen, Daantje kon het hem niet zeggen ; hij kon de
vreeselijke tijding niet over zijn wit bestorven lippen krijgen.
„Oom, ga mee !" zeide hij ; „ik zal u bij Maarten brengen !" En de baas van Doornfontein ging mee, gewillig
als een kind. Ach, hij voelde, dat er een groot ongeluk
was gebeurd, en hij vergiste zich niet.
Maarten zat met het bovenlijf tegen een door twee
klippen gevormden stompen hoek geleund, toen de baas
van Doornfontein en Daantje bij hem kwamen. Hij was
uit zijn bewusteloosheid ontwaakt, en keek hen met zijn
matte oogen vriendelijk aan, terwijl zich een vredige glimlach plooide om zijn bleeken mond.
„De Heere is goed, Die het vergunt, dat wij nog afscheid mogen nemen van elkander," kwam het fluisterend
over zijn veege lippen.
Een oogenblik zweeg de vader, maar toen kwam het als
een rauwe wanhoopskreet uit zijn ziel: „Ik kan u niet
missen, mijn jongen ; ik kan u niet missen !"
En hij wierp zich in vertwijfeling neer tegen den grond,
bij zijn geliefd kind.
„Toch vader
vaderke !" fluisterde de stervende ; „ik
heb gebeden, dat de Heere u kracht mag geven, om den
slag te dragen !"
„Mijn jongen," schreeuwde de oude man in hartroerende
smart, „mijn lieveling, mijn oogappel !" en hij kuste hem
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in het overstroomend gevoel zijner vaderlijke liefde het
klamme doodzweet van het voorhoofd.
De dokter stond er bij met vochtige oogen, doch dan
sprong hij zwijgend in het zadel, want het werk der barmhartigheid riep hem naar het slagveld.
De glans der avondzon viel op het stervend gelaat van
Maarten van der Merwe, maar de zon ging onder, en de
avondglans verbleekte.
Hij reikte zijn vader de hand, want hij wilde afscheid
nemen. Slechts bij tusschenpoozen werd het kanon- en
geweervuur nog vernomen, doch Maarten vraagde niet
naar den afloop. Zijn brekend oog zag het lichten van den
glorierijken dag, waarin al het kromme zal worden recht
gemaakt, en waarin de harten, die dorsten naar recht en
gerechtigheid, zullen aanschouwen, hoe het onrecht en
het geweld worden verbrijzeld onder den machtigen voet
van den Leeuw uit Juda's stam !
Maarten nam de hand van zijn vader, en drukte ze aan
zijn veege lippen, want hij had zijn vader lief met een
groote en diepe liefde.
Ook Daantje had hij lief. „Jongske," zeide hij, „wij zien
elkander weer in een zalig oord !"
Hij droeg zijn vader op, om Frieda, dat lieve zusterke,
hartelijk te groeten, en zijn testament vatte hij samen in
deze woorden: „Daantje, jongske, groet Tjaart van mij,
en zorg voor hem !"
En nu werd het stil.
En in de schemering van den avond daalden de schaduwen des doods op dat marmerbleek gelaat.
De baas van Doornfontein hield met de ééne hand de
hand van zijn stervend kind, en de andere hand rustte
met de zwaarte van een aambeeld op zijn eigen borst,
opdat hij zijn smart niet uitbulderde in de vier winden
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des hemels. Maar Daantje zat aan de voeten van den
stervende, het door onduldbare pijnen gefolterde hoofd door
de smalle, tengere handen gesteund, en weende.
De schaduwen zonken dieper op dat marmerbleek ge·
laat, doch de stervende sloeg de armen wijd uit, alsof hij
die schaduwen wilde breken, en hij brak ze werkelijk.
Want als een zegezang kwam het over zijn lippen: "Ik
geloof de vergeving der zonden; ik geloof de wederopstanding des vleesches; ik geloof een eeuwig leven P'
En zacht ging Maarten van der Merwe heen. Het visioen
ging in vervulling: engelen brachten hem over naar den
zaligen overkant. Hij was moede geworden en slaperig;
zoo ontsliep hij dan. En de baas van Doornfontein had
zich over hem heen gebukt: over zijn oogappel, over zijn
lieveling, en met brandende oogen staarde hij hem na,
zooals hij wegzonk in de stille diepten des doods ....
Maar toen Maarten gestorven was, brak de smart bij
den zwaar getroffen grijsaard los met angstwekkende
hevigheid. Hij balde de vuisten; hij hief de gespierde
armen omhoog en hij riep: "Ik vloek ti niet, Chamberlain;
Milner, ik vloek ti niet; ik vloek u niet, Rhodes! Maar
bij het lijk van mijn eenigen zoon, dien gij, moordenaren,
in den dood hebt gejaagd, klaag ik ti aan voor de vierschaar van den God mijner vaderen, Die de Rechter is
der gansche aarde! En ik klaag Engeland aan voor die
vierschaar, opdat het rekenschap aflegge van al het onschuldig vergoten bloed van Slachtersnek af tot het onschuldig vergoten bloed van dezen dag toe I"~
Hij hief de brandende oogen naar den donkeren hemel
en hij riep: "Ik vraag om recht - om recht voor het
arme volk van Afrika - om recht - om recht -!" Hij
gilde het uit, hij bulderde het uit met ontzettende kracht,
en de rauwe kreet, waarin het hard geprangde vaderhart
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zich uitschreeuwde, werd weerkaatst door de heuvelen
van Afrika.
Toen werd hij kalmer ; hij haalde den schimmel, dien
Maarten had bereden, en vervoerde zijn kind naar het
lager. Maar er kwamen geruchten, en die geruchten werden bevestigd , dat Cronjé bevel had gegeven, om de
tenten te strijken, daar het leger terug zou trekken op
Magersfontein, en daarom reed de baas van Doornfontein
het lager voorbij, en hield halt, midden in den nacht, in
het eenzame veld.
Hij zette zich neder op den grond, en vleide zijn jongen
naast zich, met het hoofd op zijn knieën.
Maarten scheen te slapen — en was het geen slaap ?
Het was hier stil in het veld. Uit de verte klonk het
rumoer van een opbrekend leger, doch hier was het stil.
En de handen, die zich tot vuisten hadden gebald in schrikwekkenden toorn, gingen thans streelend, liefkoozend over
het gelaat van den doode. En de stroeve, strenge trekken
van dat ijzeren gelaat begonnen te wijken, en die brandende oogen vulden zich met tranen, gelijk de brandende
hemel met verkwikkende wolken, na den heeten, verzengenden dag.
De schimmel stond in de nabijheid van zijn jongen,
dooden meester, en hief nu en dan den grooten, mooien
kop nieuwsgierig op, alsof hij iets wilde vragen aan den
baas van Doornfontein.
Maar de baas van Doornfontein zeide niets, en lief koosde
zijn kind. En door het geboomte ruischte de nachtwind,
en aan den hemel blonken de sterren. En op eenigen
afstand zat Daantje, en hij tokkelde zijn kleine harp en
hief zijn klaagzang aan :
Ras staat de dood aan onze zij,
En bluscht het licht des levens ;
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Snel breekt de kring der blijde rei,
En jeugd en schoonheid tevens I
Op 't kloppend hart legt hij de band
't Wordt stil en klopt niet weder;
Koud vaart zijn adem over 't land,
En slaat ze, halm en ceder I
Stil gaat hij, met onhoorbren tred,
Die met geen tranen rekent;
De blanke sikkel is gewet,
En d' offers zijn geteekend I
De zon ze lacht, de bloem ze prijkt Gauw is de zon verdwenen,
En over 't stervend bloemke strijkt
De nachtwind klagend henen I

HOOFDSTUK XII.

Op den witten schimmel is Maarten van der Merwe
naar het oorlogsveld gereden, en op den witten schimmel
is hij thuisgekomen. En in den koelen morgen, terwijl de
zon met gej.uich is opgeklommen aan den blauwen hemel,
en de dauw heeft geschitterd op de bloemen van den
Vrijstaat, en al de vogels hebben gezongen, is Maarten
van der Merwe begraven op het kleine familiekerkhof : bij
zijn moeder en broeders en zusters. En boven het geopende graf hebben twaalf jonge wapenbroeders van den
gesneuvelde een eeresalvo afgevuurd, omdat hij is gevallen
voor vrijheid en recht, en de moedige knal is honderd..
voudig weerkaatst door de heuvelen van den Vrijstaat.
En een oude Voortrekker heeft het woord genomen, en
hij heeft een stichtelijk en hartelijk woord gesproken naar
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aanleiding van dezen tekst: „Die met tranen zaaien, zullen
met gejuich maaien."
Daarmede was de begrafenisplechtigheid afgeloopen, en
de baas van Doornfontein is weer naar het oorlogsveld
gegaan, en hij heeft Daantje achtergelaten bij de ' diep, diep
bedroefde Frieda. En twee nachten later is er een jonge
ruiter gekomen op Doornfontein, die zoo hard gereden
had, dat zijn pony het zweet van de flanken vloog, maar
de honden sloegen niet aan, want zij kenden den jongen
ruiter, en hij ging naar den paardenstal en riep: „Kato !"
En de Basuto-Kaffer is snel opgestaan, en naar den
jongen ruiter gegaan, en heeft gezegd op verrasten, blijden
toon : „Zijt gij het, klein-baas ?"
En hij bracht den jongen ruiter bij het graf van Maarten
van der Merwe, en toen zeide de ruiter: „Ga nu maar
slapen, Kato, en groet morgen mijn zuster en Daantje
van mij!"
En zoo is de jonge ruiter alleen bij het graf gebleven,
en hij heeft bitter geschreid om zijn broeder Maarten. Maar
het meest heeft hij geschreid, omdat hij den drempel van
het ouderlijk huis niet mocht overschrijden, en omdat hij
de smart niet deelen mocht met zijn vader en zijn zuster.
Want hij was immers een geschandvlekte, een verrader,
een eerlooze in het oog van zijn vader, en hij snikte ze
uit, zijn jonge, diepe smart, bij het versche graf van zijn
broeder Maarten !
En den volgenden morgen heeft de Basuto-Kaffer verteld aan Frieda, dat de klein-baas er geweest is, en dat hij
ruim een uur heeft vertoefd bij het graf van den jongen
meester. Hij weet het zeker, want hij, Kato, had zich
schuil gehouden achter een perzikenboom, en hij heeft
den klein-baas hooren zuchten en schreien, dat het een
harden klipsteen had moeten vermurwen.
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En Kato heeft Frieda dan aangekeken met zijn groote,
zwarte oogen, en hij heeft gevraagd met de droefheid,
waarvan ztjn hart vol was: "Is er dan niets aan te doen?
De klein-baas is toch geen bastaard?" en Frieda heeft
niet geweten, wat zij moest zeggen.
Daantje was bij dit onderhoud tegenwoordig, en had
meer kunnen zeggen, maar hij zweeg, en had grooten
haast. IIij liet ztjn muildier zadelen, en reed in de richting
van Klippoort, waar de moeder van Jasper Looden woonde.
De jonge Hottentot Lappie was weggevlucht van Doornfontein, en nu schaapwachter op Klippoort. Deze vlucht
was voor Daantje een lichtpunt geweest in den donkeren
nacht, en hij volgde dit spoor met de hardnekkigheid van
een gedresseerden jachthond.
't Is waar, hij had Lappie reeds verscheiden malen gesproken, sedert de jonge Hottentot van Doornfontein was
gevlucht, zonder iets bijzonders te ontdekken, maar het
was opvallend, hoe die kleine, listige oogen Daantje s blik
telkens schuw hadden ontweken.
Juist dat ontwijken versterkte Daantje in het vermoeden,
dat er iets te bemantelen viel, en hij werd er in bevestigd
door een mededeeling van een anderen Hottentot, die hem
vertelde, dat Lappie had gepocht op zijn goudstukken, die
hij in het veld had begraven.
Daantje wist van Kato, waar Lappie te vinden was, en
hij vond hem dan ook in het open veld, bij de schapen
van de weduwe Looden. Hij lag in de schaduw van een
struik, en voelde naar zijn rug, want Jasper Looden was
gisteren op verlof thuis gekomen, en had hem onbarmhartig
gegeeseld. De jonge Looden meende er reden voor te hebben, want zijn moeder miste een zilveren vork en een
zilveren lepel, en de omstandigheden, waaronder de diefstal had plaats gehad, wezen den jongen Hottentot als
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den dader aan. En toch was de diefachtige jongen aan
deze daad onschuldig, en was hij het slachtoffer geworden
van een gemeenen trek van een Kaffer, die reeds tien
jaren op Klippoort had gediend, en niet dulden kon, dat
de pas gekomen jonge Hottentot werd voorgetrokken. Zoo
had die Kaffer dan gemeend, het nuttige aan het aangename te moeten verbinden, door dat zilveren tafelgereedschap te annexeeren, en de verdenking van den diefstal
op den jongen Hottentot te leiden, Lappie had zoodoende
onverdiend een harde tuchtiging opgeloopen, en zijn hart
was vol wraakzucht, toen Daantje hem ontmoette.
Daantje merkte oogenblikkelijk, dat achter die zwarte
huid een buitengewone gemoedsstemming heerschte, en
zich naast hem nederzettend, haalde hij een kleine, fonkelnieuwe, houten pijp uit zijn zak.
„Kijk, ik heb een pijp gekregen, Lappie, en ik rook niet —
dat is nu banjer erg."
Lappie keek met begeerige oogen naar de pijp, en het
aanstaande meesterke legde ze naast zich, vlak in 't gezicht van Lappie.
„De oude Wildries begrijpt niet, waarom jij bent weggevlucht, Lappie ; hij en Saremie zijn banjer bedroefd,
Lappie !"
„Ik was een domme papegaai, om dat te doen," zeide
Lappie, en hij steunde, want de rug deed hem zeer.
„Wie heeft jou zoo vreeselijk gegeeseld, Lappie ?" vraagde
Daantje, met ongehuicheld medelijden de schapevacht op
zijde schuivend, die Lappie's naakten rug bedekte, zoodat
de roode, opgezette striemen zichtbaar werden.
„Dat heeft de jonge baas van Klippoort gedaan," zeide
Lappie, met een wraakzuchtigen trek in zijn hoekig gelaat.
„'t Is niet mooi," meende Daantje bedaard, „want gij
hebt hem toch trouw geholpen."
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Lappie keek den spreker even aan met zijn sluwe, listige
oogen, maar zeide geen woord.
„Als gij mij alles vertelt, wat gij voor baas Looden hebt
gedaan, dan krijgt ge de pijp -- ze is fonkelnieuw, Lappie ;
het beslag blinkt als zilver !"
Het jonge hart van den Hottentot sloeg van onstuimige
begeerte tegen de zwarte huid, terwijl zijn oogen fonkelden van wraakzucht. Maar de angst voor de straf van
den harden meester was sterker dan de begeerte en de
wraakzucht, en de vrees sloot zijn reeds geopenden mond.
Het aanstaande meesterke beefde van het hoofd tot de
voeten van inwendige ontroering, want het groote geheim,
dat den vrede van Doornfontein verwoestte, stond op het
punt, aan hem ontsluierd te worden. En dat zonder moeite,
als van zelf, nu de onzichtbare machten van wraakzucht
en begeerte aan zijn zijde stonden. De jonge Hottentot
had eigenlijk nog geen woord gezegd, dat Daantje in zijn
vermoeden kon versterken, maar hij las het op dat onregelmatig, beenig gelaat.
Een vreeselijke angst greep het aanstaande meesterke
plotseling aan. Jasper was gisteren thuis gekomen ; hij
had in zijn razende drift den jongen Hottentot bloedig gegeeseld, maar het was te verwachten, dat hij, nu hij was
uitgeslapen, geduchte spijt zou hebben over zijn dommen
streek. Hij zou in de vrees, dat Lappie weer terug zou
vluchten naar Doornfontein en in zijn wraakzucht alles
verklappen, zich haasten, om alles weer in orde te maken,
dat wil zeggen, hij zou in het ergste geval er niet voor
terugdeinzen, om Lappie te vermoorden, evenals hij den
Kaffer in Bechuanaland had vermoord.
Daantje nam zijn veldkijker.
„Waar kijkt de klein-baas na ?" vraagde de jonge Hottentot nieuwsgierig.
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„Ik kijk naar jouw schapen," antwoordde Daantje, maar
de veldkijker begon te beven in zijn zwakke handen, want
hij had behalve die schapen in de wijde verte nog iets
anders gezien, namelijk Jasper Looden.
Hij rees op.
„Ik zal je wat zeggen, Lappie. Als jouw nieuwe baas
je ziet, terwijl je hier in de schaduw ligt van een struik,
krijg je een nieuw pak slaag of iets dat veel erger is.
En toch heeft hij banjer veel verplichting aan jou, Lappie,
want jij hebt voor hem de papieren gestolen uit de kast
van den ou-baas van Doornfontein, en jij hebt den kleinbaas een brief uit den zak gehaald, toen hij sliep. Dat
heb jij gedaan, Lappie — spreek het eens tegen als ge
durft !"
Hij zeide dit met krachtige stem, en keek daarbij met
een doordringenden blik Lappie aan, die van schrik opvloog en riep: „Klein-baas, klein-baas, hoe weet je dat?"
„Dat raakt je niet," meende Daantje met ongewone
kordaatheid ; „maar spreek het eens tegen, als ge durft !"
Lappie keek Daantje aan met zijn kleine, listige oogen,
waarin angst, wraakzucht en begeerte om den voorrang
streden, doch gaf geen antwoord.
„Als je nou alles eerlijk opbiecht aan den ou-baas van
Doornfontein, dan krijg je geen straf, en hij zal genade
voor recht laten gaan. Jij krijgt dan meteen deze pijp, en
een half pond tabak er bij — wat wil je nou ?"
„Als de jonge baas Looden het gewaar wordt —"
„Ik zal je in veiligheid brengen, Lappie — spring op
mijn muildier !"
„Maar klein-baas !" zeide Lappie met ongehuichelde verbazing, waarop Daantje beslist en dringend antwoordde :
„Het moet — vooruit !"
Lappie sprong op het muildier, maar de angst voor baas
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Looden pakte hem opnieuw, en hij liet er zich weer afglijden.
Daantje echter stond op gloeiende kolen, en zijn eigen
angst dreef hem tot een daad, die hij anders nooit had
aangedurfd. Hij wist, dat er een revolver zat in den holster
van het zadel, en haar nemend, richtte zijn bevende hand
de revolver op den jongen Hottentot.
Was het nu de vrees voor de revolver, of het ingeboren ontzag van de zwarte huid voor de witte huid —
om 't even, Lappie gehoorzaamde, en beiden zaten binnen
weinige oogenblikken op het geduldige vlugge muildier.
Hoe verder zij zich verwijderden van Klippoort, hoe
moediger Lappie nu werd. „De pijp, klein-baas," zeide hij,
„waar is de pijp ?"
Daantje haalde de pijp uit den zak.
„Jij erkent immers, dat jij de papieren uit de oude kast
hebt gestolen voor Jasper Looden?" vraagde Daantje, en
Lappie antwoordde: „Ja!" terwijl zijn vuile handen zich begeerig uitstrekten naar de pijp. „En jij erkent immers, dat jij
dien brief uit den zak van den jongen Tjaart hebt gehaald
voor Jasper Looden ?" en Lappie antwoordde: „Ja!" terwijl
zijn vuile handen met een juichkreet de pijp grepen.
Toen zette het aanstaande meesterke zich rechtop in
het zadel als een overwinnaar, en het geduldige muildier
draafde wakker voort in de richting van Doornfontein.
Frieda stond met droevige oogen op de stoep van het
huis, toen het dier met zijn zonderlinge vracht kwam
aanrijden, en zij zag met verwondering naar het aanstaande meesterke, op wiens gelaat zich een mengeling
van onrust en triumf weerspiegelde.
„Wat is het toch, Daantje," zeide ze
„wat is het
toch ?" en opgewonden antwoordde hij: „Ik heb het spoor
gevonden, Frieda, ik heb het spoor gevonden !" en weg
holde hij naar den stal, terwijl hij geen half uur later
P.
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reeds met den jongen Hottentot, die zat te dampen als.
een Zwitser en met den Basuto Kaffer Kato in een Kaapsche kar naar het. oorlogsveld reed.
Frieda werd niet alles gewaar van Daantje, maar zooveel begreep zij toch, dat er groote dingen op til warent
en in die vriendelijke oogen, die zooveel tranen hadden geschreid om Tjaart en om Maarten, kwam een blijder glans.
Een uur nadat het gezelschap was vertrokken, verscheen
de jonge Jasper Looden. Bij zag er tegen zijn gewoonte
gejaagd en zenuwachtig uit, en hij reed regelrecht naar
de Kafferhutten, waar hij den ouden Wildries vond, dielang uitgestrekt lag in het mulle zand.
"Waar is je zoon?" vraagde htj op heftigen toon; "waar
is Lappie heengereden?"
"Lappie ?" zeide de oude Wildries, en hij hief het ruige,
behaarde gezicht op.
"Ja, Lappie!" zeide Jasper nog eens. "HU is er met
dien gebochelde van door I Spreek op, leelijk mormel I"
De Hottentot stond op, en wees filet den langen, mageren arm naar het zuiden.
"In die richting is hij gereden, baassie I"
"Wee je gebeente, als je liegt," zeide Looden dreigend,
en hij joeg op zijn paard naar het zuiden.
Maar het was de verkeerde richting, want de Kaapsche
kar was naar het westen gereden, en Ou Wildries had
met opzet de onwaarheid gesproken.
"Ou Wildries I" riep Saremie vol angst, "hij zal jou in
den tronk laten stoppen, als hij je leugen ontdekt, en gij
krijgt er vijfentwintig met de kats I"~
"Zwijg," zeide Ou Wildries met waardigheid, terwijl hij
zijn vrouw een oorveeg gaf, en hij legde zich weer lang
uit in het zand, maar nu op den anderen kant.
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HOOFDSTUK XIII.

Het veldkornetschap van Sarel Bodenheim had zich bij
den dreigend en aanval der Engelschen reeds eenige dagen
geleden bij Magersfontein vereenigd met de kommando's
onder de generaals Piet Cronjé en Koos de la Rel], en
zoo gauw als de dienst het veroorloofde, spoedde hij zich
naar zijn ouden vriend Marthinus van der Merwe, om hem
in de eerste plaats zijn hartelijke deelneming te betuigen
met het verlies van zijn oudsten zoon, en hem in de
tweede plaats te verzoenen met z\jn jongsten zoon.
Voor de betuigde deelneming sprak de baas van Doornfontein zijn dank uit, doch toen de oude Bodenheim op
zijn gewone ongegeneerde manier het tweede punt ging
bespreken, rees de baas van Doornfontein met een heftige
beweging van zijn veldstoel op, en zeide, dat hij slechts
éénen zoon had gehad, namelijk Maarten, die bij Modderrivier was gevallen. Maar de oude Sare} werd bij deze
heftige uitbarsting ook warm, want hij had een driftige
natuur, en hij sprong van de gehavende wagenkist op,
die bij den ingang stond van de tent, en hij bulderde:
"Ik heb je dit te zeggen, Van der Merwe, dat gij een
dwarskop bent!"
"Waarom?" vraagde Van der Merwe, en er kwam een
dreigende rimpel tusschen zijn oogen, maar de oude Bodenheim stoorde er zich weinig aan. Hij stootte met zijn
doornstok tegen den grond, en er kwam een toornige
flikkering in het ongebluschte licht van zijn rechteroog,
toen hij zeide: "Omdat gij eerder uw eigen vleesch en
bloed verloochent dan UV\? starren zin, baas van Doornfontein 1"
"Gij durft veel te zeggen - in mijn tent 1" zeide Mar-
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thinus van der Merwe, terwijl hij een stap voorwaarts
deed, en oprees tot zijn volle lengte.
„Zou ik voor jou mijn mond houden?" riep Sarel Eénoog,
„voor jou ? Mijn geheel veldkornetschap is trotsch op den
jongen Tjaart, en als hij een fout heeft begaan, dan heeft
hij ze uitgewischt met khaki-bloed !"
Hij stootte luid en heftig met zijn doornstok tegen den
harden grond van den tentvloer, terwijl hij voortging: „Ik
ben om jouw jongen hier gekomen, want het wurmt mij
om hem, dat hij door jou een bastaard is gescholden. Maar
m ij is hij geen bastaard, baas Van der Merwe! Alle
menschen — hij is mij geen bastaard! En als wij met
Gods hulp nog eens de verflakste Rooies van onzen vaderlandschen grond hebben gegeeseld, en Tjaart is ouder geworden, en gaat aan trouwen denken — enfin, ze zeggen,
dat ik de rijkste schapenboer ben twintig uren in den
omtrek, maar die rijke schapenboer wil hem later graag
zijn Anna geven, als ze zinnigheid in elkander hebben, al
wordt hij ook door den baas van Doornfontein een bastaard genoemd! Want de baas van Doornfontein is een
harde stijfkop geweest zijn leven lang, en als een stijfkop zal hij de kist ingaan !"
Dan keerde hij zich om, zonder te groeten, en de baas
van Doornfontein kon hooren, hoe het gestoot van den doornstok tegen den harden grond langzaam wegstierf in de verte.
't Was vreemd, en hij verwonderde er zich zelf over,
dat hij den brutalen Eénoog niet bij den arm had genomen, en de tent uitgezet. Ja, nog meer: hij betrapte er
zich op, dat in de kwetsende taal van den baas van Elandspoorts iets had gelegen, dat hem ondanks alles als een
zoete melodie in de ooren had geklonken. Doch het was
ook niets dan een melodie, die het oor voor een oogenblik streelt en dan verruischt. En met de stoerheid van
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den ouden Romein, die zonder de wimpers te bewegen,
zijn eigen bloed verloochende voor het vaderland, riep hij
uit: „En toch een verrader !"
Jasper Looden had te laat bemerkt, dat Ou-Wildries
hem om den tuin had geleid, en hij kwam een halven
dag na Daantje's gezelschap in de Boerenlagers bij Magersfontein aan.
Daantje was niet naar den baas van Doornfontein gegaan,
had hem nog minder verteld van de groote ontdekkingen,
die hij had gedaan, maar had zich met den jongen Hottentot onmiddellijk gewend naar het lager van het veldkornetschap van Bodenheim, welks aankomst te Magersfontein hem door een gewonden burger onderweg was
medegedeeld, en Oom Eénoog had de breede handen gewreven van plezier, toen hij begreep, hoe de vork in den
steel stak. Jasper Looden had het dan ook aan niemand
dan aan den ouden Bodenheim te danken, dat al de
moeite, die hij deed, om Lappie te spreken, vruchteloos
was, want Oom Eénoog had den jongen Lappie opgesloten in een bouwvallig en door de bewoners verlaten
huis in de buurt, waar de jonge Hottentot alles genoot
behalve de vrijheid. En Lappie had begrepen, dat dit een
noodzakelijke maatregel was, om niet in de handen te
vallen van baas Looden, voor wien hij zoo bang was als
voor den dood, en hij schikte zich in de gevangenschap,
die trouwens toch hoogstens een paar dagen zou duren,
en rookte zijn mooie fonkelnieuwe pijp.
Gelukte het Jasper Looden niet, om den jongen Hottentot
te ontmoeten, een andere ontmoeting, die hij eveneens
had gewenscht, kwam als van zelve. Want toen hij den
tweeden dag na zijn aankomst — het was een gloeiend
heete voormiddag — in de schaduw van een der kopjes
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van Magersfontein op de loer lag, of hij Lappie niet kon
ontdekken, reed de jonge Tjaart van der Merwe, die van
een verkenningstocht was teruggekeerd, hem op korten afstand voorbij.
Loodens gelaat verhelderde, toen hij den vroegeren
kameraad ontdekte, en goed begrijpend, van welk een onberekenbaar gewicht deze jongen, die steeds als was in
zijn handen was geweest, hem bij mogelijke verwikkelingen in de toekomst zou kunnen zijn, riep hij op monteren,
vriendelijken toon: "Hé - Tjaart - zie je me niet?"
De jonge Vrijstater hoorde onmiddellijk aan de stem,
wie het was, en ofschoon zijn door de zon gebronsd gelaat een tint bleeker werd, zeide hij op bedaarden toon:
"Zoo - ben jij daar ?"
Hij wendde zijn zwarte pony, reed langzaam op Jasper
Looden af en stapte uit het zadel.
Jasper kwam hem tegemoet, en reikte hem de hand,
maar de jonge Tjaart scheen die hand niet te zien, en
zette zich neder op een klipsteen, bij Jasper Looden.
"Ben jij nog altijd boos op mij?" vraagde Jasper, terwijl
hij Tjaart een sigaar, een zeldzaam weeldeartikel in het
lager, aanbood.
"Ik rook niet," zeide Tjaart, en dat was het eenige
antwoord.
"Ik wel," meende Jasper, en hij haalde een sigarenpijpje
uit zijn buis, maar het gleed tusschen zijn vingers door,
en viel vlak voor Tjaarts voeten neer.
"Toe, raap het even op!" zeide Jasper, maar Tjaart
keek hem aan met zijn bruine oogen en zeide kortaf:
"Doe 't zelf!"
Looden keek den spreker verrast en verwonderd aan hij voelde, dat zijn meerderheid aan het wankelen raakte.
"Ik denk, dat jij nog erg kwaad bent, Tjaart l"
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„Laat dat rusten, Jasper — jij hebt mij geroepen —
wat wil je? Spreek kort en duidelijk, want mijn tijd is
kostbaar !"
Neen, dat was niet de taal van den jongen, die ontzag
gevoelde voor zijn meerdere het was de zelf bewuste
taal van den tot man gerijpten knaap.
Tjaart was opgestaan, maar Jasper legde de hand op
zijn schouder en zeide : „Ga zitten, en ik zal 't u zeggen !"
De jonge Tjaart ging inderdaad weer zitten.
„Ik heb de beide door u geteekende contracten in mijn
zak; ik zal ze je overhandigen, mits gij mij den jongen
Hottentot uitlevert, die van mijn hoeve is weggeloopen,
de dagdief, en hier ergers in de lagers verscholen is."
Tjaart antwoordde niet dadelijk, en de grauwe oogen
van Jasper Looden rustten op den jongen Vrijstater. Doch
zij hadden hun hypnotiseerende kracht verloren, en gleden
machteloos af op dat krachtig, stalen voorhoofd.
„Wat wilt jij met hem doen?"
„Dat zal ik weten, Tjaart!"
„Wil jij hem misschien vermoorden?"
„Tjaart!" schreeuwde Jasper, en hij sprong overeind.
„'t Zou je eerste moord niet zijn !" zeide Tjaart met
harde stem, en hij sprong eveneens overeind.
Een oogenblik staarde Looden den jongen Vrijstater aan
met wijd opgesperde oogen, doch dan herwon hij zijn
zelf beheersching.
Hij voelde, dat deze jongen hem was ontgroeid, en dat
zijn overwicht gebroken was. Maar er bestond nog een
andere macht, en hij rukte het geweer van den schouder.
De jonge Tjaart echter was dicht voor hem getreden, zoodat
hij geen ruimte had, om het geweer te richten, en terwijl hij
zelf de revolver uit den leeren koker trok, werd die onverbiddelijke voor niets terugdeinzende trek op zijn stalen
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voorhoofd zichtbaar, die den Engelschen officier bij Kastanjehoogte had doen sidderen, en hij riep: „Laat vallen je geweer, of ik schiet je neer als een hond !"
Looden begreep, dat dit geen ijdele bedreiging was; hij
voelde den kouden loop van de revolver op zijn voorhoofd,
en het geweer viel tegen den grond.
Was Jasper Looden inderdaad van plan geweest, om
den jongen Tjaart te vermoorden ? 't Is mogelijk, maar t
is niet waarschijnlijk ; het aannemelijkste is, dat hij door
een bedreiging zijn verloren overwicht op Tjaart trachtte
te herwinnen.
In de verte werden thans twee jonge burgers zichtbaar,
kerels als boomen : het waren zonen van veldkornet Bodenheim. Tjaart zette het seinfluitje aan den mond, en zij
kwamen spoedig nader.
„Ik denk, dat ik me wel verwijderen kan," meende
Looden met verbeten woede.
„Neen, wacht nog even," zeide Tjaart, en de revolver
schitterde onheilspellend in het felle zonlicht.
De stevige zonen van Bodenheim waren nu aangekomen.
„Dat is hij nu !" zeide Tjaart, met den vinger op Jasper
wijzend.
Zoo, is dat de landverrader !" zeide Flip met grenzenlooze
verachting.
„Ik ben een vrije burger van den Vrijstaat, en ik laat
me niet beleedigen," riep Jasper, en hij brieschte van
woede, maar Koos hield hem de vuist onder den neus en
zeide bedaard : „Verraders moeten hun mond houden, waar
vrije burgers spreken !"
» Geef op de twee contracten !" zeide Tjaart.
„In der eeuwigheid niet !" brulde Looden, waarin Koos
aanleiding vond, hem een klinkenden oorveeg te geven tot
ontlasting van zijn eigen consciëntie, want Koos Boden-
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heim was een der laatsten geweest, die een verdenking
op den jongen Tjaart had gehouden.
Het was voor Looden een hopelooze zaak, en toen
Tjaart zijn buis openrukte, en er inderdaad de twee gewichtige documenten uit te voorschijn haalde, terwijl de
beide andere jonge Vrijstaters de handen van den weerbarstige als tusschen ijzeren schroeven vasthielden, toen
rilde hij van machtelooze woede.
"Hoor hem op zijn tanden knersen!" zeide Flip, en men
kon werkelijk zijn tanden op elkander hooren knersen als
molensteenen.
Plotseling echter richtte hij zich op, en de hand uitstrekkend naar den jongen Tjaart, zeide hij tot de anderen:
"Ik begrijp, dat deze doortrapte fielt mij heeft gebrandmerkt als een landverrader, maar h ij is de verrader, en
die twee stukken, die hij daar van mij rooft, zijn door
hem geteekende contracten, waarin hij zich tegenover den
Engelsehen inlichtingendienst verbindt tot alle mogelijke
verraders werk tegen een salaris van dertig pond per
maand. Leest ze, en gij kunt u overtuigen!"
Flip en Koos keken den jongen Tjaart aan met een
blik, waarin werkelijk een zekere beklemdheid lag, maar
ofschoon zijn wangen waren verbleekt, zeide hij met
groote zelfbeheersching: "Over deze contracten zal nog
heden het ware licht opgaan; hier Koos, neem gij ze in
uw bewaring! En bewaakt dezen eerlooze, totdat gij geroepen wordt! Ik rijd spoorslag naar uw vader, die vrederechter is, en deze zal beslissen, wie de verrader is!"
Het is nu laat in den namiddag geworden, en wij bevinden ons in het kale, ongezellige vertrek van het bouwvallige huis, waar Lappie een t~idelijk onderkomen heeft
gevonden.
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Er staan eenige veldstoeltjes en enkele ongeschaafde
houten kisten, die voor banken kunnen dienen. Er is geen
zoldering in het vertrek, en door het hard gehavende
rieten dak schemert de blauwe hemel.
Veldkornet Bodenheim leidt in zijn hoedanigheid van
vrederechter deze vergadering. Voor hem staat een groote,
omgestulpte kist, die als tafel dienst doet, en bij gebrek
aan een hamer ligt de stevige doornstok dwars over de kist.
De baas van Doornfontein is er ook, maar het is niet
gemakkelijk gegaan, om hem hier te krijgen, want zijn
eerste woord is geweest: „Wat zal die komedie ?" Maar
het heeft prachtig getroffen, dat Frieda gisteravond in het
lager is aangekomen, want wat geen ander had vermocht,
heeft de kleine klaargespeeld, en zoo zit de baas van
Doornfontein dan links van den vrederechter, met over
elkander geslagen armen, in somber zwijgen.
De jonge Tjaart zit rechts van den vrederechter, recht
tegenover zijn vader, en den gelaatkundige valt de onmiskenbare gelijkenis tusschen vader en zoon onmiddellijk
in het oog.
Doch in niets spreekt die gelijkenis sterker dan in beider
voorhoofd, waarop als met leesbare letters een onwankelbare vastberadenheid staat geschreven. Doch in de oogen
is er een groot verschil, want terwijl de grijze oogen van
den ouden Voortrekker koel en koud op de vergadering
rusten, klaagt in de bruine oogen van den jongen Tjaart
het heimwee naar het verloren vaderhart.
Het aanstaande meesterke zit op een veldstoel. Zijn
wangen zijn nog bleeker dan die van den jongen Tjaart,
en zijn oogen hebben roode randen: het gevolg van doorwaakte nachten. Maar hij zit zoo recht als een kaars op
zijn veldstoel, evenals op dien gedenkwaardigen, kort geleden voormiddag op zijn muildier, toen de jonge Hottentot
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zich den dader van den diefstal noemde. En over zijn
bleek gelaat gaat het voorgevoel der overwinning, en uit
die donkere, diep in hun kassen teruggedrongen oogen
springt de glans der naderende zegepraal.
Frieda, die achter hem zit, schijnt er niet zoo zeker
van. Zij zit daar met gevouwen handen: een stille, onbe
wegelijke getuige van een tooneel, dat over den vrede van
Doornfontein beslissen zal.
Lappie maakt in zijn ruwe schapevacht een vreemde
vertooning onder dit gezelschap, en zijn kleine, listige
oogen, die de strakke, ernstige gezichten opnemen, zoeken
reeds naar een uitweg, als het hem te benauwd mocht
worden in het vertrek. Maar er is geen uitweg dan door
het rieten dak, waardoor de blauwe hemel schemert, en
de jonge Hottentot kruipt met schuwe blikken weg in
een leege kist, in den donkersten hoek van het vertrek.
„Waar blijft de jonge Looden toch?" vraagt Sarel Bodenheim, en er klinkt een zekere ongerustheid door zijn
stem, die de jonge Van der Merwe eveneens voelt opkomen. Maar op dit oogenblik worden luide stemmen gehoord, en met eenige onstuimigheid wordt Jasper Looden
in de bouwvallige gerechtszaal gedrongen.
Met het vlugge bevattings vermogen, hem eigen, heeft
Jasper onmiddellijk begrepen, wat deze bijeenkomst bedoelt, en hij wendt zich, om weer de deur te bereiken. Maar
de reus Koos Bodenheim plant er zijn woestijnvoeten voor
en zegt bedaard: „Wacht even !"
Zoo zit er dan niets anders op dan even te wachten,
en Looden schikt zich in het onvermijdelijke. Maar van
den hem geboden veldstoel maakt hij geen gebruik, en
terwijl zijn grauwe oogen langzaam en speurend over de
vergadering gaan, rusten zij een oogenblik vol giftigen
haat op Daantje Bijter.
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Maar die haat zal het aanstaande meesterke geen kwaad
doen, want het is een machtelooze haat.
Sarel Bodenheim slaat met den doornstok op de omgestulpte kist, en roept met vaste, krachtige stem : „Wij
zullen beginnen — Lappie, kom te voorschijn !"
Looden is onthutst, want hij heeft den jongen Hottentot
nog niet gezien, en Lappie springt als een schuwe kat
uit zijn schuilhoek te voorschijn.
„Spreek de waarheid," zegt de voorzitter, „en niets dan
de waarheid! Want ik heb een oog, dat Hottentotten
knepen kan ontdekken," en Lappie kan in zijn bijgeloovige
vrees inderdaad een rilling niet onderdrukken, nu zijn
listige blik voor een oogenblik staart in het klare, heldere
oog van zijn rechter.
„Nu vraag ik je: Hebt gij ten behoeve van Jasper
Looden den dienstbrief uit den zak van den klein baas
Tjaart van der Merwe gehaald of niet ?"
„Ja baassie."
Het zijn twee korte woordjes, maar de baas van Doornfontein heeft een gevoel, alsof de bliksem naast hem
inslaat. Hij rukt de armen met macht uiteen, om ze weer
krampachtig over elkander te sluiten.
„En heb jij ter wille van Jasper Looden de papieren
gestolen uit de kast van den ou-baas van Doornfontein ?"
„Ja baassie !"
Het zijn twee korte woordjes, op schuwen, angstigen,
bijna fluisterenden toon gesproken, maar zij weerklinken
met de kracht van een lievigen donderslag in de ziel van
den baas van Doornfontein. Hij springt in de heftigste
gemoedsbeweging overeind, is in vier stappen bij Jasper
Looden, en roept met vlammende oogen: „Judas, Judas
van mijn arm kind !"
Maar de doornstok van den voorzitter valt zwaar en
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bevelend op de houten kist, en de baas van Doornfontein
zet zich weer neder.
„Waarom deedt gij die goddelooze diefstallen, Lappie?"
„Omdat —" maar Lappie komt niet verder, want hij
merkt, hoe de grauwe oogen van den jongen Looden dreigend en onheilspellend op hem rusten, en de reeds geopende
lippen sluiten zich.
„Denk om de tronk en de vijfentwintig met de
kats !" roept de voorzitter, en de gesloten lippen openen
zich weer.
En nu vertelt hij, eerst met horten en stooten, wat hij
weet, en daar de voorzitter hem goedkeurend toeknikt, en
de anderen zijn verhaal in ademlooze spanning volgen,
begint Lappie zich een schepsel van groot gewicht te voelen, ja de kat, waar eigenlijk de bel aanhangt, en hij vertelt alles, wat hij weet, met prijzenswaardige breedvoerigheid. Hij vertelt, hoe hij bij de schapen de wacht houdend,
had gezien, hoe de klein-baas van het paard was gestapt,
en hij was naar hem toegeslopen, had den dienstbrief uit
zijn zak gehaald, lang voordat de klein-baas was wakker
geworden, en had den brief onder een doornstruik begraven. Later had hij den brief overhandigd aan den jongen
baas Looden, die er hem de beloofde vijf shillings voor
had uitbetaald.
„Hij liegt, menschen !" schreeuwt de jonge Looden; „hij
liegt alles ; 't is een leugenachtige Hottentot !"
„Stilte !" roept de voorzitter, en de doornstok valt dreigend op de houten kist.
„De papieren uit de oude kast heb ik weggediefd, toen
de wit menschen bezig waren, om den kommando-wagen
te laden. Maar ik wist niet, waar ik er zoo gauw mee
blijven moest, en smeet ze in de ongesloten kist van
klein-baas. Ik heb den geheelen namiddag op de loer ge-
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legen, om ze weer te pakken, maar ik kreeg geen kans,
en de ou-baas heeft ze gevonden."
„Hoeveel had jou de achtenswaardige baas Looden beloofd, indien gij de papieren staalt ?"
„Hij zeide mij, dat ik tien goudstukken zou ontvangen,
als ik ze uit de oude kast haalde, maar hij heeft er mij
maar vier gegeven, omdat ik hem de papieren niet kon
overhandigen."
„Menschen, hij liegt !" schreeuwt de jonge Looden ; „hij
bedot jullie op een liederlijke manier — merkt ge dat dan
niet? Ik zou vier goudstukken betaald hebben voor iets,
dat niet geleverd werd — 't is immers klinkklare onzin !"
en hij trekt de schouders verachtelijk op.
„Als ge er nog één woord tusschenwerpt," zegt de
vrederechter, „dan krijg je een prop in den mond ! Nu
is 't uit!"
Dan wendt hij zich tot Lappie en zegt: »Die zaak is
mij niet duidelijk. Ik vind het zonderling, dat gij vier goudstukken ontvangt voor iets, dat gij niet geleverd hebt !"
„Het accoord was, baassie, dat ik de papieren uit de
oude kast zou dieven, en dat heb ik ook eerlijk gedaan.'
„Een mooie eerlijkheid !" meent de voorzitter.
„Ik was van plan, om de papieren aan den jongen baas
Looden te overhandigen, maar dat mislukte, en dat kon
ik niet helpen. Maar ik had toch zin in die banjer mooie
goudstukken, baassie, en ik heb aan den jongen baas gezegd, dat ik de heele geschiedenis aan den ou-baas van
Doornfontein zou verklappen, indien ik niet eenige goudstukken kreeg. Toen gaf hij er mij vier onder voorwaarde,
dat ik direct bij hem in dienst moest komen, en dat is
gebeurd, baassie."
„Hebt gij nog iets te zeggen ?" vraagt Sarel Bodenheim
aan den ouden baas van Doornfontein, maar deze schudt
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het grijze hoofd, en zit verder onbewegelijk, alsof een
beroerte hem heeft getroffen.
Nu wendt de voorzitter zich tot zijn zoon Koos, die
hem de noodlottige contracten overreikt, en op het gelaat
van den verrader komt een groote en machtige spanning.
Langzaam leest de voorzitter de contracten door, om
dan te vragen:
„Erkent gij, Tjaart van der Merwe, deze contracten
geteekend te hebben ?" en opstaande zegt Tjaart zonder
aarzeling, met vaste stem : „Ja!"
„Hebt gij ze met bewustheid geteekend? Denk er om,
dat ik van u den eed kan vergen!"
„Neen !" zegt Tjaart met vaste stem, en de vrije opslag
van zijn oog bevestigt zijn neen.
„Wie heeft de stukken geschreven ?"
„Hoogstwaarschijnlijk die man daar," zegt Tjaart, en hij
wijst op Jasper Looden ; „hij heeft het tenminste zelf gezegd!"
„'t Lijkt nog al op mijn hand," spot Jasper.
„Hij heeft het met de linkerhand gedaan," meent de
jonge Tjaart op bedaarden toon, en de oude baas van
Doornfontein zegt met knersende tanden : „Zoo'n doortrapte schurk !"
„Stilte," beveelt de voorzitter, en hij slaat met den
doornstok op de houten kist.
„Looden, hier is papier, pen en inkt ; schrijf het contract
over met je linkerhand ; dan kunnen we onderzoeken, of
het schrift van jou is."
Jasper zet zich op een veldstoeltje voor de houten kist,
en wil het contract nemen, om het over te schrijven,
maar de voorzitter heeft liever, dat hij de letters niet
ziet, en dicteert hem het contract. Dan vergelijkt hij het
geschrevene met het contract, en de documenten samenvouwend, zegt hij : „'t Is sprekend !"
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Hij zegt het met zooveel klem, dat Looden er zelven
van verbluft is, en het eveneens gelooft.
En toch geleek het schrift weinig op elkander, en was
het oordeel slechts een krijgslist, die Oom Eénoog zich in
de gegeven omstandigheden wel meende te mogen veroorloven.
En nu staat hij op en zegt : „Jasper Looden, luister !
Gij zijt een landverrader, en een groote landverrader ook,
maar uw verraad heeft aan ons volk gelukkig geen ernstige rampen berokkend. Met het oog daarop en ook met
het oog op uw overleden vader, die een goed patriot was,
zal ik de zaak niet voor den krijgsraad brengen, indien
gij bevestigt, wat de jonge Hottentot hier heden heeft
verklaard, en mede bevestigt, dat Tjaart van der Merwe
door uw goddelooze listen stukken heeft geteekend, welker
strekking hij niet kende — wat is nu uw antwoord ?"
Jasper strijdt een korten maar hevigen strijd. Hij is er
van overtuigd, dat Sarel Bodenheim de zaak voor den
krijgsraad zal brengen, zoo hij niet bekent, in welk geval
nog andere verraderlijke handelingen, die echter den baas
van Doornfontein noch den jongen Tjaart raken, te berde
kunnen worden gebracht, en zijn besluit is genomen. Hij
buigt het hoofd, en met toonlooze stem komt het over
zijn lippen : „Het is waar."
„Zweer het dan !" roept de vrederechter, en hij zweert het.
„Dan kunt gij gaan, Jasper Looden, en gij zijt vrij, maar
gij zijt van stonde aan en ten eeuwige dage verbannen
uit het gebied van den Vrijstaat — onthoud dat !"
Doch op dit oogenblik komt er beweging in de onbewegelíjke gestalte links. „Zal hij zoo uitgaan," roept de
ijzeren veldkornet, „zonder eenige straf?"
„Is een eeuwige verbanning dan geen straf?" vraagt
Oom Sarel, maar de baas van Doornfontein hoort dat
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woord niet eens. In twee sprongen is hij bij Jasper Looden,
en hem in de borst grijpend, drukt hij Looden de deur
uit. De jonge man wil zich verdedigen, maar de ijzeren
veldkornet werpt hem in de ongebroken kracht van zijn
tweeënzestig jaren tegen den grond, en grijpt een kats:
de geesel, waarmede men de zwarten straft.
„Dat niet, dat niet !" schreeuwt Jasper Looden, die een
troep Ka ffers ziet naderen, en een brandend schaamtegevoel stijgt hem naar de wangen.
Maar de ijzeren veldkornet heft den arm op, en Daantje
weerhoudt hem niet. En de geknoopte riemen van de
kats gieren door de lucht met ontzettende kracht, want
de geesel wordt gehanteerd door een vader, die op het
punt heeft gestaan, zijn eigen vleesch en bloed in een
verschrikkelijke dwaling van zijn erve te geeselen, en
thans den waren misdadiger aan zijn voeten ziet krimpen.
Het gelaat van den verrader is met bloed overstroomd,
en de kats wegwerpend, geeft de veldkornet hem een
verachtelijken schop.
„Zoo schop ik je weg van den vaderlandschen grond," zegt
hij, en hij keert hem den rug in grenzenlooze verachting.
Maar Jasper Looden balt de vuisten, en hij brult het
uit: „Ik zal mij wreken, baas van Doornfontein !" en hij
spoedt weg van Magersfontein.
De veldkornet echter gaat weer naar binnen, en hij
legt de handen plechtig op de schouders van den jongen
Tjaart.
Sarel Bodenheim en zijn zonen willen zich verwijderen,
maar de oude Voortrekker zegt met diepen ernst : „Niet
alzoo, mijn broeders ! Tegenover mijn kind, tegenover
mijn eigen vleesch en bloed, heb ik mij zwaar misgrepen,
doch ik heb het gedaan in mijn onwetendheid, en mijn
eigen kind heeft er niet dieper onder kunnen lijden dan
P.
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ik zelf! Maar geloofd zij de God mijner vaderen, dat het
verschrikkelijk raadsel is opgelost. En zooals ik mijn kind
heb verloochend, zoo neem ik het thans weer aan! Tjaart
is geen bastaard, maar hij is mijn rechte zoon; hij is
mijn trots, de glorie van mijn ouden dag! Gij hebt wel
heftig tot mij gesproken, baas van Elandspoort, toen gij
mij in de lagertent mijn starheid verweet, en toch deedt
gij, zonder het te vermoeden, teedere snaren trillen, wier
klanken mijn arme ziel verkwikten !"
Hij keek zijn zoon aan ; er kwam een zonderlinge, zeldzame klank in zijn stem. Hij voelde, dat er iets brak in zijn
ziel, en wat daar brak, was de starheid van zijn gemoed.
Hij breidde de armen wijd uit, en de jonge Tjaart wierp
zich snikkend aan het teruggevonden vaderhart
„De Heere heeft genomen !" zeide de baas van Doornfontein, want hij dacht aan zijn Maarten; „de Heere heeft
gegeven !" zeide de ,baas van Doornfontein, want hij dacht
aan zijn Tjaart — „zoo zij de naam des Heeren dan geloofd van nu tot in alle eeuwigheid !"
Het kwam uit zijn breede borst met gejuich en met
tranen, en hij zegende zijn kind.
Toen hij opkeek, was er niemand meer aan wezig —
niemand dan Frieda. Zij lag geknield in den donkersten
hoek van het vertrek, met gesloten oogen en gevouwen
handen, terwijl de zaligheid van dit oogenblik zich weerspiegelde op haar bleek gelaat.
Zij stond op en ging tot haar vader.
„Nu is alles recht gekomen, kleine," zeide de baas van
Doornfontein, en hij kuste haar.
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HOOFDSTUK XIV.

Er was een nieuw leven begonnen voor den baas van
Doornfontein. De wond om Maarten was niet geheeld,
maar de wetenschap, dat hij, gereinigd door het bloed van
Christus, was opgenomen in het zalige Vaderhuis, waar
de vele woningen zijn, was een zoete, alles overtreffende
troost, terwijl het wedervinden van zijn verloren kind
moed in zijn bloed en glans in zijn oogen bracht.
Natuurlijk moest de oude Sarel Bodenheim zijn flinken
rapportganger afstaan, want de baas van Doornfontein
had er toch de meeste aanspraak op, maar Oom Eénoog
opperde ook geen bezwaren, daar de eisch rechtmatig was.
Frieda was weer naar Doornfontein vertrokken, maar
hoopte binnen eenige dagen terug te komen, terwijl Daantje
was gebleven.
Hij was plotseling een man van groot gewicht geworden
in de lagers, want de scherpzinnigheid, waarmede hij de
schelmstukken van den gevluchten Jasper Looden aan het
daglicht had gebracht, had bij al de kommando's de ronde
gedaan, en verscheiden burgers wendden zich in moeilijke
geschilpunten tot het aanstaande meesterke, van wien de
benijdenswaardige roep uitging, dat hij een kleine Salomo
was in wijsheid. Daarbij kwam, dat hij onder de machtige
bescherming stond van twee ijzervreters: van veldkornet
Van der Merwe en van veldkornet Bodenheim, waarvan
de eerste met diep gevoelde dankbaarheid en de andere
met oprechte achting aan hem hing.
Daantje vertoefde dan in de lagers, en zag met belangstelling, hoe de Boeren loopgraven dolven, prikkeldraadversperringen aanlegden en wallen opwierpen, terwijl hij
in den avond zijn harp bespeelde.
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Doch de gebeurtenissen op het oorlogsveld volgden
elkander op met verbijsterende snelheid.
Het was Zondag 10 December: een stille, vredige sabbatdag. De Boeren vereenigden zich om hun leeraars, die de
godsdienstoefeningen leidden, en hieven hun psalmen aan,
toen de lucht plotseling weergalmde van den donder van
het Engelsche geschut.
Het was het vijandelijke reuzen-kanon, dat zijn vergiftigde lyddietbommen op een afstand van zeven duizend
meter in de Boerenverschansingen slingerde.
De godsdienstoefeningen werden beëindigd, en de Boeren
waren zich bewust, dat er groote dingen op til waren.
De veldkornet van Doornfontein sprong te paard, riep zijn
manschappen bijéén, en bracht zijn veidkornetschap in de
hun aangewezen stellingen.
Vier volle uren, van drie tot zeven uur in den namiddag,
werden de stellingen der Boeren bij Magersfontein heftig
gebombardeerd, doch toen de dag was gedaald, verstomde
het vuur, en vredig breidde zich de avond uit over het
golvende veld.
De baas van Doornfontein keek zijn zoon aan.
„Ben jij klaar, Tjaart ?" vraagde hij, en Tjaart knikte
met het hoofd, terwijl zijn taaie, zwarte pony met de
hoeven van zijn voorpoorten ongeduldig over den harden
klipgrond schuurde.
„Ga dan met God, mijn jongen," zeide de veldkornet
met een warmen klank in zijn stem, „en als ik uw lichtsein zie, zal ik antwoorden."
Tjaart sprong nu snel in het zadel, reikte zijn vader de
hand, en reed weg naar het zuiden, in de richting van
het Engelsche leger.
De veldkornet staarde hem na, totdat de vormen van
ros en ruiter zich verloren in de duisternis, en de hoefslag
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van het paard wegstief in de verte. Toen begaf hij zich
naar zijn burgers, die rondom de aangestoken wachtvuren
waren gelegerd, zette zich tusschen hen neder op een
harden klipsteen, en zeide : „Broeders luistert, naar hetgeen ik u te vertellen heb !"
Toen schikten zij dichter om hun veldkornet heen, en
zij luisterden. Hij echter vertelde hun het volgende: „Tegen
het einde van 1872 werd onze president Brand ernstig
ziek, en die ziekte heeft geduurd tot in 1873. Gedurende
die ziekte nu werd onze Staat geregeerd door een Commissie van Bestuur, en de plek, waar wij ons thans bevinden, deze plaats Magersfontein, heeft aan die Commissie
en ook aan onzen zieken president veel verdriet veroorzaakt. Het zal namelijk overmorgen, Dinsdag 12 December,
achtentwintig jaar geleden zijn, dat onze ambtenaren drie
wagens met verboden vuurwapens op deze plek in beslag namen. De vuurwapens behoorden aan Engelsche
Kapenaren, die ze verkochten aan Kaffers: een handel, die
door onze regeering verboden was. In Kaapstad ontstond
er een groot lawaai, dat de ambtenaren van den Vrijstaat zoo iets hadden aangedurfd, en de Engelsche gouverneur beweerde, dat de plaats Magersfontein buiten het
Vrijstaatsch gebied lag. Wij hadden dus de vlag van Engeland beleedigd, en een daad van geweld gepleegd, door die
vuurwapens op Engelsch grondgebied in beslag te nemen.
De Engelsche regeering eischte nu binnen honderd uur
teruggave der in beslag genomen wagens en vuurwapens
benevens zeshonderd pond sterling schadevergoeding. Wij
moesten er ons in schikken, vrienden; wij hebben teruggegeven, wij hebben betaald ! Magersfontein was Vrijstaatsch gebied, maar 't hielp ons niet. Magersfontein
behoorde bij Griqualand-West, zeide Engeland, en daarmee
uit! Doch al behoorde het aan Griqualand-West, wat zou
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dat nog? Geheel Griqualand-West is van ons geroofd en
gestolen! Om 't even — wij waren de zwakken en moesten bloeden, want Engeland is groot in het mishandelen
der kleinen ! Doch denkt er om, vrinden, dat God u thans
een Mausergeweer in de hand heeft gedrukt, om Magersfontein te verdedigen! Gij hebt nu Magersfontein — houdt
het dan !"
Zoo sprak de baas van Doornfontein, om den moed der
zijnen aan te vuren tegen den naderender strijd, om hun
rechtsgevoel te prikkelen, en hen sterk te maken in het
gevecht!
Hij stond op, om den omtrek op te nemen. De wachtvuren der Boeren breidden zich uit in den vorm van een
reusachtig hoefijzer, de punten naar de Modderrivier gekeerd, en tintelden als een lichtketen langs den nachtelijken hemel. Doch de wachtvuren doofden langzaam uit,
en de burgers strekten zich, met het geweer in den arm,
slaperig uit op den harden grond.
Zij wikkelden zich vaster in hun kombaarzen, en vielen
in slaap.
Achter hen stonden hun paarden: getoomd en gezadeld.
Zij sloegen met hun lange staarten de vliegen weg, die
hen plaagden, en vielen in slaap, evenals hun meesters.
Doch de baas van Doornfontein had geen slaap. In een
overjas gehuld, zat hij met over elkander geslagen armen
zwijgend op den klipsteen, terwijl zijn grijze oogen naar
de verte tuurden. Zoo zat hij, uren aan uren : stil, onbewegelijk als een granietzuil, doch tegen half vier uur in
den nacht, vóór het eerste morgengloren, rees hij met een
plotselinge en heftige beweging overeind.
De avond was donker, en het licht der maan werd onderschept door zware wolken, toen Tjaart van der Merwe
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in gestrekten draf voortreed op zijn wakker Basuto-paard.
De geheele omtrek lag in diepe rust; de wachtvuren der
Boeren wenkten als vriendelijke sterren in de verte, doch
verdwenen allengs achter de oprijzende kopjes.
Tjaart was gewapend met geweer, bandelier en revolver,
die hij nauwkeurig had nagezien ; in zijn proviandzak had
hij een stormlooper : een uit meel en vet gebakken brood.
Er lag een blijmoedige trek op zijn gelaat, en zijn wangen begonnen weer kleur te krijgen. Hij was geen bastaard
meer, maar een echte, rechte zoon — voort, paard! — en
een taak was hem opgedragen, die over het lot van den
naderenden veldslag kon beslissen.
De schandpaal stond er nog, 't is waar, doch de baas
van Doornfontein had er den naam van zijn jongen afgerukt, en er dien van Jasper Looden aan vastgespijkerd
tot een eeuwige verachting!
Als een bange droom ging zijn lijden aan hem voorbij,
en de oogen, die zoo vol ellende waren geweest, staarden
met stille, diepe dankbaarheid naar boven, want God had
alles recht gemaakt. Nu echter kwam er een weemoedige
trek op zijn gelaat, en zijn oogen werden vochtig, want
hij dacht aan Maarten, zijn broeder. Doch was Maarten
te beklagen? was hij niet veel meer te benijden ? Had hij
niet wettiglijk gestreden voor het pand, dat God aan het
Vrijstaatsche volk had gegeven, en mocht hij als een
genadeloon de kroon niet verwachten, die God den waren
strijder schenkt?
Hij gaf zijn paard de sporen, en het gleed als een snelle
schaduw over het wijde, golvende veld.
Tjaart maakte plotseling halt, sprong uit het zadel, en
legde het oor luisterend tegen den grond. Dan rees hij
weer op, sloeg den paardeteugel om den arm, en staarde
met voorovergebogen lichaam naar het zuiden. Maar het
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was nacht ; zware wolken dreven door het luchtruim, en
er viel weinig te onderscheiden.
Links stond een groote struik; het was een zoogenaamde
vaalbos : een struik van zeven voet hoogte, met dicht,
zilverachtig-groen gebladerte. Tjaart leidde er zijn pony
heen, en bond hem vast aan een tak van den struik.
Houd je koest, jong," zeide de ruiter, en klopte het dier
liefkoozend op den korten nek. Hij keek zijn jongen
meester aan, alsof het hem verstond, hinnikte en schuurde
den kop tegen zijn borst.
Tjaart wandelde alleen door: de ooren gespitst en de
oogen wijd open. Hij begreep, dat hij niet ver meer van
het Engelsche kamp kon zijn. De maan brak door de
wolken heen, en hij wierp zich plat op den grond, voortsluipend als een Indiaan. Doch de maan ging onder in
de wolken, en hij rees weer overeind.
Eensklaps bleef hij staan, en zijn hand tastte naar de
revolver. Maar het verdachte geruisch verstomde, en de
revolver gleed weer in den leeren koker.
Thans kwam hij aan een ijzerdraadversperring, en in
spijt van de donkerheid begreep hij, dat dit geen draadheining was, waarmede de boeren hun landerijen afrasteren. De versperring was twee meter hoog, en bestond
uit vier boven elkander gespannen draden. Tjaart vermoedde, dat deze versperring den uitersten omtrek vormde
van het Engelsche kamp, en hij vergiste zich niet.
Hij wachtte even, want de maan kwam verraderlijk
tusschen de wolken door, doch een halve minuut later
was haar schijnsel weer verdwenen. Nu aarzelde hij niet
langer, maar zijn hart klopte sneller, en zijn vingers
bloedden, toen hij de versperring was gepasseerd.
't Was geen wonder — Tjaart stond binnen het Engelsche kamp ! Op een afstand zag hij een donkere gedaante,
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op een geweer geleund, boven op een verhevenheid. Zonder twijfel was het een schildwacht, maar hij had geen
onraad gemerkt, en Tjaart schoof als een slang voort
over den harden grond. Zoo bereikte hij een aarden wal,
en er bovenop kruipend, staarde hij op een kampvuur.
Het wachtvuur was in zijn nabijheid, en hij zag eenige
gedaanten, met het geweer tusschen de knieën, er om
heen. Het was de kampwacht. Zij hadden speelkaarten in
hun hand, praatten en rookten. „Troef!" zeide de korporaal, een reusachtige kerel met een lidteeken onder zijn
rechteroog, en hij wierp met kracht een kaart op een
stapel kaarten, die op een overeindstaande ton lagen.
Tjaart kon alles duidelijk onderscheiden, want de vlammen van het wachtvuur sloegen hoog uit, en verlichtten
met hun rosachtig schijnsel de lagertenten op den achtergrond.
„Lou 't morgen gebeuren, korporaal ?" vraagde een jong
soldaat, en Tjaart spitste de ooren, want de korporaal
antwoordde : „Morgenavond gooien wij elkander te Kimberley met de diamanten dood," maar verder zeide hij
niets. Ze deden een nieuw spel, begonnen met elkander
te kibbelen en smeten de kaarten neer. Toen verstomde
het gesprek, en Tjaart sloop weg, want het gevaar, hier
ontdekt te worden, was groot, terwijl er weinig kans bestond, er nog iets bijzonders te hooren.
Doch waar moest hij heen, om betere inlichtingen te
verkrijgen? Hij kon elk oogenblik vast loopen als een
wolf in de val, en het gevaar van gevat te worden was
inderdaad zeer groot.
Maar — zonderling! -- dit gevaar prikkelde den moed
van den jongen Vrijstater, en met de vermetelhed van
den duiker, die zich waagt in nooit doorvorschte diepten,
sloop hij voort, het wachtvuur in een wijden boog oni-
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trekkend, in de richting van een klein licht, dat hij in de
verte zag schitteren. Hij kreeg de lagertenten nu aan
zijn rechterkant, en hij trof het wel bijzonder gelukkig,
dat hij zonder ernstige moeilijkheden zijn tocht kon
voortzetten naar het schitterende kleine licht in de
verte. Het licht kwam uit een boerenhoeve, die dicht bij
de Modderrivier stond, en straalde door de kleine ruiten
naar buiten.
De jonge Vrijstater hoorde een druk, heftig gesprek, en
voorzichtig, blootshoofds over het vensterkozijn naar binnen glurend, zag hij in het eenvoudige vertrek bij het
licht van een viertal waskaarsen, die een zacht, helder
licht verspreidden, lord Methuen met zijn hoofdofficieren
om een groote, vierkante tafel, belegd met oorlogskaarten,
gegroepeerd.
Doch in dit spannende oogenblik, waarin de zintuigen
van den jongen Tjaart tot het uiterste waren gescherpt,
sloeg een groote hond aan: luid en heftig. Tjaart liet zich
neerglijden langs den muur, en lag er onbewegelijk als
een boomstam. Doch de hond sloeg opnieuw aan, en nu
bleef hij aan 't blaffen, want hij had onraad bespeurd.
Een jong officier wierp de bovendeur open, die van het
woonvertrek onmiddellijk gemeenschap gaf met de buitenlucht, en staarde naar buiten, maar hij kon geen onraad
ontdekken, en sloeg de bovendeur weer dicht. De hond
echter bleef aan het blaffen, en nu trad diezelfde officier
naar buiten, onl te zien, wat er toch gaande was. Hij
deed eenige stappen links langs den muur, en stond nu
geen drie pas van den Vrijstater, terwijl zijn linkervoet
den filten hoed van Tjaart raakte. De Vrijstater vreesde,
dat de officier over hem zou heenloopen, en het gevaar
van ontdekt te worden, deed zijn jonge hart snel en onstuimig kloppen.
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Doch de officier keerde zich om, en liep achter het huis,
waar de hond aan de ketting lag, en hij gaf den hond een
schop, om hem stil te krijgen, en het geblaf hield op.
Toen ging de officier weer naar binnen, wrevelig, dat
zoo'n jankende hond hem gehinderd had.
En de jonge Vrijstater rees weer op uit zijn liggende
houding, en gluurde opnieuw, op kritieke momenten langs
de borstwering wegduikend als een eend in het water,
over het vermolmde vensterkozijn naar binnen.
Lord Methuen zag bleek, een gevolg der vleeschwond,
opgeloopen in den slag aan de Modderrivier, doch overigens verraadde dat gelaat weer de oude, halsstarrige onstuimigheid, die evenzeer vour de dapperheid van den
veldheer als voor zijn onbekwaamheid pleitte.
Generaal Wauchope, de aanvoerder der Schotsche Hooglanders, zag er anders uit. Hij was een begaafd officier :
nuchter, kalm, schrander, ofschoon zijn wangen op dit
oogenblik gloeiden, en hij slechts met moeite de grenzen
in het oog kon houden, die hij tegenover den opperbevelhebber niet overschrijden mocht.
Hij wees met den vinger op de groote, bonte kaarten,
die uitgespreid lagen op de vierkante tafel, en sprak
dringénd, met heftige gebaren.
Lord Methuen had hem de order gegeven, dat zijn
Hooglanders heden nacht in gesloten kolonne zouden
oprukken tegen de Boeren, en eerst in de nabijheid der
vijandelijke schansen zich in open formatie zouden uitspreiden. Tegen deze order nu had hij ernstige bezwaren,
en hij had het gevoel van den Alpenreiziger, die met een
verdwaalden gids voortloopt in de richting van den afgrond, waarin hij te pletter zal vallen.
Maar het was generaal Wauchope onmogelijk, om lord
Methuen van de dwaasheid zijner instructie te overtuigen,
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en opstaande groette hij den opperbevelhebber, om de
orders uit te voeren.
Het was de laatste groet, dien lord Methuen ontving
van een generaal, dien hij met zijn dappere Hooglanders
in halsstarrige dwaasheid in het verderf joeg.
Ook de andere officieren stonden op, en gingen heen.
En langzaam doofden de kaarsen, één voor éen.
Het was een half uur na middernacht, toen de Hooglanders-bataljons in gesloten kolonne, schouder aan schouder, tweeëndertig rijen diep van honderd man elk, opmarmarcheerden naar het noorden.
De knal van twee geweerschoten werd gehoord, en
veroorzaakte eenige verwarring, doch de soldaten begrepen, dat een paar jonge zenuwachtige recruten wat onhandig hun geladen geweren hadden gehanteerd, en de
orde was spoedig hersteld.
De officieren hadden druk werk, om de kolonne in de
goede richting te houden, want de maan ging onder, en
er heerschte een bijna tastbare duisternis.
Het werd koud ; zware stortregens vielen neer, en een
donderstorm geeselde de troepen. Maar zij trokken toch
voorwaarts, met een half leege maag, verkleumd van de
nijpende koude, door de tastbare duisternis naar de groote,
onbekende toekomst.
Bij het licht der bliksemstralen, die de wolken kliefden,
zagen de soldaten het gelaat van hun aanvoerder, van
Wauchope. Dat gelaat was thans bleek, en er lag een
eigenaardige strakheid in die trekken. Dat was niet het
gezicht van een veldheer, die de overwinning ziet blinken
in de verte, en de soldaten fluisterden het elkander bij het
gekletter der regenbuien in de ooren, dat de man, die uit
eiken meegemaakten veldtocht een lidteeken had meegebracht, thans zijn doodwond ging halen.
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Majoor Benson, de gids der kolonne, liep voor haar uit.
Hij droeg twee kompassen, in elke hand één, maar de
kompassen raakten onklaar door de electriciteit, die uitstroomde van de wolken, en de opmarsch werd vertraagd,
terwijl de soldaten struikelden over de mierenhoopen, de
klipsteenen en de kloven, of vastliepen in het struikgewas.
Gedurende den marsch was een schaduw de voorttrekkende kolonne op een afstand gevolgd, doch niemand
had die schaduw gezien. Bij een hoogen struik maakte
de schaduw even halt, en toen vloog die schaduw in een
wijden boog om de voorttrekkende kolonne voort naar
Magersfontein.
Plotseling werd er een lichtstraal zichtbaar ; het was
het seinvuur, dat de jonge Tjaart ontstak, en waarop zijn
vader zooveel uren had gewacht. Van Magersfontein flikkerde een ander licht — het was het antwoord van den
baas van Doornfontein. Slechts eenige oogenblikken flikkerden beide seinvuren, om dan te verdooven, en alles was
weer in rust.
Een half uur later hield de jonge Vrijstater voor zijn
vader stil, maar hij behoefde den teugel van zijn pony
niet in te houden. Het wakkere Basuto-paard maakte uit
zichzelve halt, en het was zijn laatste halt. Het rilde,
alsof het door een zware koorts was aangetast ; dan stiet
het een gehinnik uit, dat als een stervensreet klonk, en
stortte dood onder zijn ruiter neer.
De jonge Tjaart was er zoo door getroffen, dat zijn
oogen vochtig werden. Hij streelde het trouwe dier, dat
zich voor zijn meester had dood gerend, over den ruigen
kop, en zeide : „De Khaki's strekken den aasvogels tot
spijze, maar gij zult een eerlijke begrafenis hebben, trouw
beest — dat beloof ik je, als ik het doen kan !"
Dan keek hij rond. Het geheele veldkornetschap van
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baas Van der Merwe lag in zijn stellingen, het geweer
tegen den schouder geleund, stil en onbewegelijk als de
klippen, waarop de stalen loopen hunner geweren rustten.
Majoor Benson, de gids der kolonne, keek op zijn
horloge : het was bijna vier uur. Hij begon onrustig te
worden, want de Boerenstellingen konden nu niet ver meer
af zijn, en hij stelde daarom den aanvoerder, generaal
Wauchope, voor, om de gelederen te laten verspreiden.
De generaal was van dezelfde meening, maar de instructie
luidde, om de gesloten formatie eerst aan den voet der
Boerenstellingen te verbreken, en in het strak gevoel van
zijn dienstplicht wilde hij die order gehoorzamen, al zou
zij hem en zijn Hooglanders ook in het verderf stooten.
„Het wordt tijd, het wordt hoog tijd," maande majoor
Benson, maar hij antwoordde : „Ik heb mijn instructies,
ik heb mijn orders, waaraan ik mij te houden heb, maar
o ! 't is verschrikkelijk — 't is krankzinnigenwerk !" en hij
stampte met den voet op den grond, om zijn toorn, zijn
verontwaardiging en zijn ergernis er onder te stampen.
De Boeren zagen niets, want het was nog donker, maar
zij hoorden uit de verte de nadering van duizenden voetstappen. Allen lagen in gedekte stelling achter de klippen,
doch de baas van Doornfontein stond recht op, het geweer aangelegd, terwijl zijn grijze oogen de duisternis
vóór hem trachtten te doorboren.
Plotseling klonk zijn schot. Het klonk geweldig en
vreeselijk door de diepe stilte van den nacht, maar het
was ook een machtig schot, want het luidde den vreeselijken slag van Magersfontein in. En nu, terwijl dit schot
was gevallen, viel het speurlicht der Boeren breed en
helder als de middagzon op de schilderachtige kleeding
der dappere Hooglanders, en het vuur der Boeren, die in
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de schaduw hunner kopjes lagen, loeide als een hagelstorm
onder die dappere bataljons.
„Voorwaarts !" riep generaal Wauchope, maar hij struikelde. „Voorwaarts !" riep hij nog eens, maar hij kon niet
verder, want hij had den eindpaal van zijn leven bereikt,
en de armen uitbreidend, gaf hij zijn laatsten snik.
Doch in de grenzenlooze verwarring en in de tastbare
duisternis, die weer intrad, nu het speurlicht was verdwenen, werd de dood van den opperbevelhebber ter
nauwernood bemerkt, en deze tweeëndertig honderd dappere
Schotten, die den linkervleugel vormden van het Engelsche
leger, schreeuwden het uit in een onmetelijken, boven het
geknetter der Mausergeweren uitbulderenden angstkreet,
dat zij waren verkocht en verraden. De meest tegenstrijdige bevelen kruisten machteloos de lucht, en de
bataljons vertrapten elkander in de alles overheerschende
zucht, om weg te komen van een plek, die geen slagveld
maar een slachtbank kon worden genoemd.
Twee compagnieën echter gedachten de oude glorie der
Hooglanders, die zelfs in de schaduw der vergulde arenden van den grooten Napoleon niet was verbleekt, en
sprongen als panters voorwaarts. Maar zij geraakten verward in het prikkeldraad, door generaal De la Rey over
het veld gespannen, en zij liepen onder het moorddadig
vuur van den Vrijstater rond als wolven, die geen uitweg
meer zien.
De dag was nu gekomen, en over de hoofden der
vluchtende bataljons heen donderde het vuur van dertig
kanonnen tegen de Boerenstellingen. De Boeren waren nu
verplicht, weg te schuilen achter hun klippen, terwijl te
zeven uur in den morgen een groote, gepantserde trein
kwam opstoomen, die door de flink bediende artillerie van
majoor Albrecht wel tot den terugtocht werd gedwongen,
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doch niet voordat hij de paarden der Boeren bij hoopen
had neergeschoten.
Deze laatste omstandigheid veroorzaakte een onmiskenbare onrust onder de republikeinen, want zonder paarden
op het slagveld stonden zij gelijk met stoomschepen, die
in volle zee zonder steenkool raken, en slechts het schitterend voorbeeld van den ijzeren veldkornet en andere
gelijkgezinde aanvoerders hield de Boeren in hun stellingen.
Lord Methuen bracht intusschen twee versche bataljons
garde rechts van de geslagen Hooglanders, die plat tegen
den grond en achter armoedige dekkingen in de brandende
zon een nieuwe kans lagen af te wachten, in het vuur,
terwijl hij de bereden infanterie, twee eskadrons lansiers
en zes kanonnen in het oosten naar voren schoof.
De baas van Doornfontein kon van zijn hoogen observatiepost met zijn uitstekenden veldkijker op den rechtervleugel der Boeren de nieuwe vijandelijke bewegingen
zien, en terwijl hij den reusachtigen oorlogsballon langzaam achter de batterijen van Engeland zag oprijzen, kon
hij een gevoel van onrust niet bedwingen.
De opperbevelhebber der Boeren, dien hij langs de gelederen zag galoppeeren, scheen hetzelfde gevoel te hebben. Hij bereed een taaien Basuto-pony, en droeg een
groenen jas, terwijl om den bruinen vilthoed als een herkenningsteeken een oranjesjerp was bevestigd. Zoo galoppeerde Piet Cronjé langs de kommando's, en zijn heldenoog,
dat de vreesachtigen met hoop en de twijfelmoedigen met
nieuwen moed vervulde, vuurde hen aan tot groote daden.
En zij stonden als muren, want Piet Cronjé voerde hen
aan ! De slag van Magersfontein was zijn laat s t e overwinning, maar het was zijn gr o o t s t e, en voordat deze
ster onderging in de nevelen en de ellende van Paardeberg,
zou zij nog eenmaal schitteren zooals nooit te voren.
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De baas van Doornfontein kon de wisselingen van den
slag goed onderscheiden. Hij zag, hoe een Vr\istaatsch
veldkornetschap uit zijn buurt wegtrok tot ondersteuning
van den bedreigden linkervleugel; hij zag, hoe de Engelsche
legioenen als de golven van een onrustig geworden zee
opstuwden tegen het centrum en den linkervleugel der
Republikeinen, en hoe zij machteloos braken tegen een
onzichtbaren, vreeselijken dam.
Over dien dam konden zij niet heen; geen aardsche
macht kon de Engelsche legioenen brengen over dezen
dam, over dit gebied des doods, waar de engel des verderfs
met het vlammende lemmer stond.
De grijze veldkornet had een vreemd gevoel. Zijn gezond verstand zeide hem, dat lord Methuen als een dol
geworden os inrende tegen een muur van graniet, en hij
stampvoette van ergernis, als hij zag, hoe de arme kinderen
van Engeland doelloos werden voortgejaagd in de kaken
des doods. Doch aan den anderen kant ging er een gejuich
door zijn ziel, als ht] zag, hoe de Vrijstaters vaststonden
als de bergen van hun vaderland bij de jacht van lyddietbommen, die met luide donderslagen in hun stellingen
uitéénspatten, en den vijand wegmaaiden als rijp geworden
gras. Jongens van twaalf, dertien jaar, die heden voor
den eersten keer in het vuur kwamen, streden met de
koelbloedigheid van in den strijd grijs geworden veteranen,
en de heldenmoed, dien de Zwitsers vijfhonderd jaar geleden hadden getoond, toen zij bij Sempach het geweld
van Oostenrijk met hun strijdbijlen hadden gebroken, kon
niet hooger hebben opgevlamd dan de republikeinsche
heldenmoed, die hier bij Magersfontein in stroomen van
bloed zijn kracht openbaarde.
Tjaart van der Merwe stond naast zijn vader: de jonge
leeuw naast den ouden leeuw. De dag was gloeiend heet,
P.
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en daarom hadden zij hun buizen uitgetrokken, en stonden
daar met opgestroopte hemdsmouwen. Een rapportganger
van Koos de la Reij naderde thans den veldkornet, wees
met de hand naar het zuidwesten, en een geschreven
order overreikend, sprak hij luid en dringend.
De baas van Doornfontein luisterde met aandacht,
schudde een keer met het hoofd, en zeide geen woord.
Doch toen de rapportganger was uitgesproken, zeide hij
bedaard: „'t Zal gebeuren," en hij wendde zich tot de
burgers van zijn veldkornetschap. Hij ontvouwde hun
het plan, om de Hooglanders om te trekken en in de
flank aan te vallen, terwijl hij vrijwilligers opriep. Hij
kreeg er meer dan genoeg, want de burgers hadden vertrouwen in zijn beleid, en hij rukte met een keurbende,
terwijl reserve-manschappen de verlaten stellingen innamen,
voorwaarts. Zoo kwam hij in de flank van den vijand,
gaf een sein aan de Boeren in de verlaten stellingen, om
op te dringen, en gelastte den aanval.
„Wij moeten den vijand met den eersten stoot uit zijn
stellingen werpen," zeide de veldkornet, terwijl hij met
Tjaart reeds vooruitsprong naar een volgende klip. Zijn
manschappen hadden hem goed begrepen ; zij volgden
den ouden leeuw en den jongen leeuw met groote onstuimigheid, en terwijl de Boeren in de oude stelling, door
het sein gewaarschuwd, in het front voorwaarts drongen,
greep de baas van Doornfontein den vijand in de flank.
Met den e er st en stoot moest hij uit zijn stellingen
worden geworpen, en hij gin g met den eersten stoot,
want hij was in het kruisvuur der Boeren gekomen.
Kolonel Hughes Hallett, die door den dood der oudere
hoofdofficieren het bevel had gekregen over de Hooglanders, gaf bevel tot een langzamen terugtocht, maar de
bedoelde terugtocht ontaardde in een wilde vlucht, en
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dezelfde paniek, die de dappere Schotten in de duisternis
van den nacht had aangetast, greep hen opnieuw aan, op
den vollen dag, en geeselde hen voort, met onweerstaanbare kracht, over den van bloed doorweekten grond.
Maar de Gordons, die rechts van de Hooglanders stonden opgesteld, verloren door de toomelooze vlucht der
Hooglanders eiken steun, en werden meegesleept, terwijl
het vuur der Boeren het veld schoonveegde als de bezem
den dorschvloer.
Tjaart sprong overeind, en zijn oogen vlamden.
Hij legde de hand op den arm van zijn vader, en met
den vinger naar de verte wijzend, riep hij : „Daar staan
de verlaten batterijen van den vijand — laten wij ze halen !"
Doch het scherpe oog van generaal Cronjé had die
achttien kanonnen, die daar als waardeloos speelgoed
tusschen de dooden en gewonden waren achtergebleven,
reeds opgemerkt.
„Laat ze staan !" liet hij aan de Vrijstaters zeggen ;
„het leven van één dapperen Afrikaander is mij meer waard
dan een geheele batterij," en hij verbood den aanval.
Geen half uur later zag de jonge Tjaart met toornige
oogen, hoe de garde de verlaten kanonnen in veiligheid
bracht, en terwijl de pijpers speelden, verzamelden zich de
t wee maal geslagen Hooglanders opnieuw onder hun aanvoerders, en stelden zich in gesloten gelederen achter hun
batterijen op.
De baas van Doornfontein verwachtte thans een bajonetaanval, en achter zich omziende, riep hij : „Mannen, staat !"
terwijl hij zijn geweer greep als de kommandant van het
oorlogschip den enterhaak, dien hij zal overwerpen naar
het vijandelijk schip.
Doch zoo ver kwam het niet, want over de hoofden
der Boeren heen opende majoor Albrecht een plotseling
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en heftig artillerievuur op de Hooglanders, en voor den
der den keer op dezen vreeselijken dag sloegen zij op
de vlucht.
Het was een wilde, angstige vlucht ; als opgeschrikte
mieren zwermden de uiteengeslagen bataljons over het
wijde veld, en eerst ver in de achterhoede, het opgerichte
veldhospitaal voorbij, kwamen zij tot staan. Doch het
waren niets dan armzalige puinhoopen ; de schitterende
brigade was vernietigd, en de overgebleven officieren staarden er op met starren blik.
De ijzeren veldkornet veegde zich met de opgestroopte
hemdsmouwen het zweet van het gelaat, en de triumf
der zegepraal schitterde uit zijn grijze oogen.
Hij voelde den druk van een zwakke hand op zijn arm,
en zich omwendend, zag hij Daantje staan.
„Jongske," zeide hij, „wat doe jij hier? Hier is niets
te doen voor jou."
„Ik kom u gelukwenschen, Oom, met de overwinning,"
zeide Daantje, „want God heeft groote dingen gedaan aan
ons op dezen dag!"
„Ja, groote dingen, jongske," antwoordde de veldkornet,
» geloofd zij Zijn naam !"
Hij stutte op zijn Mauser, en staarde over het slagveld.
De zon daalde naar het westen, en de adem van den wind
droeg het gejuich van den overwinnaar en den doodsnik
der stervenden voort over Afrika.
» 't Is een groote overwinning, jongske," zeide de baas
van Doornfontein, „en het b 1 ij f t een groote overwinning,
wat er ook gebeure in de toekomst. 't Is mogelijk, dat
de zon des voorspoeds nog eens schuil gaat achter donkere
wolken, maar in de donkerste dagen van den tegenspoed,
als wij zouden moeten strijden met een omfloerste vlag,
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zal onze moed en ons geloofsvertrouwen worden gesterkt
bij de herinnering aan Magersfontein."
Hij zweeg even, de baas van Doornfontein, want zijn
blik zwierf af naar een groep burgers van zijn veldkornetschap, die zich hadden neergevleid bij een door een lyddietbom verbrijzelden boom, en thans, nadat zij volle vijftien
uren met leege magen hadden gevochten, zich verkwikten
aan een harde korst brood en een slok water.
„Verwacht ge tegenspoed," vraagde Daantje met verwonderde oogen, „na zulk een zegepraal? Zie Oom, onze
vijanden liggen neer gemaaid bij hoopen, als de havergarven op uw akkers in den oogsttijd — en denkt gij nu
aan nederlagen ?"
„Jongske," zeide de baas van Doornfontein, en zijn stem
kreeg een diep ernstigen klank, „de overwinning is haast
te groot — ik weet niet, of ons volk ze verdragen kan —
maar zeg, is de kleine gekomen van daag?"
„Ja," zeide Daantje, en de grijsaard haastte zich, om
Frieda te ontmoeten, die hem reeds wachtte in de lagertent.
En de dag daalde; de zon ging onder in het westen,
en de schaduwen van den avond breidden zich als sluiers
uit over het van bloed, van menschenbloed dampende
slagveld.
De baas van Doornfontein zat voor zijn tent, en de
kleine zat naast hem. Zij had zijn kleine houten pijp gestopt met de tabak, die zij voor hem had meegebracht
van Doornfontein, en hij blies langzaam de rookwolken
voor zich uit.
Wie zou in dezen eenvoudigen, stillen man den geweldigen leeuw hebben vermoed, die de dappere bataljons
der Schotsche Hooglanders deed verstuiven als de storm
het lichte kaf?
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„Nog een kop koffie, kleine," zeide hij, en de koffie
smaakte hem goed, al ontbrak de melk, want Frieda, de
kleine, schonk ze hem in.
En toen zij de koffie had ingeschonken, zette zij zich
weer naast haar vader neder, en nam zijn grove handen
tusschen haar kleine handen, en kuste ze.
Want zij had haar vader lief, en haar hart was vol
blijdschap en vol dankbaarheid, omdat de Heere in Zijn
genade en barmhartigheid het leven van haar vader en van
Tjaart genadiglijk had bewaard op dezen vreeselijken dag.
Maar Tjaart was er niet, en Daantje was er ook niet.
Het aanstaande meesterke zat op eenigen afstand op
een eenzamen klipsteen, en zijn vingers grepen in de
snaren van zijn kleine harp, en hij begeleidde het snarenspel met zijn welluidende, melodieuze stem.
Hij begon droevig en klagend -- het was het nokken
der smart om al dat vergoten bloed — ; het was een laatst
vaarwel aan een stervenden boezemvriend — ; het was
het gesnik der moeder, die treurde om haar zoon, haar
eenigen, die verslagen lag op de hoogten van Magersfontein
Doch de klaagtoon werd zwakker, en door de snaren
liep een trilling van moed, van kracht, van glorie ; het
getrappel van duizenden paardenhoeven werd gehoord,
en het vroolijk gewapper der Vrijstaatsche vlag, en de
veldkreet der strijdende kommando's, die kampten om
de zegepraal
Plotseling verstomde de harp, maar dan greep de harpspeler met kracht in de snaren, en met volle akkoorden,
met geklank en gejuich en als heldere zonneschijn ruischte
het lied van triumf en zegepraal
Doch er scheen geen zon, want het was avond, en de
maan rees op in haar luister boven de heuvels van Afrika.
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en hij stond in het volle licht der maan.
Frieda zag hem, en zij stootte haar vader aan, en de
oude baas van Doornfontein stond op, want hij herkende
zijn zoon.
Tjaart had de Vrijstaatsche vlag in zijn hand ; duidelijk
waren de breede oranje-banen te herkennen. En hij hief
de vlag op, hoog op in het glanzend licht der maan, en
hij zwaaide ze boven zijn hoofd, en zij wapperde zegevierend uit boven de verslagen bataljons van Engeland !
Het was de vlag van den Vrijstaat — het was de vlag
van Oranje ! Het was de vlag, die in de duinen van
Nieuwpoort en boven de golven der Theems, op de heuvels
van Senef en op de vlakten van Waterloo met glorie had
gewapperd ; het was de vlag, die door de Hollandsche
matrozen was vastgespijkerd aan den mast hunner schepen,
om er mee te sterven of te overwinnen ; het was de
vlag, die gewapperd had voor vrijheid en recht in de vier
winden des hemels, en thans met glorie wapperde boven
het slagveld van Magersfontein!
En Tjaart hief de vlag hoog op, en hij zwaaide ze driemaal boven zijn hoofd, zoodat de banen ruischten in den
avondwind, en hij riep met luidklinkende, triumfeerende
stem : „De vlag van Oranje, de vlag van den Vrijstaat —
met God voor vrijheid en recht !"
Toen ontblootte de oude baas van Doornfontein het
hoofd, en het welde als een echo uit zijn breede borst:
„Met God voor vrijheid en recht !"

