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Ter inleiding
Die maker en sy Koningin
deur Dorothea van Zyl
'n Eeu het verloop sedert Di koningin fan Skeba deur S.J. du Toit die eerste keer in
1898 as roman gepubliseer is. Vanaf Maart 1896 tot Mei 1898 het dit as
vervolgverhaal in Ons Klyntji verskyn. Tog is dit steeds 'n belangrike en relevante
teks. Dit is 'n sleutelroman vir almal wat geïnteresseerd is in die ontstaan en behoud
van Afrikaans. Dit is ook 'n boeiende en toeganklike teks - sodra die oog gewoond
raak aan die fonetiese spelling, wat egter 'n bekoring van sy eie inhou.
Dit is daarom tyd dat Di koningin fan Skeba opnuut bekendgestel word aan sowel
die ruimer publiek as aan skoliere, studente en navorsers. Die roman is teenswoordig
moeilik verkrygbaar. Dit is in 1921 uitgegee in 'n gemoderniseerde Afrikaanse
spelling. In 1963 is dit verkort en hersien deur P.J. Nienaber met die oog op die
voorskryfmark. Die oorspronklike teks is egter nog nooit weer gedruk nie en die
tweede uitgawe is moeilik bekombaar.
Juis die oorspronklike teks is besonder interessant vir die kombinasie van S.J. du
Toit se fonetiese spelwyse, sy manier van skryf, sy foto's, en sy beskouinge oor die
godsdiens, die politiek en ander sake. Die roman én sy skrywer fassineer steeds
lesers en ondersoekers - in die woorde van Elize Botha (1980:17): ‘Ek kon ook nog
nooit, sedert ek haar die eerste keer leer ken het, die Koningin met rus laat nie. Sy,
soos haar maker, ds. S.J. du Toit, vertoon aan die ondersoeker telkens 'n ander,
verrassende faset’. Enkele hiervan is:
* Di koningin fan Skeba is die eerste historiese roman in Afrikaans (Kannemeyer,
1978:56), 'n genre waaraan historici en literêre ondersoekers weer die afgelope
dekades besonder baie aandag bestee. Vanuit dié hoek is dit boeiend om die
Di koningin fan Skeba te vergelyk met byvoorbeeld 'n tydgenootlike werk soos
Rider Haggard se bekende King Solomon's Mines (sien Van Zyl 1990) of met
latere historiese romans soos André P. Brink se Die muur van die pes (Ohlhoff
1988:40-52) en Magersfontein, o Magersfontein deur Etienne Leroux (Botha
1990:53-61).
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* Omdat Di koningin fan Skeba 'n venster bied op die idees van 'n eeu gelede
is dit 'n prominente teks binne sowel die Afrikaanse konteks as binne die
koloniale en postkoloniale diskoers. Soos M.C. Botha (1988:170) tereg gevra
het: ‘Lewe ons nie met ons harte steeds in die negentiende eeu geanker nie?’
Baie van die kragte en konvensies wat later 'n groot rol in die Suid-Afrikaanse
samelewing sou speel, is gewortel in die 19de-eeuse idees van
toonaangewende figure soos S.J. du Toit.
* Ofskoon S.J. du Toit se teorie, dat die koningin van Skeba van die
Zimbabwe-ruïne afkomstig kon wees, lank reeds agterhaal is, bly die roman
steeds om verskillende redes boeiend en oortuigend. 'n Interessante ontdekking
was dat Du Toit in 'n groot mate die riglyne van die klassieke retorika volg in
Di koningin fan Skeba, soos in sy talle openbare disputasies, sy preke en ander
openbare optredes. Daar is teenswoordig 'n wye oplewing in belangstelling in
die literatuurteorie en in die media te bespeur in die uitgangspunte van die
retorika (sien ook Van Zyl 1996). Hiertoe bied dié roman ryke stof.

'n Literêre teks verkry mettertyd uit verskillende lesings binne wisselende kontekste
ander betekenisse. Dit geld by uitstek vir Di koningin fan Skeba - vandaar dat dit as
tydsdokument soveel boodskappe inhou wat uiteenlopende lesers bly intrigeer op
sowel taalkundige, literêre, geskiedkundige as sosiale vlak. Die aantrekkingskrag
van hierdie historiese roman tot op hede kan juis daaraan toegeskryf word dat
verskillende lyne mekaar hier verrykend kruis. Ons hoop daarom dat hierdie
faksimilee-weergawe aanleiding sal gee tot nog veel meer lesers - en betekenisse.
Daar word vervolgens oorsigtelik stilgestaan by die outeur se lewe as konteks waaruit
die roman ontstaan het, by die aanleiding tot die skryf van Di koningin fan Skeba,
die verhaalverloop, die teks as vervolgverhaal en roman, die werklikheids- en
waarheidsillusie wat opgebou word, die ontvangs daarvan en S.J. du Toit se kyk op
andere.

S.J. du Toit
S.J. du Toit was 'n besonder kleurryke, dinamiese en komplekse figuur, wat respek
ingeboesem het deur sy wye belesenheid, redenasievermoë en formidabele geheue.
Sy genialiteit, gekombineer met kreatiwiteit, 'n uitsonderlike werkywer en sterk
taal-aanleg het daartoe gelei dat hy op talle terreine gepresteer het. Die keerkant
van die munt is dat Du Toit in die proses nie alleen volgelinge verkry het nie, maar
ook bittere teenstanders. Sy seun J.D. du Toit (die digter Totius), wat S.J. du Toit
nog in 1949 as die mees gesmade man in Suid-Afrika beskou het, formuleer dit só:
‘Ds. Du Toit was 'n Ismael: sijn hand was teén almaal, en almaal sijn hand was teén
hom. Dit was sijn roeping om alleen te staan en harde dinge te sê’ (J.D. du Toit,
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1917:voorwoord). Na die Tweede Vryheidsoorlog noem adv. J.H.H. de Waal hom
‘die onpopulêrste man onder die nasie’ (Nienaber, 1941:106). Hierdie teenstellings
roep vrae op oor die persoon van S.J. du Toit. Wie en wat was hy?
In dié inleiding kan net baie kortliks en oorsigtelik op hierdie kleurvolle lewe ingegaan
word en dan hoofsaaklik vir soverre dit help om Di koningin fan Skeba beter te
begryp. Raadpleeg vir verdere besonderhede Totius se Ds. S.J. du Toit in weg en
werk (1917), die omvattende proefskrif van D.A. Scholtz, Ds. S.J. du Toit as kerkman
en kultuurleier (1975) en Hoofstuk 3 van die proefskrif deur D.P. van Zyl: Salomo
syn oue goudfelde. Op die spoor van die retorika in die Afrikaanse romankuns
(1996), in verkorte vorm verkrygbaar in die Annalereeks van die Universiteit van
Stellenbosch onder die titel Die retorika en die Afrikaanse historiese roman (1998).
'n Lywige biografie oor S.J. du Toit deur prof. V.E. d'Assonville is ook binnekort
beskikbaar.
Ses fases kan binne S.J. du Toit se leeftyd van 64 jaar onderskei word:
1847-1867: Stefanus Jacobus du Toit is op 9 Oktober 1847 gebore as die jongste
van 13 kinders. Hy is tot op tweejarige leeftyd grootgemaak deur 'n vrygemaakte
slavin en vroedvrou wat hy ‘ma’ genoem het, terwyl hy sy moeder aangespreek het
as ‘nôi’. Sy intelligensie en uitsonderlike geheue het vroeg reeds opgeval. Hy kon
sy woord so goed doen, dat hy ‘klein advokatjie’ genoem is. Op vierjarige leeftyd
kon hy Nederlands en Engels lees. Reeds tussen vyf- en sewejarige leeftyd het hy
'n geloofstryd ondervind met betrekking tot die uitverkiesing en het hy na 'n intense
sieleworsteling geloofsekerheid verkry. Nogtans het hy vroeg ophou leer om 'n
wynboer te word.
1867-1872: Op negentienjarige leeftyd het S.J. du Toit die roeping ervaar om tot
die bediening toe te tree. Nieteenstaande die lang onderbreking in sy studie het hy
sy admissiekursus met die hulp van ds. G.W.A. van der Lingen en Arnoldus Pannevis
binne 21 maande voltooi. Tydens sy vier jaar studie by die kweekskool op
Stellenbosch kon hy homself nie met die liberale neigings daar vereenselwig nie.
Om dié rede besluit hy ook teen verdere studie in Nederland. Hy sou sy lewe lank
sterk ortodokse standpunte huldig en sterk gekant wees teen enige vorm van wat
hy as vrysinnigheid vertolk het.
1873-1881: Na 'n tyd as hulpprediker was hy vir sowat sewe vrugbare jare predikant
in die Noorder-Paarl gemeente. Naas 'n groot aantal publikasies wat hy gelewer het
oor onder meer die Christelike onderwys, die teologie, die Suid-Afrikaanse
geskiedenis en Afrikaans, het hy klas gegee aan die Gimnasium en 'n groot rol
gespeel binne die Genootskap van Regte Afrikaners. Hy was nóú betrokke by die
totstandkoming van die Hugenote-gedenkskool in
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1882. In 1879 en 1880 het hy uitgebreide buitelandse reise onderneem (nadat hy
chroniese keelprobleme begin ondervind het) en twee boeke daaroor gepubliseer.
Bybelvertaling in Afrikaans het ook heelwat aandag ontvang, maar dit is teengewerk
deur die Sinode van die N.G. Kerk. Die Sinode was ook gekant teen die
rewolusionêre idees teen die kerk en die staat wat Di Patriot volgens hulle verkondig
het. Daar het gevolglik 'n verwydering tussen ds. Du Toit en die N.G. Kerk ingetree
wat nooit weer oorbrug is nie. Op politieke gebied het Du Toit gehelp om die
Afrikanerbond tot stand te bring, maar sy idees het op hierdie stadium van sy lewe
ingegaan teen dié van J.H. Hofmeyr.
S.J. du Toit het veral aanvanklik in die Paarl 'n groot aanhang geniet, maar het tog
ook vyande gemaak. Teenstanders het hom in 1877 aangekla oor 'n beweerde
verhouding met 'n diensmeisie. Hoewel die kerkraad se kommissie van ondersoek
en die Ringskommissie hom onskuldig bevind het, sou dié spook nog loop tot in
1909 en is dit meermale teen hom gebruik.
1882-1890: S.J. du Toit se belangstelling in onderwyssake het gelei tot sy aanstelling
in 1882 as Superintendent van Onderwys in die Transvaal. In dié tyd het hy sy
grootste suksesse en diepste teleurstellings beleef. Sy vrou is skielik oorlede in
1882, maar hy het sterk opgang gemmaak in sy loopbaan. Sy onderwysinisiatiewe
is geprys en hy het in so 'n mate 'n vertroueling van pres. Kruger geword dat hy ná
die Eerste Vryheidsoorlog as 'n lid van die deputasie na Londen is om te onderhandel
oor die Konvensie van Pretoria. Die groep is op glorieryke wyse in Nederland, België,
Duitsland, Frankryk, Spanje en Portugal ontvang.
Konflik met invloedryke Nederlanders soos drr. Jorissen en Leyds; die politieke
situasie toe hy die vierkleur gehys het in die republiek Gosen (vergelyk die drama
Toe hulle die vierkleur op Rooigrond gehys het deur Henriette Grové); verskille oor
die spoorlyn na Delagoabaai en onenigheid met van die Transvaalse kerke het hom
egter ongewild gemaak. Hy het toenemend betrokke geraak by die goudmynbedryf
en het in 1888 bedank as Superintendent van Onderwys. In 1889 was hy
hoofdirekteur van tien maatskappye en direksielid van nog veertien. Sy bates, 140
000 pond in 1889, was destyds 'n aansienlike bedrag. Gedurende nog 'n uitgebreide
reis na Europa (1889-90) om kapitaal vir sy ondernemings te werf, wedersydse
beleggings te bevorder en navorsing te doen oor 'n Transvaalse universiteit, het hy
egter bankrot gespeel, sy seuntjie is boonop oorlede en hy het hom verder ongewild
gemaak deur Katolieke Belgiese immigrante aan te moedig om na Suid-Afrika te
kom.
Aan die einde van sy Transvaalse tydperk is hy nie alleen sonder geld en status
gelaat nie. Sy politieke oortuigings het, veral na sy ontmoeting met Cecil John
Rhodes, verander van pro-Kruger na anti-Kruger, anti-Transvaal en uiteindelik in
die oë van sy volksgenote na pro-Brits.
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1890-1899: S.J. du Toit het ingetrek in 'n enkele kamer van sy skoonmoeder Joubert
in die Paarl en opnuut aangesluit by die redaksie van Di Patriot. Hy het in 1896 as
redakteur met Ons Klyntji begin. Hy het geïnteresseerd begin raak in die res van
Afrika, soos blyk uit publikasies soos Afrika: Het land der toekomst (1890), Sambesia
of Salomo's goudmijnen bezocht (1895), Rhodesia, Past and present (1897) en Di
koningin fan Skeba (1898).
Sy politieke ommekeer, wat lynreg ingegaan teen die heersende klimaat in die opbou
tot die Tweede Vryheidsoorlog, het steeds groter verwydering geskep met betrekking
tot sy Afrikaneraanhangers, vriende en selfs sy familie. Daar het kwaaivriendskap
gekom tussen hom en sy broer, oom Lokomotief, oor onder meer die Adendorff-trek
(1891). Na die Jameson-inval (1896) het hy nog ongewilder geraak nadat hy die
inval verdoem, maar Rhodes na die openbare mening nie sterk genoeg veroordeel
het nie.
1900-1911: S.J. du Toit se positiewe houding teenoor Brittanje, en veral sy uitsprake
teen die Transvaal en die Tweede Vryheidsoorlog, het sy tydgenote toenemend van
hom vervreem, hoewel hy sy liefde vir Afrikaans en vir sy mense behou het. Hy het
geglo hy is reg, soos blyk uit sy oortuiging dat hy hom verset het teen die volksgevoel
waar dit volgens hom verkeerd geloop het, dat sy beskuldiginge gegrond was en
dat hy die Engelse politiek slegs geprys het ‘waar sij dit verdien het’ (in J.D. du Toit,
1917:335). Di Patriot en De Getuige het gevolglik so aanhang verloor dat die
uitgewersfirma D.F. du Toit & Co. in 1904 bankrot gespeel het. Ons Klyntji het tot
1906 bestaan. Stemmen des Tijds, wat hy daarna opgerig het, het binne die bestek
van 16 bladsye die werk van Di Patriot en De Getuige probeer voortsit, maar dit het
slegs 'n baie klein leserstal van 300 gehad. Die Gedenkskool is gesluit. Du Toit het
wel nog vernuwe op die gebied van wynmakery en vrugteboerdery en het selfs
druiwe en waatlemoene na Engeland en Europa uitgevoer. Hy het ook baie gereis
in Suid-Afrika as konsulent van die Gereformeerde Kerke onder die Kruis. In 1911
is S.J. du Toit oorlede in die ouderdom van 64 jaar.

Die voorspel tot die skryf van Di koningin fan Skeba
Die oorsprong van Di koningin fan Skeba lê digby die kolonialistiese
uitbreidingsdrange van Cecil John Rhodes in die negentigerjare van die vorige eeu
en die fassinering wat dit vir S.J. du Toit ingehou het. Rhodes, die Afrikanerbond
en S.J. du Toit het in die vroeg-negentigerjare goed saamgewerk. Met die
Adendorff-trek het Du Toit kant gekies vir Rhodes en sy Geoktrooieerde Maatskappy
wat Afrikaanse koloniste in Masjonaland wou vestig en teen die aansprake van die
Adendorff-groep. S.J. du Toit, altyd 'n ywerige reisiger, het in die proses so
geïnteresseerd geraak in die huidige Zimbabwe, deur hom Sambesia genoem, dat
hy self 'n reis daarheen wou onderneem, onder meer in belang van 'n ‘Paarlse
syndikaat’.
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Daar was vanaf 1891 voortdurend gerugte dat Rhodes S.J. du Toit sou omgekoop
het. Scholtz (1975:194) se navorsing kon niks hiervan bewys nie, maar hy het wel
'n skuldbewys van byna 340 pond, gedateer 20 Februarie 1894, opgespoor. Dit het
waarskynlik vir Du Toit se uitgebreide tog van Julie tot November 1894 na Sambesia
betaal. 'n Besoek om die moontlikhede van dié ‘nuwe’ streek te ondersoek, sou ook
tot Rhodes se voordeel kon wees. Rhodes se gewildheid by Du Toit het duidelik op
daardie stadium tot sy positiewer gesindheid teenoor Brittanje gelei, soos blyk uit
sy lofuitinge in Sambesia: ‘De Engelschman was toen de tegenstander van den
trek, nu is hij, in den persoon van den heer Rhodes, zelf den wegbereider en helper’
(1895:7).
'n Besoek aan die Zimbabwe-ruïne was klaarblyklik nie aanvanklik vir Du Toit die
hoofdoel van sy reis nie. Voordat die koningin van Skeba die eerste keer ter sprake
gebring word in Sambesia bekyk S.J. du Toit die landskap met kolonialistiese oë
en wei uit oor sake soos die beskikbaarheid van water, hout, arbeid, die goud en
die bydrae van die bevolkingsgroepe. Dit lyk in Hoofstuk 14 van Sambesia of die
reisgroep maar toevallig daarheen gegaan het: ‘Hier besloten wij een uitstapje te
maken naar Fort Victoria en Zimbabwe’ (1895:81). Dié uitstappie het 'n omweg van
'n week behels, eers 80 myl per ossewa na Fort Victoria, met 'n paar dae oponthoud
tussenin waar geen pad bestaan het nie, en vandaar nog 18 myl na Zimbabwe! Hy
wou dit dus kennelik graag sien. Die groep het uiteindelik slegs op 2 en 3 Oktober
1894 by Zimbabwe vertoef, maar: ‘deze 2 dagen tellen wij tot de belangrijkste van
ons leven’ (1895:83). In Hoofstuk 8 van Sambesia onderbreek Du Toit sy vertelling
om hom soos volg oor Zimbabwe uit te laat:
Onze bevindingen op dezen omweg waren zóó romantisch, dat ik vrees
als ik ze letterlijk beschreef de lezers toch onwillekeurig onder den indruk
zou komen dat hij een roman las. Daarom, en omdat ik toch met mijne
reisschetsen te achteren raak, zal ik de beschrijving dezer avontuurlijke
reis maar laten totdat ik werkelijk na tehuis komst D.V. een Roman
beproeft te schrijven over de oude mijnontginning in dit land van Ofir in
Salomo's dagen toen de Koningin van Scheba alhier regeerde - voor welk
roman ik nu de bouwstoffen bijeenversamel (1895:37).

'n Bladsy later volg hy dit op met 'n verwysing na ‘belangrijke gesprekken’ met die
inheemse bevolking wat hy met behulp van Henry as tolk voer oor die ou mynwerke.
So meegesleur was hy deur die raaisel van die Zimbabwe-ruïne dat hy sy
‘oudheidkundige nasporings’ later as die hoofdoel van sy Sambesiareis bestempel
het (in J.D. du Toit, 1917:312).
Hy het na sy terugkeer 'n grondige studie onderneem, onder meer in Cecil John
Rhodes se biblioteek. Die eerste gedeelte van die epistolêre reisverhaal
(briefjoernaal) Sambesia is uiteindelik afgerond in Houtbaai op 17 Mei 1895. Ná
navorsing van etlike maande het die laaste vyf hoofstukke in die Paarl gevolg teen
3 September 1895. Hierin gaan Du Toit uitgebreid en in groot besonderhede, met
lang aanhalings uit 'n groot aantal bronne, in op sy teorie dat die
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koningin van Skeba afkomstig kon wees van Sambesia en die Zimbabwe-ruïne.
Sambesia het dus kolonialiseringsmoontlikhede ingehou, die oopmaak van nuwe
gebiede vir ontwikkeling waarby ook Du Toit kon baat. Hy kon dus eerstens meehelp
om die moontlikhede van die nuwe gebied staatkundig en finansieel uit te bou en
tweedens deur 'n geskiedenis daarvoor te help ontdek en skep. Sy liefde vir sowel
reis as skryf kon in beide 'n bevredigende uitlaatklep vind, terwyl die onderwerp ook
derdens aangesluit het by Du Toit se profetiese en baie letterlike Bybeluitleg. Sy
belangstelling in Salomo se goudvelde en Ofir hou verband met sy geloof dat dié
goud gebruik sal word om in die eindtyd die tempel van God te herbou. Hy het dié
plek aanvanklik geplaas naby die Transvaalse goudvelde, maar het daarna steeds
sekerder begin raak dat dit in Mashonaland sou wees.
Ten slotte het die skryf van hierdie ambisieuse historiese roman goed ingepas by
die doelstellings van die Genootskap van Regte Afrikaners, Di Patriot en Ons Klyntji,
naamlik om die gebruik van die Afrikaanse taal te stimuleer, asook om die Afrikaners
kultureel op te voed deur hulle aan die lees en skryf te kry. Daarom is die roman,
anders as die Nederlandse Sambesia en die Engelse Rhodesia Past and Present
(1897) in die Afrikaans van daardie tyd geskryf. In Maart 1896 het die eerste episode
van Di koningin fan Skeba in die eerste nommer van Ons Klyntji verskyn.

Die verloop van die verhaal
Die eerste deel van Di koningin fan Skeba verhaal die reiservaringe van die vyf
hooffigure: Meneer Du Toit, die leier en deskundige; neef Gideon en neef Hendrik;
Henni, die Transvaalse wadrywer en tolk, asook Klaas, die ‘klyne Koranna lyer’. Net
voor die tweede deel van die roman gee Du Toit pertinent sy indeling vir die res van
die roman: ‘Al aande deel hulle dan mé wat hulle di dag ontdek het, en ek lees foor
wat ek fertaal het, en dan bespreek ons dit same. En hiirmé het di leser meteen ons
plan fer di ferfolg fan ons ferhaal’. In die tweede deel word die reisteks dan afgewissel
met 'n ingebedde verhaal wat met die kern van die roman as geheel te make het,
naamlik die ontrafeling van die koningin van Skeba se geheim.
Die roman se eerste episode open (na 'n ‘Inlyding’ wat aansluit by Sambesia) met
'n vir dié tyd tipiese ‘Natureingang’ of stemmingsinleiding. Die ek-verteller bevind
hom in peinsende stemming by die graf van Wilson, wat tragies in Sambesia gesterf
het in die stryd teen Lobengula. Die ruimtebeskrywing met sy onheilspellende trekke
(onweer, duisternis, grafte, krieke en 'n uil) herinner aan 'n Gothic novel of Gotiese
roman, 'n genre wat in die 19de eeu baie gewild was. Dit sluit aan by bonatuurlike
gebeure in latere episodes en illustreer terselfdertyd S.J. du Toit se belangstelling
in dié soort aspekte. In Di Afrikaanse Patriot plaas
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hy byvoorbeeld vanaf 14 Januarie tot 7 Julie 1892 'n aantal vertalings van verhale
oor ware geesverskynings. Dit is vir hom in pas met die Bybel en toon dat daar ‘wel
degelijk 'n bowenatuurlike wereld is, en hogere magte as net di stoffelike’. Ook
Afrika-towermagte kom egter in die roman voor, waarby dit interessant is dat
voorspellings meestal as waar bewys word. Hierdie teken dat S.J. du Toit wel iets
substansieels in Afrika-magie gesien het, kan as 'n versoening tussen die
Eurosentriese en die Afrosentriese godsdiensopvattinge in die roman vertolk word.
Die motoriese moment of katalisator wat die gebeure in beweging bring in Deel 1,
is die koms van Umsalomi, 'n toordokter wat die groep se beskerming kom vra. Die
eerste kort gedenkskrif word kort daarna ontdek, asook 'n ‘vermufte Papirus-rol’.
Eersgenoemde lewer 'n verwysing op na die berg Afoer, wat weer lei tot 'n besoek
aan die Molimo en sy dogter in die Matoppoberge, opgevolg deur die reis na die
berg Afoer. Deel 1 bereik ten slotte 'n klimaks met die ontdekking van die
gedenkskrifte in dié berg se grafkelders. Benewens 'n kort stukkie vertaling bestaan
die eerste elf hoofstukke dus hoofsaaklik uit reis- en ontdekkingservaringe, met die
hoofdoel om die gedenkskrifte te vind.
Die ingebedde tekste in Deel 2, naamlik die gedenkskrifte en uitleg wat mekaar
losweg logies en chronologies opvolg, motiveer Du Toit se teorie dat die koningin
van Skeba se ryk geleë kon wees in Sambesia. Dit speel veral aanvanklik vernuftig
in op die Bybel. Die eerste gedeelte van die gedenkskrif, met die langste bespreking
daarná, handel oor Du Toit se teorie dat Eden in die middel van Afrika was, oor Kain
en Abel, die eerste oorstroming van die Nyl, Henog en oor die mense se sondigheid.
Van dié gegewens kom in Hoofstuk XII weer aan bod, gestaaf deur drie aanhalings
uit Stanley se boek In Darkest Africa uit 1890.
In Hoofstuk II word na aanleiding van Noag se verhaal 'n nogal uitsonderlike
interpretasie gegee van Sem, Jafet en Gam, naamlik dat Gam se afstammelinge
die oorspronklike inwoners was van die ryk Skeba en dat hulle 'n
koninginne-opvolging ingestel het. Die derde hoofstuk handel oor Egipte, Hatasu
en die eerste (San) koningin van Skeba se besoek aan Egipte, met Rawlinson as
bron. Haar opvolgers is vervolgens van Egiptiese afkoms. In Hoofstuk IV word die
verhaal van Josef en Asenat ietwat bygesleep, met as enigste motivering die ‘feit’
dat Josef 'n voorsaat was van die koningin van Skeba.
Episode V, vol Egiptiese intriges en seremonies, verhaal hoe die koningin van Skeba
(Balkis) en haar halfsuster (Hanes) by geboorte omgeruil is. Dan volg Salomo se
huwelik met Hanes, die besoek van die koningin van Skeba (Balkis) aan hom en
die bekendmaking van die omruilingsgeheim. Die volgende twee ingebedde tekste
(VIII en IX) gaan uitvoerig in op die koningin van Skeba se besoek aan Salomo en
die wondere van Salomo se paleise, sy stalle en
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perde, tuine, vywers en fontein, in aansluiting by S.J. du Toit se eie waarnemings
tydens sy vroeëre reis deur die Bybellande. Daar word besluit om die susters weer
om te ruil. Hanes gaan dus saam met haar minnaar Elihoref, die skrywer van die
gedenkskrifte, terug na Skeba, terwyl Balkis agterbly as Salomo se vrou. In die
middel van 'n lang gedeelte ‘vertaling’ volg 'n stuk waar ‘di rol baing beskadig en fer
di grootste gedeelte onleesbaar’ is. Dit laat 'n aantal los drade en verlos die outeur
van die verantwoordelikheid om 'n moeilike stukkie intrige self te bedink! In Hoofstuk
XI vervolg die gebeure dan in Egipte, met die openbaring van Egiptiese geheime
aan Elihoref.
In Episode XII kom Elihoref by die Maanberge, 'n beskrywing van Zimbabwe en die
goudindustrie word gegee in XIII en die sonfees kom aan bod in XIV. Hoofstuk XV
is weer vol intriges, met selfs drie sameswerings teen die ryk van Skeba. Die
volgende twee gedeeltes beskryf die mislukte planne, wat uitloop op die dood van
Hanes na haar baba se geboorte. Ten slotte word die laaste los drade geknoop met
behulp van die reeds vroeg gevonde papirusteks wat (vanweë sogenaamde swaar
beskadiging) kortliks opgesom word deur die hoofkarakter.
Heelwat minder bladsye word in Deel 2 aan die reis afgestaan, in die roman maar
17 uit 58. Wanneer die gedenkskrifte vertaal is, die ingebedde verhaal afloop met
die dood van die koningin van Skeba en die gedenkskrywer Elihoref, asook met die
ryk se ondergang, word ook die reiservaringe redelik kortaf beëindig. Die reisgroep
se redding deur twee olifantjagters word in die vooruitsig gestel en Klaas vertel dat
'n gees, 'n jong vrou met 'n baba wat kennelik die koningin van Skeba voorstel, drie
nagte agtereenvolgens verskyn het. Hoewel hulle die volgende nag waghou, verskyn
sy egter nie weer nie.

Di koningin fan Skeba as vervolgverhaal en roman
Di koningin fan Skeba is kennelik die werk van 'n (weliswaar baie talentvolle) man
wat hom maar deels besig gehou het met die letterkunde. Daar is verskillende
aanduidings dat die roman as eenheid gekonsipieer is, maar dat Du Toit dit stuk-stuk
geskryf het. Sommige maande (September en Desember 1897, Februarie en April
1898) ontbreek die vervolgverhaal byvoorbeeld in Ons Klyntji en die lengte van die
aflewerings wissel van drie hoofstukke en tien bladsye in Junie 1896 tot een bladsy
in Januarie en in Mei 1898. Dit lyk dus asof S.J. du Toit die skryf van die roman
moes inpas by sy besige program, moontlik ook by die ruimte wat gevul moes word
in die tydskrif. Hy het klaarblyklik ook stoom verloor na die einde toe. Sommige
hoofstukke is foutief genommer - in beide die vervolgverhaal én die roman. 'n
Hoofstuk VI ontbreek byvoorbeeld in Deel 2. Daar was ook verwarring met Hoofstuk
XVII, sodat die slothoofstuk van die vervolgverhaal XIX is en dié van die roman XX.
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Enkele teenstrydighede kom voor: In Hoofstuk VII word Hanes as vrou van Salomo
byvoorbeeld onvrugbaar genoem, maar sy verwag tog later in Hoofstuk XV, nadat
sy Balkis stilletjies vervang het as die koningin van Skeba, sonder enige verwysing
na haar vroeëre onvrugbaarheid. Lalia, die hofdame van die koningin, is eers in
Hoofstuk XV die informant wat die koningin inlig oor die ‘drifoudige sameswering’
teen haar. Twee hoofstukke (en maande) later is Lalia ontsteld as die koningin
inligting oor die sameswering aan háár oordra.
Omdat Di koningin fan Skeba aanvanklik as 'n vervolgverhaal verskyn het, vertoon
die roman 'n episodiese struktuur. Die meeste hoofstukke word met 'n vooruitwysing
na die volgende hoofstuk (‘Mar wat ons di nag gesiin en ontdek het, fertel ons
follende keer’) of op 'n spannende noot afgesluit om verwagting vir die vervolg te
skep, soos: ‘Toen ons by di ingang kom, was di grote klip weer daarop en gen
molikheyd om dit fan binne ope te kry’. Enkele hoofstukke sluit gewoon met
opmerkings soos: ‘En weldra was dit oek doodstil by di wa, almal in dipe rus’.
Ten spyte van die episodiese struktuur en die enkele ondeurdagthede kan daar
nogtans andersins 'n sterk lyn van oorsaak en gevolg aangedui word wat van goeie
en volgehoue oorhoofse beplanning getuig. Die een ontdekking en ontmoeting gee
steeds aanleiding tot die volgende, soos in 'n tradisionele soektognarratief (‘quest’).
Smith (1921: 'n woord vooraf) noem dit verder nie verniet ‘die mees ambisieuse
prosawerk van die Eerste Afrikaanse Taalbeweging op die gebied van die fraaie
lettere’ nie. Hy beskryf Di koningin fan Skeba soos volg: ‘die verhaal is goed
inmekaargesit en is nooit vervelend nie; die manier waarop historiese kennis verwerk
word, getuig van groot talent; die Afrikaans is voorbeeldig suiwer en natuurlik’. Dit
is 'n roman ‘waarin die skrywer, deur sy ryke verbeelding en veelvuldige kennis, 'n
peil bereik waar baie van ons later (sic) romanskrywers, selfs van die Twede
Afrikaanse Beweging, tevergeefs na strewe’. Die bestudering van dié ryk teks lê
ook veel bloot van sowel S.J. du Toit se oortuiginge as van die konvensies wat
destyds geheers het.

Werklikheids- en waarheidsillusie
Die ingebedde teks oor die koningin van Skeba het destyds aangesluit by die tradisie
van die historiese roman; die reisverhaalgegewe by die realistiese roman.
Teenswoordig lyk laasgenoemde eerder na 'n historiese roman wat meer outentiek
oorkom as die nogal vergesogte ingebedde tekste. Waar Nienaber (1940) die sonfees
die mooiste en mees digterlike episode in die roman vind en die wetenskaplike
redenasies steurend, is juis laasgenoemde gedeeltes tans interessant as sleutel tot
Du Toit se denke. Dit wys ook in watter mate oordele oor die literatuur afhanklik is
van lesers se eie konteks en konvensies.
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Om geloofwaardig voor te kom en die lesers te oorreed om met sy teorieë en
‘bevindinge’ saam te stem, gebruik S.J. du Toit etlike strategieë (sien Van Zyl
1996:164-183). Du Toit speel veral met die skep van 'n werklikheids- en 'n
waarheidsillusie, in ooreenstemming met negentiendeeeuse romankonvensies.
Albei is ten nouste verknoop met S.J. du Toit as figuur. Die werklikheidsillusie het
te doen met die konvensie van realisme en die skynbaar betroubare
werklikheidsweergawe; die waarheidsillusie met die gegrondheid en oortuigingskrag
van Du Toit se argumente.
Die karakters se name in die roman, asook baie van die plekke, gebeure en
beskrywings, klop met dié in die reisjoernaal Sambesia (1895) wat baie van die
lesers waarskynlik destyds geken het. Die hoofkarakter, wat die meeste aan die
woord is, het dieselfde naam as die skrywer. Die leser sien sake in die roman
hoofsaaklik deur die oë van die ek-verteller, Meneer du Toit (soos predikante destyds
dikwels aangespreek is), wat optree as leier en mentor van die groep, as vertaler
en verklaarder. Naas sy indrukwekkende kennis van die Bybel, asook van antieke
Hebreeus, kan hy soms woordeliks aanhaal uit beide ou en (vir destyds) meer
resente bronne oor onder meer Afrika. Van die meer as 50 bronne wat die skrywer
S.J. du Toit vir Sambesia bestudeer het, word veral inligting uit sowat nege in die
roman gebruik - en soms nogal aansienlik gewysig! Die verteller verwys dikwels na
eie waarneminge tydens reise deur die destydse Egipte en Palestina (wat ooreenstem
met dié van S.J. du Toit). Hy dra ook kennis van medikasie, Afrika-magie en
-gewoontes en van praktiese sake. Lesers wat geweet het van S.J. du Toit se
omvattende kennis en talente sou die outeur en die hoofkarakter noodwendig met
mekaar vereenselwig het.
Fyn detail oor die groep se ontdekkinge word verder verstrek, daar word verwys na
probleme by die vertaling van die ou geskrifte en na plekke waar die rol beskadig
is. Nog 'n sterk oorredingsmiddel in die roman is die foto's wat S.J. du Toit self
geneem het op sy tog na Sambesia in 1894 en die tekeninge, waarvan vier
oorgeneem word uit Rawlinson se Ancient Egypt. Die lesers van die roman word
boonop direk betrek en daar word na werklike persone en plekke verwys: ‘By di
hartelike afskyd fan di gedenkwêrdige plek en frindekring (eerw. Louw en sy vrou
van die Morgenster Sendingstasie - DvZ) sal dit di leser seker ni onwelkom wees
ni, as ons hiir gé di portret fan di nederige huis en liwe famili soos ons hulle di forige
aand afgeneem het’ (1898:14).
Du Toit voer sake nog verder met die volgende byskrif by 'n foto van die
Zimbabwe-ruïne: ‘Di gehymsinnige toren in Zimbabwe, waaronder di perkamentrol
ontdek is’ (1898:5). Daarteenoor noem hy self in Sambesia (1895:144) dat nog geen
inskripsies of gedenkskrifte by Zimbabwe ontdek is nie: ‘Totdat zoodanige
gedenkschriften ontdekt zijn, blijven alle onderzoekingen een min of meer omtasten
in het duister, en alle theorien en meeningen meer gissing dan zekerhied
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(sic.)’. Juis die ontbreking van inligting skep egter oop plekke in die geskiedenis wat
Du Toit kon invul deur sy roman.
S.J. du Toit het gewonder of die feit dat die Zimbabwe-ruïne op 'n stadium afgebrand
het (volgens sy waarneming tydens sy besoek aan die plek) nie dalk iets daarmee
te doen gehad het dat geen skriftelike gegewens ooit gevind is nie. In die roman
kon hy die vonds nou wel laat plaasvind. Postmoderniste noem hierdie soort fiksie,
waarin alternatiewe gefantaseer word vir die gedokumenteerde geskiedenis,
‘uchronian fiction’ (Wesseling 1991:10). Du Toit se aandag in Ons Klyntji van
Desember 1896 (204-205) aan die brand op 15 Desember 1896 by Groote Schuur
is in die lig hiervan veelseggend. Naas 'n foto van die huis voor en na die brand en
'n stukkie oor die huis se geskiedenis word verwys na die feit dat ‘fele merkwaardige
oue gedenkstukke ferbrand is soos o'erblyfsels uit di ruïne fan Simbabwe’.
S.J. du Toit probeer lesers op talle maniere oorreed, deur 'n verskeidenheid feitelike
en oënskynlik feitelike gegewens, asook deur sy logika, sy outoriteit en soms ook
deur patos. Hy kombineer sy eie ervaringe, oortuiginge en bespiegelinge in die
proses op 'n unieke wyse met sy grondige studie van 'n groot aantal bronne. Die
feit dat die roman so 'n goeie vertoonvenster bied vir sy erudisie lewer 'n groot
bydrae tot die oortuigingskrag daarvan.

Die ontvangs van Di koningin fan Skeba
Vanaf die eerste nommer van die maandblad Ons Klyntji in Maart 1896 was Di
koningin fan Skeba een van die groot trekpleisters. Dié soort oorredingspel deur
die vermenging van feit en fiksie is wel destyds begryp deur meer gesofistikeerde
lesers, soos blyk uit die Nederlandse taalkundige D.C. Hesseling se tipering daarvan,
deur Ons Klyntji (Julie 1897:115-116) oorgeneem uit De Nederlandsche Spectator,
dat Du Toit ‘zijn avonturen op een reis door Matabele- en Mashonaland niet zonder
talent heeft omgewerkt tot een verhaal, dat van veel fantasie en vernuft getuigt’.
Van die ander, minder gesofistikeerde, Afrikaanse lesers het egter beslis tot op 'n
sekere hoogte geglo dat die roman ‘waar’ was, soos blyk uit die volgende staaltjie
wat Totius vertel (1917:400): ‘Toen die boek in “Ons Klijntji” verskyn, het 'n oue
swaër en suster van Ds. Du Toit dit begin lees. Deurdat hij self en sijn
Mashonalandse medereisigers meteen als persone in die roman optree, het die
twee lesers gedenk dat alles werkelik so gebeur het. Toen dit hul al te apokrief werd,
vraag hul: ‘maar is dit dan alles waarheid. “Nee”, was die antwoord van 'n vrind, “dis
mos 'n roman, 'n verdigte vertelling. “Maar”, merk toen die oue swaër aan, “Fanie
sal tog nie lieg nie!”’
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Heelwat ander lesers se reaksies toon ook sterk vertwyfeling oor wat waarheid is
en wat verdigting, asook oor wat toelaatbaar is. S.J. du Toit lê dit soos volg uit:
‘Waarhyd is wat letterlik so gebeur is, leugen is di teenoérgestelde, dus bepaald
onwaarhyd, maar ferdigting is soos 'n mens jou 'n ding foorstel so na molik follens
wat jy weet. So wil di skrywer ons foorstel hoe dit in di dage fan Salomo hiir in di
land met die goudgrawery gegaan het follens di oue werke en oue beskrywings’
(Du Toit se kursivering - Ons Klyntji Augustus 1896:119). Verdigting, soos die
gelykenisse in Die Bybel, is volgens hom van oudsher gebruik ‘om waarhede en
lesse foor te stel’. Bedenkinge het egter bly opklink en S.J. du Toit se geduld kon
dit uiteindelik moeilik hou, soos blyk uit opmerkings in Ons Klyntji van September
1897 en Junie 1899, soos: ‘Myn skepsels, dis tog al so dikwils gesê: Ds. du Toit het
eers 'n werkelike ferhaal gegé fan syn rys na di noorde, wat gedruk en uitgegé is in
'n boek Sambesia, en toen het hy gesê, op grond fan wat hy gesiin en gelees het
sal hy nou 'n ferdigting of historise roman gé waarin hy beskrywe hoe hy hom foorstel
hoe dit in di dage fan ou Salomo syn goudgrawery hiir gelyk het’ (1899:141).
In die verduidelikende paragraaf in die slot van Sambesia, asook aan die begin van
Di koningin fan Skeba, dek S.J. du Toit hom wel duidelik in. Hy noem die roman
hier ‘niet een geschiedenis, ook niet eene algeheele verdichting: maar eene herleving
van dien tijd zoo na mogelijk, volgens de gegevens welke wij hebben in oude
historische werken en uit deze overblijfselen’. Sy voorneme is om ‘die oude tijden
te doen herleven’ en die lesers te laat besef ‘dat die ouden ook menschen waren’
(Du Toit se kursivering).

Di koningin fan Skeba het, ná sy aanvanklike ontvangs, deur die jare ondersoekers
bly interesseer en intrigeer. Dit was byvoorbeeld die eerste nommer wat gekies is
in die Derde Reeks van Die Burger-leeskring om opnuut in 1921 (in gemoderniseerde
Afrikaans) uitgegee te word. Dit was kennelik gewild - die agste uitgawe van dié
werk het 1962 verskyn. Daarnaas is dit in 1963 vir skoolgebruik verkort en hersien
deur P.J. Nienaber. In 1975 het die figuur S.J. du Toit as inspirasie gedien vir
Henriette Grové se drama Toe hulle die vierkleur op Rooigrond gehys het. Sedertdien
het die die aandag getrek en reaksies uitgelok van heelwat ondersoekers soos Lydia
van Niekerk, G. Dekker, P.J. Nienaber, J.C. Kannemeyer, P.D. van der Walt, H.
Ohlhoff en Elize Botha.
Dit toon die mate waarin 'n literêre teks 'n veel groter durendheid openbaar as sy
lesers. 'n Sterk oorredingskrag gaan steeds uit van baie aspekte in die teks, ofskoon
dit uiteraard in ons tyd ‘getemper’ word deur nuwe inligting en opvattinge. Die roman
gee, as tydsdokument, vir hedendaagse lesers insig in die konvensies van destyds
en help terselfdertyd om aspekte van die huidige Suid-Afrikaanse samelewing beter
te begryp.
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S.J. du Toit se kyk op die Ander
'n Enersyds lastige, maar andersyds boeiende en leersame aspek binne sowel
Sambesia as Di koningin fan Skeba is S.J. du Toit se visie op die inheemse
bevolking, wat vir die hedendaagse leser meermale polities nie-korrek en rassisties
voorkom. Die vraag ontstaan of die hele roman nie daardeur gekontamineer word
nie. Wat doen hedendaagse lesers met sowel pejoratiewe benamings as met
bevooroordeelde stellings in ouer tekste?
Sommige opvattings bots met die Christelike opvatting van naasteliefde wat die
leser by iemand soos S.J. du Toit verwag. Tog prys Totius juis die ryk kennis van
die inheemse bevolking se lewe wat volgens hom ten grondslag lê aan Di koningin
fan Skeba (1917:322). Dit was dus kennelik aanvaarde persepsies en konvensies
in die destydse samelewing (sien Van Zyl 1993).
In Di koningin fan Skeba word persepsies oorgedra soos dat nie op die inheemse
volke se woord vertrou word nie, dat hulle omslagtig is en ‘fan nature fol politiik’
(1898:24). Hulle (veral die San) word as onontwikkeldes en kinders beskou wat
floreer op slae. Dit is in die lig hiervan nogal verrassend dat 'n sogenaamde
voorganger van die koningin van Skeba, na aanleiding van 'n tekening in Rawlinson
(1886:183), in die roman beskryf word as ‘'n ware Boesmanmyd’. Du Toit se
verklaring is dat die San ‘ni altyd so 'n diip gesonke nasi’ was nie (1898:45).
Rassistiese stellings word meer dikwels geplaas in die mond van Henni, die
Transvaalse wadrywer en kenner van swart tale, eerder as wat dit voorkom by die
ander groeplede en veral by die simpatieker uitgebeelde hooffiguur, Meneer Du
Toit. Dit strook met wat Paasman (1987:105) se waarneming met betrekking tot die
letterkunde uit die Verligting, dat negatiewe benaminge vir swart persone byna altyd
uitgespreek word ‘door personages die expliciet als slechte meester, wrede blanke
of iets dergelijks gekarakteriseerd worden’. Henni is hier (wel minder negatief) veral
prototipe van 'n impulsiewe, onnadenkende jongman.
'n Interessante uitsondering in die roman is Klaas, die klein en stil Koranna touleier.
Klaas word voorgestel as lojaal en betroubaar, as 'n uitmuntende spoorsnyer en as
iemand wie se raad ernstig opgeneem en opgevolg word. Hy luister aandagtig en
begrypend saam na die vertalings en uiteensettings, en die roman se slot word in
'n groot mate aan sy observasies gewy. Die rede vir hierdie veel meer genuanseerde
karaktertekening is myns insiens dat Klaas, anders as die ander swart karakters in
die roman, gebaseer is op twee bestaande touleiers met dieselfde naam in Sambesia.
Van Klaas kon S.J. du Toit hom dus 'n meer ‘tasbare’ voorstelling maak, terwyl die
ander swart karakters eintlik maar 'n sameraapsel van konvensies en stereotiepe
persepsies is. (Ironies is wel dat beide helpers in dié Baas/Klaas-verhouding in
werklikheid as ‘Klaas’ aangespreek is!)
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Du Toit probeer kennelik ook verder moreel oordeel. In Di koningin fan Skeba laat
hy mnr. Du Toit telkens ontfermend optree teenoor individue uit die inheemse
bevolking. Beide die skrywer van Sambesia (1895:15) én die hooffiguur in Di koningin
fan Skeba vind verder leersame aspekte in die persoonlike wisselwerking. Hy probéér
wel soms met die oë van die inheemse volke kyk, soos hy met die gedig ‘Hoe di
Hollanders di Kaap ingeneem het’ (1897) eweneens een van die eerste pogings in
die Afrikaanse letterkunde gelewer het om 'n Griekwa se alternatiewe blik op die
Suid-Afrikaanse geskiedenis te gee.
Negatiewe persepsies hou egter nogtans ten nouste verband met die hele konsepsie
van die roman: Soos vroeëre Afrika-reisigers en navorsers uit die 16de tot 18 de
eeu, asook die bekende 19de-eeuse pionierhistorikus dr. George McCall Theal, kon
Du Toit nie glo dat Zimbabwe gebou is deur die inheemse bevolking nie. Alle
skrywers en ondersoekers van sy tyd is dit volgens hom eens ‘dat vroeger hier een
beschaafd volk als overheerschend ras gebruik maakte van de minontwikkelde
oorspronkelijke inwoners des lands, die zij als slaven gebruikten...’ (Sambesia,
1895:143).
Omdat die witman uit sy optiek die verste ontwikkel was, was hy op beide intellektuele
en fisieke vlak die aangewese leier en was dit vir hom vanselfsprekend dat die swart
medebewoners van Afrika onderhoriges moes wees. Afrika is vir Du Toit veral die
kontinent wat die witman kon ontdek en oorwin op 'n wyse wat aanpas by sy eie
Christelik-nasionale konteks.
Daarom was dit vir hom van belang om juis die Bybelgeskiedenis met Afrika te
verknoop, omdat Afrika dan in die proses vir homself meer vertroud kon raak, maar
ook ‘waardevoller’ of ‘sinvoller’ as om dit ‘bloot’ op sy eie meriete te beoordeel. Om
dié soort kunsmatige versoening te bereik, gebruik hy allerlei kwasi-logiese
redeneringe en argumentasies. Aan die ander kant is hy wel aangespreek deur die
magiese kwaliteite van dié vasteland en is daar in dié opsig tog sprake van 'n mate
van verweefdheid tussen eie godsdienstige opvattinge en Afrika-magie - miskie
spore van 'n versoening tussen Afrika en die Europees-Christelike visie.
Wat geld vir die inheemse bevolking geld ook in 'n mate met betrekking tot vroue.
Dit is opvallend dat die reisgedeelte van die roman bykans uitsluitlik bevolk word
deur mans, met die uitsondering van ‘juffer Louw’ (wat net genoem word op bladsy
12), die dogter van die Molimo en die ou San-towenares. Daar word nooit verwys
na enige vroulike verbintenis by die onderskeie reisgenote nie. Dit illustreer in watter
mate sake soos die kolonialistiese opening van nuwe gebiede en die beredenering
van gegewens deur Du Toit beskou is as mannewerk. Dit herinner daaraan dat dit
vir S.J. du Toit 'n jaar geneem het om agter te kom dat baie van Ons Klyntji se lesers
vroue is (sien Van Zyl 1996:85-89)! In die ingebedde teks is dit oënskynlik 'n
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ander saak: Hanes en Balkis speel (uiteraard) 'n vername rol met betrekking tot die
koningin van Skeba-gegewe, asook Lalia, die getroue ‘hofjuffer’, en dit gaan hier
om 'n matriargale sisteem. Tog is diegene wat dinge doen en die inisiatief neem,
soos Elihoref die kroniekskrywer, die hoëpriester, asook die intrigeerders en
aanstigters van onrus en opstand, ook hier hoofsaaklik mans. Die groot aantal
vroulike karakters in die ingebedde teks is wel enigsins 'n ‘korrektief’ vir die
reisgegewe en bring mee dat dié gedeelte in 'n mate die opvatting oorskry dat die
vrou gereduseer word tot 'n topos of 'n ruimte waardeur die manlike held onderweg
na sy doelwit beweeg (De Lauretis, 1984:109).
Du Toit se opvattinge het sowel voortgekom uit sy ortodokse geloofsoortuiginge as
uit konvensies van sy eie tyd. Op sy beurt het hy dié instelling in die maatskappy
versterk deur die talryke godsdienstige, opvoedkundige en ander publikasies
waarmee hy 'n groot invloed uitgeoefen het. Ten spyte van sy latere ongewildheid
het sy geskrifte waarskynlik 'n groot en langdurige invloed uitgeoefen. Hy het 24
boeke en 48 ander geskrifte nagelaat; 28 jaar lank 'n groot bydrae gelewer tot Di
Afrikaanse Patriot, 21 jaar tot De Getuige, opgevolg deur Stemmen des tijds; was
8 jaar lank redakteur van Ons Klyntji en was betrokke by Bybelvertaling. Totius 1977
(1917):426-432 gee 'n lys publikasies, waarby opvallend baie boeke vóór 1896
uitverkoop is.
Ander vrysinnige negentiende-eeuers soos M.C. Vos, die Hollandse Kicherer en
Van der Kemp, asook T.F. Burgers, het wel 'n veel positiewer instelling op
rassegebied geopenbaar as S.J. du Toit, wat nouer aansluit by dié van die Verligting
en ons tyd, ofskoon dit nie los gedink kan word van toenmalige tydgenootlike idees
en filosofieë rondom onder meer die Franse Rewolusie, Rousseau se ‘le noble
sauvage’ en die Romantiek nie. Op grond van beide godsdienstige én politieke
oorweginge het S.J. du Toit hierdie standpunte egter verwerp en die ortodokse
stellinginname in die samelewing help perpetueer. Bevooroordeelde standpunte
oor die aard en vermoëns van die Ander, wat in die proses bevestig en versterk is,
het die rigting van die Suid-Afrikaanse geskiedenis help bepaal.
Nogtans is 'n ongenuanseerde, eensydige verwerping van historiese figure soos
Du Toit kortsigtig. Ek is dit eens met Van Heerden (1989:85), in sy uitspraak oor
raspejoratiewe: ‘'n poging om die literatuur te ontsmet by wyse van neosensuur (...)
kom neer op 'n ontkenning van die geskiedenis’. Veel gevaarliker is dit wanneer
mense in ons tyd nog vaskleef aan gedateerde 19de-eeuse visies. Bestudering van
dié figure uit die verlede help juis om die oorsprong van beskouinge vas te stel en
op grond daarvan afstand daarvan te neem, dit tersyde te stel of aan te pas in die
lig van veranderde omstandighede en nuwe navorsing binne 'n ander konteks.
Outeurs dra wel steeds die etiese verantwoordelikheid vir hul uitsprake. Die
elitistiese en soms negatiewe houding van Du Toit, wat bots met sy aansprake op
'n Christelike uitgangspunt, bly

S.J. du Toit, Di koningin fan Skeba of Salomo syn oue goudfelde in Sambesia

[21]
'n waarskuwing en 'n aanklag in ons tyd. By 'n veelsydige en komplekse
negentiende-eeuer soos S.J. du Toit is geskakeerde en komplekse opvattinge te
verwagte. Teenoor soms grootse gedagtes en insigte wat sy tyd vooruit was, was
hy andersins (noodwendig) so sterk kind van sy tyd dat sy insigte en optrede soms
vir ons gedateerd, maar ook kleinlik en onchristelik voorkom. Dit bring egter ook
nederigheid oor die subjektiwiteit en skraal seleksie van ons eie opvattinge. Hoe
sal dié oor 'n eeu lyk?
Pogings om die verlede te interpreteer, help egter ons samelewing in die vermyding
van vorige foute en die soeke na 'n eie identiteit, vergelyk Frank van Vree: ‘Onze
kultuur heeft geen essentie, die wij zouden kunnen vinden - wij zijn het zelf die
betekenissen toekennen, die een zin aan het leven geven. Wij scheppen de cultuur
en het verleden is daarbij een onmisbaar instrument, sterker nog: in het scheppen
van onze cultuur wordt het verleden (lees: de opvattingen over het verleden) als het
ware geabsorbeerd’ (In: De Meijer et al, 1988:31).
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S.J. du Toit en die kultivering van Afrikaans
deur Fritz Ponelis
Tot diep in die negentiende eeu het daar geen Afrikaanse kultuurtaal bestaan nie.
Afrikaans was toe net 'n omgangstaal: dit was 'n spreektaal sonder skryftradisie wat
glad nie as voertaal in die onderwys, die kerk of die reg gebruik is nie. Om 'n
omgangstaal tot kultuurtaal te omvorm, vereis ingrypende sosiale prosesse en
taalveranderinge. In die laaste kwart van die negentiende eeu was S.J. du Toit diep
betrokke by sowel die sosiale as linguistiese prosesse om Afrikaans tot kultuurtaal
te omskep. Sy roman Di koningin fan Skeba is 'n belangrike kulminasiepunt van sy
werk op hierdie gebied.
Die omskepping van 'n omgangstaal tot kultuurtaal deur die proses van
taalverandering wat kultivering genoem word, veronderstel 'n sosiale proses van
bewuswording en bewusmaking van die betrokke taal se potensiaal as kultuurtaal.
Die Afrikaanse taalgemeenskap moes daarvan bewus word dat Afrikaans ook meer
kan wees as net 'n omgangstaal, en niemand het in die tyd meer gedoen as Du Toit
om hierdie hoër waardering van Afrikaans by sy gebruikers in te skerp nie. Du Toit
het sy gedagtes oor die waardering en die kulturele potensiaal van Afrikaans eers
in 1890 saamgevat in sy 71 Theses (Du Toit 1891), maar daar moet aanvaar word
dat hy die denke van hierdie geskrif baie vroeër reeds in praktyk toegepas het.
Die 71 teses oor Afrikaans is onder agt hoofde ingedeel:
1. Afrikaans as taal
2. Afrikaans as moedertaal
3. Afrikaans as landstaal
4. Afrikaans as volkstaal
5. Afrikaans as skryftaal
6. Afrikaans as Bybeltaal
7. Afrikaans as skooltaal
8. Afrikaans as kerktaal

In die gedeelte oor Afrikaans as taal gaan dit oor wat Du Toit as die intrinsieke
waarde van Afrikaans beskou: die rykdom, welluidendheid, eenvoud (gebrek aan
verbuigings) en eenvormigheid (gebrek aan dialektiese verskil) van die taal. Die
sestien stellings in hierdie afdeling dien as voorbereiding vir die 55 wat volg.
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Du Toit se argumentasie word baie sterk bepaal deur die betrekking van Afrikaans
met sowel Nederlands as Engels. In die tyd toe Afrikaans net omgangstaal was, het
Afrikaanssprekendes nie sonder kultuurtaal gesit nie. Hulle het weliswaar nie hulle
moedertaal as kultuurtaal gebruik nie, maar het of Nederlands of Engels of albei in
hierdie funksie gebruik. Die pleitbesorging vir Afrikaans as kultuurtaal moes dus
rekening hou met die feit dat baie Afrikaanssprekendes reeds 'n gevestigde belang
gehad by Nederlands of Engels. Afrikaans as moedertaal handel grootliks oor die
verhouding met Engels. Du Toit het dit sterk teen die gebruik van die Engelse skool
om Engels as kultuurtaal onder Afrikaanssprekendes te bevorder. Teen Nederlands
het Du Toit nog veel meer te sê, juis omdat Nederlands onder Afrikaanssprekendes,
onder andere in die geledere van die Afrikanerbond en die Kerk, soveel steun geniet
het. Die afdeling Afrikaans as skooltaal handel daaroor dat Nederlands as skooltaal
die intellektuele ontwikkeling van Afrikaanssprekende kinders strem. Wat die
verhouding met Nederlands betref, het Du Toit dit oor die verskynsel wat nou
tweetalige diglossie heet, naamlik die gebruik van een taal (Afrikaans) as
omgangstaal en 'n ander (Nederlands) as kultuurtaal.
By gedagtes oor die potensiaal van Afrikaans as kultuurtaal het Du Toit dit nie gelaat
nie. Hy het in die agtiensewentigjare reeds met aktiewe mobilisering begin, eers
deur middel van die GRA en daarna deur die Patriot. Selfs na Du Toit se vertrek na
Transvaal toe het hierdie koerant verreweg die sterkste mobiliseringsinstrument
binne vroeë Afrikanernasionalisme gebly. Later het Du Toit stukrag verleen aan die
stigting van die Afrikanerbond, maar weens die oorvleueling van Du Toit deur
Hofmeyr het die saak van Afrikaans as kultuurtaal heel gou die steun van hierdie
kragtige politieke party verloor. Daar moet aanvaar word dat Du Toit sy rol as
predikant ook weldeeglik benut het om propaganda vir die kultivering van Afrikaans
te maak.
Hand aan hand met sy pleitbesorging en mobilisering het Du Toit ook 'n belangrike
bydrae gelewer tot verskillende aspekte van die kultivering van Afrikaans.
'n Sentrale proses in die kultivering van 'n omgangstaal is gebruiksuitbreiding. Om
kultuurtaal te word, moet die sosiale terreine van die omgangstaal verbreed word.
'n Omgangstaal is spreektaal, en dit moet skryftaal word; dit is die taal van die huis
en die vriendekring, en dit moet openbare taal word wat in die onderwys, die kerk,
die skool en die regspraak aangewend word. Du Toit het die gebruik van Afrikaans
verruim deur sy werk as joernalis en propagandis, as Bybelvertaler en as skeppende
skrywer.
Die feit dat die 71 Theses in Afrikaans geskryf is en nie in Nederlands nie, is baie
belangrik. Hierdie teks het getoon dat Afrikaans die draer kan wees van heel
gesofistikeerde argumentasie en propaganda. Die groot Nederlandse taalkundige,
D.C. Hesseling, - grondlegger van die Afrikaanse taalkunde - het in 1897 in die
vooraanstaande tydskrif De Gids 'n uitvoerige artikel

S.J. du Toit, Di koningin fan Skeba of Salomo syn oue goudfelde in Sambesia

[25]
geskryf waarin hy dit onder andere het oor die kultivering van Afrikaans. Hierin
argumenteer hy teen die voorstanders van Nederlands as kultuurtaal vir
Afrikaanssprekendes. As bewys van die kulturele potensiaal van Afrikaans haal hy
dan aan uit die 71 Theses.
Du Toit het sy joernalistieke aktiwiteit in die belang van Afrikaans voor en na sy
Transvaalse verblyf in die agtientagtigerjare bedryf in die Patriot. Van 1896 af was
hy betrokke by Ons Klyntji en daarna, van 1907 tot 1909, by Ons Taal. Reken hierby
Du Toit se deelname aan die godsdienstige joernalistiek, wat buite die kader van
die kultivering van Afrikaans val, en dit blyk dat die joernalistiek vir Du Toit 'n
belangrike tweede beroep was. In sy joernalistieke werk sou S.J. du Toit weliswaar
nooit sonder die organisatoriese talent van sy broer D.F. du Toit en die infrastruktuur
van die Paarlse Drukpers die mas opgekom het nie, maar feit is dat S.J. du Toit die
groot joernalistieke krag was in die heel vroegste Afrikaanse media.
S.J. du Toit en sy medestanders het uit die staanspoor uit vir 'n Afrikaanse
Bybelvertaling geargumenteer. Om die waarheid te sê, die propaganda vir die
kultivering van Afrikaans het gegroei uit die strewe na 'n Afrikaanse Bybelvertaling.
Vier van Du Toit se 71 Theses (nr. 56 tot 59) word aan Afrikaans as Bybeltaal gewy.
Onder andere voer hy aan dat daar 'n besondere band is tussen Bybelvertaling en
ontwikkeling en stel hy dit dat die Bybel in die omgangstaal (‘volkstaal’) 'n
‘volksbeskawer’ is. In die teses oor Afrikaans as kerktaal (nr. 66-71) word in
aansluiting hierby gewys op die nut van Afrikaans in die sending. Hierdie sterk
standpunt oor Afrikaans as godsdienstaal het die vroeë Afrikaanse beweging trompop
met die Afrikaanse establishment laat bots. Die kerkmanne was die intellektuele
leiers, en hulle was glad nie ten gunste van die vervanging van Nederlands deur
Afrikaans as godsdienstaal nie. Hulle denke het 'n bepalende invloed gehad op die
media en die onderwys. Du Toit was heelwaarskynlik nie ten volle bewus van die
gebruik wat aan die Kaap gemaak is in die Islam se godsdiens, godsdiensonderrig
en skole nie, en die gebruik van Afrikaans in die Anglikaanse kerk vanaf 1880, dalk
selfs vroeër. Dit is waarskynlik dat Du Toit se kritiek op die N.G. Kerk daartoe bygedra
het om die wig tussen die voorstanders van Nederlands en die voorstanders van
Afrikaans dieper in te dryf. Du Toit self het Nederlands in sy eie kerklike aktiwiteit
nie tersyde gestel nie: hy het naamlik aktief bygedra tot die Nederlandstalige kerklike
tydskrifte De Getuige (1881-1904) en De Stemmen des Tijds (van 1905 tot aan sy
dood in 1911). Aan die Afrikaanse Bybelvertaling het Du Toit hom ongeag die fel
kerklike teenstand van die laat agtientagtigerjare af gewy. Binne sowat twintig jaar,
tot 1908, het hy die volgende Bybelboeke vertaal: Genesis, Matteus, Openbaring,
Hooglied, Psalms, Handelinge, Markus en Lukas. Op breër kerklike front het hy
twee Bybelse handboeke gepubliseer: Handboek fer Godsdiinsonderwys (1892) en
Bybelse Frage en Antwoorde (1897).
S.J. du Toit se belangrikste bydraes tot skeppende skryfwerk in Afrikaans is die
drama Magrita
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Prinslo (1896) en die historiese roman Di koningin fan Skeba. Daaroor aanstons
meer.
'n Kultuurtaal moet gekodifiseer word: dit wil sê, grammaties en leksikaal beskryf
word in grammatikas en woordeboeke. Kodifisering is ten eerste op sigself belangrik
as 'n besondere vorm van wetenskaplike gebruiksuitbreiding: grammatikas en
woordeboeke is immers deel van die wetenskaplike register wat vir 'n ontluikende
kultuurtaal ontwikkel moet word. Ten tweede lei kodifisering tot normering, dit wil
sê die omlyning van die inhoud van die kultuurtaal. Deur normering word bepaal
watter moontlike variante uit die omgangstaal in die kultuurtaal toegelaat word.
S.J. du Toit het aan sowel die grammatiese as die leksikale kodifisering van Afrikaans
gewerk. Hy het meegewerk aan die heel eerste grammatika van die Afrikaanse taal,
die Eerste Beginsels van die Afrikaanse Taal, wat in 1876 verskyn het.
Die Eerste Beginsels van die Afrikaanse Taal van 1876 (Loubser 1980) is die eerste
grammatikaboek in en oor Afrikaans. Hierdie kort werkie, wat opgestel is deur 'n
span waarvan S.J. du Toit waarskynlik deel gevorm het; is in 1882 met verbeteringe
herdruk. Du Toit self het die hersiene teks as basis gebruik van sy Fergelykende
Taalkunde fan Afrikaans en Engels van 1897 (tweede druk 1902). Opmerklik is dat
Du Toit 'n vergelykende Afrikaans-Engelse grammatika opgestel het. Daarmee gee
hy sy bewustheid te kenne dat Afrikaans in 'n meertalige verband met Engels
funksioneer.
Die werkie fokus op die normering van die attributiewe adjektief, die voornaamwoord
en die werkwoord. Die variasie tussen verboë en onverboë attributiewe adjektiewe
word opgehef: die attributiewe adjektief verbuig altyd met 'n -e. Die
voornaamwoordelike vorm ek word gebruik, en daar word nie eers verwys na die
variant ik wat in die tyd nog moet bestaan het nie. Die voorwerpsvorm is my. Die
voorwerpsvariant myn is nog in die 1876-uitgawe gebruik. Die onderwerps- en
voorwerpsvorm hulle word gebruik, terwyl die 1876-uitgawe die variant sulle gebruik
het (ter onderskeiding van die besitlike vorm hulle). Die besitlike vorm van die eerste
persoon enkelvoud is myn en dié van die derde persoon manlik is syn. Hierdie vorme
was teen daardie tyd reeds beperkte variante van onderskeidelik my en sy. Die rede
vir die keuse van myn en syn is waarskynlik die onderskeid tussen die voorwerpsvorm
my, sy en die besitlike vorme myn, syn. Ons is die besitlike vorm, en daar word glad
nie eers verwys na die variant onse nie, wat veral in Kaapse taal moet geleef het.
In plaas van die besitlike vorm s'ne word die vol vorm syne erken.

Had is die imperfek van het. Hierdie imperfek het sekerlik voorgekom, maar dit is
te betwyfel of dit meer voorgekom het as die verlede tyd het gehad. Die
hulpwerkwoord van tyd het het 'n
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infinitiefsvorm hê, bv. in moet dit gedoen hê (vir moet dit gedoen het). Die werkwoord
word het die vorme word (persoonsvorm), werd (imperfek), geworde (voltooide
deelwoord) en worde (infinitief). In die geheel het S.J. du Toit die werkwoordstelsel
genormeer om dit sover moontlik in ooreenstemming met Nederlands te bring.
S.J. du Toit se Patriot-woordeboek, waarvan die Afrikaans-Engelse deel in 1902
verskyn (Van der Merwe 1968) en die Engels-Afrikaanse deel in 1904, plaas
Afrikaans ook binne sy verband met Engels. Die woordeboek het, wat die invloed
van Engels betref, 'n sterk puristiese inslag. Net enkele van die groot getal Engelse
ontleninge wat 'n eeu gelede reeds in gebruik was, word opgeneem, bv. dres
(naamwoord en werkwoord), sikspens en siling. Die Nederlandse inslag is baie
sterk:
* freselik, frouelik, gebrekkelik, gekkelik, hoffelik, ens. met die Neerlandistiese
voegsel -e-;
* -g- tussen vokale en elders binne woorde: fermoge, fygeboom, gefolgelik,
hogepriester, ygenaar;
* vorme soos: gehoornd en hoornig, hagedis ‘akkedis’, hengs ‘hings’, hinnik
‘runnik’, noot ‘neut’, oogs ‘oes’.

In nóg die grammatika nóg die woordeboek het Du Toit dit eksplisiet oor
spellingnormering. Dié het hy vroeg in die agtiennegentigerjare reeds meer informeel
in sy ander publikasies bewerkstellig. Ongeag sy akkommoderende houding teenoor
grammatiese en leksikale Neerlandismes (vgl. bo) het Du Toit die Afrikaanse spelling
radikaal in afwyking van die Nederlandse ortografie genormeer:
* die onderskeid tussen f en v, ei en y het verval; dus fark, ferlore; gehym en
dofhyd;
* ii vir ie: diir, giit, en i vir ie: babetji, di;
* é vir ee: gé, né, sé.

Hierdie vernuwings het nie die paal gehaal nie, omdat geredeneer is dat hulle te
skerp van die Nederlandse tradisie afwyk.

Di Koningin fan Skeba is geen eksplisiete taalpolitieke teks nie, maar die werk moet
geplaas word binne die kader van S.J. du Toit se Afrikaanse strewe. Dit is 'n
gewigtige werk waarmee Du Toit die potensiaal van Afrikaans as kultuurtaal probeer
aantoon.
Die tydruimte is nie die kontemporêre Suid-Afrika nie, maar die destydse Rhodesië
(Sambesia).
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Van hier word die lyn gevolg na die ou Zimbabwe toe, en van daar na die
Ou-Testamentiese en Antieke Egiptiese tyd. Met hierdie vervreemding wil Du Toit
laat blyk dat daar in Afrikaans geskryf kan word oor 'n wêreld ver van die intieme
huislike kring. Die Bybelse aansluiting is besonder belangrik. Dit gee aan Du Toit
die geleentheid om die wêreld van die Bybel ter sprake te bring sonder om te oortree
teen die kerklike verbod op die gebruik van Afrikaans as Bybel- en kanseltaal.
Naas die beskrywing van hierdie omvattende tydruimte is die roman baie sterk
beredenerend en oorredend (vgl. die inleidende opstel van Van Zyl in hierdie bundel).
Die gebruik van Afrikaans in hierdie funksies oorskry ook die grense van die
omgangstaal.
1

Die taal van die roman laat blyk hoe Du Toit hom die Afrikaanse kultuurtaal
voorgestel het. Dit sluit sterk aan by die Afrikaanse omgangstaal, maar ook by
Nederlands en by Du Toit se normering van Afrikaans.
Die aansluiting by die Afrikaanse spreektaal word bewerkstellig deur die uitgebreide
gebruik van dialoog, maar selfs buite die dialoog om kom daar heelparty spreektalige
verskynsels voor. Die oop sinsvorm is baie algemeen. Dit is 'n sinstruktuur waarin
die werkwoord deur 'n ander element (veral 'n setselstuk) gevolg word. In die
voorbeelde word die niefinale werkwoord gekursiveer:
Naderhand hoor ek Klaas ankom met di osse (bl. 2)
... ons had toen al 'n 2 of 3 maande gery sonder groente (bl. 3)
Ek ... begin te steek in di slyk en anpaksel (bl. 30)
Mar ons laat eers di koefoet haal bij di wa (bl. 31)
Skoon bysinne (dus sonder die voegwoord dat) word gebruik. Hierdie tipe
konstruksie staan onder Engelse invloed. Die plek waar dat ontbreek word aangedui
met die teken [0]:
Toen ek siin [0] daar is gen ander raad ni (bl. 4)
jy moet oek denk [0] dis al amper 3 duisend jare dat ... (bl. 31)
Neef Hendrik syn plan was [0] ons moet nog diper grawe ... (ditto)
Di grote beswaar was mar, [0] ons padwysers het fer ons ferseker dat ...
(bl. 52)
Die konstruksie met vir saam met 'n voorwerp word gebruik in ooreenstemming
met hedendaagse informele taalgebruik:

fer hulle verdruk (direkte voorwerp; voornaamwoord)

1

Die voorbeelde is getrek uit 'n steekproef bestaande uit bl. 2-5, bl. 30-33, en bl. 52.
Bladsynommers word nie konsekwent by die voorbeelde vermeld nie.
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... dadelik het hulle fer di Kaptyn wys gemaak hy het di kind getower
(indirekte voorwerp, substantiefstuk)
hy moet fer hulle [dolosse] op di grond gooi (onpersoonlike direkte
voorwerp)
Di héle dag het ons fer ons boeg lam gegrawe (wederkerende konstruksie)
Die voegwoord wat word gebruik in plaas van dat:
al di tyd wat hy dit prewel (bl. 5)
Deur grensverbreking kom 'n element in die werkwoordkluster aan die einde van
'n sin te staan. Hierdie element word in die voorbeelde gekursiveer:
waarin ons kan water skep (bl. 30)
di grote dinamiitskoot waarmé ons di sware klipdeur laat stukkend skiit
het (bl. 52)
Die ontkenningskonstruksie word konsekwent gebruik en volgens die tans bekende
patroon, ook met betrekking tot die weglating van slot-nie na sinsfinale niks en die
struktuur van die ontkennende bevel met moenie:
... dan kry ons nog niks. (bl. 30)
Di tou is niks. (bl. 52)
‘Moe ni glo ni!’ (bl. 52)
'n Enkele keer is dit of daar met die plasing van nie reg aan die sinseinde geweifel
word:
... mar dit blyk oek duidelik, dat di klip ni so sekuur in di natuurlike rots
in geset is ni as di klip-deure wat ons by Simbabwe gesien het (bl. 31)
Setselskeiding (onder Engelse invloed) kom in betreklike konstruksies voor, dus
bv. wat ... fan vir waarvan en wat ... mé vir waarmee:
biirpotte wat ek fer julle fan fertel het (bl. 5)
di berg ... wat di Rol fan praat (bl. 30)
di graniit wat hulle Simbabwe mé gebou het (ditto)
Ander Engelse ontlenings is vorme en uitdrukkings soos die volgende:
Dit meen dan 'n nuwe forstehuis; of hy 'n ding meen; Altemit meen dit
dat daar dri aparte openinge is (bl. 52)
dit sal ni so danig lank tyd neem ni
in die tussentyd
barste en krake
Werkwoordsvorme op -e is heel waarskynlik in ooreenstemming met die ouer
spreektaal, maar Nederlandse invloed kan nie heeltemal uitgesluit word nie:
uitfinde, berowe, te fertoewe, te bewege, skuiwe. Die gebruik van die infinitief worde
en die
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voltooide deelwoord geworde is in ooreenstemming met Du Toit se normering in sy
grammatika: sonder moeg worde, te worde; het geworde.
Vorme soos die volgende is kenmerkend van ouer en/of Kaaps getinte gewestelike
taal:
asgaaie, baing, ferfas ‘sekerlik’, follende, klippers, makaar, maters, molik, oek, ope,
perbeer, persente, rewine, skippe, sofeul, speul.
Daar is heelwat Nederlandse invloed.
2:

enkele leeus, lanksaam, toen (passim),
denk

3:

... breng my 'n paar pragtige tamatiis mé,
wild-flees, an imand anders openbaar,
pakt osse (hiperkorrekte -t aan die
woordeinde), gebreng

4:

kafferkoorn, werkelik, digteby

5:

toren, neergeset

30:

bemerk, meteen ‘dadelik’,

31:

nuwsgirig, eer ‘voordat’, same, enige
male, wat bre'er

32:

an brand te steek, akeliger, bedug worde

33:

tamelike, enige ... wangedrogte,
mégeneem, sit ... te fermaal, di
benodigde instrumente

52:

'n goeie party wildflees

Intervokaliese -g-, -w- en -d- word onder Nederlandse invloed ingevoeg:
bewege, dage, fersegel, ferslage (adj.), fragend, froeger, gelege, hoge,
hoger, klagend, lager, morge, oge, segen, werktuige, wyger
towerdokter, sawels
breder, al hulle dode
In vergelykingsinne ontbreek die Afrikaanse voegwoord wat:
so fêr as ons kan; diselfde fo'els ... as by Simbabwe gekry is; ni ... so
duidelik ... as ons dit wens ni; so nou keurig as ons kon (bl. 33)
Verskeie mutatiewe perfekte met die hulpwerkwoord van tyd is kom voor. Dié het
wel in ouer taal voorgekom, maar weer eens kan Nederlandse invloed nie uitgesluit
word nie.
Henni ... is gekom; is afgefal; is geworde; Ons is ... ingegaan; is gebly
Hierdie is wissel met het:
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toegefal het; afgeskuiwe het; het ingestort; het geworde; baing nasiis het
gekom; het kom help; Ek het op di gedagte gekom
Die volgende verskynsels strook met Du Toit se normering (maar nie met wat
later in Afrikaans aanvaar is nie).
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* Die attributiewe adjektief word verbuig:
2: 'n grote druppel
3: 'n mooie tuin, 'n welkome tyding, witte mense, lange hare, witte koningin,
di grote water, di grote krale, di andere kant, di grote rifiir, grote krale,
lange asgaaie, 'n grote huis
'n witte ooilam, haar jonge nois, 'n rooie lig
5: 'n ruime grot, 'n klyne stukki
30: groene slyk, 'n hele plek, groene gras, 'n klyne gatji, froegere
mensewerk, di oue mense
31: di grote fraag, di oue myne, in elke gefal, di klyne domkrag
33: di andere gang, di farse lug, 'n koele lugstroom, 'n suiwere sketskaart,
52:'n freselike werk, di grote dinamietskoot, di sware klipdeur, 'n betere
plan, so 'n lange tou, di andere toue, di grote beswaar
* In 'n minderheid van gevalle word die onverboë adjektief gebruik, in
ooreenstemming met die spreektaal:

ander witte mense, grote hol plekke, myn rooi lantêrn, di ander hand, di
ander lantêrn, di los grond, ander witte mense, di los klippe/grond, di
tamaai klippe/boom, di dooi mense, 'n mooi stori
* Die attributiewe voornaamwoorde myn en syn word aangewend: syn nek, myn
foete. Die ‘voorgeskrewe’ voorwerpsvorm my wissel met myn:
Terwyl hy myn nog syn befindings ... médeel (bl. 2)
breng my 'n paar pragtige tamatiis mé (bl. 3)
* Die infinitiefsvorm van die hulpwerkwoord het is hê (in ooreenstemming met
Nederlands, waar die hulpwerkwoord van tyd 'n infinitiefsvorm het):
hoewel gen mens daar 'n ingang sou gaan soek hê; sal .. kan ope gemaak
hê; kan dit ... kom ope maak hê; kon ... toegefal hê, ... gegroei hê (almal
bl. 31)

Dit het die hoogste tyd geword vir 'n nugter herwaardering van S.J. du Toit. Die
uitvoerigste en mees resente studie oor S.J. du Toit, naamlik Scholtz 1975, is helaas
nooit gepubliseer nie, en dit bevat in elk geval geen deurtastende studie van Du
Toit se bydrae op taalkundige gebied nie. Dit kan wees dat Du Toit wispelturig was
en veels te veel hooi op sy vurk gelaai het. Maar een ding staan vas: hy het hom
deurentyd en enduit op alle terreine met die kultivering van Afrikaans besig gehou.
Dit is vir die volledige verstaan van sy Koningin fan Skeba essensieel.
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Di Koningin fan Skeba;
of, Salomo syn oue goudfelde in Sambesia.
[Deur Ds. S.J. du Toit.]
Inlyding.
IN 1894 het skrywer hiirfan heel Matabeleland en Mashonaland deurgerys en feral
di oue mynwerke en boufalle goed ondersoek. Hij het 'n menigte boeke daaro'er
*
gelees en het syn befindings megedeel in Sembesia. Hij het di boek geiyndig met
di follende belofte, waaran hy nou hoop te foldoen: ‘En hiermeê eindigen we onze beschrijving van die oude mynwerken en die oude
bouwvallen zooals ze er nu uitzien en wat er nu uit af te leiden is. Wordt het ons
vergund ons voornemen uit te voeren, dan hopen we later, in den vorm van een
historisch roman, die oude tijden te doen herleven, en de Koningin van Scheba te
doen herleven, samen met Salomo en heel de omgeving der bevolking die in die
verre tijden hier leefde en arbeidde. Dus niet een geschiedenis, ook niet eene
algeheele verdichting: maar eene herleving van dien tijd zoo na mogelijk, volgens
de gegevens welke wij hebben in oude historische werken en uit deze overblijfselen;
- maar dan hervindt ge Simbabwe en heel Sambesia vol leven en beweging, de
goudindustrie in vollen bloei, geheel het maatschappelijk verkeer; en vooral hopen
we u dan te doen beseffen, dat die ouden ook menschen waren, die leefden,
gevoelden, beminden, haatten, vreugde en smart kenden evenals wij. Den lezers
van Sambesia roepen we dus toe: Vaartwel! en: Tot wederziens!’

I. Di Witte Koningin en di Swarte Towerdokter.
Skemerdonker by Wilson syn graf te Simbabwe. - Alleen langs di Aandfuur
by di Wa. - ni Freemde Besoeker en nog freemde Stori. - Di Swarte Kaptyn
bo op, en di Witte Koningin onder di Kop.
Dit was al skemerdonker. 'n Donderweer broei an di lug, wat bedek was met 'n digte
fliis fan fyne wolke. So nou en dan fal 'n enkele grote druppel, nes enkele trane, bo
uit di lug. Ongemerk was di son ondergegaan, en begin duisternis di aarde te bedek.
Di lug was stil en swoel. Hiir en daar sing 'n kriki, en tussenin steun 'n uil.
Ek was in mymering ferdiip, terwyl ek daar by di graf fan Majoor Wilson en syn
dertigtal helde sit, wat same met hom gestry het en gesneuwel is. Ek had enige
farse wilde blomme gepluk en ingefleg in di blomkrans wat daar reeds ferwelk leg
op di eensame graf tussen di boufalle fan Simbabwe.
In myn sakboeki had ek 'n gedig geskrywe op di heldegraf. Di laaste ferse kon ek
nog skaars siin om te skrywe. Ek was moeg, want ons was di oggend om 9 uur daar
gekom, en di héle dag was ons besig om di grote onregelmatig ronde gebou te
besiin, op te meet, en portiette daarfan te neem.
Toen ek tot my self kom roep di donker my om met di foet- pad, deur di rewines
en graniitrotse, terug te gaan na di wa toe, wat langs di hoge en dikke muur fan di
oue reusegebou staan, onder di grote bome en tussen di hoge gras. Di bopunte fan
di pale rondom Wilson syn graf, wat hulle afgesaag het, neem ek mê fer brandhout
onder myn arm, fer ons aandfuur.
*

'n Boek fan 230 bladsye, met Grondplan fan Sambabwe, by D.F. du Toit & Co., Beperkt, fer
3s. per pos.
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Ek kry di wa daar glad alleen. Henni, ons wadrywer en tolk, had ons na Umgabe,
di kaptyn bo op di versterkte kop gestuur, met 'n mooie feulkleurige wolkombêrs en
nog enige klyne persentjiis, om hom te pols of ons wat fan hom of fan syn volk kon
ferneem omtrent di oue boufalle; en hy was tot myn verwondering nog ni terug
gekom ni. Neef Gideon en Neef Hendrik het teen di aand deur di ruwe berge tefoet
geloop na di Sendingstasi Mongester, omtrent 5 of 6 myle af. En wat my di meeste
ferwonder was dat Klaas, ons klyne Koranna lyer, nog ni gekom was met ons osse
ni.
Hoe dit sy, ek kom skemerdonker by di wa, en begin 'n fuur te maak, en sit 'n
ketel water op om té te maak fer ons aandéte. Ek sit toen eensaam by di
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fuur. So nou 'n dan fal daar nog 'n grote druppel uit di lug, en klagend hoor ek di uil
steun.
Naderhand hoor ek Klaas ankom met di osse. Met heel wat moeite fang ons twe
di osse tussen di tamboekigras, wat daar 12 foet hoog groei, en ons binde hulle an
di bome fas naby di wa; want hiir dwaal nog enkele leeus rond. Nou sit Klaas en ek
allen by di vuur. Dis al pik donker. Ek fra fer hom, waar hy so laat gebly het. Hy sê,
hy het hom so baing ferwonder o'er di grote oue geboue, dat di osse uit di hande
geraak het, en hy het hulle skaars in di hande gekry foor donker.
Terwyl ek nog met hom praat, hoor ek 'n geritsel in di struike en hoge gras. En
hiir kom 'n kaffer half kruipende uit fan di kant van di rewine. Bangerig kom hy
lanksaam nader. Nog 'n end fan my af fal hy neer en kruip op hande en foete nader,
en ‘konsa’ al di tyd, waarfan ek net ferstaan ‘Umkosi! e Kosi!’ Toen hy 'n paar tré
fan my af was, wys ek hom met tekens dat hy mar kon opstaan. Toen siin ek an di
snoer met ‘dolosse’ om syn nek en di gord met houtjiis en worteltjiis om syn lyf, dat
dit 'n towerdokter was, so oek an di fére in syn hare. Hy had 'n bos asgaaie, wat hy
foor myn foete kom neerlê.
Ek wys hom toen hy moet mar gaan sit, en hy gaan 'n endji fan di fuur af sit. Mar
daar was onrus en frees op syn gesig, hoe ek oek al perbeer om fer hom

REISWA TEEN DI SUID-OOSTE MUUR VAN SIMBABWE.

gerus te maak met tekens. Klaas ken di Koranna en Makkatees-tale, en ek sê hy
moet perbeer om met hom te praat Mar hulle kon makaar ni ferstaan ni. Ek laat hom
toen 'n stuk kos gé en hoewel eers agterdogtig, tog was di honger fer hom baas,
en begin hy naderhand te eet.
Wat was ek bly toen ek weer foetstappe hoor, en siin dat dit Henni was. Ek fra
fer hom waar hy dan so laat gebly het. Syn antwoord was, di kop is baing hoger as
'n mens denk, en jy moet met 'n slingcrende foetpadji tussen di grote graniit rotse
en oue forte opklim. En toen hy bo kom, had di Kaptyn net 'n Raad, sodat hy hom
ni dadelik kon siin ni. Daar was 'n héle rumoer, wat hy ni kon uitfinde wat dit betéken
ni. Hy het naderhand di persénte an di Kaptyn gegé. Mar omtrent di oue rewines
en forte kon hy niks uit di kaptyn of syn folk kry ni. Party sê Molimo of Mosimo's (di
Opperwese of di geeste fan di foorfaders), het dit gebou, en so meer. Mar ferder
wil hulle niks openbaar ni; hulle sê mar: dis baing oud; hulle faders syn
o'ergrootfaders, baing fer agteruit, het dit so hiir gekry. En di fraag of hulle dan ni
weet of hiir iwers oue gedenkstukke of so begrawe of ferberg is ni, sê hulle mar:
‘Né, ons is bang, ons het ni gekyk ni.’
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Terwyl hy my nog syn befindings bo op di kop medeel kom ons twe maters oek
terug van Morgester
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af, en breng my 'n paar pragtige tamatiis mé, en fertel ons, dat daar so'n mooie tuin
is en dat Eerw. Louw en syn frou di follende dag by ons sou kom kuier en fer ons
'n mandji groente sou stuur; want hulle had 'n pragtige tuin. Dit was 'n welkome
tyding, want ons had toen al 'n 2 of 3 maande gery sonder groente, en ons was
almal al half siik van di pure wild-flees en biskuit.
‘Arri, kyk, u het geselskap gekry!’ sê Neef Gidion, half fragend.
‘Ja’ was myn met antwoord, ‘mar ek kon hom ni praat ni. Heeni is oek mar netnou
eers gekom. Ek kan siin hy is 'n towerdokter. Henni moet nou eers perbeer om met
hom te gesels.’
Ek laat toen fer Henni tolk, dat hy ni hoef bang te wees ni; (want hy kyk ons mar
aldeur met agterdog an, en soos 'n os raas, skrik hy en kyk èwe ferfaard om); hy
moes ons mar fertel wi hy is, waarfandaan hy kom, waarheen hy gaan, en so meer.
En in kort kom syn stori hiirop neer: dat hy al lank towerdokter was fan di Kaptyn
Umgabe hiir op di kop. Mar nou is daar 'n kind van di Kaptyn bo fan di style krans
afgefal, en dadelik het hulle fer di Kaptyn wys gemaak hy het di kind getower. Di
Kaptyn het toen 'n ander towerdokter laat kom fan Garimbila, 'n naburige Kaptyn
af, en di het fer hom ‘uitgeruik.’ Mar hy het dit betyds agter gekom en geflug, en hiir
in di rewine weg gekruip, om vannag te flug. Mar ag, waarnatoe? Morre sal di kaptyn
tog mar 'n hele impi uitstuur en hulle sal ferhom opspoor en dood steek.
Ons sê hom toen hy moet mar by ons bly, ons sal fer hom beskerm. Hy sê toen:
‘Né, di Kaptyn sal fer julle almal dood maak.’
Ek fra fer hom of hulle dan ni gehoor het hoe ‘di mense’ met Lonbengula gemaak
het ni en of hulle ni weet fan di ‘Meksim-kanonne’ wat so finnig skiit ni.
Hy sê ‘Ja, ons het gehoor, di mens laat somar fuur uit di lug uit fal, en di kanon
hy skiit somar fan son-op tot son-onder, sonder moeg worde.’
Ek wys hom toen myn rewolwer en fra fer hom of hy denk di dingetji kan oek so
skiit? Hy skud syn kop. Ek wil hê, hy moes dit in syn had neem, mar dit wou hy ni.
Ek hou toen di rewolwer na di muur, wat deur di fuur verlig was, en skiit al 6 skote
kort na makaar af teen di muur. En so lank as ek skiit sê hy op syn taal: ‘Dis hy di!
Dis hy di!’ Ek fra hom toen, of hy denk dat Umgabe syn folk sal staan foor di ding,
want ons het elkeen so éne. Toen kry hy moed en begin te glo, dat ons fer hom sal
kan beskerm.
Ons kom toen onder makaar o'ereen om hom folle beskerming te belowe, mar
dan moes hy ons alles wys en fertel van di oue rewines, en laat hom dit fertolk.
‘Au!’ roep hy uit, ‘Umgabe sal fer ons almal dood maak. Net mar di kaptyn en ek
weet alles daarfan. Fan fanmélewe af is dit so, net di kaptyn fan di kop en syn
towerdokter weet di gehyme fan di di plek. Mar as ons dit an imand anders openbaar,
dan word ons dood gemaak.’
Ons ferseker hom toen dat fer hom niks sal o'erkom ni; hy moet mar fer ons alles
fertel en gaan wijs. Mar dit het baing moeite gekos, en ons moes hom eers dryg,
dat ons hom an di kaptyn sal o'ergé as hy ni alles fer ons fertel en wys ni. Toen
fertel hy ons wat folg:
‘Myn fader het fer my fertel, dat myn fader syn fader fer hom fertel het, baing
mane agteruit, meer dooie mane as ek kan sê, dat hiir eenmaal “Abalanga” (witte
mense) gewoon het met lange hare. En hulle het 'n witte koningin gehad, met baing
lange hare, wat tot amper op haar foete gehang het. En toen is hiir ander witte
mense gekom fan di grote water af, waar di son opkom. Hulle het gekom met
wonderlike pakt osse, ni nes ons osse ni (kaméle), en hulle het baing limbo en koper
en krale gebreng. Hulle het di grote krale met klip-mure en klip-dakke gebou. Hulle
het baing asgaaie en pyle en sawels gehad, en hulle was fer ons nasiis baas om te
feg, en het fer ons slawe gemaak. Hulle het fer ons gate laat grawe in di grond om
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“Isipsi” (goud) uit te haal. Di witte mense het di grote klip krale gebou, so hoog soos
di bome, en hulle het baing mane in di land gewoon.
Mar naderhand het ons opstandig geworde, en baing nasiis het gekom fan di
andere kant fan di grote rifiir (Sambesi), en andere nasiis fan di grote Soutpanne
af, waar di son ondergaan, het oek gekom, en hulle het almal fer ons kom help. En
toen het ons di Abalanga hiir fas gekeer, en gif in hulle water gegoi, en hulle grote
krale ferbrand. En dat hulle ni weer moet kom ni, het ons sofeul as ons kan, hulle
krale afgebreek en di gate fol grond gegooi.
Naderhand is hiir toen weer andere mense gekom fan di grote water af, wat amper
nes witte mense is, met lange hare, mar hulle was ni heeltemaal wit ni (Arabire en
Portugése). Hulle breng fer ons lange asgaaie en baing limbo en krale, en hulle
neem “Isipsi” weg, wat ons was uit di rifiirsand uit. En na hulle kom di Matabeles,
en maak fer ons dood, en neem ons fé en frouens weg, en wil fer ons slawe maak.
Daarom woon ons nou bo op di koppe, in di skanse. En dis di waarhyd wat ek nou
fer julle fertel het.’
Ek fra toen fer hom: ‘Mar wat is fan di witte koningin geworde toen julle faders
hiir-di stad ferbrand het?’
‘Ons weet, ni,’ sê hy. ‘Party sê sy het geflug na di berg Fo ra, daar fêr waar di son
saans gaan slaap Want tot daar oral het di Abalanga “isipsi” gegrawe. Mar party sê,
sy is in 'n grote huis onder di kop ingegaan met di witte jong nois wat altyd by haar
was, en dat hulle nog altoos onder di kop woon. En ons denk oek so.’ ‘Waarom denk julle dan dat sy nog al di tyd onder di kop woon?’ fra ek. ‘Weet
julle dan fan grote hol plekke onder di kop?’ Hy sit 'n rukki stil met syn hande foor syn gesig. Naderhand sug hy so diip, en
begin te soebat, ons
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moet liwers fer hom laat flug; want hy mag ni ferder fertel ni. En syn béwen le hande
speul met syn dolosse. Toen ek siin daar is gen ander raad ni, dryg ek hom met di
rewolwer as hy weg loop en ni alles nou fer ons fertel ni.
Toen begin hy: ‘Daar bo onder di krans, onder di digte bosse, is 'n grote platte
klip en dis di deur fan di grote kraal onder di berg, waar di witte Koningin nog woon.
Mar net di kaptyn en ek en 3 indunas weet fan di deur. En al jare net met folle maan,
soos ons miliis en ons kafferkoorn ryp is, maar foor ons oes, dan pluk ons eers di
rijpste are fan di kafferkoorn en ons maak 7 potte biir, en dan neem ons 'n witte
ooilam fan een jaar oud, en midderdag gaan di Kaptyn en ek met dri indunas. Ons
rol dan di grote klip weg, en ek slag di bok en sit di 7 potte biir daar fer di witte
Koningin en haar jonge nois, en dan gaan ons onder in di flakte, an di foet fan di
kop. Dan hoor ons eers so mooi sing onder di kop, en dan naderhand kom di witte
Koningin met haar jonge nois uit, almal wit angetrek en met lange hare, en sing-sing
klim hulle daar op di grote klip. En as hulle klaar met sing het, dan tel di Koningin
haar hande op, en op elke punt fan haar fingers blink nes 'n sterretji, en dan segen
sy fer ons: Dat Molimo fer ons moet reen en don en sonskyn gé, en di sprinkhane
en di Matabeles afkeer, dat o 's miliis en kafferkoorn moet groei, dat ons bokke en
koeie mooi moet anteel en baing melk moet gé, sodat ons kan pap eet en melk en
biir drink, en ons frouens oek, en di pikkeniniis (kindertjiis) oek. Mar as ons ni di bok
en di biir fer di witte koningin breng ni, dan kom sy ni uit om fer ons te segen ni, en
dan huil ons frouens en kindertjiis, en ons fé gaan dood, en di sprinkhane pla fer
ons, en di Matabeles kom ons berowe en fermoor. En dis nou di waarhyd wat ek
fer julle fertel het.’
Ongelukkig kom daar juis 'n blits en 'n donderslag net kort nadat hy klaar had met
fertel, terwijl ons 'n paar woordjiis on der makaar wissel. Ek siin dadelik dat hy ferskrik
en ferslage was. Ek fra hom toen: hoe diip hy daar onder in di gat in was; hoe groot
dit daarin is; of daar kamers is, en so meer; mar ons kon niks meer uit hom kry ni.
Hy skud mar syn kop en sê hy is bang, di witte koningin is kwaad o'er hy fer ons
sofeul fertel het, en sy sal fer hom dood slaan met di onweer as hy meer fertel.
Neef Gideon sê toen: dis mar anstellings. Di kaffer het ons 'n boel leuens fertel,
en nou is hy bang ons sal di saak ferder ondersoek en dan sal hy fas kom; daarom
wil hy ni meer fertel ni.
Ek fra hom toen of hy morre oggend froeg fer ons di plek sal gaan wys waar di
ingang is. Hy sê weer: né, hy is bang. Ons maak toen onder makaar plan ons sal
hom dwing om ons nou op staande spoor di plek te gaan wys, want anders loop hy
straks uit frees fannag weg, Toen di lantêrns angesteek en met di rewolwer in di
hand gaan ons agter hom an na di plek toe en laat fer Klaas alleen by di wa. Mar
wat ons di nag gesiin en ontdek het, fertel ons follende keer.

II. Di Ontdekte Perkamentrol.
By Nag deur Bosse en Klippe - 3 Sware Klipdeure. - Tussen Flêrmuise,
Geraamtes en Biirpotte. - 'n. Moeilike Onderaardse Gang - 'n Doolhof van
Kamers. - Di Fersegelde Kamer onder di Gehymsinnige Toren. - Di Kis
van Graniit en wat daarin was.
ONS had mar 2 lantêrns by di wa, en een daarfan was met 'n rooie lig, wat ek by di
portretnemery gebruik. Nou moet ons and' loop gaan, en dit was werkelik so donker
dat jy gen hand foor jou oge kon siin ni, terwyl nog so nou en dan enkele grote
druppels uit de lug fal nes trane.
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Umsalomi - so was di towerdokter syn naam - loop foor; ek agter hom met myn
rooi lantêrn in di een, en myn rewolwer in di ander hand; want ek was nog mar al
di tyd bang dat hy sou weg loop, daarom dryg ek om hom te skiit as hy wil flug; en
ons andere 3 frinde agteran met di ander lantêrn.
Ons moes almal op 'n streep agter makaar loop, want di foetpatji is mar smal. En
so loop ons, struikekelende en fallende en slingerende, deur di oue rewines en
klippers. Di grote tempel waar ons wa staan lê omtrent 'n halwe myl suid fan di kop,
en Umsalomi ly ons om na di oostekant fan di kop.
Naderhand had ons glad gen foetpad oek meer ni en moes ons fortsukkel deur
di hoge gras en bosse. Neef Henderik het al 'n paar male gesê: ‘Di Kaffer ferly fer
ons; wi weet waar hy ons fannag in breng; dit lyk of hy self ni weet waarnatoe ni.’
En Neef Gideon had al angemerk: ‘As dit mar ni 'n plan is fan di Kaffer om fer ons
weg te ly fan di wa af ni, dat hulle ons kan besteel ni.’ Mar ek wou di end fan di stori
weet, en hou mar fol: ‘Né kom mar, wat, laat ons siin waar hy ons wil breng.’
Naderhand begin ons teen di kop uit te klim; dit word al styler en ongemakliker.
Deur hoge bosse en bome, tussen graniitklippe deur. Dit word nou so ruig en
ongemaklik in di donker, dat ek oek al moeg worde en amper wil moed opgé.
Yndelik kom ons onder 'n klomp hoge en digte bosse onder 'n krans. Daar bly
Umsalomi staan en wys fer ons op 'n grote platte klip wat skuins lê, half toe met
grond, en sê: ‘Dis di plek.’
Met hande en foete skraap ons haastig di los grond weg fan di klip af, en nou met
ferenigde kragte wou ons di klip somar anpak en wegskuiwe. Mar wi sê? Dis onmolik
te swaar. Mar Umsolomi sê: ‘Wag! wag!’ En hy gaan uit 'n klipskeur daar digteby 'n
koefoet haal. Neef Hendirik en Henni was di sterkste en hulle 2 fat di koefoet, en
steek dit onder di klip in, en lig dit so effe op. Ons ander 3 fat met di hande en so
sny ons di klip eenkant toe weg. Mar dit het sweet gekos.
Ja daar is 'n gat. Met koes kon ons een fer een daarin kruip. En nadat ons omtrent
'n 50 of 60 tré styl afdra'end en mees gebuk geloop het, word di gang hoger en
breder en kon ons orent
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loop. Nog 'n 20 of 25 tré, toen kom ons in 'n ruime grot of kamer, gedeeltelik natuurlik
en gedeeltelik uitgegrawe en opgebou, soos dit lyk.
Dit was 'n bedompige lug daarin, en di flêrmuise flüg en warrel so rond, dat di
indruk ni plisirig was ni. Di grot is omtrent 12 by 20 tré, en is fol geraamtes fan di
bokke, wat hulle fau jaar tot jaar hiir geslag het, en fan 'n menigte êrde potte, wat
hulle fol biir neergeset het. En di wonderlikste is, elke pot is 'n klynestukkiuitgebreek,
*
almal net eenders.
‘Daar is nou di bokke en biirpotte wat ek fer julle fan fertel het,’ sê Umsalomi. En
toen begin ons al meer geloof te slaan in syn ferhaal. Mar ferder siin ons niks
bisonders hiir ni. Alleen in di een hoek siin ons gaan weer 'n gang diper in Ons fra
hom toen waarnatoe dit gaan. Eers sê hy, hy weet ni; hy was nooit diper in gewees
ni.
Mar toen ons hom dryg, dat ons hom sal dood skiit, as hy ni fer ons alles wys en
sê ni, fertel hy di pad loop al onder di grond tot by di grote gebou waar ons wa staan,
en 'n pad draai weer regs daaruit, deur 'n onderaardse rifiir, reg onder di kop in. Ons
sê toen hy moet mégaan en fer ons breng by al di plekke. Mar daarfan wou hy ni
hoor ni. Hy hou mar an, hy mag ni, di witte koningin sal fer hom dood maak, en fer
ons oek.
Henni maak toen 'n plan, en sê fer hom: ‘Ons ken di witte koningin, en sy het een
fan haar noiens gestuur om fer ons te nooi ons moet by haar kom kuier; want sy wil
met ons 'n boodskap stuur fer Rhodes, dat hy ni ander witte mense hiir moet laat
kom woon ni; want dis haar folk wat hiir woon, en sy wil ni hê di witte mense moet
fer hulle kom ferdruk ni. En daarom is ons nou hiir.’
Henni siin toen, hy kyk nog ongelowig, en sê fer hom: ‘Nou toe, jy is mos 'n
dolos-gooier. Fra nou fer jou dolosse, dan sal jy siin of dit ni waar is ni.’
Hy haal toen syn dolosse af, en skud hulle deur makaar in syn dubbele hande,
en prewel' so half hard: ‘Horeffa, skrywer en towenaar van di slimme en ryke koning
watalles weet en alles kan doen, wat di gehyme weet en di mond is fan di witte
koningin, sê nou fer my di waarhyd, of ek di Albalanga (witte mense) moet inbreng
tot in di kamer fan di toren!’
Al di tyd wat hy dit prewel skud hy di dolosse in syn dubbele hande. Toen hy klaar
het, gooi hy di dolosse in Henni syn dubbele hande en sê: hy moet fer hulle op di
grond gooi. ‘Au!’ roep hy, toen hy di dolosse deur gekyk het. ‘Au!’ roep hy nog 'n
slag fol ferbasing. Henni fra fer hom: waarom hy so ferbaas is? Hy kyk fer ons an,
en sê: ‘Di

*

Dis di gebruik by ferskillende godsdiinste om fan sulke potte wat an afgode geoffer is 'n stukke
uit te breek, so dat nooit weer fer gewone gebruik diinstig is ni.
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Molimos (geeste van di afgesterwe oue mense) léwe in di Abalanga.’ Ons fra fer
hom, waaran hy dit siin. Hy sê, ons moet oplet al di dolosse lê met hulle koppe na
ons toe; en nou, kan ons mar kom, hy sal fer ons breng tot in di gehyme kamer
onder di grote toren.
Ons gaan toen agter hom an. Di gang lyk gedeeltelik gemaak; by plekke nouer,
sodat ons een-een agter makaar moes loop, en by plekke so wyd dat 2 langes
makaar kan loop. Dit gaan met draaie en slingeringe, en hiir en daar is 'n soort fan
klyne ruimte nes 'n kamer omtrent nes di Katekombe of onderaardse begraafplase
by Rome. Mar hoe ons oek al oplet, nergens siin ons grafte ni. Want dit was waar
ek fernamelik na gekyk het, omdat ek ferwag om by di grafte one gedenkstukke en
molik oek geskrifte te kry.
Nadat ons 'n end geloop het, by plekke gebukkend, draai daar regtig 'n gang regs
weg, soos Umsalomi gesê het. Ons bly by di ingang daarfan 'n rukki staan, en kon
'n onderaardse rifiir hoor loop.
Daarfandaan draai ons gang toen heeltemaal links weg. En di end was fer ons
freselik lank, temeer omdat di lug so bedompig is, dat ek al by my self benoud word
dat ons sal ferstik. Want 'n mens kon duidelik merk dat daar froeger, toen di gange
nog gebruik werd, luggate op sekere afstande was. Hiir en daar kon 'n mens nog
siin was uitgange na bo, denkelik waar di rewines nou is tussen di kop en di grote
gebou.
Naderhand kom ons op 'n plek waar di grond ingefal en di gang amper heeltemaal
toe was. Mar almal was toen al nuwsgirig om di end te siin. Ons begin di los klippe
weg te rol en met moeite kry ons naderhand so'n opening dat ons kon deur kruip.
Toen mar weer fort gesukkel. Di lug word al bedompiger. Ons lampe brand al
doffer. Ek werd nou al by myself ongerus, dat ons ligte heeltemaal sou uitgaan, en
dat ons kon ferstik.
Meteen kom ons foor 'n klipdeur, wat di gang afsluit. Umsalomi trek 'n stopklip uit
onder en bo an di eenkant. Toen haal hy eenkant 'n soort fan yster, amper nes 'n
koefoet uit, en sê ons moet fer hom help om di klip een kant toe te skuiwe. Dit gaan
makliker as ons gedenk het. Ons kom toen in 'n tamelik grote fertrek, waaruit ferskye
uitgange gaan na ferskillende kante.
Umsalomi sê toen: ‘Nou is ons onder di grote ronde gebou, waar ons wa staan,
en hiir is nou baing aparte fertrekke, wat lang tyd sal neem om deur te soek.’ Ons
fra fer hom, of hiir ni grafte is fan di oue mense ni. Hy sê:
‘Ne, hulle het ni hiir begrawe ni. Hy het gehoor fêr hiirfandaan af is 'n berg, waar
di oue mense begrawe is.’ Op ons fraag: of hiir ni oue gedenkstukke of gedenkskrifte
is ni, sê hy: ‘Ons moet dan kyk in di gehyme versegelde kamer onder di toren.’ Op
ons fraag of hulle dan nog ni daarin was ni, sê hy: ‘Ons moet dan kyk in di gehyme
versegelde kamer onder di toren.’ Op ons fraag of hulle dan nog ni daarin was ni,
sê hy: ‘Né, hulle is bang fer di Witte Koningin, daarom het hulle nooit daarin gegaan
ni, en oek nooit iits hiiruit weg geneem ni, en hulle denk di Molimoos woon nog onder
di toren en hiir in di onderaardse fertrekke.’ Ons fra fer hom toen: ‘Hoe hy dan fan
di plek weet, of hy dan al meermale hiir was.’ Hy antwoord: ‘Soos een as 'n nuwe
towerdokter ingewy word, dan moet hy eers same met di kaptyn en 3 indunas hiir
kom trou sweer an di kaptyn en an di Witte Koningin, en dat hy nooit fer imand di
gehyme fan di plek sal openbaar ni. En so moet elke nuwe kaptyn oek hiir kom
sweer. Dit find plaas net foor di klipdeur fan di gehymsinnige kamer onder di grote
toren.’
Ons fraag hom toen, hy moet ons by di deur breng, en hy ly fer ons deur 'n doolhof
fan ferskillende klyne fertrekke en kronkelgange. Toen ons by di klipdeur kom, siin
ons dis fan 'n soort fan lysteen of sagte seepsteen (ni van graniit, soos di orige
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bouwerk ni), en allerhande tekens en figure is daarop uitgewerk, party lyk na
wiskundige en sterrekundige tekens. Een daarfan was ten minste duidelik di
ondergaande son en di opgaande folle maan. Mar ons was te nuwsgirig om binne
te gaan, en gun ons di tyd ni om alles te bekyk ni. Umsalomi wys fer ons 2 rye fan
strepiis op di klipdeur en sê: di een ry is fan al di kaptyns wat op di kop geregeer
het, en di ander ry fan hulle towerdokters. In di haas het ons dit ni getel ni, mar ek
skat dit enige honderde.
Ons fra toen fer Umsalomi, hoe ons dit moet ope kry. Hy sê, as ons dit ope maak
sal daar weerlig uitslaan, dat ons almal sal dood fal; want di oue mense het fertel,
dat hulle eenkeer dit ope gemaak het, en daar het fuur uitgekom; en daarom het
hulle nooit weer gewaag om dit ope te maak ni. Ek sê toen an di frinde: Dis molik
dat so iits gebeur is; want toen di Romynse Keiser Julianus di onderaardse gewelwe
onder Jerusalem laat opegrawe het deur syn soldate, om na di Ferbondsark te soek,
het di lug wat so lank ingesluit was oek an di brand geslaan, toen dit ope gemaak
werd, en di soldate won toen ni ferder grawe ni; want hulle sê: di Fuurgod fan di
Jode woon nog al di tyd daar ouder Jerusalem. Ons moes dus nou besluit of ons
op di gefaar af tog sou probeer om di deur ope te kry.
Daar was toen 'n huiwering onder ons, of ten minste 'n beraad: Sal ons? of sal
ons ni? Party wys daarop dat di lug al reeds so bedompig is, en as daar nog meer
stiklug uit di gesluite fertrek kom, kan ons almal daar fersmoor. Mar om nou daar
om te draai, daartoe was di een te nuwsgirig en di ander find dit te lafhartig. Yndelik
besluit ons om dit deur te sit. Mar toen wil of kon Umsalomi ons ni sê hoe ons di
klipdeur kon ope kry ni. Ons begin toen mar self te ondersoek, en yndelik siin ons
dat di deur onder an een kant gestop is met 'n klipkyl fan omtrent 'n duim dik. Met
enige moeite kry ons di kyl uit. Di deur sak toen an di kant 'n duim en kom so bo uit
syn groef uit. Toen kon ons di deur draai en ope maak, nes ons gewone hout deure.
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En net soos di deur ope gaan, kom daar in plaas fan stiklug koele lugstroom uit di
kamer uit, wat denkelik di skeure en openinge fan di graniitstene, waarfan di Toren
opgebou is (sonder kly of kalk of sement) deurdring na onder. Di kamer is
onregelmatig rond nes di héle gebou bo is, en dis gebou met 'n ferwulf, wat ons 'n
nuwe bewys is, dat di oue mense oek al goed gewoet het wat di krag fan 'n ferwulf
was, soos di opgrawings by Jerusalem oek antoon.
Binne in di kamer was niks as net 'n kis fan graniit met 'n dekksel op, en bo op di
deksel 2 fo'els omtrent soos di fo'els wat Bont en Willoughby bo op di kop gekry het
mar hulle was wat groter en fan goud. Neef Gideon had syn maatlyn by hom en sê
dadelik: Wag laat ons eers di grote fan di kis afmeet.’ Dit was fan buite 7 foet 5 duim
lank, 3 foet 2½ duim breed en 3 foet 5¼ duim hoog. Ek sê toen dadelik fer hulle: so
fêr as ek my herinner is dit persiis di grote fan di stene kis in di Konings Kamer in
di grote Piramide fan Gisê in Egipte en fan di Ferbondsark wat in di Allerhyligste
fan di Tempel en fan di Tabernakel gestaan het.
Mar ons hart brand toen al om te weet wat in di kis is. Di deksel was omtrent 3
duim dik, fan graniit. Dit was dus gen kinderspulletjiis fer 4 man om dit af te haal ni,
want Umsalomi het buitekant by di deur bly staan, en wou eers ni ingaan ni. Mar
toen hy siin, dat ons niks o'erkom ni, en ons hom weer roep, kom hy oek by en ons
5 het toen eers eenkant di deksel opgelig en 'n klip for 'n stut daar onder geset, en
toen weer di ander kant oek uitgelig en gestut; en toen het ons di deksel sutjiis een
kant toe laat afsak.
Een fan ons vrinde had fooraf di anmerking gemaak: dis seker 'n sarkofaag, of
doodkis fan steen. Mar ek had hulle al fooraf gesê: ek het baing stene doodkiste
gesiin in Egipte en op andere plekke, en hiir-di kis is te klyn daarfoor en het oek ni
di form ni. Dit lyk eer na 'n gewyde of hylige Ferbondskis.
Toen ons dit ope had siin ons binne-in 'n goue offerbak of wirookfat, 3 goue y'ers,
*
3 gou falli, en 'n gone koker, wat pragtig uitgewerk en fersiir is. Nou het ek al meer
sulke kokers gesiin, waarin di oue perkamentrolle bewaar is, befoorbeeld di waarin
di Samaritane hulle oue afskrif fan di 5 boeke fan Moses bewaar. Daarom spring
myn hart somar op toen ek di keker siin, en di eerste gryp ek dit, en maak di 2 knippe
los en open dit. A ja, daar is 'n perkamentrol in. Dadelik rol ons dit ope. Di eerste
wat ek opmerk was, dat dit in oue Hebreeuse letters geskrywe is, en ferder dat dit
mar 'n korte gedenkskrif is, wat ni tefeul kan befat ni, want dis in grote letters
geskrywe, en di rol is ni groot ni.
Mar tog nou had ons enige geskrif; dis tog iits; molik sal dit ons wel ferder op di
spoor help!
Di eerste fraag was nou: of ons di goue dinge wat in di kis is en di 2 goue fo'els
sou méneem? Ek wys hulle daarop, dat daar nou 'n Kurator of bewaker fan di oue
rewine is (Meneer Fry), en dat flak by ons wa 'n grote bond is, waarop staan, dat
nimand daar opgrawings mag doen of iits mag wegneem ni.
‘Ja, mar di goue goed sal ons daarom ni laat staan ni. Di fat ons saam. Nimand
hoef dit mos te weet ni’ - sê Henni.
‘Né, dit sou diifstal wees’ - was Neef Hendrik syn anmerking.
‘Mar di Perkamentrol moet ons in elke gefal méneem,’ sê Neef Gideon; ‘want ons
kan ni weet wat gebeur ni. So'n ontdekking kan ons ni hiir laat ni. Ons kan mos nog
daar o'er denk, of ons ni mor'e oggend alles an di Kurator sal fertel ni.’
‘En molik kan ons dan same met hom ferder alles kom ondersoek. Di Getjarterde
Maatskappy sal ons ontdekking tog seker beloon’ - sê Neef Hendrik.
*

Vergelijk Sambesia bl. 203,204, 210. Hiiruit blyk dat di Astarte of Ferms-diins hiir froeger
geheer het; di falli beteken di manlike en di y'ers di frouelike element by d foortteling.
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Spoedig was dan oek besluit om net di perkamentrol met koker mé te neem en
ferder alles te laat bly, hoewel Henni mar bly pruttel daaro'er om di goue goed daar
te laat bly.
Ons het dan oek ni lank fersuim ni. Met di rol uit di sténe kis, wat ons fer gen
skatte sou ferkoop ni, keer ons nou ryk en ferryk terug. Ons foel di fermoeienis fan
di terugrys amper ni. Ag, hoe het myn hart al di tyd geklop en gebrand, om te weet
wat in di rol staan, wat ek self in myn arm dra!
Toen ons by di ingang kom, was di grote klip weer daarop en gen molikhyd om
dit fan binne ope te kry.

III. Lewendig begrawe.
Raad gehou. - Met di reqterhandse Gang. - Deur 'n onderaardse Rifiir. Nog 2 Grotte en verskillende Gange. - Geraamtes en verroeste Wapens
- 'n Vermufle Papirus-rol in 'n yster Kissi. - 'n Style Gang of Trap, fol losse
Klippers - 'n Onderaardse Klippers-Afrollery. - Tussen Rewines en
Brandnetel Bosse, mar tog uit. - 'n Bitji Slaap. - Hoe di Ingang toegemaak
is. - Besoek fan Mnr. Fry. - Umsalomi opqeys, mar ni o'ergegé ni - Di Kop
besoek same met Fry - Besoek fan Eerw. en Juffer Louw. - Plan om Rol
te ontsyfer.
DIT was 'n benoude uur toen ons daar by di ingang fan di onderaardse grot kom en
ons find di yselike grote klip weer daarop. Ons het geweet hoe swaar dit is om di
klip fan bo weg te skuiwe, en het dus ni eens perbeer om dit fan binne ope te kry
ni. Di enigste kans sou gewees hê, as di walle van grond was, om dit een kant ope
te grawe. Mar ongelukkig was di ingang tussen ontsaggelik grote graniitsténe an
alle kante, sodat daartoe genkans was ni.
Wat nou gemaak? Goeie raad was nou duur. Umsalomi was nog meer ferskrik
as ons. Op ons fraag:
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Wi di ingang sou toegemaak hê, sê hy dadelik: ‘Dis seker di Witte Koningin met
haar nois. Hulle het fer ons nou hiirin toegemaak, dat ons nooit moet uitkom, om an
andere mense te fertel wat ons gesiin het ni.’
‘Wat! jy 's gek met jou Witte Koningin! Dis di Kaffers di, wat fer ons afgeloer en
toegemaak het. En sal hulle dan ni weer ope maak, dat ons kan uitkom ni?’ - fra
Henni.
‘Au!’ roep di towerdokter, ‘nooit ni! Ek het m[...]s fer julle gesê di Witte Koningin
sal fer ons almal dood maak.’
‘Is hiir dan ni 'n ander plek waar ons kan uitkom ni?’ - fra ek.
‘Né,’ was syn antwoord. ‘Ek weet mar net fan di een plek, waar ons altyd ingegaan
het en uitgekom het, en waar di Witte Koningin en haar nois oek altyd uitgaan en
ingaan.’
‘Ek het nog een hoop’ - sê ek toen fer myn maters. ‘Mor'e oggend sal Meneer
Fry, di Kurator, ons kom besoek by di wa. En as hy daar kom sal Klaas hom wel
fertel, dat ons met Umsalomi mége gaan het hiir na di grot toe, en ni terug gekom
het ni. En dan sal hulle fer ons kom soek.’
‘Mar molik weet Mnr. Fry self ni fan di ingang ni’ - merk Neef Gideon op.
‘A ja, mar Klaas kan wonderlik spore hou’ - sê Henni, ‘hy sal op ons spore loop
en fer Mnr. Fry hiir by di ingang breng, en dan sal hulle wel 'n plan maak om dit ope
te kry, en fer ons te laat uitkom.’
‘Ja, mar dan is di gehym oek meteen ontdek fan di grot en van alles wat ons
ontdek het, en dit sou jammer wees’ - merk Neef Gideon op.
‘Mar daar is nog 'n kans fer ons’ sê ek toen. ‘Kyk, di pad wat regsweg gedraai het
onder di Kop in, moet tog iwers na toe loop. Soos ek my dit voorstel loop di
onderaardse gang omtrent reguit fan di ronde gebou af na di Kop toe, en fan hiir-di
ingang af is mar 'n gang, wat in di hoofgang inloop nes 'n T. Nou kan ons teruggaan
en volg dan di gang regsweg onder di Kop in. Altemit kom dit iwers uit. - Henni! fra
fer Umsalomi waar di gang na toe gaan, en of ons ni daarmé iwers kan uitkom ni?’
Henni doen di fraag, mar Umsalomi hou fol, dat hy ni weet fan 'n ander uitgang
ni, en dat ons almal mar daar sal moet dood gaan.
‘Nou denk ek oek an iits’ - sê Henni. ‘Ek sal nou mar skuld beken, waarom ek di
héle agtermiddag weg gebly het op di Kop. Di Kaptyn het my ni al di tyd opgehou
ni. Mar ek was te nuusgirig en so het ek tussen di oude rewines rondgeloop. En dis
tog te wonderlik. Daar is grote rotse en klippe, wat baing groter is as di grootste kerk
En tussenin is oral grote, dikke mure opgemessel. En daar is noue ga[...]ge. En
onder party klippe is dipe gate, en noue skeure tussenin. En een plek het fer my
gelyk, of daar 'n noue uitgang was fan onderaf. Mar dis toegefal met losse klippe
fan di verbrokkelde mure en dis tussenin toegegroei met bosse en struike.’
‘Wel, dan moet ons maar perbeer om di pad te fat. Ons sal wel daar iwers uitkom,’
- sê Neef Hendrik.
‘Ja, mar as dit ons al geluk, dan kom ons straks net tussen di kaffers uit bo op di
kop, en by di moeielike uitgang kan hulle ons algar fermoor. As di uitgang so styl
uit klim, kan hulle ons met klippe dood gooi van bo af.’
‘En so is dit oek, Oom Gideon!’ - roep Henni ferfaard. ‘En nou denk ek an nog
iits: ons kêrse is amper uitgebrand, en ek het fan effe di laaste orige entji kêrs wat
in di lantêrn was angesteek.’
Toen ons di saak reg ondersoek had ons skaars nog fer 'n half uur lig.
‘Henni, jong! hoe het jy dan gemaak!’ - sê Neef Gideon. Ek het fef jou gesê jy
moet orige kêrse mebreng.’
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‘Mar, Oom Gideon! ik kan dit ni help ni. Ek het 2 orige kêrse megebreng. En di
het ons al opgebrand. Mar wi het dan kan denk, dat ons di héle nag hiir in di ellendige
gate sou deurbreng?’
‘Nouwel, Henni! dan moet ons mar fer ons klaar maak om hiir in di donker fan
honger en dors om te kom. - Een geluk, ons het tog nog tabak, ons kan dan mar di
tyd 'n bitji kort maak met rook. Ons is nou tog moeg. Ons moet nou mar 'n plekki
kyk om te te slaap, en di kêrse uit blaas. En dan so nou en dan n bitji lig maak fer
fertroosting’ - was Neef Gideon 'syn plan.
‘A né, Oom Gideon moet ni so praat ni! Ons kan ni hiir slaap op di akelige plek,
op di klamme grond en tussen di flêrmuise en geraamtes ni’ - sê Henni.
‘Mar, Henni, wat wil ons dan maak? Ons moet nou mar op di beste maniir siin di
tyd om te maak, tot ons ferlos word of fan honger omkom. Want al is daar 'n ander
plek waar ons sou kon uitkom, dan kan ons dit tog ni sonder lig opsoek ni.’
Ons word nou al almal neerslagtig. Umsalomi sit dood stil op syn hurke, met syn
elleboge op syn kni'e en syn hande onder syn kinnebakke, en ge so nou en dan 'n
sware sug. Neef Hendrik het syn pyp angesteek en rook groot-groot skuiwe. Ous
kyk toen fer ons elkeen 'n legplek, blaas di lig dood. Elkeen leg eers te pyns, en
toen begin ons gesels in di donker.
Meteen fal mij 'n gedagte in. ‘Henni, fra fer Umsalomi, watter lig hulle dan gebruik
as hulle al jare hiir 'n bok kom slag en di biir kom breng fer di Witte Koningin?’
Daarop had Henni 'n hele gesprek met di towerdokter, wat soos gewoonlik 'n
lange omhaal het, met gebare en omslag. Nog nooit het ons met so 'n spanning
gewag op di fertolking fan 'n kaffer syn pratjiis ni. Naderhand sê Henni fer ons: ‘Hy
sê hulle het 'n soort fan lamp, wat hulle daar digte by di ingang in di skeur ber'e’
‘Laat hy dat dan uithaal, kerel’ - sê Neef Gideon. En ons almal met Umsalomi
same na di plek toe, ja, daar haal hy 'n êrde lamp uit fan 'n wonderlike fatsoen. Dit
lyk of dit 'n oue offerbak of wirookfat of so iits was. Daarin het hulle 'n soort brandstof,
wat lyk
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nes fet met was gemeng, en 'n pit daarin. Ons steek dit an. Dit brand wel ni so helder
ni, mar gé tog tamelik lig om by te kan siin.
Ons fat toen nuwe moed - hou weer 'n korte rukki raad, of ons dit nou mar sal
waag om di regterhand se gang te fat.
‘Dan moet ons mar net gou maak’ - sê ek, ‘en gen o'enblik tyd ferliis ni. Kom! wat
sê julle? Sal ons dit waag?’
En eenparig was toen di opini, dat daar tog fer ons gen ander kans o'erbly ni as
om dit te perbeer. En kan ons daar ni uit ni, dan kan ons mar hiirnatoe terug kom,
en wag op verlossing, of hiir omkom fan honger.
‘Dan moet ons nou di een lantêrn dood maak, en ons mar solank as molik is met
een behelp, om kêrs uit te spaar, en di kafferlamp in reserf hou’ - was myn plan. En
dadelik gaan ons and' loop, Henni met di lantêrn foorop; Umsalomi (hoewel eers
huiwerig) agter hom an, en ons 3 kort agterna.
Alles het tamelik goed gegaan tot ons by di onderaardse rifiir kom. ‘Ja mar hiir
loop ek ni voor ni!’ - sê Henni. ‘Want ek weet ni hoe diip is di water ni. En ons het
ni eens 'n stok om te foel ni. En wi weet watter goed alles in di water in hou, altemit
krokodille, en kaimans en di half-lyf-fis-half-lyf-mens gediirte.
Ons maak toen plan om fer fyligheid twé-twé hand an hand, te loop, om makaar
te kan help as een altemit gly of struikel o'er gladde klippe. Want daar was di stroom
fan di water ni al te sterk ni; mar ons kon duidelik 'n entji ferder di water hoor bruis,
soos 'n soort fan waterfal. Nou ons onderlyf ontbloot, en mar fort.
Neef Hendrik en ek loop foor; agter ons Umsalomi en Neef Gideon en Henni
agteran met di lantêrn, wat di lig forentoe laat skyn. Di ronde klippe in di water was
baing glad, en di water freselik koud, mar gelukkig ni diper as di middel fan ons lyf
ni. En di stroom was oek ni so sterk ni; sodat ons, met 'n paar male gly en struikel,
tog sonder fal en nat worde deur kom. Myn rol hou ek feral goed fas in myn arm.
Ek skat di rifiir 'n 25 of 30 tré breed.
Nadat ons weer ons klére en stewels angetrek het, gaan ons sonder fersuim weer
an. Di gang bly mar nou, en begin nou styl op te klim.
Ni te fêr het ons geloop ni, of ons kom weer in 'n grot of kamer, wat geheel leeg
was, en daaruit gaan nog 2 uitgange, buiten di waar ons mé ingekom het. Te lank
kon ons ni raad hou ni, en dit sou tog oek niks help ni. Ons neem Henni syn plan
en loot, en follens di lot neem ons di linkerhandse gang. Dit was meteen oek na
myn gedagte; want ons het fan di oostekant ingekom, en ek had al di tyd di gedagte
dat ons moes links weg slinger om in di westekant uit te kom.
Mar ons had skaars 'n 50 tré geloop, tamelik styl opdraand, of ons kom alweer in
'n grot, di grootste en regelmatigste fan form wat ons nog gekry het. Hiir leg in een
hoek enige kopbene en andere bene van mensegeraamtes en daarby di punte fan
asgaaie en kapbyle, waarfan di hout-stéle heeltemaal afgefrot is.
Henni siin di eerste in 'n skeur in di natuurlike rots 'n yster kissi. Toen ons dit ope
breek, want di deksel was fas geroes, kry ons binne'in 'n rol, ni fan perkament ni,
mar van di papiir-plant, wat di oue Egiptenare gebruik het om op te skrywe, soos
hulle dikwils by di gebalsemde lyke (mummiis), in di sténe kiste daar kry, in di
onderaardse begraafplekke.
Ongelukkig was di papiir buitekant al so verstik en verrot fan di fogtige lug, dat
dit uitmakaar wil breek as ons dit wil afrol en 'n mens kon wel siin dat daar iits op
geskrywe was, mar di begin is oek al baing dof en op plekke heeltemaal uit.
‘Henni! kerel! jy het 'n grote ontdekking gedoen’ - sê Neef Hendrik. ‘Set dit weer
in di kissi en neem dit same. Altemit kan dit nog van grote waarde en betékenis
wees.’

S.J. du Toit, Di koningin fan Skeba of Salomo syn oue goudfelde in Sambesia

‘En dis dan fro[...], Oom Hendrik’ sê Henni. ‘Wat sal ek di fullis ferniit same dra?
Ek kan skaars myn y'e lyf nog dra. Nè, ek wens mar net dat ons uit di ellendige plek
kan uitkom, en so nooit as nooit gaan ek weer met julle same in di gate onder di
grond ni! Né, ek is gen das of mol ni.’
‘Ja, Henni, ek frees hulle sal eendag nog ons geraamtes oek so hiir kry, soos di
wat daar in di hoek lê, as hiir ooit weer mense in di onderaardse gate inkom’ - merk
Neef Gideon an.
‘Dan sal ek dit méneem’ - sê Neef Hendrik, en hy neem di kissi onder syn arm.
‘Mar ons kan ni hiir fersuim ni. - Watter pad sal ons nou neem? - Henni, perbeer,
fra nog 'n keer fer Umsalomi; want hiir gaan nou ni minder as 3 paje uit, buiten di
wat ons ingekom het. Dit lyk of ons al meer in di laberint raak’ - was myn anmerking.
Mar Umsalomi hou mar fol: ‘hy weet ni; hy was self hiir nog nooit gewees ni.’ En
hy lyk banger as enig een fan ons.
In een hoek van di grot was 'n plek toegemessel; dit het meer gelyk na iits wat
hulle daar toegemessel het as na 'n toegemaakte uitgang.
Een fan di 3 uitgange, di westelike, begin somar uit di grot uit op te klim, en ons
was almal eens om alle ferdere ondersoek te staak, en mar di gang te folg. Dit loop
al styler en styler op. Dit lyk amper of dit vroe'er 'n soort van trappe kon gewees hê.
Mar nou lê dit fol los klippe, wat blykbaar van tyd tot tyd ingefal, of fan bo af ingerol
het. Dit was mar regte moeielik om uit te klim o'er di los klippers. Dit gaan mar op
hande en foete, en dan half donker met di skemerlig fan een lantêrn. So nou en dan
lê een plat, of skuiwe 'n end agteruit; en dan fal di los klippers so af, dat di agterste
gefaar loop om beseer te worde. Mar hoop, gemeng met wanhoop, spoor ons an,
en sonder kla span elkeen mar syn laaste kragte in om op te sukkel.
Naderhand kom ons by 'n plek waar di gang 'n draai maak om 'n grote graniitrots,
en daar was di gang amper heeltemal toegerol fan los klippers. Daar
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was toen gen ander raad ni, as een moes een kant staan met di lan êrn, en di ander
moes so hard as hu le kan di los klippers afrol na onder toe, om so te probeer 'n
opening te kry na bo'entoe. Neef Gideon het eers beswaar gemaak, dat ons straks
ons pad toerol en dan ni sal kan agteruit kom ni. Mar ons had gen een oek 'n gedagte
om weer agteruit te sukkel ni. Almal wou mar forentoe, om uit te kom. Myn frees
was met di los klippers weg te rol kon ons 'n stroom fan losse klippe fan bo af laat
instort, wat ons almal begrawe; of altemit 'n grote klip laat infal wat ons almal
ferpletter. Mar ek spreek dit ni uit ni, want ek het tog oek gen ander kans gesiin ni.
Ons gaan dus mar an met klippe afrol, en partij kom self af, sodat ons mar moes
pad ge. Neef Hendrik syn foet was al beseer deur 'n klip wat daarop gerol het. Mar
ons druk mar op, di een harder as di ander. Dit was 'n akelige gedreun, soos di
stroom van losse klippers daar afrol in di style gang na onder toe.
‘As dit tog nou mar dag was, dan kon ons tog altemit lig siin deurskemer hiir of
daar dur 'n klipskeur’ - sê Henni.
Toen kry ons fer di eerste keer gedagte om op ons orlosiis te kyk hoe laat dit is.
Ongelukkig, ons het almal di gewoonte om saans ons orlosiis op te win, as ons gaan
slaap; en dit was di foorlaatste aand mar froeg; en di forige aand met di spanning
het gen een daaran gedenk om syn orlosi op te win ni. Al ons orlosiis was dus
afgeloop. Neef Gideon syn staan stil op 1 uur; Neef Hendrik syn op half 3; en myne
op kwart foor 2. In elk gefal was dit dus al amper dag.
Na di o'enblikke fan versuim gaan ons mar weer an met nuwe moed, en ons kon
goed siin dat ons forder, want di klippers rol net maklik af in di stylte. Ons kon 'n
koele lugstroom foet afkom deur di opening wat ons nou kry. Dit was 'n ferkwikking,
want ons was al moeg en nat fan di sweet En dit gé ons weer nuwe moed. Dit duur
dan oek ni lank ni of ons kon deur kruip, en ons merk dat ons by 'n opening is, wat
uitkom onder 'n grote graniit klip, wat een kant toegemessel is met 'n grote muur.
Dit was 'n freugde. Op hande en foete kruip ons uit, so gou as ons kon (want dis
styl uit). Mar di opening is begroei met struike. Ons wou di somar met di hande weg
druk. Mar gou het ons ons abuìs uitgefiude; want dis 'n brandnetel fan 'n bos, nes
ons brandnetels, mar baing groter, en dit steek geweldig, en waar dit steek breek
di doringkiis af, en dit brand soos n fuur.
Party ruk di messe uit en sny. Partij trap di brandnetelbosse plat. Ons het mar ru
angegaan; want ons was mar bly, dat ons ferlos is uit di onderaardse begraafplaas.
Mar nou is ons tussen 'n laberint fan rewines en kranse en bosse, en op di rand
fan 'n style afgrond. Waar is ons nou? En hoe kom ons nou ferder hiir uit? Ons
raadpleeg Umsalomi en hy sê: ‘Daar is nou fer ons 2 kanse; ons kan óf na di
oostekant omgaan en daar af (want ons is nou amper bo op di kop), mar dis 'n baing
moeielike en gevaarlike foetpad deur di kranse en bosse; of ons kon na di westekant
om, dan kom ons gou in di gewone foetpad, wat hulle aldag gebruik; mar dan moet
ons by 'n party Kafferstruise ferby, en as hulle fer ons gewaar (feral as hulle fer hom
by ons siin), dan sal hulle fer ons almal dood maak.’
Mar ons was almal nou al te moeg, om nog meer te gaan sukkel, en hoewel hy
eers lank teenhou, tog haal ons hom o'er om mar di maklikste pad te neem; en as
di kaffers ons mog gewaar en wil anfal, dan sal ons mar ons rewolwers klaar hou.
Ons steek nou di rooi lantêrn an; dit was oek al di laaste stukki kêrs wat ons
geber'e het (ons het eers di een lantêrn en toen di Kafferlamp gebruik); en ons gaan
fort. Umsalomi moes di pad wys. Di eerste ruk het dit nog mar met fal en opstaan
gegaan deur di rewines, en met meer as een mankement en kneusing kom ons
naderhand in 'n soort fan foetpad. Mar nou moes ons binne 'n 15 tré fan 'n klomp
kafferstruise ferby. Ons loop nou so sutjiis as ons kan. Tog begin 'n hond te blaf,
mar gelukkig, gen kaffer kom uit ni.
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Yndelik kom ons in di ope foetpad. Dihoenders kraai al in di kraal op di kop, en
di dagster was al uit. So gou molik loop ons met di style foetpad di berg af, en toen
ons by di wa ko[...]n breek di dag al an. Mar ons was te moeg om nog enige plan
of beskikking te maak. Binne 5 minute was almal fas in di slaap; ek met di rol lan
es my in di wa; en ons droom fan wonderbare ontdekkings, skrikkelike levensgevare,
ferborge skatte en wat ni al.
Di son was al 'n hele end op toen ek wakker word. Klaas had al koffi gemaak.
Umsalomi spring onder di wa uit di hoge gras uit, soos ek afklim. Neef Hendrik lê
nog diip onder syn velkombêrs. Di eerste neem ek 'n grassatji en kittel onder Henni
syn neus (hy is so skrikkerig). Hy spring op, kyk my ferbaas met 2 grote oge an, en
sê: ‘'n Mens lê nog en droom fan al di akelighyd, en Meneer du Toit het alweer lus
om te speul!’
Meneer Fry syn Kaffer kom toen net daar an, en breng ons 'n bottel melk, 'n dosyn
y'ers, 'n paar hoenders, en 'n brifi fan syn baas, dat hy straks fer ons sal kom besoek.
Ek stuur 'n brifi van dank terug en wek Neef Gideon en Neef Hendrik. Terwyl ons
koffi drink maak ons plan, om niks te fertel fan ons onderfinding en waarnemings
ni, mar net met Meneer F r y af te spreek, dat ons Umsalomi onder ons beskerming
sal hou, en an hom te fertel dat Umgabe hom laat uitruik het en wil laat dood maak.
En ons laat dit fer Umsalomi oek tolk.
Terwyl hulle nog was en een en ander reg maak, neem ek gou 'n paar portrette
fan di perkamentrol af, eers di koker fan buite, en toen di letters op di ope rol. Toen
steek ek di rol weg in di wa, en Neef Hen-
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drik di kissi oek. Daarna maak Henni fer ons 'n stukki agtuurkos klaar, en Neef
Henderik en ek fat elkeen 'n geweer, en gaan in di feld loop, net of ons gaan jag.
Mar ons loop was in di rigting soos ons di forige aand gegaan het na di ingang
toe. Ons was te nuusgirig om te siin hoe di opening toegemaak is. Ons was dan
oek ni fêr fan di wa af ni, of ons siin troppe fé in di rigting, met wagters daarby.
Dis di eerste wat ons suspisi opwek. Di fé het di foet pad so getrap, dat daar gen
spoor fan ons meer te siin was ni. As ons dus daar in di grot moes bly sit hê, op di
hoop dat Klaas ons spore sou kon hou, om Fry op di plek te breng, dan kon ons
ook mar seker wees, dat ons nooit uitgekom was ni. Di héle omtrek was so plat
getrap, dat ons self rn weer di ingang kon kry ni. Dit was dus fer ons duidelik, dat
di kaffers fer ons di forige aand afgespioeneer het, en nadat hulle di ingang
toegemaak het, opsettelik al hulle fé in di rigting gedrywe het, dat gen spoor fan ons
of fan di ingang moes sigbaar wees ni.
Ons gaan toen terug, en terwyl ons 'n stukki eet, kom Meneer Fry daar sit te
gesels. Ons fertel hom toen di geskidenis fan Umsalomi, en dat ons plan is om hom
by ons te hou fer padwyser, wat hy folkome goedkeur. Terwyl ons nog sit te praat
kom daar 2 indunas (raadsmanne) fan Umgabe, en kom fra: watter reg ons het om
fer Umsalomi daar by ons te hou,

KAFFERKRAAL BO OP DI KOP BY SIMBABWE.

en hulle ys hom op. Mar Meneer Fry kom toen tussen bye en sê: H y het syn
toestemming gegé dat Umsalomi by ons kan bly, en ons sal hom ni opgé ni. Daarop
gaan di 2 indunas weg.
Ons wou toen di kop gaan kyk, mar om alle onangenaamhyd met di Kaffers te
foorkom, fraag ons Meneer Fry om mé te gaan, wat hy met alle plesiir doen. Met
opklim laat ons hom en Neef Hendrik foor loop, en Neef Gideon en ek maak toen
plan, hoe ons dit nou sal o'erlê om te ontsyfer wat op di ro staan; want ons wou dit
graag weet foor ons wegl gaan. Altemit kan dit nog belangrike anwysings en
ontdekkings befat.
Ons kom toen tot di follende besluit: - Eerw. Louw en Juffer Louw sou di dag by
ons kom kuier. Dan sou ek sê, ek wil graag fer hulle met di sendingstasi afneem,
en dan sou ek di rol same met myn toestel inpak, en di aand sou ek hom fra om in
syn studeerkamer te slaap, omdat ek meteen 'n hele boel skryfwerk di nag wou
doen. Hy sal wel 'n Hebreeuse woordeboek hê en molik Gesenius syn Hebreeuse
taalkunde oek, waarin di oue Hebreeuse letters voorkom. En dan sou ek di nag
daaran besté om te ontsyfer wat op di rol staan.
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Meneer Fry gaan toen met ons mé rond deur di oue rewines en skanse op di kop.
Toen siin ons an di suidwestekant, waar ons di nag uitgekom het. En toen rys ons
hare eers op ons kop, toen ons siin op
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watter gefaarlike plek ons uitgekom het bo 'n grote afgrond. Mar ons laat fer hom
niks daarfan merk ni.
Ons kon toen siin hoe daar froe'er 'n uitgang moes gewees hê, wat deur di instort
fan di buit muur toen toegerol is fan di losse graniitklippe, wat fas gedam het op di
draai by di grote klip, waar ons di pad moes ope rol. Mar ons siin nou meteen wat
'n gefaar daar was, dat met di skudding ferskye stukke fan di ferskrikkelike oue
mure, wat reeds and' weg krummel is, op ons kon ingestort hê. Imand wat dan oek
fan bo dit bekyk, sal nooit kan denk dat daar in di stylte, tussen di rewines en losse
klippe, mense uitgekom het ni.
Di kaffers bly stil in hulle struise toen ons deur hulle kraal loop bo op di kop, terwyl
ek nog enige portrette neem fan di skilderagtige tonele, waar di struise bo op di
graniitklippe tussen di grote bome sit.
Mar ons het so gou as molik is mar weer terug gekom; want ons foet almal mar
nog moeg fan di forige nag. Meneer Fry het ons nog enige wassinge gewys fan di
grond, wat hulle foor di grote ronde gebou uitgehaal het en waaruit 'n hele party fyn
goud in ruwe staat, sowel as bewerkte goue fersiinsels te foorskyn kom. Toen di
middag gaan hy weg, en dit het oek ni lank goduur ni of ons was almal weer fas in
di slaap.
Toen ons wakker word sit Eerw. en juffer Louw daar by di wa. Hulle was te foet
gekom en had 'n Kaffer megebreng met 'n grote sak groente, wat ons 'n héle
ferkwikking was. En na 'n angename gesprek besluit ons, dat ek met hulle sal
mégaan, soos di plan was. En heel gou was myn afneem toestel ingepak, en di rol
daarby. Di kaffer dra dit, en ons gaan so froeg terug, dat ek nog di sendingstasi met
di famili kon afneem.
Hoe frindelik hulle oek was, en hoe lekker ons di aand oek nog gesels, tog fraag
ek om mar froeg na di studeerkamer te gaan, waar ek eers myn skryfwerk sou doen
en dan sou slaap.
Nag gesê. Deur gesluit. Nou sou ek an di werk gaan om myn nuwsgirighyd te
befredig, want myn geduld was al uitgeput. Di eerste kyk ek, ja, daar is Gesenius
syn Hebreeuse Taalkunde en Woordeboek. Nou mar an di werk. Woord ver woord
moes ek eers in nuwe Hebreeuse letters skrywe en dan opsoek in di woordeboek.
Mar ek sal di leser nou ni fermoei met di gesukkel ni. 'n Mens wat mar gewoon
Hebreeus geleer het kan ni so makkelik di taal sonder di klanktékens lees ni, en
dan nog in di oue letters. Follende keer gé ek myn ontsyfering en fertaling daarfan.

IV. Di Inhoud van di Rol.
'n Sware Fertaal les. - Salomo syn Gehymskrywer. - Ferwys ons na di
Berg Afoer. - Hoe di Berg gekry? - Sal ons dit onderneem? - Na di Molimo.
Bo di hoofstuk staan nou di portret fan di Perkamentrol wat ek afgeneem het en met
di ontsyfering waarfan ek amper di héle nag gesukkel het. Want ek was baing bly
toen ek Gesenius syn Hebreeuse Taalkunde en Woordeboek in Eerw. Louw syn
boekral kry. Ek dog toen: Nou is di héle wêreld reg. Mar toen het myn moeielikhyd
eers begin. Want di eerste siin ek dat Gesenius 'n paar fan di oue Hebreeuse letters
ni, angé ni soos di z (Zain), di [...] (Teth), en di s (Sameg). Dan merk ek gou dat
enige letters anders geskrywe is op di rol as Gesenius dit angé, soos di l (Lemeg),
en ferskillende andere.
Ek het toen eers met moeite di héle ding o'ergeskrywe in nuwe Hebreeuse letters,
en di letters ope gelaat wat ek ni kon kry ni. Toen het ek met behulp fan di
Woordeboek begin fertaal fan foor af en in di Woordeboek moes ek dan so lank
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soek met di bekende letters, tot ek uitfinde wat di ontbrekende letter moet wees,
soos byf. di l in Salomo En so gou as ek dan so 'n letter gekry het, dan ful ek dit oral
in by al di woorde waar dit foorkom.
So het ek gesukkel tot 2 uur di oggend. Mar an moeg of faak het ek ni gedenk ni.
Ek was so nuwsgirig, en elke woord wat ek regkry klop myn hart fan blydskap of ek
'n diamant gekry het. En ja, ‘anhou wen,’ on ‘geduld en flyt o'erwin sake fan
onmolikhyd,’ - dit hot ek nou weer gesiin. Hiir is nou di frug fan di nag syn arbyd.
Mar dit moet ek daarom daarby sê, ek sal ni graag al nagte so 'n studi wil deurgaan
ni. Hiir folg di fertaling: ‘ELIHOREF, GEHYMSKRY WER FAN KONING SALOMO, EN PRINS GEMAAL
FAN DI KONINGIN FAN SKEBA, AN DI LESER - FREDE!
EK ELIHOREF MAAK HIIRBY BEKEND, DAT EK BESKRYWE HET DI KRONIKE
(JAARBOEKE) VAN HIIR-DI GROTE EN RYKE KONINKRYK FAN SKEBA, FAN
AF DI FERRE OORSPRONG FAN DI MENSELIKE GESLAG OP DI FRUGBARE
HOOGLAND FAN AFRIKA, FANWAAR DI 4 RIFIRE HULLE OORSPRONG NEEM
EN LOOP NA DI 4 WINDSTREKE, TOT AN DI NOODLOTTIGE ONDERGANG
FAN DI GOUE STAD, WATTER KRONIKE FYLIG BEWAAR IS, SAME MET DI
MUMMIIS (GEBALSEMDE LYKE) FAN DI KONINGINNE FAN DI RYK, IN DI
FERSEGELDE FERBORGE KAMERS ONDERDI BERG AFOER IN DI FERRE
NOORD-WESTE, WAAR OEK GROTE SKATTE BEGRAWE IS IN DI SUIDOOSTE
HOEK FAN DI DERDE GROT.’
Al was dit nou al so laat, nog kon ek ni gaan slaap ni, of ek moes eers weet of di
naam fan Elihóref in di Bybel foorkom. En ek kry dit gou oek. In 1 Kon. 4 fers 3 word
hy en Ahsá di ‘skrywers’ fan Salomo genoem.
Ek gaan toen lê, nadat ek alles weg gepak het, mar slaap kon ek fereers ni. ‘Waar
is nou di berg Afoer; - Sal ons perbeer om dit op te soek! - Mar hoe sal ons dit kry?’
- Al sulke gedagtes spook in myn
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ferhitte hersens, en wi kan dan slaap? Tog raak di moegheid en slaapferliis fan di
forige nag naderhand fer my baas en ek fal in di slaap, mar natuurlik ni sonder te
maal o'er oue letters en gedenkskrifte, en swerftogte deur bosse en rivire en berge
ni.
Di son was al op, toen myn frindelike gasheer an di deur klop en my 'n lekker
koppi koffi breng. Sodra ek angetrek was spreek ek myn wens uit om mar dade lik
na myn frinde by di wa terug te gaan. Hulle wou hê ek moes eers daar agtuur eet,
mar ek had duisend ekskuse waarom ek mar weg mees. Teer mar mal aar gegroet,
en di frindelike Meneer Eufrard, wat di beerdery het op di Sendingstatie Morgester,
had gou 2 pêrde laat opsaal en hy self ry mé om my weg te breng, en ons hou di
teestel fer di portretnemery op di pêrde by ons.
By di hartelike afskyd fan di gedenkwêrdige plek en frindekring sal dit di leger
seker ni onwelkom wees ni, as ons hiir gé di portret fan di nederige huis en liwe
famili soos ons hulle di forige aand afgeneem het.
Hoe argenaam Meneer Eufrard syn geselskap ons oek was, tog was ons almal
bly dat ons weer alleen was, so dat ek an myn frinde di uitslag kon medeel fan myn
nag-werk. Nadat ons weer di rol bekyk en di fertaling

twe of drimaal o'ergelees het, begin ons nou di saak te bespreek.
Wat sal ons nou maak? In al di boeke o'er di wêrelddeel, wat ons by ons had, kry
ons gen anduiding fan di berg Afoer ni; op gen kaart is so'n berg gemerk ni. Ons fra
fer Umsalomi, mar hy weet oek ni fan di berg ni.
Een kant was ons teleurgestel, want ons het gemeen om hiir een of ander
belangrike ontdekking te doen. Nou wel, ons het di forige nag reeds heel wat ontdek,
en ons het gesiin, dat hiir nog baing na te speur en te ontdek is Mar tog uit di rol
blyk duidelik, dat di ware gedenkskrifte en skatte ni hiir moet gesoek worde ni, mar
onder di berg Afoer, en dat di berg fêr hiirfandaan af is.
Mar hoe fêr, en waar di berg is, dis nou di fraag. Neef Hendrik was gou klaar. hy
wou dadelik mar fort op 'n ontdekkings-teg om di berg te gaan soek. Mar Neef
Gideon denk, dat dit fergeefse moeite en koste en tydferliis sou wees. Hoe kan ons
nou somar blindweg di wye wêreld gaan inry, en dit met 'n ossewa'entji? Dan ons
kom reeds fêr uit di weste uit, fan Buluwayo af, en ons het niks fan so'n berg gehoor
ni, en di prospekteerders het teg al ordentelik di wêreld
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deurgekruis, en feral di oue mynwerke nagespoor. Hy denk dis beter, dat ons nog
enige dage hiir fersuim en di follende nagte ons ondersoek hiir fort set. Ons kan een
nag di onderaardse fertrekke hiir onder di grote ronde gebou noukeurig ondersoek,
en een nag di fertrekke onder di kop. Wi weet wat ons nog alles hiir ontdek?
‘Allementig! wil Oom Gideon dan weer in di ellendige gate gaan inkruip, dat di
frotsige Kaffers ons weer moet toemaak?’ - sê Henni, en laat in een asem daarop
folg: ‘Né, julle kan maak wat julle wil, mar ek gaan ni weer same ni’.
‘Aag, Henni, jy 's ferniit so bang,’ sê Neef Gideon, ‘ons het mos fylig uitgekom.
En as jy dan te bang is om mé te gaan, dan help jy mar om di klip ope te maak, en
ons laat ver jou daar op di wag sit om te kyk dat di Kaffers ni weer di toegang sluit,
solank as ons daarin is ni.’
‘Laat di Kaffers fer my moet vermoor! Ek sal mos alleen daar bly in di nag! Mos
ni glo ni! Né, julle kry my ni weg fan di wa af ni’ - was Henni syn faste besluit, en
daarfan kry gen een hom af ni.
Ek was self in so'n twestryd, dat ek eers dood stil bly, en gen woord daarin wou
sê ni. Naderhand fra ek fer Henni: ‘of hy dan denk ons moet gaan soek na di berg
Afoer, wat di rol fan praat?’
‘Wat, daar-di ou rol! Ek glo daar niks fan ni. Hoe kom het ek dan ou Oom Jan
Viljoen en al di Transfaalse olifantsjagters, wat hiir-di wêreld deurgekruis het, nooit
fan so'n berg hoor praat ni? Né, julle kan gaan soek as julle wil, mar ek gaan ni
same ni; ek gaan terug Transfaal toe.’ (Henni was 'n Transfaler, wat ons gehuur het
fer wadrywe, feral om hy di kaffertale so goed ken.)
‘Mar Henni, kêrel, jy moet denk as ons di grote skatte daar kry, dan is jy 'n skatryk
man en hoef nooit meer te werk ni.’ Met di opmerking wou ek Henni lok, want oue
gedenkskrifte had fer hom gen waarde ni.
‘Wat!’ sê hy, ‘en dan as julle di skatte kry, dan wil julle dit weer ni wegneem ni.
Hoe kom het julle ni laat ons di goue goed uit di klip kis uithaal ni, dan het ons di
tog gehad.’
‘Né, Henni,’ sê Neef Hendrik, dit sou diifstal wees, omdat dit hiir belet is iits weg
te neem. Mar as ons daar skatte gaan ontdek, waar nog gen mens fan weet ni, dan
is dit ons yendom; in elke gefal sal di Getjarterde Maatskappy ons dan 'n goeie
beloning fer ons ontdekking moet gé.’
‘Ja, en ek sal ni so gek wees om weer lège hande weg te gaan ni. Al wil julle niks
fat ni, dan sal ek daarom stilletjiis fer my sor'e’ - was Henni syn besluit, wat toon dat
ek di regte snaar by hom angeroer het.
‘Nou, Henni, fra dan fer Umsalomi: of hy ni weet waar ons sal kan ferneem waar
di berg is ni’ - was myn antwoord.
‘Né, wag,’ sê Henni, ‘ek sal hom sê hy moet fer syn dolosse fra waar so'n berg
is.’ Neef Gideon en ek waarsku hom daarteen, mar hy sê: dan doen hy dit fer syn
y'e ferantwoording.
Ewe serieus goi Umsalomi syn dolosse tot 3 male toe. Di twé eerste male skud
hy mar net syn kop, of hy ni kan reg kry wat hulle sê ni. Di derde maal prèwel hy
weer syn formuliir, en skud eers di dolosse in syn y'e dubbele hande, toen gé hy dit
fer Henni, en hy moes diselfde doen. Toen skud hy self di dolosse nog 'n slag en
préwel weer syn formuliir en toen goi hy fer hulle.
‘Au!’ roep hy toen uit, ‘ons moet na di Molimo toe gaan; hy sal fer ons sê.’
‘Wat?’ fra Henni, ‘hoe kan ons na di Molimo gaan?’
Toen lê Henni fer ons uit dat Molimo in di Kaffertale yntlik staan ver ‘God,’ mar
hulle gebruik di woord oek fer di geeste van di foorouers, en fer alles wat ons
bonatuurlik sou noem.
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‘Na watter Molimo moet ons dan gaan? En waar kry ons fer hom?’ - fra Henni
ferder.
‘Na di Molimo, hy woon in 'n grot in di Matoppoberge’ - sê Umsalomi.
Toen kry ek gedagte, dat ek in di boeki fan Maund gelees het fan di Berggod fan
di Matabeles, wat di oue Grike sou genoem hê 'n ‘orakel,’ wat antwoord gé op frage.
Maund gé wonderlike foorbeelde hoe di antwoorde fan di Molimo uitgekom het. Ek
soek di plek gou op en lees dit fer myn maters foor. Ek herinner hulle toen oek
daaran, hoe 'n paar prospekteerders op di Selukwe goudfelde fer ons fertel het, dat
hulle as frywilligers same Matabeleland ingetrek het met di oorlog, en dat hulle toen
di grot bestorm het, mar foor in niks gekry het ni; mar agterin is 'n dipe donkere
afgrond waar hulle ni in kon gaan ni.
‘Nou ja, dan is di ding net mooi. Ons osse is op di Selukwe gebly; daar kan ons
dan hoor hoe ons moet ry om by di orakel uit te kom; en di Matoppo-berge is oek
ni fêr uit ons koers uit terug na Buluwayo toe ni. Dan kan ons mar net di draaitji ry,
en kyk wat di orakel fer ons fertel.’ Dit was Neef Hendrik syn plan.
‘Mar dis di fraag, of di orakel wel nog bestaan, nadat di land ingeneem en di
Matabeles ferdrywe is. Straks kom ons, na al ons moeite, nog daar by 'n lége grot’
- was Neef Gideon syn bedenking.
Ek sê toen: ‘Henni, fra fer Umsalomi of di Molimo dan nou nog daar in di grot
woon, nadat di Matabeles o'erwin is en di Engelse nou in di land woon?’
Zyn antwoord was: ‘Ja, di Molimo sal nooit weggaan ni, want fer hom kan hulle
ni o'erwin ni.’
Onder al di praat had Henni fer ons heerlike karmenatjiis gebraai, in 'n dubbele pan,
fan 'n bosfark wat hy enige dage tefore geskiit het en waarfan ons di boute fars
gehou het. En dis di heerlikste van al di wild wat ons nog gekry het. Ons gaan nou
lekker agtuur eet.
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Toen dit klaar was, kom ons tot di besluit om mar dadelik terug te gaan na di Selukwe
goudfelde, en na daar di pad ferneem te hê, na di orakel toe te gaan. Ons wou almal
graag weet wat di Molimo is. En toen dit eers besluit was, wou almal oek mar weg
Henni klap dat Klaas di osse moes breng, en ons pak di wa op, en binne 'n uur tyd
was ons op di terugrys.
O'er di besware fan di terugrys van Simbabwe, eers na di Selukwe goudfelde en
fandaar na di grot fan di Molimo in di Matoppo-berge, sal ons di lesers ni ophou ni.
Di follende hoofstuk sal ek di besoek by di orakel fertel.

V. Di Towerheks en haar Halsband.
In di Matoppo-berge. - By 'n Makàlaka-Kraal. - Di ouste Dogter fan di
Molimo. - Hoe ons haar Halsband gekry het. - Haar Orakel.
ONS had fan 'n paar delwers op di Selukwe goudfelde goed di pad ferneem na di
grot van di Molimo. Mar hulle had al fer ons fertel, dat di grot fêr fan di pad af in di
Matoppo-berge lê, en dat hulle met 'n patrolje te pêrd daarnatoe gery het amper 'n
dag fêr fan di nuwe pad af wat di kommando getrek het, en dat daar net
kaffer-foetpaje tussen di berge ingaan, mar dat ons 'n paar krale fan Mâkálakas sal
kry waar ons kan ferneem; en altemit 'n padwyser sal kan kry. Hulle het ons ferder
fertel dat ons di kaptyn fan di naaste kraal moet gaan siin, wat fer ons eers ferlof
moet gé foor ons na di Molimo kan gaan. Mar hulle het gen ferlof gekry ni; hulle het
di grot somar storm geja, om te siin of hulle ni daar wat sou ontdek ni, waarin hulle
egter teleurgestel is.
Na baing gesukkel - by plekke moes ons bosse weg kap, en by plekke klippe weg
rol, en dan weer drifte maak deur spruite en slote - kom ons yndelik by di naaste
kraal, nadat ons reeds fan di een kraal na di ander padwysers geneem het. Elkeen
kan sig 'n denkbeeld form wat dit beteken om fer di eerste maal 'n pad te maak fer
'n feerwa'entji deur 'n dridubbele bergketen.
Toen ons by di laaste kraal kom, wat nes di Mashokrale bo op 'n graniitkop of
liwers teen 'n style bergrant, gebou is, span ons onder di rant uit. Eers het di Kaffers
bang gelyk, hulle flug almal op di rant in hulle struise, en blaas op 'n soort fan horing,
wat ons foorkom 'n soort fan alarm-teken te wees. Dan hoor ons oek op 'n soort fan
tamboer slaan. Toen ons later in di kraal kom siin ons, dis 'n dikke maroella-boom
syn stam, wat hulle een kant uitgehol het, nes 'n grote stampblok en toen daar 'n
fel o'er getrek het, waarop hulle slaan. Di blok staan orent met di hol kant na bo,
sodat hulle op di fel kan slaan, en di hout onder di fel is uitgeblom met allerhande
figure, wat baing lyk na Egiptise beeldskrif (hieroglife).
Mar wat sal ons nou begin! Ons moet perbeer om di kaptyn te kry. Ons neem
toen ons rewolwers en 'n party krale en wolkombêrse fer persénte; want dis di beste
anbeféling by 'n kaffer, en ons 4 met Umsalomi klim di rand op, terwyl Klaas by di
wa en di osse bly. Di lesers weet dat di Makálâkas yntlik slawe fan di Matabeles
was; mar hulle het daarom hulle y'e krale en kaptyns.
Ons fra toen di eerste na di kaptyn, en hulle breng ons by syn struis, waar hy en
syn indunas in 'n soort fan kraal sit, hy op 'n klip en hulle op hulle hurke. Ons laat
toen fer Umsalomi tolk, dat ons fer di kaptyn 'n persent gebreng het en dat ons graag
di Molimo wil siin. Daarop gé ons hom 'n mooi bonte wolkombêrs en 'n snoer mooie
krale, waarmé hy erg in syn skik was.
Sodra hy dit angeneem het sê hy sutjiis iits fir een fan syn indunas, en di gaan
dadelik daar weg. Ons dag dit was om 'n padwyser fir ons te roep. Mar pas was hy
weg, of ons hoor weer digteby op di horing blaas, en toen siin ons hiir en daar kaffers
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met asgaaie loop na hulle struise toe. Umsalomi, wat al di tyd erg ongerus gelyk
het, was toen opgeruimd, en sê fer Henni: ‘Nou is ons fylig; hy ken di tekens wat
hulle blaas op di horing; di eerste blaas was dat di kaptyn syn fegfolk opgeroep het
om fer hulle klaar te hou; en nou di laaste blaas beteken, hulle moet mar hulle
wapens weg set, want dis fréde.’
Di kaptyn begin toen fer Umsalomi uit te fra: ‘Wi ons is; waarfandaan ons kom;
en wat ons dan by di Molimo wil kom maak.’ En Umsalomi fertel hom so feul as ons
nodig gedenk het om te laat fertolk. Toen laat di kaptyn 'n grote bak kafferbiir kom,
deur 'n mooie jonge kaffermyd, en sy en hy drink eers, (follens kaffergebruik, om te
wys dat daar gen gif in is ni), en toen ons almal. Dit was 'n warme dag en di effe
suuragtige biir het net lekker gesmaak en goed di dors ferslaan.
Toen di pratji lank genoeg geduur het, stuur di Kaptyn di ouste fan syn indunas
met ons same, ons dog na di Molimo toe. Want hy ly ons na di rant syn kant toe, 'n
bitji buitekant di kraal. Ons moes eers tussen 'n boel turksfy-bosse en klippe deurloop,
by plekke half deurkruip. Yndelik kom ons by 'n struis wat foor 'n grot staan, wat
onder di berg ingaan. Ons dog toen dis di Molimo syn grot. Omtrent 10 tré fan di
struis af sê di induna, ons moet bly staan. Hy gaan toen eers in di struis kyk, en
gaan toen foor in di grot staan, en steek syn twe fingers in syn mond, en fluit 3 male
op 'n wonderlike maniir. Daarop hoor ons 3 blaffe nes 'n hond, of meer nes fan 'n
jakhals agter in di grot. Hy roep toen 'n paar woorde, wat Umsalomi en Henni ons
ni kon fertolk ni. Yndelik kom daar 'n oue myd uit, glad fooro'er en krom fan ouder
lom, en leunend op 'n kiri; en weerskante fan haar 'n grote makke das en foor haar
uit 'n makke jakhals. Toen merk ons eers dat ons ni by di Molimo was ni.
Met 'n drifoudige steun gaan di óue myd op 'n banki met 3 pote sit foor in di mond
fan di grot, met di jakhals foor haar en di 2 dassiis we rskante fan haar;
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en éwe bedaard neem sy 'n snuifi uit 'n dop fan 'n wilde frug. Di induna sê toen fer
haar: hiir is witte mense, wat fan di Witte Koningin by Simbabwe af kom, en wat na
di Molimo toe wil gaan, met 'n boodskap fan di Witte Koningin. Want dit was wat
ons an di Kaptyn laat fertolk het.
Di oue myd steun toen 3 male, en frywe toen haar oge, wat fan di léwe in di
donkere grot amper te swak lyk om in di lig te kyk. Di induna wenk toen, dat ons
kan nader kom. Toen merk ons eers reg hoe wit haar hare was fan ouderdom en
dat zij 'n wonderlike halsband, of amulet, om haar nek had. Dit was fan metaal, mar
so fuil, ja angepak fan di fullis, dat 'n mens ni kon siin of dit goud, of silwer, of koper,
of staal, of wat dit is ni. Mar dit kon ons siin, dat dit 'n baing oue ding moet wees,
en bestaan uit ferskillende stukke, wat an makaar gelas was. Dadelik fluister ek fer
Neef Gideon: ‘Daar-di halsband moet ons perbeer om te kry, as daar enige kans
is.’
Ons fra toen fer di induna of ons fer haar 'n persent moet gé, want sy sit toen
doodstil met di regter elleboog op haar kni en met di hand keer sy di skerpe lig af,
en onder di hand deur beloer sy ons, soos dit lyk. Di induna sê: ja, ons kan dit an
hom gé, en hy sal dit an haar o'erhandig. Ek merk dadelik dat dit ferniit is om fer
haar krale en sulke goed te gé, en ek dog ek sal mar perbeer of 'n mens so 'n ou
skepsel haar hart oek nog kan win fer iits op aarde. Ek haal toen 'n snuifdoos uit
myn sak, fol goeie snuif.
Ons neem toen eers elkeen 'n snuifi, om fer hulle oek te laat siin dat dit ni giftig
is ni. Toen fra ons di induna moet oek 'n snuifi neem, en dan di doos fer haar gé,
en fra of sy dit wil anneem fer 'n persent. Hij neem toen oek 'n snuifi en gé toen di
doos fer haar met enige woorde, wat ons ni verstaan ni; en sy neem di doos, en
bekyk dit eers goed, fan alle kante, buite en binne; toen neem sy oek 'n snuifi en
niis 'n paar keer. En 'n mens kon duidelik siin, dat sowel di doos as di snuif haar
goed befal. Ons sê toen fer di induna, hy moes fer haar fra of sy meer fan di snuif
wil hê, dan sal ons fer haar meer gé, om di doos elke keer as dit leeg is weer fol te
maak; want ek had 'n bottel fol fan di snuif by di wa. Toen ons merk dat dit haar
gefal maak ons dadelik plan om di bottel snuif te laat haal. Neef Hendrik biid an hy
sal dit gou gaan haal.
Di induna fraag toen weer, of ons na di Molimo kan gaan, en hoe ons moet maak
om fan hom 'n antwoord te kry op wat ons wil weet. Sy sê toen di induna moet di
halsband afhaal fan haar nek af. Dit lyk of sy self al te styf is om dit af te haal. Daar
is weerskante somar 'n fuile oue riimpi an, en so is dit agter haar nek fas geknoop.
Toen kon ons nog beter siin dat di amulet bestaan uit 7 stukke metaal, elkeen omtrent
so groot soos 'n borsspeld, wat an makaar geskakel is tot 'n halsband.
Sy neem di amulet toen in haar dubbele hand en skud dit en préwel daarby iits,
omtrent soos Umsalomi voor hy syn dolosse goi. Toen laat sy dit fal in haar karos,
of skootfel, wat oek freselik fuil was. Dit herhaal sy tot 3 male, en elke maal bekyk
sy oplettend 'n héle ruk lank hoe dit lê. Daarna sit sy weer 'n héle ruk stil, met di
regterhand foor di oge. Toen sê sy tamelik hard, en di induna tolk fer Henni en Henni
weer fer ons, so elke 2 of 3 woorde, terwyl ek in myn sakboeki dit opteken, soos
folg: ‘Ek siin en hoor. - Ek siin en hoor. - Um ja! - Ek siin di kinders fan di Molimo - wat
fan fêr afgekom het. - Um ja! - Ek hoor hulle soek na di lig. - Um ja,! - Di Molimo sal
di lig gé. - Um ja! - Uit di huis fan di nag sal di Molimo di lig laat uit kom. - Um ja! Mar syn kinders moet 3 dage wag. - Um ja! - Hulle moet wag foor di huis fan di nag.
- Um ja! - Elke mor'e moet hulle 'n witte ooibok. laat slag fer di Molimo. - Um ja! Hulle moet dit laat slag in di foorste kamer fan di huis fan di nag. - Um ja! - Mar di
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kinders fan di Molimo moet ni diper ingaan ni. - As hulle diper ingaan sal di
mistegeweer fan di nag fer hulle dood maak. - Um ja! - Di mistegeweer kom onder
uit, waar di Molimo woon in di nag. - Um ja! - En di dood is in di mistegeweer. - Um
ja! - Mar di kinders fan di Molimo moet foor di deur fan di huis fan di nag bly. - Um
ja! - En 3 male sal di son ondergaan, daar by di huis fan di nag. - Um ja! - En di
kinders fan di Molimo sal wag by syn deur. - Um ja! - En di derde aand, skemeraand,
sal di Molimo syn vo'el uitstuur. - Um ja! - Syn vo'el fan di skemerdag en skemeraand.
- Um ja! - Syn vo'el met di lange toue an di flerke. - Um ja! - En dan kan syn kinders
in di mond fan di huis fan di nag staan. - Um ja! - En dan an hulle fra wat hulle wil
weet. - Um ja! - Di Molimo sal dan fer hulle di woord gé. - Um Ja! - Uit di nag uit sal
hy di regte woord gé. - Um ja! - Mar syn kinders moet reg fra. - Um ja! - Want di
Molimo praat mar net een keer. - Um ja! - En dis nou di woord fan di Molimo syn
ouste dogter. - Um ja!’
Sy neem toen weer 'n snuifi uit di doos wat ek fer haar gegé het, en bekyk di doos
weer goed. Toen sê sy, di induna meet weer di halsband om haar nek binde. Ons
fra toen fer di induna, of sy dit ni sal wil ferkoop of ferruil ni. Mar hy sê: ‘Né, dis
daarmé wat sy waarsê, hoe sal sy dit dan weggé? En di Molimo het dit fer haar
moeder haar moeder haar moeder, baing fêr agteruit, gegé.’
Ons fra toen of sy dit ni in ons hande sal gé dat ons dit kan bekyk ni. Hy sê toen:
Né, nimand mag daaran neem ni; ons kan mos siin hy self neem oek net an di
riimpiis om dit los te maak en weer om haar nek te binde. Ek fra toen of sy ni sal
toelaat, dat hy dit ophang teun di klip of teen di struis ni, dat ek 'n portret daarfan
kan neem sonder daar an te raak ni.
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Mar ons kon hulle ni an di ferstand breng wat dit beteken ni.
Terwyl ons nog an di onderhandel was met hulle kom Neef Hendrik met di bottel
snuif. Ek laat haar toen tolk, dat ons haar di héle bottel snuif sal gé as sy fer my 'n
portret sal laat neem fan di halsband. Mar dit kon ons haar ni an di ferstand breng
ni. Ek fra toen as ons eers na di wa toe gaan en weer kom, of ons dan weer di induna
en di towerheks sal kan siin, dan sal ek fer hulle wys wat ons meen. Di induna sê
toen, hy sal self same gaan na di wa toe. Mar di ou myd bly daar sit.
Toen ons by di wa kom laat ons fer Henni koffi maak en karmenatjiis braai, want
ons had al honger. In di tussentyd wys ons an di induna enige portrette en prente
in enige boeke. Toen haal ek di portretnemery uit en wys fer hom hoe ons 'n portret
neem. En so raak ons toen ferder in gesels met hom. Ons sê fer hom eers, ons sal
fer hom 'n mooie wolkombêrs persent gé, as hy dit kan bewerk, dat sy fer ons 'n
portret fan di halsband laat neem.
Toen hy dit so gou toestem begin ons ferder met hom te gesels. Ons wys hom
toen 'n mooie halsband fan krale fan allerhande forme en kleure, en sê di sal ons
fer haar gé fer di oue halsband; en fer hom wys ons enige dinge wat ons nou denk
wat in syn oog grote waarde sal hê, en een waarvan ons fer hom sal gé as hy di ruil
met haar kan deur maak. So wys ons hom 'n mooi sakspiiltji en 'n kam, wat hy syn
hare mé kan kam, en gou wis Henni hom te fertel, dat syn hare dan oek sal lank
worde nes di wit mense; dan wys ons hom 'n fêrkyker, waarmé hy fêr kan siin bo
fan di kop af, toen 'n byl en 'n saag; dan 'n mooie knipmes met 'n skêr an; ferder 'n
mooíe pyp met 'n doppi op, en nog enige dinge.
Ek siin toen al, syn mond water fer al di mooi goed. Naderhand sê hy: as ons fer
hom di byl gé en fer di kaptyn di fêrkyker en fer di oue myd (toen hoor ons eers haar
naam was Tonioka), di nuwe halsband en di bottel snuif, dan sal hy di halsband, fer
ons gaan haal. Na enige beraad besluit ons om hom di goed te gé, onder foorwaarde
dat Heuni en Umsalomi megaan, en as hulle ni di halsband mog kry ni, dan moet
hulle di goed terugbreng, en net ferkry dat ons 'n portret fan di halsband neem.
Henni het eers 'n bitji geopjekteer. Eers fra hy: wat ons met di oue smerige
halsband wil maak? Toen maak hy weer beswaar dat di kaffers fer hom sal fermoor.
Mar toen skiit ons eenige skote met 'n rewolwer, sodat di induna di ding kon siin,
en dadelijk sê Umsalomi fer di induna: - ‘Dis di meksim di!’ (want di gerug fan di
meksim was oral onder di kaffers ferspry). Neef Hendrik biid toen an hy sal oek
megaan en hy en Henni neem elkeen 'n rewolwer. Henni stem toen in dat hy en
Neef Hendrik en Umsalomi sal megaan met di induna. Ons eet toen eers 'n stukki
toen klim di 4 weer di kop uit.
Neef Gideon en ek sit eers ons pyp te rook en te gesels. Ek fertel hom toen dat
ek so graag di halsband wil hê, omdat dit ongetwyfel 'n oue Egiptis amulet is, wat
hulle gebruik het fer waarsê en towery want di middelste stuk is di afbeelding van
'n Egiptis afgod en op di 3 andere stukke an weerskante staan Egiptisi hieroglife,
of hulle beeldskrif.
Ek het sofeul belang in di saak gestel, dat ek sel weer sou megegaan hê. Mar di
son was warm en el was moeg en so gaan ons 2 toen 'n bitji rus. Dan het ek by my
self gedenk, 'n kaffer neem baing tyd om te onderhandel; hulle sal seker ni klaar
kom ni; dan sal ons wel fan hulle hoor of daar enige kans is, en en dan kon ons teen
di aand as dit koel worde fer di laaste maal nog 'n slag gaan perbeer.
Ons het 'n goeie rukki geslaap. Daarna het ons eers 'n paar fisante geskiit en
toen ek nog besig was om antékeninge te maak siin ek di 4 afkom fan di kop af. En
toen hulle nog fêr ankom skré Henni al: ‘Ons het di oue fullis gekry!’
Soos ons al gesê het, di oue halsband was baing fuil, en di knippe waar dit froeger
mé fasgesit werd was al lank afgeslyt, sodat dit met 2 riimpiis an weersk ante fas

S.J. du Toit, Di koningin fan Skeba of Salomo syn oue goudfelde in Sambesia

gemaak worde. Mar ek wou dit fereers in di toestand hou. Ons beproef dit toen net
met salpetersuur en siin dat dit goud was. Ek neem toen 'n portert daarfan wat ek
hiir gé.

Ons gé di induna toen nog 'n mooie snoer krale bo'op persent, en fra hom hy moet
sor'e, dat ons di follend mor'e froeg 'n goeie padwyser het en 3 witte ooibokke fer
di Molimo wat ons wil koop. Mar hy sê: Né, dis ni fêr ni, en hy sal self megaan. Dis
di wet, hy moet met almal samegaan wat di Molimo gaan siin, en fer di bokke het
hy gesorg, ons moet 3 kombêrse daarfoor betaal. Ons fra hom toen of ons nog di
aand kan deurgaan, want daar was mar nog 'n goeie uur son. Hy sê: ja, as ons nou
inspan; en in 'n kwartiir tyd was ons weer op rys. Nou had ons mooi tyd en di regte
persoon om alles uit te hoor fan di Molimo. Want daarom het ek al gedenk om di
aand mar daar o'er te bly. Mar nou laat ons di induna foor op di wa sit, en Henni
moes tolk, en hy moes ons alles fertel. Mar daarfan di follende hoofstuk.
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VI. By di Molimo.
Di Gehyme fan di Molimo en syn ouste Dogter en haar Halsband. Waarfan di Molimo en syn Dogters so oud worde. - Di Molimo en di Witte
Koningin. - Fermoede fan Ferraad. - Hieroglife in di Grot. - Waarnemings
by Dag en by Nag.
Sodra ons an di ry was - Klaas foor di tou en Neef Hendrik di sweup - begin ons di
induna uit te fra. Eers hoe hy dit dan o'erlê het om fer ons di halsband te kry, terwyl
hulle eers ni fer ons daaran wou laat fat ni. Hy sê toen: ‘Mar as julle daaran kan
neem, dan kan julle dit net so goed heeltemaal neem; want soos 'n ander mens
daaran neem, dan kan sy ni meer daarmé waarsê ni.’
Ek fra toen: waarmé sy dan nou sal waarsê? Syn antwoord was: ‘Sy het nog
mooie sténe oek met sulke figure op, en so'n beker oek, waarmé sy kan waarsê.’
Toen had ons al spyt dat ons dit oek ni gesiin het ni; want ons denk dadelik daaran,
dat di oue Egiptenare sténe oek gebruik het fer amulette of towermiddels, en an
Josef syn beker, waarfan syn kneg an syn broers fertel het, dat hy daarmé waarsê,
en hoekom fermag hulle dit te steel?
Ons fra hom toen waar sy dan di dinge gekry het. Mar dit kon hy ons ni folkome
uitlê ni. Al wat hy kon sê is: Dit is fan di Molimo, want sy is syn dogter, en so was
haar ma, en haar ouma, en ferder agteruit, meer as hy kan sê, en hulle het elkeen
altyd weer net een dogter om fer haar op te folg.
Op ons fraag, of di Molimo oek so di seun di fader opvolg, roep hy ferwonder:
‘Au! né di Molimo het gen fader ni en gen seun ni. Hy was ni 'n kind ni en hy word
nooit oud ni. Hy bly altyd jonk, en word nooit siik ni, en gaan oek ni dood ni. Hiir het
hy gewoon, en hiir sal hy woon.’
‘En hoe lyk di Molimo?’ - fra ek.
‘Gen een het nog ooit fer hom gesiin ni’ - was syn antwoord. ‘Hy woon mos in di
nag.’
‘Mar kom hy dan nooit uit ni?’
‘Né, net mar as syn oudste dogter dood gaan, dan kom hy altyd uit om fer haar
weg te neem, en haar dogter in haar plek an te stel. Mar dan moet ons almal in ons
struise sit huil: 2 dage mag ons ni ons kop uitsteek ni.’
‘Mar hoe weet julle dan wanneer syn oudste dogter dood is?’
‘A, ons weet, want ons breng mos al dag fer haar kos. En as sy dood is kom haar
jakhals en 2 dasse foor di deur fan di grot sit huil, tot di Molimo haar dogter in haar
plek breng en fer haar weg neem.’
‘En waarheen breng di Molimo dan fer haar?’
‘Né, ons weet ni wat hy met haar maak ni.’
‘En waar woon haar dogter dan? Is di dan ni by haar ni?’
‘Né, sy is alleen, di dogter bly altyd by di Molimo tot di dood fan di moeder.’
‘En hoe lank is Ionioka al syn oudste dogter?’
‘Né, ek weet ni. Mar in myn pa syn pa syn tyd was sy al daar.’
‘En hoekom word sy dan so oud? En word al di oudste dogters so oud?’
‘Ja, hulle het soorte kruie, wat hulle kry in di berge, en wat hulle kook, en di sop
daarfan drink hulle fer meestergoed.’
‘En laat hulle ni fer ander mense oek daarfan kry ni?’
‘Né, daar is een soort kruie, waarfan di Molimo alleen di sop drink, daarom gaan
hy nooit dood ni. En dan is daar ander kruie, wat syn dogters drink, dan léwe hulle
so lank as 10 andere mense.’
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Terwyl Henni di antwoord fertolk, sê hy telkens tussenin fer ons: ‘Nou liig di Kaffer
ons lekker di hals fol. - Wi sal nou so gek wees om dit te glo?’ - en so meer.
Di induna het intussen 'n paar plekke angewys hoe ons moet ry. En nog foor
sononder was ons by ons bestemming. Dis an di foet fan 'n berg, wat 'n skerpe rant
uitskiit. Nou lê di kraal foor di rant, en di grot waar di towerheks is gaan onder di
rant in. Ons het toen di punt fan di rant omgery en met di kloof op tussen di rant en
di berg in, toen ons stil hou wys di induna ons, sowat 'n 75 tré daarfandaan, 'n 30
of 40 foet hoger, (want dit gaan styl op), net onder di krans gaan di opening in fan
di Molimo syn grot.
Dit was fer ons dadelik duidelik, dat di 2 grotte net fan weerskante af onder diselfde
rant ingaan, sodat hulle denkelik onder by makaar loop. Henni maak dan oek gou
di anmerking: ‘Wat, dis alles bog wat di Kaffer ons wil wysmaak! Dis mar 'n
spelonkerige berg, nes daar waar ons in Transfaal di Mapog-Kaffers uitgehaal het.
Nou het hulle een kant 'n oue myd en in di ander kant 'n ou jong gesit, en di is nou
kasta 'n waarsê'er en di Molimo. Wat, ek glo niks fan hulle storiis ni!’
Di induna sê toen ons moet mar uitspan, mar Klaas moet oppas dat di osse ni na
di grot syn kant toe wy ni, hulle moet terug in di kloof af wy. En hy sal nou eers fer
di Molimo 'n téken gaan maak, dat hiir mense gekom is om fer hom te fra. Mar ons
moet by di wa bly.
‘Nou gaan hy fer di oue Kaffer alles fertel. So kan hulle maklik tower en waarsê!’
- sê Henni.
Klaas gaan nou di osse water gé en fer ons water haal. En ons maak intussen
fuur en kook water fer té, en begin ons aand-éte reg te maak.
Nadat ons di osse fas gemaak het, sit ons by di fuur gesels. Ek fra fer Umsalomi:
hoekom hy dan di héle dag so stil is en amper niks praat ni. Hy sê: hy is bang di
Molimo sal kwaad wees o'er hy fer ons fertel het fan di Witte Koningin.
Op ons fraag, of di Molimo dan oek weet fan di Witte Koningin, sê hy: ‘Ja, seker,
hy stuur oek al jare fer haar 'n eenjarige fêrskalf.’
Ek sê toen an di frinde: ‘As 'n mens dit nou kan glo, dan is dit in so fêr fan belang,
dat daar nog 'n
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ferkeer en gemeenskap bly tussen di 2 plekke.’ Mar Henni sê, hy glo daar net niks
fan ni.
'n Héle ruk daarna kom di induna eers; dit was al donker geworde. Ons fra fer
hom: waar hy so lank gebly het; of hy met di Molimo gepraat het? - Hy sê: né, hy
het mar net di teken fer hom opgeset, dat hiir mense is wat fer hom wil fra. En dit
was net omtrent son onder toen ons hiir gekom het; daarom het hy di teken gou-gou
gaan opset, want anders moes ons nog 3 folle dage hiir bly. Mar nou het di Molimo
antwoord gegé, dat hy di teken gesiin het. Nou moet ons mar mor'e oggend 2 bokke
slag en o'ermor'e oggend een, en dan sal di Molimo o'ermor'e aand fer ons antwoord
gé.’
Henni sê alweer éwe ongelowig, nadat hy dit getolk het: ‘Glo julle nou di oue
Kaffer? Hy liig ons di hals fol. Dis alles pure foppery met syn Molimo. Julle moet
kyk, hôr!’
Ek had oek ferdenking teen di Kaffers, mar fan 'n andere aard. Ek was bang fer
'n samespanning tussen Umsalomi en di induna, molik nog met di ou towerheks en
di Molimo inkluis. Want 'n Kaffer kan jy nooit ten folle fertrou ni. Ek deel di ferdenking
mé an myn frinde, en Neef Gideon sê, hy het diselfde gedagte oek al ge had; want
hy had oek al di héle dag gemerk, sodra daar mar 'n kans is, dat Umsalomi en di
induna telkens apart met makaar praat.
Ons perbeer toen eers om deur Henni fer hulle te laat uitfra om te siin: of hulle
makaar al froeger geken het: of Umsalomi al froeger hiir was, en so meer. Mar daar
was niks uit hulle te kry ni. Hulle hou fol, dis nou di eerste maal dat hulle makaar
siin en dat Umsalomi hiir kom.
Neef Hendrik sê toen, ons hoef ni bang te wees ni; want ons het Umsalomi syn
léwe gered, en hy sal niks teen ons doen ni, en oek ni fan ons afgaan ni, mar by
ons bly fer fylighyd. Mar Neef Gideon en ek was ongerus en Henni sê oek: ons moet
di Kaffers ni fertrou ni. Ons besluit toen om goed di oog op hulle te hou.
Ons laat di 2 Kaffers di nag onder di wa slaap. Neef Gideon en ek slaap in di wa,
Neef Hendrik en Henni weerskante fan di wa, en Klaas, di klyne Koranna, by di fuur.
Ons was mar almal moeg en slaap gou in en deur tot di oggend.
Klaas is 'n stille klyne jong. Hy praat amper ni, en sal nooit 'n woord ferniit sê ni.
Mar di follende oggend sê hy fer Neef Hendrik (dis yntlik syn baas, wat fer hom
mégebreng het): ‘Di 2 Kaffers het di nag sutjiis opgestaan toen ons geslaap het:
hulle het so na di grot syn kant geloop en 'n héle tyd weg gebly, en toen weer saggiis
kom lê, dat ons niks moes merk ni.’
Ons werd daardeur fersterk in ons ferdenking en besluit om di 2 kaffers nog
noukeuriger op te pas, en sê an Klaas oek om op te let.
Di oggend kom daar 3 kaffers met 3 witte ooibokke, wat ons ruil fer 3 wolkomberse,
met 'n snoer krale nog an elkeen fan di 3 y'enaars as ‘persella’ (persent); want as
jy fan 'n kaffer iits koop of ruil, moet jy altyd nog 'n ‘persella’ op di koop of ruil toegé.
Ons fra toen, hoe met slag van di bokke? Di induna sê toen, dis follens hulle wet,
hy self sal een fan di 3 kaffers wat di bokke gebreng het neem om di bokke te gaan
slag. Toen ons egter folhou, ons wil megaan, want ons wou di spul daar goed gaan
bekyk, maak hy gen ferdere besware ni, mar hy wou ni hê ons moes lantêrns
méneem ni.
Neef Gideon, Neef Hendrik, Henni en ek gaan toen same. Klaas en Umsalomi
bly by di wa.
Toen ons by di grot kom siin ons dit gaan amper gelyk in, met 'n tamelik grote
opening, sodat di grot self met 'n soort fan skemerlig ferlig is, net so feul dat 'n mens,
as jy eers 'n tydji daarin is, en jou oge gewend worde, effentjiis kan siin waar te loop.
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Terwyl di induna met behulp fan di andere kaffers hulle anstaltes maak, met 'n
héle party kunsiis, om di 2 bokke te slag, bekyk ons di grot. Foor by di ingang merk
ons op enige Egiptise Hieroglife (beeldskrif), wat in di klip uitgekap is, en waarfan
ek 'n kopy maak in myn sakboeki om later te ondersoek wat dit beteken, soos folg:
-

By di induna syn formuliir geprewil en andere seremoniis met di slag fan di bokke
merk ons op, dat
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hy op di oosterse maniir. nes di Jode en di Slamse, di slagare fan di bokke afsny
en fer hulle laat dood bloei. In di tussentyd het ons oek opgemerk, dat bo 'n skeur
is in di rots, sodat di lig daar effentjiis inskyn.
Di induna slag di bokke ni af ni. Hy haal net di ingewande uit, om weg te neem,
en set di bokke neer agter naby di donkere afgrond. Ons perbeer toen of ons iits
daarin kan siin, mar dis so donker as di nag.
Ons gaan toen terug na di wa toe, en terwyl ons 'n stukki agtuur eet, wat Henni
intussen fer ons klaar gemaak het, braai en eet di Kaffers di binnegoed fan di 2
bokke. Umsalomi eet egter ni met hulle same ni, mar wag tot ons fer hom kos gé.
Of hy dit nou mar doen, om ni te laat merk dat hulle befrind is ni, weet ons ni. Di
induna waarsku ons toen weer, ons moet ni alleen sonder hom na di Molimo syn
huis toe gaan ni.
Toen ons klaar had met eet neem Neef Hendrik en en ek ons geweers om re
gaan jag, en Neef Gideon en Henni bly by di wa, om meteen 'n bitji 'n oog te hou
op di Kaffers. Ons loop toen so met 'n draai om, dat ons bo op di rant kom, waaronder
di grot ingaan. Toen ons bo'op was kon ons goed na weerskante siin, di Kafferkraal
waar di towerheks haar grot ingaan an di een kant, en di wa waar di Molimo syn
grot ingaan an di ander kant. En toen kon ons duidelik siin, dat di 2 grotte rego'er
makaar ingaan, en dus heel waarskynlik onder in makaar inloop; want di rand is ni
heel breed ni.
Met di loop het ons 'n paar fisante en patryse en 'n das geskiit, meer fer di skyn
as fer behoefte, en met terugkoms kom ons omtrent reg bo di grot af, sodat ons kon
siin waar di skeur bo di grot ingaan, waarfan ons fan binne af di lig siin deurskemer
het. Ons loop toen 'n end om di bek fan di grot en so terug na di wa toe.
Toen ons ons befindings an Neef Gideon en Henni fertel, was hulle met ons fan
diselfde gedagte, dat di 2 grotte onder in makaar loop. Myn eerste bedenking was
of ons ni enige rime en toue en ons lantêrns moes neem ni, en dan perbeer om 'n
paar fan ons te laat afsak in di donkere afgrond, om te kyk wat daar onder in is ni.
Henni sê al dadelik, daat hy hom ni sal laat afsak ni, want di frotsige Kaffer fan
onder kan jou mar maklik doodsteek met 'n asgaai of skiit met 'n gifpyl. Neef Gideon
syn bedenking was, as ons dit wil doen, dan moet ons in elke gefal wag tot ons eers
di antwoord fan di Molimo het op ons fraag.
Dit breng ons daartoe om same goed di woorde fan di oue towerheks te lees, wat
ek letterlik opgeteken het. Di eerste wat toen ons bisondere opmerksaamhyd trek
is, dat sy gesê het, ons moet ni diper ingaan ni; want dan sal daar 'n mistigeweer
nitkom, wat fer ons sal dood maak.
‘Daar glo ek niks fan ni,’ sê Henni. ‘Hy mog ons met di asgaai dood goi of steek
ja.’
‘A né, Henni, jy moet dit ni so ligfêrdig ferwerp ni -’ sê Neef Gideon. ‘Di
Molimo-Kaffer kan 'n soort bossi of gras of kruie hê, waarfan di rook fergiftig is as
imand dit inasem. En di opening fan di afgrond is mar klyn. As een nou onder in is,
dan kan hy teen di skemerlig siin as een fan bo wil perbeer om in te kom. En as hy
dan di goed onder in an di brand steek, dan slaan di rook natuurlik op en ferstik of
fergiftig jou hiir bo.’
‘Ag né, Oom Gideon!’ - sê Henni, ‘mar dan fersmoor hy mos self oek.’
‘Né, dis ni juis te sê ni. Kyk, rook styg mos op; en hy kan di goed op 'n hoogere
rant ansteek en self diper afdaal na 'n andere grot toe’ - was Neef Gideon syn
opmerking, waarby ek nog foeg: ‘Of hy kan fooraf in 'n kamer fan di grot sulke goed
brand, en dit toe hou, en net soos hy mense gewaar wat wil inkom, dan di klip
wegneem foor so'n kamer, laat di rook opstyg, terwyl hy self sig terug trek in 'n
andere dipere afdéling fan di grot. Onmolik is dit in elke gefal ni. Mar laat ons di
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induna op di punt onderfra, en 'n mooi persent belowe as hy ons alles fertel. Altemit
luk ons dit om wat fan hom uit te fis. Henni, fra hom uit op di punt.’
En Henni en ons het di induna gekatkeseer dat dit ni maklik was ni, mar dis net
ferniit, ons kon niks meer uit hom kry as di oue towerheks gesê het ni.
Ons besluit toen om di 2 Kaffers di nag goed op te pas, en di follende nag weer.
Mar wat ons toen agter gekom het en wat di Molimo syn antwoord was fertel ons in
di follende hoofstuk.

VII. Di antwoord en di ferraad.
Fergeefs wag gehou. - Klaas beloer di Kaffers. - Di wonderlike Fo'el. Ons Fraag en di Molimo syn Antwoord. - Di afgeluisterde Samespanning.
DI twéde aand by di Molimo syn grot maak ons plan om Umsalomi en di induna op
te pas. Daartoe gaan Henni en ek 'n entji fan di wa af slaap. Sodra dit alles stil was
gaan ons twé saggiis om di ingang fan di grot en gaan bo by di skeur, wat uit di grot
uit opgaan sit, soos ons dit di forige dag bekyk het. Want ons denk dan kan ons fan
bo af beter gewaar as di 2 ankom na di grot toe; en as hulle in di grot praat met di
Molimo, dan kan ons dit beter hoor, want di klank slaan mos op, en dit was 'n mooi
stille aand.
Mar ons het daar gesit tot omtrent middernag, en ons gewaar niks. Henni het al
'n paar male begin te pruttel. Ek het hom egter telkens gepaai. Mar naderhand sê
hy: ‘Né, wat bog! Ek sal ni fer di Kaffers hulle pelsiir di héle nag hiir sit ni.’ En toen
wou hy oek ni langer bly ni.
Ek maak toen plan, ons sal stil-stil teruggaan na di wa toe, en dan loer of di 2
Kaffers nog onder di wa
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lê. Mar ons siin hulle lê gerus te slaap en ons gaan oek slaap.
Di ander dag oggend fertel Klaas ons: Kort na ons 2 weg was na di grot toe het
di 2 Kaffers opgestaan, en terug geloop, omtrent soos ons met di wa gekom het,
dus in di rigting na di kraal toe, en ni lank foor ons is hulle terug gekom ni.
Neef Gideon en Henni wou ni bra fer Klaas glo ni. Mar Neef Hendrik erg hom, en
sê: di klynjong het hom nog nooit 'n leu'en fertel ni. En ek herinner hulle daaran, dat
Klaas hom di héle dag uitslaap agter di osse, en dus maklik snags baing kan wakker
wees, en dat ek al opgemerk het dat di klyne Koranna net baing los slaap.
Ons kom dus tot di besluit om di follende aand di 2 nog beter op te pas, om te
siin wat hulle planne is. Di Kaffers gaan di oggend di derde bok slag en ons bekyk
di grot weer noukeurig. Ons gaan di dag om di beurt 'n bitji wild skiit, en di ander
hou altyd 'n oog op di Kaffers. Mar hulle slaap amper di héle dag by di wa. Net een
slag is daar 2 Kaffers fan di kraal by hulle gewees, en oek mar sowat 'n half uur het
hulle gesels, en toen weer weg gegaan.
Di aand skemerdonker moes ons nou ons fraag an di Molimo gaan doen en syn
andwoord ontfang. Skemeraand gaan ons toen almal foor di grot wag hou, en laat
Klaas alleen by di wa.
Toen dit goed skemer was kom di fo'el daar uit. Dis 'n wonderlike fo'el, wat ons
toen al gesiin had by Gwelo en by di Selukwe Goudfelde en by Simbabwe. Di fo'el
vliig net soggens fan dit begin skemerdag worde tot sonop, en dan weer saans fan
son-onder tot donker. In di dag en in di nag siin jy hulle ni. Dan lyk hy wonderlik oek
*
in di skemer. Hy is di grote fan 'n nôis-uil, mar hy het lange slappe lintfére an syn
flerke, langer as syn flerke self, waarmé hy in di lug speul. Ons wou di fo'el al so
graag fan naby siin, en had baing moeite gedoen om een te skiit, mar dis net ferniit.
By di Selukwe Goudfelde het ek een aand een geskiit, dat hy fal, mar toen ek hom
wou gaan optel, fliig hy weer weg.
Ons had nou al fooraf plan gemaak hoe om ons fraag te stel, want di oue
towerheks had mos gesê: ons moet reg fra, omdat di Molimo mar net eenkeer
antwoord gé.
Net na di fo'el uitgekom het fliig hy enige male so om di bek fan di grot en fliig
toen weg. En di induna sê toen, ons moet met hom in di ingang fan di grot gaan
staan en fer hom ons fraag sê, dan sal hy dit an di Molimo tolk. Mar dis nou weer
'n dubbele tolkery, nes by di towerheks, want ons moet eers fer Henni laat tolk an
di induna, en hy fertolk weer an di Molimo, en dan moes hy weer an Henni in gewone
Kaffertaal fertolk wat di Molimo sê, en Henni moes dit weer an ons fertolk. Want di
induna praat met di towerheks en met di Molimo 'n taal wat Henni ni ferstaan ni.
Vollens ons afspraak stel ons di fraag aldus: ‘ô Molimo! ons kom fan Simbabwe, waar di Witte Koningin woon, en daar het ons
ferneem, dat ons na d[...] berg Afoer moet gaan, en daar sal ons di oue boeke en
begrawe skatte fan di oue tyd kry. Mar ons weet ni waar di berg Afoer is ni, en
nimand kan fer ons sê ni. Daarom het ons na jou gekom, om te hoor waar di berg
Afoer is en hoe ons moet maak om daar te kom en di oue boeke en skatte te kry.’
Daar was 'n ruk stilte, nadat di induna di fraag hardop en lanksaam, woord fer
woord, uitgeroep het in di donkere grot. Dood stil staan ons nou di antwoord af te
wag; want di induna had fer ons gesé[...] om stil te wees en niks te praat ni. Net een
mog di fraag sê en laat tolk. En ons had fooraf plan gemaak, elkeen moes perbeer
om di antwoord so letterlik molik te onthou; want in di donker kon ek dit ni antéken
nes by di towerheks ni. Na omtrent 'n 5 minute wag, antwoord di Molimo diip uit di
grot met 'n sterke, mar holle stem.
*

Vergelijk Sambesia bl. 148.
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Ek gé di inhoud so letterlik molik, soos ek dit opgetéken het sodra ons terug was
by di wa. Ons laat eers di induna dit herhaal en fer Henni tolk, en sin fer sin bespreek
ons, soos ons dit onthou het; en feral Neef Gideon het 'n buitengewoon sterke
geheuge. So dat ek di antwoord hiir amper letterlik laat folg: - Di Molimo praat.
Hy, wat kan siin in di donker;
wat kan hoor di swygende gedagte.
Hy siin di kinders fan di dag;
hy hoor wat hulle hart fra.
Hulle kom fêr, waar di vuurwa loop;
waar di mense praat met di bliksem.
En tog kan hulle ni hoor soos di Molimo n;
hulle weet ni wat hy ken ni.
Hulle soek na di ferborge dinge,
oud, wat di tyd al lank dood gemaak het.
Hulle soek na verborge skatte,
Wat diip onder di berg begrawe is.

(Hij bly by 'n rukke stil, sodat ons al ongerus word dat by ni ferder sal praat ni. Ons
hou ons asem op, en na omtrent 'n minut begin hy weer: -)
Ek siin di berg Foera!
Fêr, fêr, waar di son gaan slaap.
Anderkant di Soutpanne.
By hom self staan di berg,
in di wye bosfeld,
waar gen byl di boom kap ni;
waar di witarnoster nog wy;
Waar di olifant di mopani-bome top.
Ek siin kamers onder di berg,
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Diip, diip, tot an di berg syn wortel.
Daar leg di fersteende lykete slaap.
Hulle slaap soos di rotse wat hulle bedek.
Daar lê di oue woorde op fel;
wat fertel van fêrre foorgeslagte.
En daar lê di ryke skatte,
goud en edelgesteentes,
Onfergankelik nes di fersteende lyke.

(Hiir bly hy weer 'n rukki stil, en telkens begin hy weer met ferheffing fan steem.
Buitendiin praat hy so lanksaam, dat di induna en Henni kan fertolk).
Mar di kamers is toegesluit.
Gen mens ken di deur ni.
Di aasvo'el ken di pad ni.
Di oog fan di falk het dit ni gesiin ni.
Di lee het di pad ni geloop ni.
Selfs di flêrmuis kan daar ni in ni.
Mar di Molimo siin di pad.
Hy siin dit met syn oog.
Di kinders fan di dag sal dit kry;
want Molimo gé di woord: In di Westekant is 2 klipbanke,
En daaronder 2 grote klippe.
Tussen di klippe groei 'n boom.
Syn wortels bedek di deur.

(Hiir bly hy nog langer stil, sodat ons al buiten as m was fan benoudhyd dat hy ni
ferder sal praat ni en dan baat dit ons niks; want dan weet ons nog ni hoe di berg
te kry ni. Mar na 2 of 3 minute begin hy weer): Mar di kinders fan di dag fra di pad,
di pad na di berg Foera toe.
Hulle moet weer di pad loop wat hulle gekom het.
En daar waar hulle isipsi grawe,
di ferste graweplek hiirfandaan af,
daar moet hulle weer gaan uitspan,
onder di grote platte haakdoornbos.
Daar sal 2 boesman-kaffers kom.
Hulle weet fan di berg Foera.
Hulle kom fêr fandaan af,
en dis nog 3 dage fan hulle kraal af.
Hulle sal di kinders fan di dag daar breng;
want di Molimo ken fer hulle.
En dis nou di woord.
En di woord is di waarhyd.
Di Molimo het gepraat.

Di Molimo syn antwoord was dus in omslagtige bewoordings en hoogdrawende styl,
mar ni so duister as di oue Griikse orakels ni. Ten minste dit was fer ons dadelik
*
duidelik, dat ons moes teruggaan na Tati toe en wel na de ‘Monarch’ rif. Daar was
ons uitgespan, naby di myn-kamp, onder 'n grote haakdoornbos, wat bo op
heeltemaal plat is; daar was fan di boesman-kaffers by ons, wat fêr noordwes
fandaan kom; en hulle had ons fertel oek fan oue mynwerke onder 'n berg in, nog
ferder as waar hulle woon.
*

Sambesia, bl. 37-41.
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So dus lyk di anwysing fan di Molimo reg, so fêr as ons dit kon nagaan. Mar
daaro'er pratende sê Henni al dadelik weer: hy glo di Kaffers tog ni, en ons sal gek
wees as ons so fêr gaan terug ry met diselfde pad, op di Kaffer syn anwysing. En
Neef Gideon was oek mar twyfelagtig op di punt. Di twé wou liwers o'er Soutpansberg
terug gaan. Mar Neef Hendrik en ek hou styf, en na 'n tamelik lange beraad besluit
ons om dit mar te waag, en te kyk wat daarfan kom. Di ander dag mor'e froeg sou
ons begin.
Dan wys ek hulle daarop, dat ons nou di laaste nag di Kaffers goed moes oppas.
As hulle altemit ferraad speul, dan sal ous dit wel uitfin 'e. Henni en ek gaan weer
'n endji fan di wa af slaap, om di grot te gaan oppas soos alles in rus is. Mar an
Klaas gé ons order, as ons weg is moet hy di Kaffers goed oppas, en as hulle mog
opstaan, moet hij kyk waarheen hulle gaan. Gaan hulle na di grot toe, dan moes hy
hulle mar laat loop; dan sal ons hulle wel afloer en afluister. Mar neem hulle 'n ander
koers, dan moet hij Neef Gideon en Neef Hendrik wakker maak om fer hulle te folg
en te kyk waar hulle gaan
Henni het eers wel 'n bitji gepruttel, om weer daar by di gat te gaan sit, feral om
hy ni eens kan rook ni. Mar ek het hom getroos daarmé, dat ons di sakpistool sal
méneem, en dan kan ons nou en dan 'n sopi en snuifi neem.
So gaan ons 2 dan, weer met 'n ompad, bo op di grot by de skeur sit. En dit het
oek ni al te lank geduur ni, of ons hoor di 2 Kaffers ankom, en hulle gaan oek reguit
di grot in. Gelukkig ken Umsalomi glo oek ni bra di taal wat di induna met di
towerheks en met di Molimo praat ni; so praat hulle 2 met makaar di gewone
Kaffertaal wat Henni kan ferstaan.
Om nou di hèle gesprek letterlik te gé, is onmolik. Want fereers, dit was wel weer
'n mooi stille aand en en ons kon tamelik goed hoor by di skeur (waarop Henni met
syn oor lê, en dan fer my sutjiis fertolk wat hulle praat), mar tog kon ons ni alles
opfang ni. En dan is 'n Kaffer mar baing omslagtig oek. Daarom gé ek mar di
hoofpunte fan ons befindings, Toen di 2 in di grot kom fluit een fan hulle 'n paar
male, en kort daarna kon ons duidelik di stemme fan hulle 2 en fan di Molimo en
fan di oue towerheks en fan nog 'n myd hoor (denkelik di dogtor fan di tower-
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heks). Dit befestig ons toen in di mening, dat di 2 grotte weerskante fau di rant onder
in makaar loop; sodat di Molima en di towerheks in ferbinding met makaar is. Mar
ons moes enkel op ons gehoor gaan, want dit was pik donker in di grot.
Di eerste loop hulle gesprek o'er Umsalomi. Hy fertel hulle hoe hy uitgeruik is;
hoe ons hom beskerm het, en wat alles ferder gebeur is. Daaruit blyk toen onder
andere, dat Umsalomi hiir by di Molimo syn kuns as dolos gooier en reenmaker
geleer het, en di ander towerdokter wat fer hom uitgeruik het, di kom fan
Soutpansberg, en het syn kuns by Majatji geleer. Toen was dit 'n hele redenasi: wi
di sterkste en slimste is, di Molimo of Majatji, en 'n planmakery om di ander
towerdokter by Umgabe weer te gaan uitwerk. Ons dog al dat di gepraat fer ons
gen belang het ni.
Mar toen kom di fraag hoe Umsalomi fan ons af sal los kom, en hoe hy hom sal
kan ferantwoorde by Umgahe, dat hy fer ons onder di kop ingebreng en alles gewys
het. Daarop was di Molimo syn raad: hy moet mar met ons megaan tot by Tati en
dan sal di boesman-kaffers fer ons in 'n ferkeerde rigting ly en tussen di grootwild
breng. En dan sal ons di dag baing wild skiit. En di nag moet hy same met di 2
boesman-kaffers weg loop, en ons in di woeste feld in di steek laat. Ons sal dan
nooit weer iits gewaar fan di Boesmans ni, en alle hoop opge om di berg Foera te
kry en terruggaan na ons land toe. Umsalomi moet dan terug kom hiir na di Molimo
toe, en hy sal dan fer hom ferder leer en sê hoe hy moet maak.
Dit was di hoofsaak fan hulle gesprekke. Di oue towerheks wou hê, hulle moes
ons di nag fermoor, met behulp fan enige kaffers fan di kraal en dan haar halsband
terug neem en al ons mooi goed oek. Mar di frees fer di meksims, - en Umsalomi
het fas geglo dat ons rewolwers meksims was, - het di plan gou laat afkeur. Mar
toen maak hulle plan dat Umsalomi later moet perbeer om di halsband fan ons af
te steel, en weg te steek, en me te breng as hy terug kom.
Nadat di kaffers 'n ruk weg was gaan Henni en ek toen oek terug en gaan slaap.

VIII. - Na di berg Afoer.
Toerusting fer di ferdere Rys. - By Tati. - Ons 2 Boesman-Padwysers. 'n Tog deur di onbekende Boswêreld. - Op 2 dowwe-Waspore. - Di
Eland-Jag en syn Gefolge. - Afkoms fan di Faal pens-Boesman kaffers.
- Hopeloos fas gery tus sen Bosse en Rante. - Op Ferkenning uit. - Bo
op 'n Koppi in 'n Sè fan Bosse. - Is dit Afoer? - 'n Pragtige Illuminasi en
Fuurwerk.
EK sal nou di lange terugrys ni fertel ni, mar net di fernaamste punte anstip. Eers
gaan ons terug na Buluwayo en koop daar fer ons enige nodige boeke en andere
dinge, waaronder 'n Hebreeuse woordeboek wat ek met baing moeite kry by di
Joodse Rabbi. Daarfandaan af gaan ons terug na Tati toe en gaan weer by di
Monarch-rif uitspan onder di platte haakdoringbos.
Om alle skyn te fermy maak ons met di frindelike bestuuder, Mnr. Edwards, 'n
o'ereenkoms om te prorspekteer op di gronde fan di Tati Konsessi, en koop meteen
enige gereedskappe en werktuige wat ons denk te kan nodig kry, so oek wat dinaniet
en 'n nuwe foorraad fan skiitgoed en eetgoed; want ons rus nou fer ons uit fer 'n
lange rys.
Di aand kom daar werkelik 2 Boesman-Kaffers, of Faalpense, fader en seun, by
ons, terwyl ons langs di fuur sit. Ons begin met hulle te gesels. Hulle lyk op di oog
nes Kaffers, mar hulle praat Boesmantaal. Mar Klaas, ons klyne koranna-lyer, kon
met hulle gesels.
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Ons fra waar hulle fandaan kom, en hulle fertel 3 dage fêr fan di Noordweste kant
af. Op ons fraag: of daar oek sulke oue mynwerke is soos hiir, sê hulle: ja, daar is
baing sulke werke, en daar is 'n berg oek, fêr anderkant hulle kraal, waarin grote
gate gegrawe was, wat nou al weer toegefal is. En op ons fraag sê hulle, di berg
heet Foera.
Mar toen ons hulle fra om fer ons di pad te wys na di berg toe, wou hulle ni, en
seek allerhande uitflugte. Eers sê hulle: hulle mag ni, want di wit- mense hiir wil ni
hê hulle moet fer andere wit-mense di graweplekke wys ni Toen ons fer hulle sê,
ons het di toestemming van di wit mense hiir, won hulle ons ni glo ni. Mar toen ons
sê ons sal fer hulle by di wit-mense breng, dan kan hulle self hoor, toen sê hulle
weer: né, hulle Kaptyn wil ni hê, hulle mag fer wit-mense di berg gaan wys ni.
Ons was ferplig en breng hulle by di bestuurder, en eers toen hy fer hulle gebiid
om fer ons di plekke te gaan wys, toen neem hulle an hulle sal dit gaan wys, as ons
fer hulle elkeen 4s. betaal. Dit was fer ons al wonderlik dat hulle so min fra, mar
later sal dit blyk, dat hulle 'n oogmerk daarmé had, want 'n Kaffer en Boesman is
fan nature fol potitiik.
Di follende oggend fertrek ons fan di Monarch af (wat reeds 40 myle wes fan di
Tati anleg af lê). Di bestuurder het ons di forige aand gesê, dat ons enkele waspore
in di rigting sal kry; want hy het al 'n paar male waens g stuur om miliis en Kafferkoorn
te koop by di krale waar di Boesman-Kaffers fandaan af kom. Mar yntlik gaan ons
nou di woeste wereld in, wat nog nooit blanke mense in was ni, of dit mag wees
froeger enkele olifantsjagters.
Di patji was dan oek al erg dof waarmé di 2 gidse ons di oggend ly fan di Monarch
af. Mar ons was al gewend in Matabeleland en Mashonaland, om in dowwe patjiis
te rij, partykeer net op 2 of 3 skotskarspore van goudsoekers. En fereers had ons
enige waspore, denkelik wat hulle gebruik het om hout an te ry.
Mar heel gou word di spore al minder en di pad al dowwer, tot ons naderhand net
2 oue waspore het, wat al toegereen en toegegroei is. En dis 'n boswêreld en di
gras groei so hoog dat dit tussen di osse hulle
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horings deur fleg as ons ry. Di 2 padwijsers loop fooruit om altyd di spore te soek,
en Klaas foor di tou. Gelukkig had Klaas di skerpste oge wat ons nog ooit gesiin
het. Partijkeer as di Boesmans foor di spore ferloor, (want di spore is mar hiir en
daar sigbaar, en dan oek mar dof tussen di hoge gras), dan hou Klaas reg in di
spoor en skré fer hulle.
Mar naderhand was di spore so dood, dat ons alle 50 tré weer moot stil hou om
di spore weer te soek. En dan by spruite en rifire is di spore gewoonlik weerskante
'n héle end dood gespoel, dan moot ons 'n plek soek eers waar ons kan in, en dan
moes ons in di droge bedding fan di rifiir (want dit was di nawin ter) op en af 'n plek
soek waar ons weer kon uitkom.
Di gedurige spoorseekery het ons so opgehou dat ons amper ni forder ni, en dat
ons naderhand begin te denk, dis mar beter om somar 'n koers te fat, en pad te
maak waar nodig is, deur bosse weg te kap en drifte uit te grawe. Mar ons moes
ons padwysers folg, want ons was bang, dat ons anders kan fasry teen bergrante
of digte bosse. Di 2 waspore is, sofêr as ons fan hulle kon uitfinde, fan 'n paar
olifantsjagters wat 2 jare gelede hiir gery het. Gelukkig was di feld toen nat, en waar
di grond klyagtig is, en di spore diip in getrap was, is dit nou nog sigbaar, as dit ni
te toegegroei is ni.
Di fiirde dag fra ons fer di Boesmans wanneer ons dan by hulle krale kom, wat
hulle fan gepraat het Toen sê hulle, né ons kom ni by di krale ni; hulle neem fer ons
reguit na di berg Foera toe, regs fan di krale

ferby, wat nou al skuins agter ons is. Dit het ons wel gespyt, want ons wou graag
sulke Boesman-krale siin; hoewel dis minder, want hulle is tog ni regte Boesmans
ni.
Di fyfde dag oggend kry ons baing groot wild, en di jongste Boesman gaan same
met Henni om fer ons'n stuk wild te skiit. Ons gaan intusse an met di wa onder
gelyde fan di ou Boesman. Mar dis digte Bosfeld, en dit het ni te lank geduur ni, of
ons sak af na 'n grote droge rifiir toe, en toen was di 2 oue waspore heeltemal weg.
En soek help ni, want al di toelope na di rifiir toe was so ferspoel, dat ons mar
naderhand op en af 'n kans moes soek waar di wal so is dat ons kon inkom n et di
wa. Di rifiir was droog net met kuile water hier en daar. Ons het toen mar in di bedding
fan di rifiir uitgespan. Ek het dit toen afgetré, di bedding is o'er di 200 tré breed. Dit
moet een fan di rifire wees wat in di grote Soutpanne uitloop, en wat net mar loop
as daar don[...]erbuie fal.
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Teen di middag kom Henni en di Boesman toen an en fertel fer ons, dat Henni 2
baster-elande geskiit het, eers 'n grote bul, wat fêr lê, en toen 'n jonge koei, 'n paar
myle fan di plek af waar ons uitgespan is. Ons gaan toen met 6 osse en kap 'n slé,
waarmé ons di jonge koei ansleep, en dit was amper son-onder toen ons by di wa
kom. Eer ons di koei afgeslag het, het ek nog eers gou 'n portret daarfan geneem,
wat ek hiir gé, waarop di leser nou ons wa en rysgeselskap met di baster-eland en
padwysers siin.
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Daar was net nog tyd om di koei af te slag en fer ons fan di dik flys te neem so feul
as ons wil hê. Di ander flys neem di Boesmans en Umsalomi en bewerk dit fer hulle.
Ons let daarop dat hulle di flys wat hulle ni di aand braai ni toepak met takke, en
Henni fertel fer ons dat di Boesman di Elandsbul wat hy geskiit het oek toegepak
het. Ons was toen op ons hoede, want ons denk an wat di Molimo gesê het toen
ons hulle di nag afgeluister het.
Dit was 'n heldere maanskyn aand, amper folle maan. Digteby di wa was 'n kuil
water, een kant teen di wal fan di rifiiir. Daar het ons di dag gesiin di spore fan 'n
menigte soorte fan wild, en een plek kon ons duidelik in di sand langs di water siin,
hoe di forige nag 'n bok daar kom water suip het, en hoe 'n leeu hom bespring het
bo far di wal fan di rifiir af.
Di aand by di fuur gesels ons, follens gewoonte, met di boesmans, om fer hulle
uit te hoor. So find ons di aand uit, dat Lobengulu fer hulle oek as slawe gebruik en
selfs opgekommadeer het met di laaste oorlog. Daarom het hulle oek geweet fan
di meksims en meerontsag gehad fer di mens. Uit di gesprekke blyk oek, dat hulle
ni weet fan 'n Opperwese ni, en dat daarnog nooit 'n se[...]adeling was by hulle krale
ni.
So kom ons al nader, en fra toen hoe fêr ons nou fan hulle krale af is en waar di
lê; mar daarop kon ons gen befredigende antwoord fan hulle kry ni. Dit fersterk ons
nog meer in ons suspisi, dat hulle wil weg loop, soos di Molimo gesê het. En ons
had oek al opgemerk, dat Umsalomi al dikker maats maak met hulle. Di Boesmans
praat oek 'n soort fan Kaffertaal, wat Umsalomi ferstaan, sodat hulle same kon
gesels.
'n Ander punt bespreek ons di aand onder makaar, en dit is, hoekom di Faalpense
ware Kaffers is fan postuur en gesig en kleur; en tog Boesmantaal praat en deur di
blanke mense by Tati Boesmans genoem worde oek. Di enigste oplossing wat ons
daarfoor kon kry is, dat di moeder wat taal en levenswijse betref 'n groter infloed op
di kinders uitoefen as di faders; want di Faalpense is denkelik ontstaan uit Kaffers
wat Boesman-myde fer frouens had ('n Kaffer is wonderlik gek na 'n Boesman-myd).
Intussen het ons plan gemaak om fer Umsalomi en di 2 Boesmans di nag op te
pas dat hulle ni weg loop ni. Mar om fer hulle niks te laat merk ni, gaan Neef Hendrik
en ek di foornag kasta by di kuil water wag hou fer di wild wat kom water suip, en
in di nanag kom ons weer slaap en hou Neef Gideon en Henni weer wag. Met di
maanskyn kon ons mooi by di wa siin. Mar hulle maak di nag gen anstalte om weg
te loop ni.
Di follende oggend span ons in en di 2 Boesmans loop foor. Hulle fertel fer ons,
dat ons gou weer di 2 oue waspore sou kry. Eers het ons gesukkel om uit di rifiir uit
te kom, en daarna sukkel ons an tussen di bosse en hoge gras deur, mar di spore
kry ons ni weer ni.
Eers had ons nog 'n soort fan ope gras-laagte, wat tussen di bosse loop en wat
ons folg, mar di word al nouer en loop yndelik dood. Toen moes ons deur 'n plaat
mopani-bome deur sukkel, en nou en dan 'n boom afkap. Hiir het ni lank te fore 'n
trop olifante deur getrek. En dis naar om te siin watter ferwoesting so'n trop olifante
anrig. Oral kon jy mar siin hoe hulle di toppe en takke fan di mopani-bome afgebreek
het, om di jonge blare en toppe te freet.
Nadat ons di mopani-bos deur was kry ons rante en koppiis met doringbome,
sodat dit al moeieliker word om deur te kom. Eers het ons nog deur gesukkel, deur
enkele bome weg te kap en hiir en daar klippe weg te rol om deur kliprante te kom.
Mar naderhand was dit onmolik om ferder te kom. Di enigste raad was om so'n ope
plekki te kyk, wat ons kon uitspan, om dan di omtrek te bekyk, of daar fer ons kans
is om ferder deur te kom. Want di Boesmans hou mar an ons sal net nou weer ope
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wêreld kry. Mar, gedagtig an wat ons di nag by di Molimo afgeluister het, fertrou
ons hulle ni meer ni, en lyk dit fer ons al meer of hulle klaar maak om fer ons op
so'n ongelege plek te breng en dan di nag weg te loop.
Sodra ons uitgespan het neem Neef Hendrik en ek di een Boesman en Neef
Gideon en Henni neem di ander Boesman en Umsalomi, en ons gaan na 2
teeno'ergestelde rigtinge om di omtrek te bekyk; fer Klaas laat ons by di wa en osse
staan. Hy het syn geweer en so het alby partye fan ons, met di afspraak, soos
gewoonlik, dat ons ni op wild sal skiit ni, mar alleen in gefal fan noodsakelikhyd,
sodat di ander dadelik moet ankom as hulle hoor skiit.
Dit was toen al in di namiddag, en ongelukkig was daar gen water in di omtrek
oek fer di osse ni, en ons foorraad was oek mar net min, skaars genoeg fer di aand.
Ek weet ni of di leser al ooit in 'n onbekende bosfeld geloop het ni. Dis di
ferradelikste ding fan di wêreld! want di bosse lyk mar orals eenders, en en jy kan
net by jou siin. As jy dus ni baing fersigtig is ni, dan kan jy mar daarop reken, ferdwaal
is jou foorland. Baing oue erfare jagters en férboere wat di boswêreld goed ken, het
al dikwils so ferdwaal en party het so hulle dood gekry oek. Mar ons het gewoonlik
di foorsorg gebruik om 'n byl of mes te neem en oral op sekere afstande di kenbaarste
bome te merk, met 'n stuk bas uit te kap of af te sny. En so het ons mar oek weer
gedoen.
Neef Hendrik en ek wou di Boesman ni fer ons laat foorgaan ni, omdat ons bang
was da hy ons ekspres ferkeerd sal ly. Ons hou dus ons y'e koers. Nadat ons omtrent
'n goeie half uur fan di wa af was, siin ons 'n tamelik hoge graniit-koppi 'n end fan
ons af deur di bosse, en ons hou oek somar daarnatoe. Di koppi is begroei met di
akelige brandnetel-bome, wat toen net ferfel, en fan woeste struikgewas. Mar ons
sukkel deur di bosse en o'er di klippe, en yndelik is ons tog bo op,
Dit was 'n wonderbaarlike gesig. So fêr as ons oog kon siin kyk ons net op 'n sé
fan bosse, met 'n menigte fan graniit-koppiis wat oral tussen di bosse uitsteek
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nes ylandjiis in di sé. Ons kon so met ons oog wel 'n paar honderd tel. Mar ons
neem toen di fêrkyker, en kon duidelik beken, dat noordwes fan ons af in di ferte 'n
bisonder hoge bergtop uitsteek. Neef Hendrik ken 'n bitji kaffertaal en fra toen fer
di Boesman, of dit di berg Foera is? Ons kon toen siin dat hy ferlege was met di
saak. Eers maak hy of hy ni kon ferstaan ni; naderhand trek hy syn skouers op en
sê hy weet ni. Mar toen ons hom fra waar di berg dan is, toen raak hy in di
ferleendhyd, en trek mar al syn skouers op. Netso toen ons fra waar syn kraal is en
hoe ons nou moet ry en waar nou di naaste water is.
Mar ons siin self, as ons heeltemal wes draai dat ons dan in kaler feld moet kom,
dan kan ons naderhand weer noord hou na di berg toe; want uit di Boesman syn
houding het ons opgemaak dat dit mar di berg Afoer moet wees. En foor ons lê nog
so 'n uitgestrekte boswêreld, dat ons gen nut siin om nog ferder te gaan ni, en mar
besluit om terug te keer na di wa toe.
Di eerste toen ons weer onder di kop was kon ons ni ons rigting terug kry ni. Toen
ons naby di kop was het ons opgehou om di bome te merk, en as ons nou eers 'n
ferkeerde rigting fat, dan is dit klaar. Gelukkig di Boesman het 'n soort fan instink
waardeur hulle altyd hulle koers in di bosfeld weet. Ons het dit al meermale an Klaas
gesiin. En so het di Boesman ons gou terug gebreng, en was ons weer froeg by di
wa. Mar di andere party was nog ni terug ni.
Ons skiit toen dadelik 'n paar skote, dat hulle mar moet terug kom, want sofêr as
ons fan di kop kon siin met di fêrkyker was hulle tog in di ferkeerde rigting. En fer
fersigtighyd stuur ons fer Klaas agter hulle an, want hy kan wonderlik goed spore
hou, en di een Boesman hou ons same met di osse op di ope plekki by di wa, hoewel
di osse al begin te pla om te wil weg loop fan di dors. Neef Hendrik maak intussen
koffi en karmenatjiis klaar om te eet as hulle terug kom, en ek maak myn
afneem-toestel reg om ons klomp met di wa af te neem daar waar ons so fas gery
was.

Kort foor son onder kom hulle terug, sonder dat hulle iits bisonders ontdek het.
Terwyl ons 'n stukki eet bespreek ons di toestand met makaar. Ons ferwag almal,
dat di 2 Boesmans en Umsaloni di nag sal weg loop, al sou ons dit ni by di Molimo
afgeluiser hê ni; want ons ken al 'n bitji di Boesmans en Kaffers hulle manire. Mar
ons laat fer hulle niks merk ni.
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Ons maak nou plan om hulle fannag goed fe bewaak, weer om di beurt. Mar hulle
kan so gou weg wees in di bosse, al is dit maanskijn. Daarom maak ons 'n ander
plan. Di mopani-bome is 'n soort fan
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wilde terpentynboom, dis fol gom wat nes terpentyn is. En omdat di olifante gedurig
di toppe fan di bome affreet, het hulle gewoonlik n lauge regop stam, soms fan 40
tot 50 foet hoog; mar bo is hulle stomp en hol fan binne, met een of meer gate fan
on ler, denkelik waar di reenwater uitloop wat bo in reen. As 'n mens nou onder in
so'n gat fuur maak, dan trek dit nes 'n geut, beter as enige skoorsteen, binne in so'n
boom op, en di gom maak dat net nou so'n héle boom fan binne an di brand is,
terwijl di fuur bo bij di punt en bij di stomp punte fan di takke uitslaan. So'n boom
brand dan amper di hele nag, en fal naderhand om met 'n geweldige slag.
[...] is di pragtigste fuurwerk en illuminasi wat ons ooit gesiin het. En dis meteen
'n middel om di héle omtrek te ferlig en leeus en andere ongediirtes weg te hou. Di
enigste gefaar is, as so'n boom omfal, dan kan hij di droge gras in di omtrek an di
brand steek. So het ons al froeger in di nag moet opstaan om fuur dood te slaan.
Daarom het ons di aand eers 'n plek rondom di wa los gebrand, en toen skoon
gebrand onder di bome rondom, so fèr as ons wou illumineer. En toen kiis ons
elkeen fer ons 'n paar bome en steek dit an, om te kyk wi syn di mooiste brand. Dit
had ons al meer aande gedoen, sodat di Boesmans en Umsalomi gen lont ruik wat
ons doel was ni. Ons maak mar of ons dit doen fer pret, mar ons hoofdoel was om
te kan siin as di spul di nag wil weg loop. Tog het ons ni 'n lekker di nag gehad ni.

IX. - By di berg fan di dood.
Di Drosters gefang. - Boesman O'erlewering fan ‘di Berg fan di Dood.’ Di Rifiir waar di Lewendige moet omdraai. - Ons gaan tot bij di Berg. - 'n
Natuurlike Piramide. - Met 'n gat bo in. - Water-Fywer onder di Berg. Spore fan froegere Mensewerk.
ONS het di aand foor ons gaan slaap nog 'n slag di Boesmans in ferhoor geneem,
en onderfra: Waar di berg Afoer nou is? Watter plan hulle nou het om daar te kom?
Hoe fêr dit nog is? Hoe di geaardhyd fan di wêreldformasi is? Of daar oral water is?
ens. Mar hulle wou ons mar blykbaar gerus stel met te sê: Dis nou nog nar 2 dage
fêr; ons sal gou in ope wêreld kom; en water sal ons oral kry, ens. Natuurlik het ons
daarfan geglo so feulas ons wil.
Ons gaan toen naderhand slaap met di afspraak, dat elkeen syn geweer en
rewolwer gelaai en klaar sal hê by hom. Neef Hendrik en Henni slaap op di grond;
mar Neef Gideon en ek sou om di beurt in di wa wag hou, di een di foornag en di
ander di nanag, so dat hulle ni kon merk dat ons fer hulle dop hou ni; want di klap
fan di wa hang, sodat ons in di donker is, en hulle moes oek naby di wa slaap om
di brandende bome rondom, wat di héle omtrek ferlig.
Di foornag hou ek wag, en toen di ander 'n goeie uur lank geslaap het, merk ek
ons 3 maters begin sutjiis op te staan en hulle komberse, wat ons fer hulle gekoop
het by Tati, op te rol Di 2 boute fan di eland het ons di aand an 'n boom opgehang,
en di ou boesman gaan nog eers fer hom 'n stuk flys afsny. Toen wek ek eers sutjiis
fer Neef Gideon, en ons 2 spring gelyk weerskante fan di wa uit met ons geweers
en ons skré na di ander, wat oek dadelik opspring met hulle geweers. Di 2 Boesmans
en Umsalomi wou nog eers plan maak om te hardloop. Mar Henni skré dadelik, as
hulle hardloop, dan skiit ons julle dood, en Neef Hendrik skiit 'n paar blinde skote
met di rewolwer. Toen hulle siin dit is te lig om te ontflug, gé hulle fer hulle gefange.
Ons maak hulle toen al 3 fas, elkeen an 'n wawiil en gé hulle elkeen 'n goeie
ranseling.
A, toen weet hulle gou fer ons te fertel waar di berg Afoer is. Dit is di berg wat
Neef Hendrik en ek fan di kop af gesiin het. Toen weet hulle oek goed, dat ons moet
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links weg draai, om uit di bosse en rante uit te kom, en dat ons di follende middag
by di water sal wees.
Mar hulle doen toen allerhande mooie beloftes fer di toekoms. Ons het hulle toen
gesê, as hulle weer so iits perbeer, dan skiit ons hulle dood.
‘Ja,’ sê Henni, ‘julle denk julle kan dolosse goi om alles te weet. Mar ons boek
wat ons het fertel fer ons baing beter alles as julle dolosse.’
Tog het ons di 3 ferder ni fertrou ni. Neef Gideon en ek gaan toen slaap, mar ons
laat di 3 so fas an di wawile bly en Neef Hendrik en Henni pas hulle op om di beurte.
En di follende dage het ons altyd 2 fas gemaak agter an di wa en een moes pad
wys foor.
En toen blijk dit, dat di Boesmans di wêreld net goed ken oek. Want gou was ons
in 'n ope streek, wat ons tamelik goed kon ry, ofskoon soos dit mar gaan in di woeste
feld sonder pad, met 'n bitji moeite en sukkel. Di middag was ons by 'n droge rifiir,
mar di Boesmans het gou gorratjiis gegrawe in di sand, waaruit ons water genoeg
kry. Mar fer di osse moes ons met 'n graaf 'n grotere gat maak om uit te suip.
Diselfde agtermiddag kon ons oek al goed di top fan di berg siin uitsteek bo di
bosse en rante rondom. Di twede dag aand was ons wel ni by di berg ni, mar so na
dat ons di derde dag met 'n oggend-skof dit kon beryk.
Mar di forige aand bly ons by 'n droge rifiir, waar ons weer ‘gorratjiis’ moes grawe
fer water in di sand. Dis iits wat di Boesmans altyd doen, en wat Kaffers en jagters
oek al fan hulle geleer het. Di staande kuile water in di droge rifire is meesal
ongesond, soms drywe daar 'n kim op en soms is dit fol groene slyk, feral di Tati-rifiir.
Mar as 'n mens dan 'n end fan so'n kuil af 'n gatji grawe in di sand, dat di water so
deur di sand syfer, dan is dit suiwer skoon en fry fan di ongesonde kime.
Di aand sê di Boesmans fer ons reguit: Nou kan ons mar fer hulle dood skiit as
ons wil, mar ferder
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gaan hulle ni same na di berg toe ni. Toen ons hulle fra, waarom dan ni, toen kom
dit uit waarom hulle an Tati al so huiwerig was om fer ons di pad na di berg toe te
wys, en waarom hulle di nag wou weg geloop hê. Hulle fertel ons toen hulle
o'erlewering fan di berg fan di dood, wat hiirop neer kom: As hulle dood gaan, dan gaan hulle gees in by di gat wat fan bo af in di berg in
gaan en dan word 'n grote klip bo op gesit. Daar moet hulle dan 3 maal 10 mane
bly, en dan word di klip weer weg geneem, en dan kom hulle onder di berg by 'n
ander gat uit as een of ander diir, nadat hulle forige lewe was. As hulle baing skelm
was, dan word hulle 'n jakhals; as hulle baing lui was, dan word hulle 'n skilpad, ens.
Mar daarom mag gen léwendige mens by di berg gaan ni, want dan ferander jy
dadelik in 'n slang en jy word bo by di gat in gegoi, en fas gedruk onder di berg 10
maal 10 mane, en nog 10 maal sofeul, en as jy dan uitkom, dan is jy 'n mamba-slang,
wat almal dood maak, om jou gif fer gifpyle te gebruik. En daarom gaan hulle nooit
ferder as di rifiir ni; mar as fan hulle famili dood gaan, dan kom hulle 3 maal 10 mane
tot hiir om weer fer hulle te kom kyk, en di eerste diir wat hulle dan ontmoet, dis di
gees fan hulle forige famili.
Ons het eers alle moeite gedoen om hulle o'er te haal om mé te gaan, want ons
wou hulle hê om te help, as ons altemit moes grawe om na di ingange onder di berg
te soek. Mar dis ferniit. En Umsalomi word toen oek bang en wil oek ni ferder megaan
ni. Mar toen ons fer hom daaran herinner dat di Molimo self gesê het ons kan di
berg gaan ope grawe, toen was hy te frede.
Toen ons siin dat daar niks an te doen was ni, besluit ons om di 2 Boesmans mar
te laat gaan. Hulle wys ons toen dat di foetpaje fan hulle krale af, waarmé ons di
forige dag al 'n end gery het, almal hiir by di rifiir, wat hulle noem di ‘rifiir fan di dood,’
omdraai. Ons fra hulle toen foor hulle weg gaan wat ons nou by hulle krale kan kry
om te koop of te ruil; want follens hulle sê is di krale ni so fêr ni, sodat Henni dit te
pêrd in een dag sal kan beryk. Mar amper niks was by hulle te kry ni. Hulle moet
fréselik arm we s. Mar hulle was tog beryd om ons weer terug di pad te wys oek na
Tati toe, as ons wil terug gaan.
Daar draai di 2 Boesmans toen om, en ons gaan di oggend alleen an. Ons
fernaamste beswaar was of ons sou water kry forentoe; want dis mar 'n droge wêreld.
Dis net droge rifire, wat jy kry, wat net in di reentyd afloop na di grote Soutpanne
toe. En di Boesmans kon ons daarin oek gen anwysing doen ni, want forentoe is
hulle geheel onbekend.
Nadat ons di osse goed laat suip en ons ankertji fol water gemaak het span ons
di oggend in, en di nuusgirighyd om by di ‘Berg fan di Dood’ te kom drywe ons fort.
Henni drywe, Klaas foor di tou en om di beurt loop Neef Gideon en Neef Hendrik
en ek same met Umsalomi fooruit om di beste pad te soek. Ons pyl mar reguit na
di berg syn punt toe, wat nou al hoger uitsteek tussen di bosse uit, hoe nader ons
kom.
Omtrent middag kom ons by di berg. Dis 'n enkele kop wat ferrys uit di gelyke
boswêreld, nes 'n menigte andere graniit-koppe, mar net baing hoger en groter. Dan
leg dit in 'n ware streek fan di dood, want in di ommiddelike omtrek groei amper
niks, gen bosse en oek amper gen gras ni. En di berg self is amper heeltemal kaal,
met net enkele fan di giftige brandnetel-bosse tussen di klippe, en dan oek nog
klyner as hulle in di ander koppiis is. En fan water siin ons daar gen bewys ni.
Mar ons kom nou by di berg an di Suidekant, en follens di Molimo moet ons di
ingang an di westekant soek. Ons ry dus om di foet fan di berg. en ja, daar is di
afset of klipbank, en daaronder di 2 grote klippe en di boom daar tussen in.
Daaromtrent was gen twyfel ni. Mar fan 'n ingang was gen spoor te siin. Di enigste
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wat ons opmerkelik find is dat dit 'n bisondere soort fan boom is wat ons gen een
ken ni, en wat ons in di héle omtrek oek ni gesiin het ni.
Ongelukkig siin ons hiir oek gen water ni. Wat nou gedoen? Sonder water kan
ons hiir ni bly ni. En dis al hoog tyd om uit te span. Ons het dus di osse mar uitgespan
en laat wij, want di gras was mar min en kort, mar dis meesal polle fan di bré'e blare
soet gras, wat oral op heuweltjiis groei, nes op di grote oue miirshope in di stréke.
Eers 'n stukki ge'eet en gou was ons skikkings gemaak. Klaas bly by di osse;
Henni en Umsalomi moet om di berg loop om te kyk na water; Neef Hendrik en ek
sal op di kop klim met di fêrkyker om di berg en di omtrek te bekyk; en Neef Gideon
wat ni reg fris was ni bly by di wa.
Maklik was dit ni om di berg uit te klim ni. Follens ons hoogtemeter is dit iits o'er
di 800 foet hoog, en dan styl op en fol klippe en ruw. Mar tog was ons binnen 'n uur
tyd bo. Dis 'n amper spitse punt, met 'n gat net op di top in, fan omtrent 12 foet
fiirkant. En dit lyk wel of dit kan gemaak wees fer 'n luggat. Want dis te reelmatig;
blykbaar is dit uit di klip uitgekap. Hoe diip di gat ingaan kon ons ni siin ni. Mar dat
dit baing diip moet wees kon ons merk as ons klippiis daarin afgoi, want ons kon dit
ni hoor fal ni, en dis pikdonker on 'er in.
En 'n grootse gesig is dit bo fan di kop af. So fêr as ons met di oog kon siin is 'n
sé fan bosse, met koppiis wat nes ylantjiis tussenin uitsteek. Met di fêrkyker kon
ons iits wits siin fêr in di suidweste, wat denkelik 'n punt fan di grote Soutpanne is,
en fêr in di noorde lyk fer ons iits nes krale fan Kaffers of Boesmans.
Mar ferder ontdek ons niks bisonders ni. Soos ons in di weste opgeklim het, klim
ons nou in di oostekant af, om noord om di kop terug te loop en molik fer Henni en
Umsalomi te kry. En ons het oek ni fêr omgeloop ni of ons kry fêr hulle.
Hulle had daar water gekry. Onder was 'n grote, platte graniitklip en bo'op 'n hoge,
amper regop krans en daaronder kom 'n klyne fontyntji uit, amper meer 'n syfering,
wat sig ferspry o'er di onderste plat klip,
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wat bedek is met groene slyk, endan ferder weg syfer in di grond, sodat dit 'n hele
plek groene gras maak.
Hulle twé had toen al 'n klyne gatji gegrawe, waarin ons kan water skep. Mar hoe
sal ons nou di osse laat suip? Ek neem toen myn kiri en begin te steek in di slyk en
anpaksel en bemerk dat dit meteen keer insak en wel in 'n regte lyn. So steek ek
toen al ferder, en find heel gou myn fermo de befestig. Hiir was blijkbaar froeger 'n
fywer in di rots uitgekap, wat di water in geloop en bewaar is, mar wat later toegegroei
is. Ek het op di gedagte gekom, omdat ek in Palestina en Siri'e baing sulke fywers
in di rotse gesiin het by di oue boufalle. Ons krap somar met ons kiriis en hande di
slyk en modder weg en siin al duideliker dat hiir so'n opgefulde fywer is.
Henni gaan toen na di wa om fer Neef Gideon di berig te breng, 'n paar grawe te
haal en fer Klaas meteen lanksaam met di osse so heen te laat ankom. In di
tussentyd bekyk ons di spul reg, en dit blyk ons dat di gat of fywer omtrent 6 foet
diip is (deur 'n skerp stok in te steek), 4 foet breed en omtrent 7 foet lank.
Na omtrent 'n uur kom Henni met di 2 grawe. Nou stewels uit, broek opgerol en
an di spit, om di beurt. En binnen 'n uur tyd had ons di gat leeg van di grond en
modder. Mar nou sal dit 'n héle tyd neem om fol te loop, want di stroompi is mar
swak. Ons laat toen fer Henni en Omsalomi daar bly, om fer Klaas te help di osse
te keer tot di gat eers fol is en dan fersigtig fer hulle te laat suip, dat hulle ni in di
fywer fal ni, terwyl Neef Hendrik en ek na di wa terug gaan.
Hiir had ons dan nou di eerste duidelike bewys fan froegere mensewerk. En nou
was daar molikhyd om hiir te fertoewe oek fer ferdere ondersoekings, nou ons water
gekry het.

X. - Di poorte fan di grafkelders geopen.
Geselsery by di Aand-fuur. - 'n Sware Dagwerk. - Was di Klipdeur al
froeger geopen? - Stiklug. - Fuur foor in di opening. - Rook trek bo uit.
DIT was al son-onder toen Henni en Klaas en Umsalomi met di osse kom. Neef
Hendrik en ek het intussen hout angebreng en fuur gemaak en ons aand-éte klaar
gemaak. Neef Gideon was oek beter. En na ons ge'eet het steek ons, follens
gewoonte, ons pype an, en sit lekker te gesels.
‘Henni, siin jy nou? Jy het mos gesê, jy glo niks wat di Rol en di Kaffer fertel ni.
En nou het ons tog di berg gekry wat di Rol fan praat, en daar is di kliprant en di
boom en alles nes di Molimo fer ons fertel het. En kyk, di Boesmans hulle skelmstuk
het oek uitgekom,’ - merk Neef Hendrik an.
‘En wi sê dan fer Oom Hendrik dat dit nou juis di regte berg is? Daar is baing
sulke koppe in di bosfeld. Ek wil nog eers siin waar di koninginne hulle lyke is en
waar di skatte begrawe is foor ek sal glo’ - was Henni syn antwoord.
‘A. né, Henni, jy moet ni so praat ni,’ sê Neef Gideon. ‘Jy sal nog hard moet grawe
foor ons di spul ope het. En wi weet hoe spook di oue mense nog straks by ons, as
ons hulle grafte ope maak’ - merk Neef Gideon spottend an.
‘Né wat, daarfoor is ek ni bang ni. Mar ek sal my tog ni gaan boeglam grawe an
di klippers ni. Ons kan straks di héle berg deurgrawe, en dan kry ons nog niks.’ So
bly Henni mar ongelowig.
‘Mar kyk, Henni, hoe kan jy so sê?’ fal ek toen in. ‘Kyk, Neef Hendrik en ek het
bo op di kop 'n luggat gekry, wat di oue mense gemaak het fer di onderaardse
grafkelders; en daar het ons di fywer gekry, wat hulle gemaak het fer water. Jy sê
nou, daar is baing sulke koppe. Mar het jy al ooit in di bosfeld so 'n fywer gekry, wat
in di klip uitgekap is?’
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‘Né, mar raai, Oom Gideon, di ding is daarom regtig snaaks. Hiir moet daarom
fanseléwe mense gewees het. En dit was baing werk om di gat so uit te kap in di
klip. Ek weet regtig ni hoe hulle dit reg gekry het ni. Hulle het mos in di dage nog ni
kruit of dinamiit gehad om di klippe te laat spring ni.’ Hiiruit blyk, dat Henni al begin
genees te worde fan syn ongelowighyd.
‘Kyk, Henni, ek het mos al by di oue myne fer julle gesê, di oue mense het ni sulke
goeie werktuige gehad soos ons ni, mar hulle het daarom met fuur gewerk. Daarom
is oral onder in di oue myne houtskool. Hulle het fuur gemaak op di harde kwarts,
en as dit warm is, dan skilik koue water daar op gegoi. Dan bars di kwarts en splinter
af. En daarom het hulle oek net di myne bewerk tot op di water-opperflakte. Toen
kon hulle ni meer met di fuur werk ni, en toen het hulle opgehou. En molik het hulle
hiir oek so gewerk. Want jy weet graniit kan jy baing mooi so laat afskilfer. Kyk, di
graniit wat hulle Simbabwe mé gebou het, di het hulle blykbaar oek so met lage laat
afskilfer met fuur en water,’ - was myn opmerking.
‘Mar hoekom soû di oue mense dan so fêr hiir in di eensame woeste wêreld hulle
lyke kom begrawe hê?’ - was Henni syn fraag.
‘A, Henni, di oue mense het baing meer werk gemaak fan hulle dode as ons. Kyk,
jy lees mos in di bybel hoe hulle oue fader Jakob syn lyk gebalsem en uit Egipte na
Kanaän toe gebreng het, om dit in di famili-grafkelder fan di Aartsfaders by Mamre
te begrawe. En in Egipte het ek self gesiin hoe hulle by Sakkara en andere plekke
in di eensame woestyn onderaardse tempels en grafkelders uitgegrawe het, waar
hulle fandag nog di gebalsemde lyke (mummiis noem hulle dit) in grote sténe kiste
kry. En dan is di eensame “berg fan di dood,” soos di Boesmans dit noem, net 'n
geskikte plek daarfoor. En dan het hulle
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seker ni al hulle dode hiir begrawe ni, mar net di Koninginne soos di Rol sê.’ So wou
ek Henni inly.
‘Ja, julle kan alles glo wat in di oue rol staan, mar ek glo ni foor ek ni met myn
oge gesiin het ni.’ So kom Henni syn ongeloof weer bo.
‘Nou ja, ons sal dan mar nou gaan slaap. Dan is Hen i morre oggend uitgerus om
fluks te kan grawe, totdat hy met syn oge kan siin. -’ Daarmé maak Neef Gideon 'n
end an di gesprek. Ons besluit toen nog net, dat ons di wa mar sal laat bly hiir by
di plek waar ons wil grawe, en Klaas kan mar bedags as hy en Salomi di osse gaan
water gé, meteen fer ons water mebreng.
Di oggend was almal op toen dit lig word, en nadat ons koffi gedrink en 'n stukki
ge'eet het, is di grawe en pikki uit, en ons is na di bos tussen di 2 grote klippe toe,
soos di Molimo fer ons bedui het. Almal was mar nuwsgirig om te weet of daar nou
regtig 'n ingang is of ni. Di bos en klippe is mar naby di foet van di berg, en digteby
di wa, en toen di son opkom was ons al kliphard an di werk, batjiis uit, hoewel gen
mens daar 'n ingang sou gaan soek hê as ons ni di anwysing had ni.
Ons begin 'n end ouderkant di boom, want di Molimo het mos gesê: di boom syn
wortels bedek di ingang. Di een rol di los klippe weg. Di ander het di pik, om los te
kap. Di derde het di graaf, om di los grond weg te goi. En dit forder net fluks.
Naderhand skré ons Klaas moet di byl breng, want ons moes begin wortels weg
kap.
Eer dit reg middag was kom ons op 'n grote platte klip, wat skuins staan. Mar ons
bemerk dat ons an een kant nog di wal wi weet hoe fêr moes weg grawe foor ons
di minste kans het om di klip te bewege. Daarom gaan ons toen mar eers 'n stukki
eet, wat Henni fooraf gaan klaar maak het.
Toen ons nog 'n end fan di wa af kom, skré Neef Gideon al: ‘Henni, jong, ons het
di klip-deur al gekry.’
‘Ag, Oom Gideon speul al weer,’ was Henni syn antwoord.
‘Né, regtig, net so'n klip-deur soos di 2 wat ons in Simbabwe onder di toren gekry
het. Ons moet mar net gou eet, en dan moet ons almal same met alle krag perbeer
om di klip-deur weg te kry. Foor son-onder moet di grafkelders ope wees, en Henni
moet fannaand daarin gaan slaap, want hy sê mos hy is ni bang fer spoke ni’ - sê
Neef Gideon, half ernstig, half spottend.
Mar ja wel. Ons het di héle agtermiddag net hard gewerk en di aand had ons di
klip nog ni weg ni. Want hoe meer ons weg grawe, hoe meer ons uitfind hoe groot
di klip is. Henni had al enige male di graaf neer gegoi en gesê: hy sal ni so gek wees
om fer hom dood te werk om di tamaai klippe uit te grawe ni. En werkelik begin ons
oek al in di stilte te frees, dat ons ni in staat sal wees om di klip te ferroer ni, wat sal
sê weg te kry fan syn plek af.
Boeg lam hou ons di aand op, en ons had lank ni so feul storiis by di fuur as di
forige aand ni. Tog was ons plan ni om di saak op te gé foor ons alle middels perbeer
het ni.
Di follende oggend herfat ons di werk met nuwe moed. Ons begin toen wat bre'er
en diper fan onder af di grond en los klippers weg te werk. By di oop maak word dit
ons al duideliker, dat dit ni somar 'n gewone klip in syn natuurlike posisi is ni. En
toen ons di kant wat nog in di wal eenkant was ope het, toen merk ons al dat daar
'n opening fan omtrent 'n half-foet breed was. En toen ons di hele klip mooi fan buite
ope gegrawe het, kon ons duidelik siin dat dit 'n klip-deur foor 'n opening is; mar dit
blyk oek duidelik, dat di klip ni so sekuur in di natuurlike rots in geset is ni as di
klip-deure wat ons by Simbabwe gesiin het. En myn eerste opmerking was: ‘As dit
di opening is, dan frees ek dat dit al froeger ope gemaak is foor ons, deur mense
wat ni geweet het om dit weer so sekuur toe te maak ni.
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‘Mar wi sal hiir in di woeste wêreld dit kan ope gemaak hê? En kijk di tamaai boom
wat dan al o'er di klip gegroei het’ - sê Henni al weer éwe ongelowig.
‘Ja, mar, Henni, jy moet oek denk dis al amper 3 duisend jare dat di laaste Koningin
fan Skeba hiir begrawe is. En di nasiis wat toen hiir in di land gewoon het kan dit
maklik na tyd di kom ope maak hê, om di skatte, wat met di Konninginne same
begrawe is uit te haal. En na di tyd kon dit weer so toegefal hê en di boom hiir gegroei
hê. Het jy dan ni gesiin di oue bome in di oue myne en in di geboue by Simbabwe
ni?’ - merk Neef Gidoen an.
Mar di grote fraag was nou: Hoe sal ons di klip weg kry? Dit staan skuins teen 'n
faste rots an, bo leg dit fas teen di rots en onder is dit sowat 'n foet fan di rots af.
Neef Hendrik syn plan was ons moet nog diper grawe en laat di klip sak. Mar toen
ons dit wou perbeer merk ons dat dit onder oek rus of 'n faste rots; sodat dit amper
lyk of di oue mense di rots foor soingewerk het, om di klipdeur mooi fas daarin te
kan fersegel. En di wat dit later ope gemaak het kon dit ni weer so kry ni. Di klipdeur
was omtrent 5 foet breed en amper 7 foet hoog. En by di opening weerskante onder
kon ons duidelik siin dat daar agter 'n ingang, of in elke gefal 'n holte moet wees.
Ons begin toen al te denk om di klipdeur met dinamiit te laat stukkend skiit of
eenkant 'n gat te laat inspring. Mar ons laat eers di koefoet haal bij di wa, en met
ferenigde kragte kon ons tog di klip so effe beweeg. So sny ons dit eers di een kant,
dan weer di anderkant onder al meer weg. Naderhand neem ons di klyne domkrag
wat ons gebruik om di wa te smeer, en set di in di opening, en wen dit op, sodat
ons di klip onder al ferder en ferder weg skuiwe.
Naderhand sê Neef Hendrik, ons kan nou mar gerus fer Klaas roep en fer hom
'n kers gé om in te kruip een kant langs di klip. Mar ek had weer frees dat di lug wat
so lank toegesluit was ferpèstend kon
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wees, en wou dit ni waag ni. Ons skuiwe di klip toen eers onder weg so fêr as di
domkraggi syn draad toe laat. En toen was daar gen ander raad ni, as 'n grote skoot
dinamiit onder di onderpunt fan di klip te sit, en met 'n lange lont an brand te steek.
Di dinamiit ruk toen di een helfte fan di klip skuinsweg af, en so sak di klip eenkant
toe weg. Toen kon ons di ingang goed siin en toen kon 'n mens oek al goed in.
Ons laat toen kêrse haal, om te kyk of di lug ni ferstikkend is ni. Want as di kêrs
goed brand, dan kan 'n mens gerus ingaan; mar as di kêrs dood gaan, dan moet jy
oek mar daar uit bly. En Neef Hendrik sê toen hy sal perbeer. Maar hy was net pas
in of di kêrs gaan dood.
Ons besluit toen om nog 'n skoot dinamiit te neem en di klip heeltemal weg te
neem. Toen maak ons 'n fuur foor in di gat. En dit was snaaks om te siin. Eers 'n
ruk kom di rook na forentoe, mar daarna trek di rook reg di gat in.
Myn enigste ferklaring hiir foor was: dat di gat wat Neef Hendrik en ek bo op di
berg gesiin het in betrekking staan tot di onderaardse grotte en di ingang. Solank
as di ingang dus toe was, was daar gen deurtog ni en het di lug dus daarin gebly.
Mar nou di ingang ope gemaak is en ons fuur maak in di ingang, nou begin di warm
lug op te styg en so kom daar 'n trekking fan lug deur di gate bo by di gat uit.
Dit was tog ni gewaag om dadelik in di gate in te gaan ni, en dit was al omtrent 4
uur. Daarom besluit ons dat Neef Hendrik en Henni bo op di kop sal gaan kyk of
daar rook by di opening uit kom, terwyl ons onder anhou om fuur en rook te maak
by di ingang. En as daar rook uitkom moet hulle 'n skoot skiit
Na omtrent 'n uur hoor ons oek 'n skoot. Mar ons hou daarom mar an met fuur
maak tot hulle terug koms. Want dis di beste om 'n deurstroming fan frisse lug te
beforder en so di ongesonde lug uit te kry.
Dis nou al son-onder. Ons gaan toen na di wa, om 'n stukki te eet. En by ons
aand-gesprek besluit ons om mar nou di kêrse te neem en te gaan kyk hoe dit daar
onder di berg lyk. Want nou sal di rook en bedompige lug al wel uit wees.
Mar ons befindings en ontdekkings fan di nag kan ons eers in di follende hoofstuk
fertel.

XI. 'n Nag onder di mummiis.
Eers afgedaal na di Afgrond-Kamer, toen terug en op deur di 10 Kamers
waar di gebalsemde Koninginne rus - Opsy 2 Kamers met gebalsemde
Priisteresse. - Muurskilderinge fan Bose Geeste in di Afgronds-Kamer,
fan offer feeste by di Priisteresse, fan goudgrawery, Sè-ryse, Landryse,
ens. in di Koninginne Kamers. - In di hoogste Kamer di Mummi fan di
Koningin fan Skeba gekry net 3 grote Perkamentrolle. - Plan fan ferdere
Ferhaal.
SOOS ons reeds gesê het, loop di kop spitsop, kompleet nes 'n natuurlike piramide,
net mar dis rond en ni viirkantig ni. Daar ons tog met kêrse moes ingaan dog ons
dis net so goed by nag as by dag, want in di ingewande fan di berg fan di dood is
dit tog mar altyd nag. Ons fersiin ons dus goed fan kêrse en gaan nou kyk waarnatoe
di ingang ly en wat daar binne in di gehymsinnige berg is. Fan ons blanke wou gen
een agter bly ni, so laat ons net mar fer Klaas en Umsalomi by di wa, en ons klim
di kop op tot by di ingang.
Omdat di luggat en di rook bo uitgekom het was ons ferwagting dat ons sou moet
opklim binne in di berg nes in di fersterkte kop by Simbabwe. Mar dis net andersom.
By di ingang moes ons eers 'n trappi fan 'n paar foet hoog opklim, mar daarfandaan
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af loop 'n gang fan omtrent 6 foet hoog en 4 foet breed skuins afdraand af na onder
toe.
Ons merk dadelik op dat di kop bestaan uit diselfde soort fan sagte seepsteen,
waarfan di fo'els en falli en andere dinge gemaak is by Simbabwe. Dis 'n sagte
fetterige soort fan klip, maklik om te bewerk en dit laat gen water deur ni. Dit was
waarskynlik een fan di redes waarom di oue mense juis di kop gekiis het, en oek
waarom di kop gen water het ni, as net by een punt onderan syn foet, waar dit uit
graniit bestaan, en waar ons di oue fywer gekry het.
Toen ons omtrent 'n 50 tré met di afdraand geloop het, d aai daar 'n gang regs
weg, toen ons daar in kyk merk ons dat di weer skuins op loop, omtrent net so styl
soos di andere af loop. Ek kon ni help om te denk an di grote piramide (fan Geops)
in Egipte ni, wat oek omtrent so ingaan.
Ons moes nou kiis of ons di gang na onder ferder sou folg of di wat opgaan na
bo. Ons besluit om mar reguit te gaan eers na onder toe om te siin waar di gang
natoe wil gaan. Mar hiir fandaan af is di gang mar 5 foet hoog, sodat ons gebukkend
moes loop. Nadat ons nog ruim 'n honderd tré ferder geloop het bly Henni skilik
staan en sê: ‘Né, wat bog! ek gaan ni ferder ni! Dit lyk fer my of di gang ons in di
afgrond in ly, waar ons nooit weer uit kom ni.’
‘A, Henni, hoe word jy dan so gou bang?’ sê Neef Gideon. ‘En jy moet dan nog
fannag alleen hiir onder in slaap.’
‘Wi, ek? So nooit! Al betaal julle my oek wat, mar hiirin bly ek nooit. Dis hiir akeliger
as in 'n grafkelder. Né, kom, ons draai om!’
Henni wou opsluit omdraai. En ek het oek al begin lus te kry om mar liwers eers
di andere gang na bo toe te neem, omdat di lug, hoe meer ons afdaal al bedompiger
worde, en ons kêrse al slegte begin te brand. Dit laat my bedug worde fer onsuiwere
lug as ons nog lager af gaan, terwyl ek weet dat daar 'n deurtog fan lug na bo is,
soos ons uit di rook gesiin het. Ons hou toen 'n rukki raad. Mar ons besluit was om
mar nog 'n end ferder af te daal om te kyk
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waar di gang na toe ly. En toen Henni siin dat ons almal forentoe dwing, was hy te
bang om alleen terug te draai, en al pruttelende gaan hy oek mar ferder same.
Nadat ons nog 'n end geloop het kom ons in 'n tamelik grote kamer, mar laag en
onregelmatig, feral di bodem of floer is heeltemaal hobbelagtig en ongelijk, terwijl
di symure glad is, oek amper net soos in di grote piramide. En op di mure is enige
lelike wangedrogte afgeteken, wat baing na bose geeste gelyk. Mar ons het hiir ni
te lank fersuim ni, fereers omdat di lug erg bedompig was en ferder omdat ons plan
was om nou mar eers deur te loop so fêr as ons kan en 'n algemeene o'ersig te
neem, om dan later noukeuriger alles na te gaan.
Foor ons omdraai sê Henni, toen ons di ruwe, akelige afbeeldings langs di mure
bekyk: ‘Né, kom, laat ons loop! Hiir woon di duiwel!’ En ons het almal oek mar 'n
bitji so gefoel, meer of ons in di afgrond is as op di aarde.
Toen terug tot waar di andere gang uitdraai en daarmé toen weer skuins op na
bo'entoe. Ons foel toen dat ons weer in di farse lug kom. Werkelik kon ons toen
merk, dat daar 'n koele lugstroom fan di opening by di ingang af met di opgaande
gang deurtrek, wat weer 6 foet hoog is, sodat ons orend kon loop.
Ons het ni te fêr met di opdraande gang geloop ni of ons kom in 'n grote kamer
glad en nettjiis afgewerk an alle kante en bo weerskante skuins toelopende. Di floer
is oek mooi glad. Daar di klippe op di floer en an di kante wel glad en gelyk loop,
mar onregelmatig fan form is, lyk dit of hulle di gange en kamers gedeeltelik uitgekap
het, en gedeeltelik ingemessel.
In di middel fan di kamer is 3 sarkofage, of doodkiste fan diselfde seepklip, met
klipdeksels op. Ons lig een fan di deksels op en siin, ja, daar lê 'n mummi of
fersteende lyk in. An di mure rondom is 'n héle party afbeeldings (hieroglife ?), een
daarfan lyk amper nes di fersterkte kop by Simbabwe. Party fan di afbeeldings lyk
amper of dit 'n rys andui. Mar daar is 'n paar skippe, wat wys op 'n sérys, en dan
weer Olifante en Kamele wat 'n landrys foorstel. Mar fan goudgrawery is hiir gen
afbeelding ni. Oek siin ons hiir niks fan waarde in di doodkiste by di Mummiis ni,
wat ons fersterk in di mening dat di plek froeger ope gemaak en di kosbare dinge
uitgehaal is. Mar soos ons gesê het, ons plan was nou nog ni 'n noukeurige
ondersoek ni, net mar 'n algemene o'ersig. Daarom het ons ni lank hiir fersuim ni.
Want ons had dadelik gesiin dat di gang an di andere kant fan di kamer weer uitgaan,
waarmé ons nou ferder op gaan.
Nadat ons weer 'n goeie end, sê omtrent 'n honderd tré, geloop het, kom ons in
'n fertrek, ruim so groot as di forige, of molik nog groter; want ons het gen meetlyn
mégeneem ni, en ons plan was oek ni, om di slag noukeurige mate te neem ni. Hiir
is oek 3 sténe kiste, met sténe deksels op en gebalsemde lyke in, nes di forige, mar
di kiste het meer fersirings buitekant op gegrafeer, nes di Egiptise en Fenisise, mar
ni so fyn ni; en di mure is oek weer fol afbeeldings, een daarfan lyk nes 'n party
boesmans wat langs 'n rifiir sit goudkwarts te fermaal op di klippe. Mar di tekeninge
is oek mar grof.
Waarnatoe nou? Want uit di kamer gaan nou 3 ferdere gange behalwe di wat ons
ingekom het. In di teeno'ergestelde rigting fan wat ons mé ingekom het gaan weer
di gang ferder skuins op, en dwars na weerskante toe loop 2 gange waterpas uit.
Ons besluit toen om eers di twee dwarsgange te folg, om te kyk waar hulle natoe
gaan, foor ons ferder op gaan.
Mar soos ons met di sygange uit di lugstroom gaan wat met di opgaande gang
na bo trek, merk ons dat di lug weer bedompiger worde. Di 2 sykamers is net so
groot as di andere, mar agtertoe in gaan hulle nog elkeen met 2 punte in, en rondom
langs di mure is stene kiste, somar in di kante uitgekap, omtrent soos 'n krip, en
daarom elke kis met 'n klip deksel op en 'n mummi in. Mar di mummiis is anders
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toegedraai as di andere. Dan het ons in di haas enige kiste ope gemaak en daarin
gekry diselfde fo'els en falli as by Simbabwe gekry is, oek fan seepsteen gemaak
en eenige erde en koper bakke, wat lyk na di wirookfate of offerbakke, oek soos by
Simbabwe ontdek is. Dit, en di afbeeldings langs di mure, wat offerplegtighede en
godsdiinstige optogte en di anbidding fan di opgaande son foorstel, breng ons op
di gedagte dat di 2 sykamers di lyke fan di priisteresse befat, terwyl di kamers an
di opgaande gang di mummiis fan di koninginne bewaar.
Mar foor ons di lesers ferder ly op ons eerste rondgang di nag, wil ons 'n sketskaart
gé hoe di gange loop en hoe di kamers gelege is binne in di kop, want anders frees
ons dat di beskrywing ni fer hulle so duidelik sal wees as ons dit wens ni, en dat
hulle by di eerste lees net so in di war sal foel soos ons by di eerste deurloop di
nag. Ons het gen onderaardse meetkunde geleer ni en had oek ni di benodigde
instrumente om 'n suiwere sketskaart follens 'n skaal te maak ni. Maar ons had 'n
kompas, 'n waterpas, en di meetlyn, waarmé ons later di héle binnewerk fan di kop
so noukeurig as ons kon opgemeet en bepaal het, soos ons dit nou op di follende
bladsy gé.
Di leser siin dus, ons is by di ingang (c) in gegaan en met di gang skuins af tot in
di afgrond kamer (x). Daarfandaan af is ons terug en toen met di andere gang skuins
op na di kamer 1, en fandaar na kamer 2, en fandaar na di sykamers a en b. An di
buitekant d is di fywer wat ons di forige dag gekry het, met di graniit formasi rondom
met stippels angewys.
Ons is dus gebly in kamer 2. Daar wou Henni alweer omdraai. ‘Kom, ons gaan
slaap,’ sê hy, ‘ek is moeg. Di héle dag het ons fer ons boeg lam gegrawe om di
klipdeur ope te kry, en nou nog di liwe nag hiir in di gate tussen di dooi mense
rondloop! Ons kan mos morre weer ferder kom kyk.’
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‘Ag né, Henni, jy is net bang fer spoke. Eers het jy so groot gepraat en nou siin ons
jy is bang om ferder te gaan.’ So plaag Neef Gideon fer hom.
‘Né, wat wou ek bang wees,’ sé Henni, ‘ek is mar net moeg. Mar as ju le wil ferder
gaan, goed, ek gaan same.’ En so gaan ons toen met di gang op tot by kamer 3.
Di is oek mar omtrent net soos 1 en 2; daar is oek 3 sarkofage (sténe kiste) met
mummiis in en skilderinge op di mure. Een fan di afbeeldings is blijkbaar di grote
ronde gebou fan simbabwe, en al di andere tonele slinger sig om di middelpunt.
Daar siin jy karafane met kaméle en andere lasdire ankom en weggaan; goudsmits
an di werk, ens.
Mar ons maak nou ni meer di kiste eens ope ni; want di klipdeksels is mar swaar
en ons wou mar eers di end siin, om dan later alles noukeurig te kom ondersoek.
Hiir siin ons oek 'n noue gang na buite skuinsop uitgaan, wat lyk of dit froegerfer 'n
lug kanaal gediin het, mar later fan buite denkelik toegefal het.
Ons gaan nou ferder deur, soos di leser ons pad ferder kan folg, altyd skuins op,
na kamer 4 tot 10. In elkeen is 3 sténe kiste met gebalsemde lyke en afbeeldings
op di mure. Di fersirings op di kiste word al fyner en di afbeeldings oek. Ons kyk
toen mar net of ons onder di afbeeldings iits kan siin wat di léwe fan di Koningin fan
Skeba foorstel.
Mar eers di 10de kamer kon ons siin dat dit di laaste was Want daaruit gaan nou
di lugkanaal reg op bo-uit, wat ons bo op di kop gekry het, en waar fan tyd tot tyd
heel wat losse klippe fan bo af ingefal het. Hiir staan mar twé sténe kiste in, en di
staan ni soos di andere in di middel fan di kamers ni, mar weerskante digteby di
mure. Een fan di kiste was di mooiste uitgewerk fan almal wat ons nog gesiin het;
sodat Henni dadelik sê: ‘Daarin is seker di Koningin fan Skeba.’
Di afbeeldsels op di mure laat ons oek denk dat sy in di kamer rus; want di
muurskilderinge beel blyk-
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baar, nes in Egipte, di léwe fan so'n koning of koningin af. Hoewel al di mummiis
wat ons ope gemaak het, en al di afbeeldings sòfêr lyk fer ons almal na koninginne.
Hiir in di laaste kamer is duidelik afgebeel 'n sérys met skippe en 'n landsrys met
kaméle en olifante. Een afbeelding fertoon di intog fan so'n karafaan in Egipte, met
di 3 piramide fan Gisê en di Sfinks op di agtergrond en 'n deftige érestoet wat di
besoekers kom inhaal. 'n Ander stel foor 'n intog in Jerusalem, wat so kenbaar is
op elke skildery, met Sion en di palys foorop en Moria met di tempel op di agtergrond.
'n Ander stel blykbaar foor di ontfangs fan di koningin by Salomo, wat in prag en
weelde di koningin ontfang. Weer 'n ander fertoon twé frouens, blykbaar di Koningin
en een fan Salomo syn Koninginne, terwyl di een fer di ander 'n halsband wys of
anbiid, persiis soos di wat ons by di ou towerheks gekry het.
Ons hoofdoel was om di oue gedenkskrifte fan Elihoref te kry. Ons maak toen di
sténe kis ope wat di mooiste uitgewerk was. Ons sê toen Henni moet di gebalsemde
lyk daar uithaal, want ons wil kyk wat in di kis is. Mar daartoe kon ons Henni ni kry
ni. ‘Né, al betaal julle my oek wat, mar ek fat ni an di dooie mense ni.’
Ons merk al dadelik dat onder di mummi haar hoof 'n ronde ding is, nes 'n
sofa-kussing. Neef Hendrik lig toen di mummi op en ek haal dit uit, waarby ek merk
dat dit net swaar is. En met di oplig siin ons dat onder di mummi 'n holte in di kis is,
en daaruit haal ons nog 2 net sulke ronde dinge. Ons set di mummi toen weer reg,
om nou di kussings of wat dit is te bekyk. Dis fan buite toegedraai met 'n soort fan
syldoek nes di mummiis, en toen ons dit ope sny was dit 3 grote goue kokers, pragtig
mooi uitgewerk, met 3 perkamentrolle daarin, met diselfde oue Hebreeuse letters
beskrywe soos di rol wat ons by Simbabwe gekry het.
‘Nou is ek foldaan!’ roep ek uit.
‘Ja, nou is ons rys en moeite beloon; nou het ons di grootste skat fan di oue tyde
ontdek,’ merk Neef Gideon an.
‘Watter skat? - Waar is nou di grote skatte wat di ander ou rol fan gepraat het?’
- fra Henni.
‘Wag mar, Henni, di sal ons oek nog wel kry. Mar fereers is dit genoeg. Nou gaan
ons eers slaap en uitrus’ - merk Neef Hendrik an. En daarfandaan af keer ons toen
oek direk terug, so gou as ons kon, na di wa toe, te moeg en te o'erstelp fan al di
gewaarwordings om meteen te kan besef wat ons alles gesiin en ontdek het di nag,
en wat so'n wandeling beteken tussen dode, wat eenmaal so'n belangrike rol in di
oue geskidenis gespeul het, en wat nou al sofeul duisende jare hiir in di onderaardse
gewelwe in stilte en frede rus.
***
Dit was al amper dag toen ons uit di oue grafkelders uitkom, dood moeg; en tog
was ons te opgewonde om somar te gaan slaap, sonder 'n bitji eers in di frye lug
tot bedaring te kom. Daarom werd Henni syn foorstel berydwillig en eenparig
angeneem: om eers koffi te maak, en 'n koppi koffi met 'n beskuitji te gebruik foor
ons gaan slaap.
Intussen set ons nou ons planne agter makaar. Hulle sal ferder al dàg di
grafkelders een fer een noukeurig ondersoek om te siin wat daar alles ferberg en
bewaar is; en ek sal intussen begin di oue rolle te fertaal, om te siin of ons daarin
nadere anwysings find, wat kan ly tot ferdere ontdekkings foor ons hiirfandaan af
weg gaan. Al aande deel hulle dan mé wat hulle di dag ontdek het, en ek lees foor
wat ek fertaal het, en dan bespreek ons dit same. En hiirmé het di leser meteen ons
plan fer di ferfolg fan ons ferhaal.
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I. - Di paradys in Middel-Afrika.
'n Tydelike Ferblyf in di Woestyn. - Di Werk en Befindings fan een Dag.
- Di Afgronds.-Kamer en syn Inhoud. - Di beskadigde Rolle. - Waar di
Paradys gelê het. - Di 4 Rifire, di 3 Mère en di Maanberge. - 'n Stuk
Geskidenis foor di Sondefloed. - 'n Aand-Gesprek. - Plan fer 'n Rys fan
di Kaap na Kairo.
DI follende oggend het ons mar 'n bitji laat geslaap, nadat ons amper di hele nag
deurgebreng het met ons ondersoek fan di grafte onder di kop. Terwyl ons koffi
drink en 'n stukki kos maak fer agtuur bespreek ons nou ons planne fer di toekoms.
Ons siin nou dat ons 'n hele tydji hiir sal moet bly fer ons ferdere ondersoekings, en
di reentyd kom an. Daarom besluit ons om ons kamp te ferplaas na 'n plek bosse
omtrent in di middel tussen di ingang fan di grafte en di water-fywer. En daar sal
ons dan fer ons 'n tydelike huisi fan pale maak en met gras dek; want dis mar moeielik
om in 'n wa te loseer en feral te skrywe.
Tog was ons te nuuskirig om ons ferdere ondersoekings fer 'n enkele dag te staak.
Ons ferdeel dus di werk. Neef Hendrik en Neef Gideon sou fortgaan om di
onderaardse grafkelders een fer een te ondersoek. Ek sou angaan om di
perkament-rolle wat ons gekry het te fertaal. Henni moet pale kap fer ons huisi of
pondok. Umsalomi moet dit andra en inplant onder mijn anwysing. Klaas moet na
di osse kyk en meteen gras sny om ons huisi te dek. Umsalomi was meteen di
dekker, en hy moes di bas fan di bome aftrek waarmé di Kaffers gewoonlik hulle
struise dek.
Ek sal nou mar begin met ons befindings fan di eerste dag. Nadat ons agtuur
ge'eet het gaan elkeen éwe iwerig na syn werk. Henni en Umsalomi had al
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'n plek uitgedenk waar hulle di beste pale kan kap en stryk weg met di byle so'entoe.
Klaas weet oek al waar hy di gras moet sny. Met Neef Gideon en Neef Hendrik het
ek afgespreek dat hulle mar diselfde orde moet folg soos ons di forige nag geloop
het, dus fan onder af, en moet perbeer om mar so goed as hulle kan aftekenings te
maak fan di skilderinge an di mure; want ons kan gen portrette daarfan neem by di
kerslig ni.
Toen almal weg was maak ek fer my 'n skryfplek reg in di tent langs di wa, en
haal di 3 perkamentrolle uit, om te begin fertaal. Nou moet ek eers uitfinde hoe hulle
op makaar folg. Myn hart klop fan gespanne ferwagting by di ope maak fan di
historise skatte. Ek kon nou iits daarfan ferstaan hoe di Duitse geleerde Tischendorff
gefoel het, toen hy di aand in di Klooster bo op di be g Sinaï di oue handskrif fan di
héle Nuwe Testament ontdek het. Di ferhaal is dat hy di nag nooit geslaap het fan
blydskap ni. En hiir is nou gedenkskrifte uit Koning Salomo syn tyd, amper 3 duisend
jare oud, en wel wat betrekking het op ons land en op di oue myne en boufalle
waarfan ons so graag di werkelikhyd wil weet.
Mar alles op di wêreld moet tog mar onfolmaak wees, en elke g luk en foo spoed
het 'n stukki teleurstelling oek. Wat was myn spyt groot toen ek by ope rol fan di
rolle ontdek dat hele parte daarfan beskadig en onleesbaar is! Di ding is, soos di
lesers weet het ons di rolle in di bo'enste kamer gekry, en di is in di middel fogtig
deur di reen wat by di luggat fan bo af inspat; en di fogtighyd fan di lug het di rolle
by plekke laat fermuf, sodat di perkament self half ferrot en di skrif op sulke plekke
onleesbaar is.
Tog is dit fer di grootste gedeelte nog goed leesbaar. Dis mar meer by di begin
wat hulle beskadig is. Di leser moet sig nou 'n rol foorstel: 2 omslage by di foeg waar
di koker waar dit in was sluit is beskadig; dus di begin is onleesbaar, dan is di ferdere
omgang n di andere kant weer leesbaar, en di twede omgang teeno'er di foeg weer
onleesbaar. Dit maak dit toen al moeielik om uit te finde watter di eerste rol is. Sodra
ek dit uitgefinde het gaan ek and, fertaal. Ek gé natuurlik so goed as ek dit kon
ontsyfer; mar met di onduidelikhyd fan di skrif hiir en daar, en met di gebrekkige
hulpmiddels wat ek tot myn beskikking had, kan elkeen wat di moeilikhyd ken om
oue dokumente te fertaal self begryp, dat ek myn fertaling ni fer onfylbaar kan gé
ni. Wat tot ferduideliking nodig was het ek oral tussen hakiis [ ] ingelas
Di frinde het elkeen 'n bitji biltong en biskuit met water megeneem fer di dag, om
gen tyd te ferliis ni. Amper son-onder kom Henni en Umsalomi elkeen met 'n drag
pale an. Ek had toen al merke gemaak waar Umsalomi di gate moes maak fei di
pale, waaran hy toen oek begin. Henni moes fer ons 'n stukki kos gaar maak fer di
aand. Mar by kom eers kyk wat ek gemaak het.
‘o Liwe tyd! di ou rol is frot! Ek het mos fer julle gesê dis somar fullis en bog.’ So
begin hy.
‘Né, wag mar, Henni, dis daarom ni alles frot ni. Ek sal fer julle fannaand foorlees
wat ek fandag in di ou rol gekry het. Dan sal jy ferbaas wees,’ - laat ek daarop folg.
Ek wou mar fan hom af wees; want ek moes nog enige woorde fertaal om by di
twede plek te kom waar di rol beskadig is.
‘En waar is oom Gideon en Oom Hendrik nou met hulle skatte, wat hulle daar in
di gate sou gaan uithaal?’
‘Wag mar, Henni, hulle sal wel net nou kom en wi weet wat hulle alles same breng!
Gaan braai nou mar ons flys en maak té fer ons. Altemit moet ons nog fannaand
gaan help om al di skatte uit te dra.’
En terwyl Henni weg stap om te gaan kos maak brom hy nog: ‘Ek glo net niks fan
di ou rol en di skatte ni; en ek sal ferfas oek ni weer daar in di fermufte gate by di
dooi mense gaan inkruip ni.’
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Ek was nog besig met di laaste sin te fertaal toen Klaas ankom met di osse en 'n
drag gras, en fertel daar is 'n klomp groot wild naby. En dadelik was Henni klaar om
morre fer ons te gaan wild skiit fer fars flys. En kort daarna kom Neef Gideon en
Neef Hendrik oek an.
‘Waar is nou julle skatte?’ - skré Henni, eer hulle nog by di wa is.
‘Wag mar, Henni,’ sê neef Gideon, ‘ons wa sal nog swaar gelaai worde fan al di
skatte.’
‘Né, oom Gideon, ek gaan mar morre begin wild skiit, dan kan ons di felle meneem,
dan het ons tog iits, en anders is ons kos oek naderhand op.’
Na nog enige grappiis en een en ander dingetji reg gestel te hê, gaan ons nou
sit rondom di fuur (dis nou oek al skemerdonker) en ous begin gesels o'er ons
befindings fan di dag. Neef Gideon en Neef Hendrik het net di onderste kamer onder
di kop noukeurig ondersoek. Di eerste is, di floer en 'erin is hobbelagtig en onklaar.
En hulle het orals rond gestamp om te hoor of daar gen hol plekke is, waar iits kan
begrawe wees ni, mar hulle het niks gekry ni. Toen het hulle rondom teen di mure
oek gestamp en bekyk, mar hulle kan oek ni uitfinde, dat daar opsy 'n uitgang is ni.
Daarop het hulle di skilderinge an di mure noukeurig bekyk. Daar is ni minder as
35. Een daarfan lyk nes 'n o'erstroming, en hulle gedagte is: dat dit di sondefloed
moet foorstel. Di tekening is net by di ingang fan di kamer, en dit lyk of di foorstelling
is, dat di stroom di mensdom afsleep in di onderaardse kamer. Een afbeelding
fertoon 'n gees of godhyd met 'n weegskaal in di hand, blykbaar anduidende di
wederfergelding hiirna fer elkeen syn dade wat daar geweeg worde. Ferder is di
afbeeldings mar meesal soos dit lyk fan bose geeste. Enige daarfan het hulle
afgeteken. Een daarfan gé ons hiir. Dit lyk na een fan di bose godhede fan di
Egiptenare. Hulle noem dit Taourt, en di meeste denk dit stel 'n sekoei foor wat op
syn agterpote staan, met di fel fan 'n krokodil agter di rug af. Neef Gideon syn
gedagte is egter (en dit lyk di fer my oek ni onwaarskynlik ni) of dit di bose foor-
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stel met di stêrt fan 'n slang. Ons gé di tekening hiir:-

Nou is di fraag: wat moet di lege onfoltooide kamer, so diip onder di aarde, foorstel.
Ek deel hulle toen mé dat onder di grote piramide fan Egipte oek so'n kamer is, net
so onfoltooid en dat di ferklaring fan Piazzi Smyth en andere ondersoekers is dat
dit di bodemlose put, of afgrond moet foorstel.
Di afbeeldings fan di bose geeste, fan di weegskaal, ens. kom alles oek o'ereen
met di Egiptise leer fan di onsterfelikhyd. Op ons fraag of daar gen afbeelding is wat
di siilferhuising na di dood foorstel ni, meen di twe frinde dat daar wel enige o'ergange
fan di siil fan di mens by di dood in andere dire foorstel. Di punt bly toen o'er fer
latere ondersoek.
Mar nou wil hulle weet hoe fêr ek gekom het met di fertaling, en ek had oek al lus
om te bespreek wat ek fertaal het, want in di dag het ek net so bard gewerk as ek
kon om di deel wat ongeskonde gebly het tussen di twe geskonde plekke klaar te
kry. Ons eet nou eers 'n stukki; toen deel ek hulle mé dat di rolle gedeeltelik beskadig
is, en terwyl hulle dit nog bekyk, mek alle fersigtighyd, wys ek hulle watter kylne
stukki ek mar fertaal het di héle dag.
‘Mar dan sal ons stok oud worde hiir, as ons moet wag tot al 3 rolle heeltemal
klaar fertaal is,’ sê Henni. ‘Né, ons kan ni so lank hiir bly ni. Julle moet net gou deur
kyk waar di kastage skatte begrawe lê.’
‘Wag, stop nou, Henni, laat ons nou hoor wat di oue rolle fertel,’ - fal Neef Gideon
in; en ek lees toen sofêr as ek gekom het.
************
************
Bo op di hoogland, onder di lyn fan di son, lê 3 grote mére. Daar ferhef sig di Hor
Lebanna [of Maanberg], di Wolkkoning, na di hemel, met eenige sneeu op syn
toppe en met eenige lente an syn foet. Daar neem di 4 grote rifire hulle oorsprong:
di Pison [Sambesi], wat hiir na di suidooste deur di goudland Hafila, of land fan
Poont [of Punt] loop, waar di welrikende betelu [mopani?] groe en waar di diamante
begrawe lê; - di Gikon [Nyl], wat fêr na di noorde loop deur di land fan Kus [Etiopi'e]
en ferder af deur di land fan Mitsraim [Egipte] na di grote sé; - di Hiddekel [Niger],
wat heeltemal fan di oostekant om di swarte stamme loop tot in di sé an di noord
weste; - en di Frat [Kongo], di frugbare lewens-rifiir, wat ook fêr in di weste in di sé
loop. In di oostelike deel fan di hoogland lê di frugbare flakte Eden, waar di son nooit
ferskoei en di koue nooit ferteer ni, waar alle soorte frugte groei en allerhande dire
i

léwe. Daar het Jawê Elohim [di Here God] di lushof geplant, en daarin het Hij d
eerste mense, Adam en Hawwa, di fader en moeder fan alle mense, geplaas, en
daarfandaan af is al di geslagte fan mense afkomstig. * * * * * * *
************
************
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Di kinders fan Set het by di omtrek fan di Paradys gebly en Jawê Elohim [di Here
God] daar bly anbid en diin. Mar di kinders fan Ka'in [nadat hy fer Abel dood
geslaan het] is eers oostelik getrek, en toen noordelik met di Gihon [Nyl] af tot an
di frugbare flakte fan Mitsraim [Egipte]. Daar het hulle stede gebou en tempels fer
di son en maan en sterre, en fer di dire en fer di geeste; en 'n grote gedenkteken
om di wyshyd en wetenskap fer di nageslag te bewaar [di Piramidi?]. Toen het
Jawê Elohim [di Here God] fer di profeet Henog na hulle toe gestuur, om fer hulle
te ferkondig dat Hij fer hulle sal straf as hulle ni ophou om di afgode te diin en di
léwende God anbid ni. Mar hulle wou ni hoor ni. Toen het Jawé Elohim [di Here
God] di Gihon [Nyl] di dal fan Mitsraim [Egipte] laat o'erstroom en een derde deel
fan di mense en dire is ferdrink. En toen di o'erstroming begin wou hulle fer Henog
fermoor. Mar Jawê Elohim [di Here God] het fer hom weg geneem, sodat hulle hom
ni kon kry ni.
En di orige mense wat ni ferdrink is ni keer terug tot hulle afgodery. Hulle grawe
kanale om di Gihon [Nyl] af te ly as di rifiir weer afkom en bou weer tempels fer di
afgode en fer di geeste en hulle het toen nog ferder afgehoereer tot onnatuurlike
sonde.
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E n di priisters fan di afgode kom toen na di kinders
Set en ferly hulle oek tot afgodery. * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Met gespanne andag luister almal terwyl ek lees, tot Klaas inkluis Na 'n rukki stilte
sê ek: ‘Di stuk ferhaal ons dus iits tussen di skepping en di sondefloed. Di foorpunt
wat weg is het denkelik di skepping beskrywe. Dan het ons nou hiir 'n nadere
beskrywing waar di Paradys gelê het en hoe di mense fandaar ferdeel het. En dan
makeer weer 'n stuk, wat waarskynlik di sondefal megedeel het. Wat ons dan ferder
lees is in so fêr fan belang, dat di Hére foor di sondefloed di mense ni alleen fermaan
het deur Henog ni, mar oek gewaarsku het deur 'n o'erstroming fan di Nyl. Hiir is
dus twé nuwe punte fer ons om 'n bitji o'er te gesels.’
‘Ja, en twé allerbelangrikste punte oek,’ sê Neef Hendrik. ‘Dis wonderlik, ek kon
my nooit ferenig met di gewone opfatting dat di Paradys in Asi'e geleg het ni.’
‘Wel, hiir is di eerste bewys fer di juishyd fan di geskrif,’ was myn opmerking.
‘Daar is tot nog toe gen plek op di aarde ontdek wat oek mar enigsins beantwoord
an di bybelse beskrywing fan di geaardhyd fan di land waar di paradys gelê het ni.
Nergens is so'n hoogland woaruit 4 rifire hulle oorsprong neem ni. Daarom het di
ferklaarders tot nou toe ni min rond gefal om di plek te soek ni. En hiir lê nou 'n
pragtige hoogland waaruit di 4 grote rifire ontspring; en in di ooste fan di hoogland
lê di wonderbare, frugbare flakte, 3000 fiirkante myle groot, wat onder andere di
ontdekkingsrysiger Stanley so pragtig beskrywe, dat 'n mens buitendiin by di lees
somar onwillekeurig terugdenk an di paradys. Hiir flak onder di sonnelyn ferhef sig
di Maanberge, 18 duisend foet hoog, met eenige sneeu bedek, en selfs di grote
mere an di foete, fan di berge is nog 3 tot 4 duisend foete bo di séopperflakte; en
an di hellinge fan di berge beskrywe Stanley plekke waar 'n eenige lente heers en
waar di aarde altoos in weelderig groene gewaad fersiir is, en di pisangs en plantaan
en andere frugte nou nog di heerlike frugte dra.’ (In Darkest Africa, II, bl. 294-298).
‘Mar party oue skrywers ferklaar dit mos dat dit ni 4 rifire is ni, mar 4 takke of arme
wat naderhand in makaar loop as een rifiir, en dit wys hulle dan in Armeni'e of oek
op ander plekke in Asi'e an,’ merk Neef Gideon op.
Mar hiirop was myn antwoord: ‘Elke mens kan siin dat di ferklaring mar gesoek
is uit kan ni anders ni. Hulle kon in Asi'e gen plek kry wat an di beskrywing
beantwoord ni, toen het hulle mar daar 'n lesing an gegé net flak di teeno'ergestelde
wat daar staan. Want in plaas fan dat daar sprake is fan 4 spruite of hoofde wat tot
een rifiir word, word daar juis gepraat fan een rifiir wat uit di hoogland fan Eden kom
om di tuin te bewater, en dat in di waterskyding of hoogland di bron is waaruit 4 rifire
hulle oorsprong neem, en dan word di 4 rifire beskrywe hoe hulle deur aparte lande
loop en di lande word oek beskrywe. En hiir is di twede bewys dat di beskrywing
juis is: di name en beskrywing fan di rifire en lande waar hulle deurloop is hiir in
Afrika fan toepassing en nergens anders op di wêreld ni.
Neem nou mar di bekendste fan di 4, di Nyl. Fereers noem di Abissini'ers nou
nog di rifiir “Gihon,” en di Kopte noem dit Kêon. Dan word uitdrukkelik fermeld dat
di rifiir deur di land Kus loop, waarin alle geleerde erken dat dit in Afrika lê, en wel
Abissini'e is. Alle geleerde fan enige betekenis, insonderhyd di oue skrywers, erken
dan oek dat Gihon di Nyl beteken. Daar kan hulle ni uitkom ni,’
‘Mar wat sê di oue skrywers dan daarfan?’ fraag Neef Hendrik seer tereg.
‘Wel, dis wonderlik hulle erken almal dat di Nyl di Gihon is wat Moses fan spreek.
En dis 'n ander bewys fer di waarhyd fan di foorstelling dat di paradys in di hart fan
Afrika gelê het. Di Egiptise oudhyd (wat di ander folke 'n duisend jaar fooruit is in
geskidenis-beskrywing) is eenparig op di punt. Di 70 fertalers fan di Oue Testament
in Griiks het dit oek so opgefat follens hulle fertaling fan Jer. 2:18. Di Arabire, wat
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na di Egiptenare di meeste handelsbetrekkings had met Afrika had dit oek so; Stanley
gé baing anhalings uit Arabise skrywers. Di oue Kerkfaders had oek almal di opini.’
‘Mar hoe kry di latere ferklaarders dit dan reg as hulle di Paradys in Asi'e plaas,
terwyl di Nyl tog syn oorsprong het in di hart fan Afrika?’ - fraag Neef Hendrik ferder.
‘Ja, dit was fer hulle mar 'n harde neut om te kraak. Hulle enigste uitflug was: di
onkunde fan di oue mense met di aardrykskunde. Hulle wil dan fertel dat di oue
mense so onkundig was om te glo, dat di Nyl syn oorsprong had in Asi'e, mar
onderaards onder di sé deurkom na Afrika en dan so weer terug, en al sulke
ongerymdhede.’
‘Né, mar dis tog te erg,’ - sê Neef Hendrik; ‘want di Bijbel sê mos dat Mozes
geleerd was in al di wyshyd fan di Egiptenare, en dit was mos 'n slim folk.’
‘Ja,’ - was myn antwoord, ‘en dis nog di sterkste bewys dat di Paradys in di
hoogland fan Afrika was: omdat al di ouste folke daarin o'ereenstem en hulle het
meer geweet fan di aardryks kunde as di Grike en Romyne, fan wi ons later di
wetenskap gekry het. Di Egiptenare was fer di andere folke ruim 'n duisend jare
fooruit in geskidenis-beskrywing, en follens hulle hi'eroglife, of beeldskrif, wat nou
eers ontsyfer word, en follens hulle afbeeldings, is hulle eenparige leer: dat hulle
en di ganse menselike geslag afkomstig is ni uit di noorde, uit Asi'e ni, mar uit di
suide, uit Afrika, en dat hiir di Paradys was, “di Heilige Land fan Khent.” Dit het 'n
geleerde onlangs angetoon en tot nog toe het nimand fer hom kon weerspreek ni.
(Adams, The Drama of Empire, en The House of the
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Hidden Places). En dat di oue Egiptenare goed geweet het waar di oorsprong fan
di Nyl was, ja met di ligging fan di Maanberge en di 3 Mére goed bekend was, terwyl
di wetenskap later heeltemal ferlore geraak het, dit toon Stanley duidelik an met di
oue kaarte en beskrywings. (In Darkest Africa, II, bl. 267-277). Hy toen ferder oek
aan (bl. 278-288). dat di Arabire wat na di Egiptenare di meeste be rekkings met
Afrika had, en na hulle selfs nog di oue Portugese, ni alleen di denkbeeld had ni,
mar oek nog tamelik goed di aardrykskunde fan Middel Afrika geken het. Mahomed
befoorbeeld, wat in elk gefal goed op di hoogte was fan di oue Arabise wetenskap,
sê reguit in di Koran: “Di Nyl het syn oorsprong uit di lushof fan di Paradys, en as
jy dit sou ondersoek as dit uitkom, sal jy di blare fan di Paradys daarin kry” Di
getuigenis is des te merkwêrdiger, omdat Mahomed en syn werk in Asi'e was en hy
liwers di Paradys in Mekka of Medina sou geplaas hê.’
Henni wat al di tyd stil en éwe andagtig syn pyp sit rook het, fal nou in: ‘Arri, mar
dan gese's daar di ou rol mos lekker. Wil julle glo, ek begin nou amper daaran te
glo. Mar as di Paradys in ons land lê, laat ons dan liwers so'entoe ry as om hiir so
lank te bly. Ek sal al te graag di plek wil siin.’
‘A ja, Henni, ons kan amper so maak,’ sê Neef Gideon half spottend, ‘mar dan
kan ons ni met di wa ry ni, dan moet ons met donkeys of kamele ry.’
‘Ja, ek het al lank so'n plan in myn gedagte, om 'n klompi flukse Afrikaners by
makaar te maak en 'n rys te maak, ni soos Stanley dwars deur Afrika ni, mar
o'erlangs, fan di Kaap tot an Kaïro,’ sê ek toen.
‘Dan gaan ek seker same,’ - sê Henni.
‘En ek oek,’ - foeg Neef Hendrik daarby.
‘Dan moet baas fer my oek meneem,’ - fal Klaas oek in, wat al di tyd andagtig sit
luister het.
‘Ja, mar dit sal ni so gou gaan ni. Ons sal eers fer ons goed m et klaar maak, en
'n maksim sal oek moet megaan. Ek denk 12 flukse kêrels is genoeg: 'n paar geharde
en erfare jagters, 'n goeie dokter, 'n bekwame landmeter, 'n geleerde wat o'er plante,
delf stoffe, ens. kan o'er 'eel, en dan Henni om te tolk en Klaas om spore te soek
waar dit nodig is,’ - was myn anmerkings, wat net in goeie aarde blyk te fal.
‘Henni, jong, mar jou woordeboek sal gou uit raak as jy onder al di nasiis kom,
tot di mensfreters inkluis, wat hulle oge op hulle groottone dra,’ foeg Neef Gideon
in.
‘Ag wat, Oom Gideon speul al weer; mar ek gaan al te seker same,’ sê Henni
beslis.
‘Mar gekhyd op 'n end; ons kan later daaro'er praat,’ - fal ek toen in; ‘daar is nog
2 belangrike punte in di stuk wat ek fandag fertaal het, waarop ek julle wil wys. Di
eerste is: dat onse liwe Here di mensdom foor di Sondefloed eers gewaarsku het
deur 'n o'erstrooming fan di Nyl, waardeur een-derde deel fan di mense ferdrink is,
word befestig deur di Boek fan Jasher (Boek des Oprechten, wat angehaal word in
Josua 10:13 en 2 Sam. 1:18 en 19, en wat later ontdek en fertaal is). Daar lees ons
(hoofstuk 2, vs. 3-6) omtrent diselfde wat hiir di rol sê, net baing uitfoeriger. En dis
heel natuurlik oek dat di Here eers di mens gewaarsku het. - En di andere punt is,
dat di grote piramide fan Egipte al foor di Sondefloed gebou is om di wetenskap fan
di dage (wat feul ferder was as ons denk) te bewaar, daarin kom ferskye geleerde
ondersoekers, soos Piazzi Smyth en andere o'ereen.’
‘Ja, mar nou gaan ek slaap, mar Meneer du Toit moet morre fluks fertaal; ek wil
morre aand graag weer hoor wat daar di ou rol ferder fertel,’ - was Henni syn slotrede.
En weldra was dit oek doodstil by di wa, almal in dipe rus.

II. Hoe di ryk fan Skeba gestig is.
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Klaas fan 'n Mamba-slang gebyt, deur Umsalomi gesond gedokter met
Slanggif. - Gesprek by di Aandfuur. - Onldekkings in di eerste Grafkelder.
- Di Rol fertel fan di Sondefloed. - Hoe swaar en benoud Mens en Diir dit
had in di Ark. - Di Afstammelinge fan Gam kom terug na Afrika. - Di Fel
klere fan Adam en wat daarfan geworde het. - Gam syn Seun Kus stig di
Ryk fan Etiopi'e. - Syn Seun Hafila trek o'er di Sambesi na di Goudland.
- En syn Seun Skeba slig di Ryk hiir. - Bespreking fan di Hoofpunte, met
ferdere Bewyse. - 'n Donderstorm maak 'n End an di Gesprek.
DI follende dag oggend gaan ons weer elkeen syn gang en an syn werk. Myn fertaling
gaan nou al heel wat gouer. Ek het nou ni meer te sukkel met party fan di oue letters
ni, en diselfde woorde kom gedurig terug, so lat ek di ni hoef op te soek ni. Ek forder
dan oek net fluks, want ek kon di hele dag mooi stil deur werk.
Teen di aand, 'n ruk foor son-onder, kom eers Henni en Umsalomi met hulle pale,
en Henni gaan, na enige pratjiis, ons aandkos klaar maak, terwyl Umsalomi di pale
gaan inplant. Ek was nog druk besig met fertaal, om by 'n goeie rusplek te kom.
Daar hoor ek meteen 'n gedoente en Henni roep na my. Klaas was angehardloop
gekom; 'n mamba slang had hom an di hand gebyt terwyl hy gras sny. Hy kon amper
ni meer siin of praat ni, di arme klyn jong. Syn hand was al opgeswel en 'n mens
kon siin hoe di gif met 'n rooie streep an syn arm optrek; dit was al bokant di elleboog.
Wetende hoe freselik fergiftig di mamba-slang is, was syn dood so goed as seker,
en net gou oek mar. Gelukkig fal dit my dadelik in dat di Kafferdokters di gif fan di
mamba-slang self prepareer fer medisyne, en dat dit 'n onfylbare middel is teen di
byt fan enige giftige diir. Ek roep dadelik na Umsalomi, en Henni fra hom of hy ni di
medisyne het ni. Hy sê ja, en haal dit dadelik uit syn knapsakki uit.
Hy sny toe eers 'n kruisi net op di bytplek en smeer 'n bitji fan di geprepareerde
slanggif daarin, en gé toen fer Klaas 'n bitji fan di gif in oek, wat hy
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skaars nog met 'n bitji water kon sluk. En dit was wonderlik om te siin hoe gou dit
werk. Di slang syn gif werk finnig, mar nog finniger werk di medisyne. Uitwendig
trek dit di gif uit, sodat daar 'n taaie, géle fog uit di plek loop waar hy dit ingesmeer
het, en net soos di rooi streep an syn arm opgetrek het, so trek dit nou weer
lanksamerhand terug. En dit het oek ni lank geduur ni, of hy kon weer goed siin en
praat oek. Ons fra toen fer Umsalomi of ons fer hom 'n bitji brand-wyn moet gé, mar
hy sê: né, di medisyne moet eers syn werk doen, dan kan ons fer hom daarna 'n
sopi gé tot fersterking. Mar nou moet ons fer hom mar stil laat bly fer 'n goeie ruk.
Op ons fraag ferseker hy ons dat daar gen gefaar meer is ni; mar had hy di medisyne
ni toegepas ni, dat hy dan al sou dood gewees hê.
Ons stuur toen fer Umsalomi om di osse te haal, want ons moes hulle saans an
di wa fas maak, om at di leeus snags rondom brul. Ek gaan toen weer an myn
fertaling, om 'n goeie stopplek te kry, en Henni kyk meteen na Klaas terwyl hy ons
kos gaar maak. Ek was nog besig toen ek Neef Gideon en Neef Hendrik met Henni
hoor praat. En by di eerste rusplek stop ek toen en gaan na hulle toe. Klaas was
toen oek al so beter, dat hy weer by di fuur sit fertel hoe di slang fer hom gebyt het.
Ons stuur toen fer Henni om fer Umsalomi te gaan help di osse soek en breng,
en kort daarna kom hulle gelukkig oek met al di osse an. Henni fertel toen er ons
hoe erg fergiftig di mamba-slange is Hy noem gefalle op dat so 'n mamba in 'n boom
sit, in di bosfeld, en as daar 'n trop beeste onder deur loop, dat hy een fer een wat
ferby kom pik, en hoe di eerste bees net 'n klyne entji loop en dan dood neerfal; di
twede 'n entji ferder; en so fort tot 7 agter makaar, terwyl andere slange mar een of
twe fergiftige byte gé, dan is hulle gif uit, of so flou dat dit gen kw ad meer doen ni.
Umsalomi befestig dit oek met andere foorbeelde. Mar hoe hulle di slang in di hande
kry om syn gif uit te haal - want hy is 'n freselik goue slang, hy fliig soos 'n pyl deur
di bome, - en hoe hulle dit prepareer, kon ons mar ni uit hom kry ni; dit lyk of di
kafferdokters dit gehym hou. En dit het baing moeite en beloning gekos om 'n bitji
fan di geprepareerde gif fan hom te kry.
In di tussentyd was ons aandéte en té al klaar, en gaan ons eet, terwyl di gesprek
mar nog loop o'er di slangbyt en slanggif. Ek fertel hulle toen hoe ek in di
Mapog-oorlog in Transfaal gesiin het, feral in di Heidelbergse lager, dat di boere di
geprepareerde gif inwendig en uitwendig gebruik fer siikte en wonde, en hoe gou
dit help; en dat ek altoos so'n flessi gif by my gehad het, (wat ek nog by Abel Erasmus
gekry het an Lydenburg), as ek op skoolinspeksi uitgaan; en hoe ek eenkeer 'n pêrd
fan my, wat al di fuur gehad het fan pergeer, en ni meer wou freet of suip ni, met di
gif net gou gesond gemaak het, ens.
Na di ete steek ons nou weer ons pyp op en gaan sit gesels. Di twe frinde had di
dag di eerste kamer met di opgaande gang noukeurig ondersoek, mar niks bisonders
ontdek ni. Hulle het op di floer en langs di mure gestamp en geklop, mar kon gen
hollighyd bespeur, waar iits kon ferborge wees ni. Net een fan di 3 mummiis had
nog 'n goue halsband om haar nek, wat di mense wat in froegere eeue di grafkelders
ope gemaak het, en denkelik beroof het, ni moet gesiin hê ni. Mar di tekeninge op
di mure is belangrik. Neef Hendrik het 'n ant kening daarfan gemaak, terwyl Neef
Gideon 'n ruwe aftekening fan 'n paar gemaak het om te bewaar. Mar hulle was
alby nog ni klaar gekom daarmé ni. By ons eerste deurgang het ons reeds 'n korte
skets gegé fan di tekeninge in di kamer, en later kom ons daarop terug.
Toen hulle klaar had met fertel was dit myn beurt om foor te lees wat ek di dag
fertaal het. Mar foor ek dit hiir laat folg moet ek eers nog medeel, dat di donderweer
al di forige dag ge lryg het, en di agtermiddag donker opgekom het, en nou al nader
hom, sodat ons reeds di dreunings kon hoor en duidelik kon siin dat di weer di nag
sou o'erkom. Hiir folg nou wat ek di dag fertaal het: -
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En di skip drywe op di angesig fan di waters en dit word heen en weer geslinger op
di waters. En daar kom 'n sterke wind op, wat di waters beroer en di skip slinger,
sodat alle léwende wesens wat daarin was o'er makaar fal. En daar was 'n grote
angs onder alle léwende wesens wat in di skip was; want dit was of di skip wou
breek. En di leeus di brul, en di osse di bulk, en di wolwe huil, en alle léwende
wesens wat in di skip was skreeu elkeen op syn maniir, sodat dit 'n freeselike
geskreeu was. En Noag en sy frou en kinders huil oek en was beangs dat hulle di
poorte fan di dooderyk nader. En Noag bid ernstig tot Jawê [di Here], en Jawê hoor
fer hom en denk an hom. En di fensters fan di hemele word gesluit, en di fontyne
fan di af rond ferswelg weer di waters, en di orige waters werd deur di winde en di
so opgedroog. En 'n ster ke suidewind waai di skip fêr weg fan di plek waar di mense
eers gewoon en al di sonde gedoen het, en di skip rus op di berg Al Jûdi [Ararat].
En toen Noag en syn seuns uit di skip kom, was hulle in 'n heeltemal freemde land.
En Noag offer 'n offerande en bid en fraag fer Jawĕ, of hy daar moet bly woon of
weer terruggaan na di land waar hulle eers gewoon hot. Mar Jawê sô, hulle moet
daar bly woon, en so doen Noag en syn seuns, en hulle was daar foorspoedig en
frugbaar en fermenigfuldig.
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En dis di name fan Noag syn seuns: Jafet, Gam en Sem. En hulle had weer kinders,
want hulle het frouens gen em foor di o'erstroming. Jafet had 7 seuns, en Sem had
5 seuns uit wi Abraham en di Hebreën afgestam het.
Mar Gam had eers mar 4 seuns: Kus, Mitsra'im, Put en Kanaän.
En di seuns fan Kus was Seba, Hafila, Sapta, Raäma en Satega.
En di seuns fan Raäma was Skeba en Dedan.
En di seuns fan Mitsra'im was Lud, Anom, en Patros, Gaslôt en Kaftor.
En di seuns fan Put Gebal, Hadan, Bena en Adan.
En di seuns fan Kanaän was Sidon, Het, Amori, Gergasi, Hifi, Arké, Seni, Arodi,
Simodi, en Gamoti.
En Noag plant 'n tuin en 'n wi gerd en di eerste maal wat hy fan di druiwesop drink
word hy dronk. En Kanaän siin dit di eerste en hy bespot syn oupa, en hy roep syn
fader Gam en hy lag o'ek o'er syn fader. Mar toen Jafet en Sem dit hoor het hulle
fer hulle fader in di tent toegedek. Daarom het Noag toen hy ontwaak uit syn
dronkenskap fer Jafet en Sem gesegen en fer Kanaän, di seun fan Gam ferfloek.
En na di ferfloeking en bestraffing het Gam met syn kinders, omtrent 730 man,
toen weg getrek fan Noag af, na di suide, waar di mense eers gewoon het onder
an di rifiir Gihon [di Nyl]. Mar Kanaän en syn kinders het langes di [Middellandse]
Sé gaan woon. En Put met syn seuns gaan langs di Skelfsé woon. En Mitsra'im en
syn seuns bly by Gam hulle fader, en na hom is di land Mitsra'im [Egipte] genoem.
En Kus, di seun fan Gam, di seun fan Noag, neem 'n frou op syn oue dag en sy
baar fer hom 'n seun, en hy noem syn naam Nimrod, want in di tyd begin di mense
weer te rebelleer teen Elohim [God]. En syn fader was baing gek na hom. En di
fel-klere wat God fer Adam en syn frou gemaak het, toen hulle uit di Paradys ferdrywe
is, was an Kus gegé. Want na di dood fan Adam is di klere gegé an Enog, di seun
fan Jered, en toen Enog opgeneem is na God het hy dit an syn seun Metusela gegé,
en na syn dood het Noag dit geneem en in di skip bewaar. En by syn weggaan het
Gam dit gesteel fan Noag en dit weggesteek. En Gam het dit an syn ouste seun
Kus gegé, stilletjiis; en Kus het dit oek lank weggesteek fer syn broers en seuns.
Mar om hy fer Nimrod so liif had gé hy di klere an hom, en toen hy 20 jaar oud was
trek hy dit an. En hy word sterk en God gé fer hom krag, en hy was 'n geweldige
jagter, en dood di wilde dire en hy bou altare en offer di dire fer Jawê [di Here]. En
Nimrod was 40 jare oud toen daar 'n oorlog was tussen di kin lers fan Gam en fan
Jafet, en Nimrod o'erwin di kinders fan Jafet en hy was di heerser o'er di land en
bou di stad Sinear, en hy wyk af fan Jawê en diin afgode, en bou 'n toren en dit was
kwaad in di oge fan Jawê [di Here] en Hy ferwar daar hulle tale, en daardeur werd
hulle werk ferydel, en ferstrooi di mense o'er di aa de.
Mar Kus en syn seuns gaan terug op met di rifiir Gihon [di Nyl] na di land waar
di mense foor di o'erstroming gewoon het. En syn seuns Hafila en Raáma met hulle
kinde s trek nog ferder suid o'er di rifiir Pison [di Sambesi], waar di goudland is,
wat na Hafila genoem werd. En Raama syn seuns was Skeba en Dedan, en Skeba
was di stigter fan hiir di koninkryk, wat na hom genoem werd, en hy was di eerste
ko ing fan di ryk. Mar hy had net 5 dogters en gen seun ni, en daarom het hy dit tot
'n wet gestel, dat o'er di ryk altyd koninginne moet regeer, eers syn oudste dogter,
en so altoos di oudste dogter in opfolging.
En di koninkryk fan Skeba was ryk an goud en edelgesteentes en ifoor, en di
aarde was frugbaar om alle soorte frugte en groentes op te bieng, en di folk word
groot en sterk, en hulle grawe goud en drywe handel, en hulle had goudsmits om
di goud te bewerk. Mar hulle het eenfoudig gelewe in strooihuise.
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'n Predikant het nooit 'n andagigter gehoor as ek had met di voorlees ni, tot Klaas
inkluis, wat nou weer heeltemal beter was.
‘Hiir het ons nou hoe hiir-di ryk gestig is deur 'n agterklynseun fan Gam. Dis
ferwonderlik dat dit ni froeger opgemerk is hoe di name fan di geslagsregister in
Genesis 10 o'ereenkom met di name wat Mozes Genesis 2 noem fan di woonplek
fan di eerste mense ni. Dis tog alg meen erkend, dat Gam in Afrika kom woon het.
En kyk nou, di name fan syn seuns is almal hiir in Afrika: en dis bekend dat di
stamfaders in di oue tyd di lande waar hulle gaan woon het na hulle name genoem
het. En let nou op,
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Mitsra'im was Gam syn twede seun en na hom is di naam fan Egipte in Hebreeus
en andere oue tale nog Mitsra'im. Kus was di oudste seun, fan Noag en dit was di
oue naam fan wat later genoem werd Etiopi'e, wat ten suide fan Egipte lê, mar
nimand kan bepaal hoefer dit suidelik uitgestrek het ni. Put was Gam syn derde
seun, en di het langs di Rode Sé of Skelfsé gaan woon, waar dit oek na hom genoem
is. Kanaän, Gam syn viirde seun, is langs di kus fan di Middellandse sé gaan woon
en uit hom is di Fenisi'ers (Sidon was syn oudste seun) afkomstig. En follens di ge
lenkrol is Nimrod, Kus syn jongste seun terug gekeer na Asi'e, en het daar di ouste
ryk fan Bab l gestig.
Mar di opmerkelikste is, dat juis di oudste seun fan Gam Kus di fêrste suidelik
getrek het, en dat di naam fan syn seun Hafila juis o'ereenkom met di naam wat
ons in Genesis 2 genoem word as di goudland waarlangs di Sambesi (Pison) loop,
en dat di naam fan syn klynseun Skeba juis o'ereenkom met di oue goudland waar
Salomo syn goud gehaal het.’
Ek kon ni help om dadelik na di lees di gedagte uit te spreek, waarfan ek di hele
dag onder di fertaal fol was ni. Neef Gideon stem hiirmé in, en merk daarby op, dat
di skrywer dus oek s er gepas fer syn doel net di afstammelinge fan Gam folg, as
di ouste bewoners fan Afrika na di sondefloed, en as di stigters fan di ryk fan Skeba,
wat hy ferder wil beskrywe.
‘En tog werp hy belangrike lig oek op di bybelse geskidenis soos ons dit in Genesis
ferhaal is. Kyk, ek het froeger nooit so daaro'er gedenk, dat Noag en syn famili en
di dire dit so swaar gehad het in di ark ni, mar non by nadenk kan ek dit goed
ferstaan; want kyk, in Genesis staan mos oek fan di wind wat God o'er di aarde laat
waai en hoe di waters heen en weer gestroom het. Dit moet mar net onstuimig
gewees hê op di grote waters, nog groter en onstuimiger as di sê nou.’ - Dit merk
Neef Hendrik an.
‘Ja, en dat di ark sofêr noord gedrywe het is heel natuurlik follens di ferhaal dat
di eerste mense in Middel-Afrika onder di sonlyn gewoon het, want dan waai di
lugstroom fandaar na di noorde,’ was myn anmerking, waarby ek nog foeg: ‘en di
nood fan Noag en fan alle mense en dire in di ark word netso beskrywe in di “boek
des rechtvaardigen,” of boek fan Jasher, wat angehaal word in Josua 10:13; en di
geskidenis fan di fel-klére fan Adam word oek netso in di boek beskrywe.’
‘Mar watter berg sou hiir bedoel worde waarop di ark gerus het; dit word hiir ni
Ararat genoem ni, mar Al Judi?’ fraag Neef Gideon.
Myn antwoord was: ‘dit bedoel mar diselfde bergketen; in di Koran noem Mahomet
oek diselfde naam en nou nog word di berg by Armeni'e met di naam genoem.’
‘Dis opmerkelik,’ sê Neef Hendrik, wat intussen Genesis 10 opgeslaan het, dat
di kinders fan Put, wat in di Bybel ni genoem word ni, hiir in di rol fermeld word; di
stamlys fan Gam syn afstammelinge word hiir dus follediger gegé.’
‘Mar wat sou fan di pak fel klere geworde hê?’ - fal Henni in.
‘Ag, Henni, hoe kan jy tog so dom fra? Wat het dit nou met di saak te doen?’ foeg Neef Gideon hom toe.
‘Mar dan is dit daarom al regtig baing lank, dat di land hiir bewoon is, en dat di
oue mense hiir gewerk het,’ sê Henni toen; ‘né, ek begin nou oek al 'n bijti an di oue
rol te glo.’
Molik sou ons nog ferder sit praat hê. Mar di donderweer begin nou al o'er te kom
en di eerste druppels begin te fal. So moes ons mar gaan slaap; Neef Gideon en
ek in di wa; Neef Hendrik en Hen ni in di tent, en Klaas oek daarby, en Umsalomi
onder di wa. En di weer was di nag net erg, harde donder en ordentlik reen.

III. Di koninginne fan Egipte en Skeba.
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Koningin Hatasu in Egipte. - Stuur di eerste Floot na Skeba toe. - 700
Jaar foor Salomo. - Sluit 'n Handels-o'ereenkoms. - Ferdere Gemeenskap
o'er Land en Sè. - Kry fanhiir diselfde Artikels soos Salomo later. - Laat
dit beskrywe en afbeel in 'n Tempel. - Wat o'ereenkom met di Beskrywing
en Afbeeldings wat ons hiir kry. - Ontdekkings in di Grafkelders. - Ons
Osse gesteek fan di Tsetse-fliig.
DI follende dag oggend was dit pragtige mooi weer; dit had heerlik gereen di nag;
alles siin daar lewendig en frolik uit; Klaas was heeltemal gesond; en toen di son
pragtig uitkom gaan elkeen weer an syn werk. Feral di 3 wat ons strooihuis moes
klaar maak word opgedruk om gou te maak nou di reentyd begin.
Myn fertaal-werk word nou oek al makliker en belangriker, en ek merk dat wat ek
di dag fertaal o'ereenkom met di afbeeldings in diee rste kamer of grafkelder onder
di berg. Ek fertaal toen flytig en onafgebroke deur tot di follende rusplek, en sowat
4 uur gaan ek met di fertaling wat ek gemaak het self na di kamer toe, om dit daar
te lees met di 2 frinde same en te fergelyk met di afbeeldings an di mure.
Toen ek in di eerste kamer kom was di 2 frinde al daaruit. Ek gaan toen na di
twede kamer om fer hulle te soek, mar kry hulle daar oek ni. Toen was ek in twyfel
of ek ferder met di opgaande gang na di derde kamer sou gaan, of met di sygange
eers in di 2 sykamers, wat uit di twede kamer uitgaan, sal gaan kyk. Ek kry hulle
dan oek in een fan di sykamers, waar hulle enige belangrike dinge ontdek het, wat
ons befestig in di mening dat di sykamers di grafkelders was fan di priisters en
priisteresse, en dat dit meteen as 'n soort fan dodekerk gebruik is om lykdiinste te
hou. Mar daaro'er later meer.
Ek neem hulle twe toen terug na di eerste kamer, en lees hulle daar foor wat ek
di dag fertaal het, en toen
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kry ons di héle geskidenis daar in beelde afgeteken langs di mure. Ek het bowediin
di beskrywing wat Professor Rawlinson gé fan di geskidenis oek megeneem, in
Ancient Egypt (bl. 178-186), een fan di bo ke, wat ek an Bulawayo gekoop het. Ter
wille fan di samehang gé ons eers di hele geskidenis soos ons dit fertaal het en
daarna 'n samefatting fan ons bespreking, hoewel ons dit punt fer punt gelees en
dan di afbeeldings nagegaan en bespreek het.
***
En Mitsra'im syn seun Ames word koning na syn dood. En di bewoners fan
Mitsra'im [Egipte] was naby di sé en had 'n frugbare land, wat jaarliks o'erstroom
word fan di rifiir Gihon [di Nyl], en het in omgang gebly met di kinders fan Jafet en
Sem, en het daar 'n grote ryk gestig en grote huise en stede en grafte [Piramides?]
gebou, follens di gedenkteken wat hulle daar gebou het foor di o'erstroming.
En omtr nt 2,300 jare na di skepping fan di mens, en omtrent 650 jare na di grote
o'erstroming, en omtrent 700 jare foor Salomo di tempel gebou het, het daar 'n
geweldige koning in Mitsraim [Egipte] geregeer, wat 'n dappere krygsman was en
al di lande rondom ferower het. Syn naam was Totmes, en syn hoofstad Tébe. Eers
had hy net 'n dogter, Hatasu, mar toen hy al oud was is hy weer getrou, en het syn
frou 2 seuns gekry, een wat hom moes opfolg as Totmes di twede.
Mar Totmes was al oud, en syn dogter Hatasu was 'n slimme en dappere frou,
nes haar fader. So het sy in syn laaste jare same met hom geregeer en hy het an
haar di troon-titel gegé fan Ra-ma-ka, en het fer haar genoem di ‘Koningin fan di
Suide en fan di Noorde.’
Toen Totmes dood was folg syn seun fer hom op, vollens gebruik fan di land,
onder di naam fan Totmes-nefer-shou. Mar hy was mar jonk en swak fan ferstand
en sag fan aard, en Hatasu was ouer en slimmer. In naam trou sy toen met haar
halwe broer en regeer di land.
Sy het baing grote geboue laat maak, en het stukke angebou an di tempel fan
Ammon by Karnak, en het oek di tempel gebou by Menet Abou, naby Tébe.
Di gesamelike regering fan Hatasu en haar broer het mar kort geduur. Sy wou
heeltemal alleen regeer en het in 'n sameswering haar broer laat fermoor, terwyl hy
nog jonk was.
Sy het toen geregeer as Koningin fan Mitsra'im [Egipte], en het sig self genoem:
‘di lewende Horus, fol fan goddelike gawe, di beheerseres fan di krone, ryk in jare,
di goue Horus, godin fan di krone, Koningin fan Onder en Bo Mitsra'im [Egipte],
dogter en frou fan di Son, frou fan Ammon [een fan hulle go 'e], wat eeuig lewe, wat
woon in syn hart.’ Dan wou sy oek 'n man wees en het mansklére gedra en 'n false
baard. Haar naam het sy angeful tot Hatasu-Khnum-Ammon, waardeur sy sig
fereenselwig het met 2 fan hulle fernaamste gode. Later het sy fer haar Koning
genoem en di titels angeneem fan: ‘Seun fan di son,’ ‘di goeie god,’ ‘heer fan di 2
lande,’ di ‘beminde fan Ammon, di beskermer fan di Konings.’
Mar sy was ni tefrede met di folle heerskappy in Onder en Bo Mitsra'im ni, mar
sy wou haar handel uitbry en feral gemeenskap open o'er sé en o'er land met di
land fan Punt, Ta-neter, di Heilige Land, di ferblyf fan Ator, in di suide, waar di seuns
fan Kus di ryk fan Skeba gestig het. Daarom het sy an di Skelfsé 12 skippe laat bou,
wat met roeie en syle gedrywe worde, en het op elke skip 70 man geset, erfare
sémanne, en een fan di seuns fan Kanaän [fan Tirus?] fer opperskipper op elke
skip. Op elke skip was 30 roeiers, 10 werk met di syle, en di ander was gewapende
soldate, as hulle mog angefal worde. En o'er al di skepe same het sy een gesant
geset, met persente fer di stamme waar hulle kom.
Di skippe het sy toen uitgestuur fan di Skelfsé, met di order dat hulle ni mag terug
kom ni, foor hulle an di land fan Punt was ni. Met 'n gunstige wind beryk hulle yndelik
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di hawe fan Ofir [Sofala?], waar hulle di skippe laat met enige manne, terwyl hulle
di rys maak na Skeba met kamele, wat hulle megebreng het met di skippe.
Hulle breng toen di persente an di Koningin, wat in di tyd o'er Skeba geregeer
het, en sy ontfang hulle regte frindelik. Sy was getroud met Parihu, mar follens di
gebruik fan di land het sy geregeer. Di geselskap fan Mitsra'im [Egipte] het enige
tyd, daar gebly, en di gesant fan Hatasu het 'n o'ereenkoms gemaak, waarby di
Koningin fan Skeba di oppergesag fan Hatasu en fan di konings fan Mits-
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ra'im [Egipte] erken, terwyl di frede en fryhyd fan di land fan Punt en fan di
Koninginne fan Skeba erken word. Mar di akkoord was: dat di Konings fan Mitsra'im
[Egipte] altyd di Koninginne fan Skeba moet anstel, soos 'n Koningin stérwe.
In di tyd wat hulle daar bly het di Mitsra'imite [Egiptenare] baing gom uit di
almuggimbome [Mopani-bome?] getap, wat hulle gebruik om as wirook te brande
by hulle offerandes. En 31 fan di jonge bome het hulle uitgehaal met wortels en al
en megeneem na di skippe toe, om dit in Mitsra'im [Egipte] te gaan plant. Baing
ander goed het hulle oek gehandel in di land en na di skippe gebring om mé te
neem, fernamerlik goud, silwer, ifoor [Olifantstande], ebbenhout, ape, bobejane,
honde, slawe en felle fan tiirs en leeus.
Mar Koningin Hatasu had order gegé, by di terugkoms moes 'n gedeelte fan di
manne met di kaméle o'er land terug kom. En so doen hulle. En di Koningin fan
Skeba gaan self same, sy en twe fan haar raadsmanne, en 'n party fan haar folk,
met di party wat o'er land terug gaan na Mitsra'im [Egipte] toe, terwijl di ander terug
gaan na di skippe toe, en met di skippe terug kom.
Hulle terugkoms was 'n grote feesdag. Di héle stad Tébe het uitgetrek om hulle
te ferwelkom. Di artikels wat hulle megebreng het werd fertoon, di welrikende bosse,
di makke dire; 'n makgemaakte tiir met syn oppaster; 'n trop Tamaku dans 'n
krygsdans. Di Koningin fan Skeba met haar raadsmanne word foorgestel an Koningin
Hatasu, same met 'n klomp jagters fan Khent-hen-nefer, en biid haar di persente
an wat hulle megebreng het, terwyl sy op haar troon sit.
Daarop werd 'n grote offerande gebreng an Ator, di ‘Koningin fan Punt’ en
‘Meesteres fan di Hemel.’
Om di herinnering an di tog te bewaar het Koningin Hatasu 'n nuwe tempel laat
bou fer Ammon, an Tel-el-Bahiri, naby Tébe, en op di mure daarfan het sy di hele
tog laat afskilder, waar dit tot fan dag toe nog staan.
Nadat sy 'n tyd daar gekuier het is di Koningin fan Skeba terug gegaan na haar
land toe. Mar di Konings fan Mitsra'im [Egipte] het alle 3 jare 'n handelstog na di
land fan Punt gestuur o'er sé, en tussenin o'er land. Eu soos 'n Koningin fan Skeba
sterf het di Konings fan Mitsra'im [Egipte] 'n opfolge gestuur om o'er di land te
regeer, mees uit di Koninklike famili. Mar so'n Koningin werd eers onfrugbaar
gemaak, dat sy gen kinders moes hê wat altemit di ryk kon affallig maak ni. En so
is di handel en gemeenskap tussen di 2 lande angehou tot fandag toe.
***
Soos ons gesê het kry ons punt fer punt di héle geskidenis hiir afgebeel op di
mure. Hiir is al fereers di portret fan Koningin Hatasu wat folkome o'ereenkom met
di wat in Egipte afgeteken is en wat Rawlinson gé, same met di portret fan haar
broer.

S.J. du Toit, Di koningin fan Skeba of Salomo syn oue goudfelde in Sambesia

KONINGIN HATASU.

TOTMES II.

Nou hoef 'n mens ni juis 'n Lavater te wees in gelaatskunde ni, om te siin dat
Koningin Hatasu 'n slimme frou was met 'n kragtige gees, terwyl haar
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broer meer as half onnosel lyk en niks beteken ni. Duidelik kan 'n mens oek siin di
false baard waarmé sy afgebeel is.
‘Di Egiptenare het dus 700 jare foor Salomo al o'er sé en o'er land
handelsgemeenskap gehad met di land hiir’ - was myn opmerking.
‘Ja, en nou blyk dit dat hulle oek hulle skippe gebou en hiirnatoe gestuur het onder
lyding fan di Fenisi'ers, wat di oudste sé-fareude folk fan di wêreld was. En dis
natuurlik dat di Fenisi'ers en Egipte nou an makaar ferbinde was, want alby folke
stam af fan Gam en had dus fereers o'ereenkoms in taal, sedes en gewoontes en
godsdiins’ - merk Neef Gideon op
‘Dis daarom wonderlik,’ sê Neef Hendrik, ‘dat di oue mense so kort na di
sondefloed al so fêr ferspry het o'er di aarde, en so fêr handel gedrywe het.’
‘Né, dis ni so erg wonderlik ni, want kyk di afstammelinge fan Kus, wat di eerste
tot hiir deurgetrek en di ryk hiir gestig het was rondtrekkende féboere, wat in tente
en strooihuise gewoon, en ni huise en stede fan stene en klippe gebou het ni. Di
beskrywing sê mos, hulle het in strooihuise hiir oek nog gewoon, en kyk daar op di
afbeeldings kan jy dit nog siin. Dit lyk selfs of party hulle huise fan takke en strooi
in di bome gemaak het, molik tot befyliging teen di ongediirtes. En so staan dit oek
afgebeel in di tempel wat Koningin Hatasu laat bou het ter herinnering an di eerste
tog, waarfan ons net nou gelees het. So'n swerwende herdersfolk trek dus gemaklik
dag fer dag ferder, fan di een land na di ander. Kyk hoe maklik ons foortrekkers al
di land deurgetrek het, en hulle had nog wa'ens, mar di oue folke het in p'aas fan
wa'ens kaméle gebruik om hulle goed te dra- soos ons daar afgebeel siin - sodat
hulle ni nodig had eens om paje te soek of te maak ni.’ - Dit was myn opmerking.

DI KONINGIN FAN SKEBA.
700 JARE FOOR SALOMO.
(Soos afgebeel in Hatasu haar Tempel in Egiptr).

‘Mar sou dit nou di Koningin fan di land gewees hê, wat daar afgebeel staan, en
wat o'ereenkom met di portret fan haar wat Rawlinson gé as afgebeel in Koningin
Hatasu haar tempel in Egipte? Dis mos 'n ware boesmanmyd! Kyk haar snaakse
agterlyf, en kyk di uitstekende knoppe onder di oge en di hol ingefalle wange.’ Dit
was di juiste opmerking fan Neef Hendrik.
‘A ja, di Boesmans is mos afstammeling fan Gam en di oudste inwoners fan Afrika.
Di Kaffers is mar wynige eeue gelede hiir ingekom, en is Isma'elite of of Arabire fan
afkoms, en dus afstammelinge fan Sem, soos hulle postuur en taal en gewoo tes
antoon. En nou moet jy fer ers jou foorstel, soos di geskrif en di afbeeldings oek
toon, dat di oorspronkelike befolking fan di ryk 'n heel eenfoudige lewe gely het, en
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an di ander kant dat di Boesmans ni altyd so'n diip gesonke nasi was soos hulle
nou is ni. Dr. Bleek het angetoon, uit di menigfuldige forme fan hulle taal, dat hulle
froeger 'n tamelik outwikkelde folk moes gewees hê, en di oue aftekenings fan hulle
wat nog oral op di klippe te siin is befestig dit.’ - merk ek hiirop an.
‘Ja, mar hoe het hulle dan di uitgebryde mynwerke, en di geboue by Simbabwe
en hiir di grafkelders gemaak?’ - fraag Neef Hendrik.
‘Wel, di het hulle blijkbaar eers later gemaak, onder bestuur fan di Egiptenar en
Fenesi'ers, soos di hoofstuk wat ons nou fertaal en gelees het andui, en soos blyk
uit di geba'semde lyke,’ - was myn opheldering.
‘Né, wat ek di meeste bewonder is di skeepsfaart fan di oue mense. Dat hulle so
fêr al gekom het met hulle skippe. Mar as 'n mens so'n skip beskou, en di
eenfoudigheid fan di afbeelding fergelyk met di eenfoudighyd waarmé hulle andere
dinge afbe l, dan blyk dit dat hulle skippe heeltemal doelmatig gebou was (di
afbeelding fertoon mar 'n deel fan di skip), en dat hulle met 30 roeiers en di
kunsmatige inrigting fan syle 'n grote mag moet gehad hê om di betrekkelik klyne
skippi te beweeg en te bestuur teen winde en storme. En kyk hoe kunstmatig is di
stuur ingerig, sodat di stuurman 'n grote krag het om di skip te stuur,’ - merk Neef
Gideon op.
‘Ja, en hiirby moet ons bedenk,’ neem ek dit weer op, ‘dat hulle tyd geneem het
fer so'n sétog. Heródotus ferhaal befoorbeeld hoe Farao Nego, omtrent 350 jare na
di tog fan Koningin Hatasu, en omtrent 350 jare foor di tog fan Salomo syn skippe,
dus net in di helfte tussen di twe historise sétogte wat ons bewaard is, 'n sétog laat
maak het rondom Afrika; sodat hulle by di Rode Sé uitgesyl en by di Middelandse
Sé weer ingekom het, wat oek omtrent 3 jare geneem het. Mar hy ferhaal daarby
dat hulle elke winter in 'n geskikte hawe o'erwinter het, wanneer 'n deel fan di
skeepsfolk an di kus plant en saai, om farse groente en koorn te kry, en meteen
handel drywe met di binnelandse stamme. Di one mense het dus hulle tyd gene
meen ferstand gebrnik. Dit was toen ni alles so gejaag soos nou ni.’
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Een fan di 12 Skippe wat Koningin Hatasu na Ofir gestuur het 700 jaar foor Salomo, soos
afgebeel in haar Gedenktempel in Egipte.

‘Ja, dis nou mooi,’ merk Neef Hendrik op, ‘in Egipte het hulle nog di beskrywings
en di afbeel lings fan di tog, en hiir kry ons nou oek di beskrywings en afbeeldings
wat daarmé o'ereenkom, en wederkerig makkaar anful en befestig.’
‘En dis opmerkelik,’ foeg ek daarby, ‘dat di produkte wat hiir en in Egipte afgebeel
is, wat uit hiirdi land gebreng worde na Egipte toe, persiis diselfde is as wat Salomo
syn skippe 700 jare later fanhiir gebreng het.’
Daarop merk Neef Gide n nog an: ‘En wat fer my altyd 'n raaisel was onder di
produkte was di “almuggimhout.” Mar dit word my nou hiir in di beskrywing dui lelik:
dit was 'n boom waaruit hulle 'n soort gom getap het wat hulle gebruik fer wirook
om te brande by hulle offerande. En heel waarskyn lik is dit di mopani of wilde
terpentynboom, wat so folgom is, wat so mooi brand en so'n bisondere, ni
onangenaam reuk het. En kyk hoe baing moeite het hulle gedoen om di jonge bome
met wortel en al na di skippe te ferfoer op di kaméle, en dan juis 32 in getal, dis 'n
bewys watter waarde hulle an di gom fan di bome geheg het.’
‘Mar weet julle, dit word hoog tyd dat ons na di wa moet terng gaan. Ons kan
fannaand nog 'n bitji gesels.’
En met di opmerking fan Neef Hendrik keer ons terug en dit was oek al
skemerdonker toen ons uitkom. Toen ons naby di wa kom roep Neef Gideon: ‘Henni,
jong, nou het ons al party fan di skatte gekry. Kerel, ons is almal skatryk as ons
hiirfandaan af terug gaan.’
‘Ja, Oom Gideon speul nog; maar weet Oom Gideon dat ons net sal swaar kry
om weer terug te gaan hiirfandaan af; ons sal nog moet foet s'aan,’ - sê Henni, en
ons merk almal dat hy buitengewoon serieus was.
‘Wat makeer dan, Henni?’ - fra Neef Gideon.
‘Di fli'e (tsetse) het ons osse gesteek. Nou di reen gistraant op hulle gefal het,
begin hulle te swel. Nou gaan ons laaste os dood. En di naaste mense is di
Boesmans, en hulle het gen fé ni. Hoe kom ons nou hiirfandaan terug? En nou di
reen gefal het frek ons pêrd oek netnou an di pêrdesiikte.’
Henni was dus heeltemaal ter neer geslaan. En dit was fer ons oek mar 'n treurige
tyding; want daarfoor had Umsalomi gen medisyne ni, en ons we t al na! dat dit 'n
wonder sal wees as ons 'n paar osse o'er hou wat ni dood gaan ni; en daar sit ons
so fêr in di woeste wêreld hulpeloos.

IV. Josef en Asenat.
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Ons Osse gesond ge lokter. - Josef in Egipte. - Potifar en Potifera is een.
- Syn Bruid is syn Dogter. Asenat. - 'n Nuue Lesing fan di gebeurtenis
met Potifar syn Frou. - Di Koningin fan Skeba 'n Afstammeling fan Josef.
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DI eerste wat ons di aand doen, hoewel dit al skemeraand was, is om di osse te
gaan kyk, wat Henni en Klaas al fasgemaak had. En ja, dit was so, an twé fan di
osse kon ons al goed siin dat di plekke waar di tsetse-flige gesteek het al begin op
te swel. Di eerste fra ons fer Umsalomi of hy dan ni daarfoor oek ‘meestergoed’ had
ni, mar hy sê: ‘Né, waar di fliig di os steek, hy moet dood.’
Ons gaan toen mar na di aandfuur. Henni had al té gemaak, en 'n paar patryse
gebraai wat Klaas di forige dag geskiit het (want Klaas fersiin ons goed fan klyn-wild).
Nou gaan ons mar and' eet en daarna ons pyp rook en intussen gesels.
‘Henni, sou al di osse nou gesteek wees, en sou almal wat gesteek is nou moet
doodgaan?’ - fra Neef Hendrik.
‘Al te seker,’ sê Henni, ‘di flige slaan gen os o'er ni, en wat hulle steek kom ni fry
ni.’
‘Mar hoe sal ons dan terug kom hiir fêr uit di woeste wêreld uit?’ - fra Neef Hendrik.
‘A, ons sal mar moet foet slaan,’ sê Henni.
‘Né, Henni, jong, ek het 'n betere plan, ’ fal Neef Gideon in, ‘jy fat net morre oggend
di pêrd en jy ry na di Boesmans toe en gaan perbeer om fer ons andere osse te
kry.’
‘ô Liwe tyd! en denk Oom Gideon dan om by di Boesmans osse te kry?’ - fra
Henni ferbaas. ‘Né, dan kan jy net so goed gaan wors soek in di hondehok.’
‘Nou, Henni, dan het ek nog 'n plan. As jy by di Boesmans ni gehelp raak ni, dan
ry jy deur tot an Tati en gaan kry fer ons daar osse’ - was Neef Gideon syn antwoord.
‘Jy kan fan di skatte wat ons hiir kry party meneem, en gaan ferkoop dit daar, en
koop fer ons osse en pak meteen op hulle enige dinge wat ons meen wat di eerste
mog kort raak.’
‘Ag né, Oom Gideon ek sal dit so nooit doen ni. Di leeus freet my op foor ek ooit
halfpad is, en as ek di leeus al mog fryloop, dan fermoor di Boesmans fer my. En
waar kry ek kos en water fer al di tyd op di grote end pad. Né, ek kan dit so nooit
doen ni.’ En Henni was op di punt net beslis.
‘Nou, Henni, dan bly ons mar hiir woon,’ sê Neef Gideon half spottend, ‘ons het
'n bitji boontjiis en ertjiis, en 'n bitji artappels op di wa, en dit het nou mooi gereen,
dan begin ons mar morre tuin maak fer groente en Klaas kan fer ons wild skiit. En
dan het ons baing tyd om al di dinge hiir goed te ondersoek. Né, wag, di ding kom
nou net mooi.’
‘Ja, en altemit kom hiir follende winter weer jagters in di buurte, dan kan hulle fer
ons uithelp,’ - was Neef Hendrik syn anmerking.
‘ô Liwe tyd! né, as Oom Hendrik daarop wil wag, dan kan ons hiir oud worde en
dood gaan, want kyk in watter jare was hiir gen jagters ni’ - sê Henni.
‘Ja, Henni,’ sê Neef Gideon weer half jillerig, ‘en dan kan ons makaar mar daar
onder di kop in di stene kiste begrawe. Dan het ons ni eens nodig om kiste te maak
of grafte te grawe. ni.’
Half ernstig, half ferontwaardig sê Henni: ‘Ja, Oom Gideon speul nog, mar di ding
is net lelik.’
‘Mar, Henni, kerel, ons kan tog di osse ni gesond huil ni,’ - merk Neef Gideon
spottend an.
‘Ja, mar ons kan daarom perbeer om hulle gesond te dokter,’ - fal ek toen in, want
ek merk dis al hoog tyd om di gesprek 'n ernstiger wending te gé.
‘Ja, mar hoe en waarmé?’ - fraag Neef Gideon.
‘Ons kan homoeopati perbeer:’ - fal Neef Hendrik in. ‘Daar is goeie middels by
fer byt en steek fan giftige dire. Altemit help dit fer di flige hulle steek oek.’
‘Né, ek het 'n ander gedagte,’ - sê ek op myn benrt. ‘Ek het fer julle al fertel hoe
goed di slang gif teen alle soorte fan fergif en fer ferskillende siiktes is. Ek denk ons
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moet di slanggif perbeer fer di twé osse wat nou al begin te swel. Dan kan ons morre
oggend al di uitwerking siin, en dan weet ons wat om te doen, as di ander oek molik
begin te swel. Mar wag, laat ons eers fer Umsalomi fra of hulle al ooit di slanggif
geperbeer het fer di byt fan di gifflige.’
Umsalomi ferklaar toen dat hulle nog nooit dit geperbeer het, sofêr as hy weet ni.
En op ons fraag, of hy ni denk dat dit sal help ni, sê hy: altemit. En daar di kwaad
fan di flige hulle byt oek mar 'n fergif is, besluit ons om myn plan te folg. Di lantêrn
word angesteek, di twé osse onder foet getrek; op elke swelplek 'n kruisi gesny en
'n bitji slangif ingesmeer; en toen dit klaar was, elke os 'n bitji gif ingegé. En daarop
gaan ons slaap, mar ek glo ni dat een fan ons al te lekker drome di nag gehad het
ni.
Di follende oggend was alby osse beter. Di swelsel was gesak. 'n Menigte taaie
gele fog het daaruit geloop, en loop nog daaruit. Mar ferder kon 'n mens niks an
hulle merk ni, en toen ons hulle los maak gaan hulle freet of hulle niks makeer ni.
Mar toen ons di andere 6 ondersoek kry ons op 3 fan hulle oek al plekke wat begin
te swel. Ons behandel hulle toen op diselfde maniir, en di aand daarop di laaste 3,
toen was al ons osse ‘gesout’ teen di giftige flige, en ons had meteen 'n middel
daarteen uitgefinde. Ons kon di dag oek alweer elkeen an syn werk gaan. Toen ons
di aand di laaste 3 osse behandel het, sit ons follens gewoonte by di fuur, en nadat
ons ge'eet het, sou ons nou weer follens gewoonte ons befindings en werk fan dag
o'ergaan. Mar di dag was mar onrustig en gebreek met di osse-doktery, en daar
Neef Gideon en Neef Hendrik niks bisonders di dag ontdek had in di Grafkelders
ni, sê ek toen an hulle: ‘Ons sal dan mar liwers gaan slaap, want ek is oek nou net
besig met 'n mooie geskidenis fan Josef in Egipte, en ek is ni klaar gekom ni. Dan
kan ons morre aand twé dage syn werk o'ergaan.’ Dit besluit ons dan oek. en di
follende aand lees ek hulle toen di geskidenis foor wat ek di twé dage fertaal het,
soos folg: Di eerste Konings fan Mitsra'im [Egipte] het o'er di hele land geregeer, Bo en Onder
Mitsrai'im. Hulle hoofstad was eers Memfis en later Tébe. Mar
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naderband dring di Hiksos [Herders-forste] n, en ferower di onderste deel fan
Mitsra'im, en hulle hoofdstad was Tanis of Soan.
Hulle eerste koning was Sut en hulle laaste koning Apepi. Daar was dus in di tyd
twé Koninkryke in Mitsra'im. Mar Ra-Sekenen het 'n ynde gemaak an di ryk fan di
Hiksos, en daarna was dit weer een Koninkryk. Dit was foor di tyd fan Koningin
Hatasu.
Onder Apepi is Josef as slaaf ferkoop na Mitsra'im toe, en onder Ames I is di
Hebreers weer uit Mitsra'im fertrek na Kanaän.
Same met Josef het di Isma'elite nog andere slawe megebreng, en daaronder
was 'n mooie jonge mysi, wat hulle gekoop het fan di kinders fan Het, by Mamre,
waar Jakob toen oek gewoon het. En Josef het fer haar daar al geken, en hulle twe
was baing gek na makaar. Josef bid toen fer Jawê [di Here] dat hulle twe tog by
makaar mag kom in Mitsra'im. En di oggend op di slawe-mark kom daar 'n man met
'n deftige rytuig en hy hou stil en kyk al di slawe deur. En Josef bid in syn hart dat
di man fer hulle alby mag koop. En nadat di man al di slawe deur gekyk het koop
hy fer hulle twe.
Dit was Potifera, 'n priister fan On, en di Kaptyn fan Farao syn lyfwag. Hy was 'n
goeie en sagsinnige man en het syn slawe baing goed behandel en fer hulle baing
fryheid gegé. En feral fer Josef het hy opsiner gemaak o'er syn hele huis, sodat
Josef di opsig had o'er di slawe en alles in di huis.
En Josef was baing ferliif op di jonge slafin wat met hom same gekom het. Haar
naam was Asenat. Mar ongelukkig werd Potifera self oek ferliif op haar, en wou self
met haar trou, sodra di treurtyd o'er Tammus ferby was, en Apis, di hylige bul, weer
ferskyn.
Di hele Mitsra'im siin nou met ferlange uit na di dag wanneer di treurtyd sal ferby
wees en di blye dag anbreek. Mar hoe nader di dag kom, hoe treuriger di arme
Asenat foel, want sy had Josef liif met haar folle hart en gru fan di gedagte dat sy
met Potifera sal moet trou.
Toen di treurtyd amper ten ynde was gé Potifera befel an Josef, dat syn bruid
Asenat moet foorbery worde om met hom te trou op di dag as di hylige Apis weer
ferskyn. Terwyl di hele stad treur om Osiris ferful 'n dipere smart di hart van di arme
Asenat. Sy eet of slaap ni, en treur mar in di tilte, terwyl almal om haar denk dat sy
deel in di algemene treurtyd.
Dis nou al di laaste aand en morre moet sy di bruid wees. Mar sy had liwers haar
doodskleed angetrek as di pragtige bruidspak wat fer haar gemaak is. Hoe nader
di dag kom, hoe swaarder dit word. Sy kan daar ni an denk om met haar Meneer
te trou ni. Sy gru fan di gedagte. En wat kan sy, 'n arme slafin, doen? Sy mag sig
ni teen di wens fan haar Meneer ferset ni.
En di swaarste fer haar is nog, fan dat haar Meneer besluit het om fer haar tot
fron te neem en dit an Josef bekend gemaak het, fermy Josef fer haar. Hy kom ni
meer soos gewoonlik by haar ni, en as hy haar moet siin, keer hy syn oge af, en
spreek gen woord met haar ni. Dit ferswaar haar druk en smart, en maak haar al
meer afkerig teen Potifera.
Haar enigste troos is nou nog mar om te deuk hoe sy en Josef same fé opgepas
het an Hebron, toen hulle nog kinders was. Hoe hulle same as slawe hiir na Mitsra'im
toe gebreng werd, en hoe hy fer haar toen fertel het fan Jawê [di Here], di God fan
syn ouers, Abraham, Isak, en Jakob, en fer haar geleer het om by di God troos te
soek.
Dit doen sy dan nou oek. Sy kniil neer en smeek Josef syn God om haar nog mar
een slag troos te gé uit Josef syn mond en haar dan mar te ferlos uit di lewe en fan
di huwelik waarteen sy 'n afsku het.
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Toen sy klaar had met bidde, hef sy haar hoof op, en kyk daar staan Josef foor
haar. Mar wat was sy ferbaas en teleurgestel! Hy fal foor haar op syn kni en sê:
‘Mefrou! eers was ek uw mede-slaaf; nou is ek uw onderdaan! - Di genadige heer
Potifera het an ons alby syn weldadighyd betoon. My het hy ferhef uit myn slawestand
en het my baas gemaak o'er syn hele huis; en nou stuur syn guns my om u as syn
bruid te begroet, en an te kondig dat morge as di hele stad in feesfreugde jubel, dan
sal hy u as syn gelukkige bruid in syn arme ontfang. En mog ek daarby 'n enkele
wens foeg dan is dit: di God fan myn faders, fan Abraham, Isak en Jakob, di God
wat ons same anbid het as kinders in di felde fan Mamre, en as
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slawe, di God segene u as bruid en frou fan myn genadige heer!’
Hy swyg en soen de soom van haar tabbert, en bly so op syn kni haar antwoord
afwag. Sy staan 'n hele ruk geheel o'erbluf. Naderhand is dit nes sy ontwaak uit di
slaap of bykom uit 'n floute, en met 'n dipe sug seg sy: ‘Staan op, myn geliifde Josef!
staan op! Dis ni jou plek om foor my te kniil ni! - Ag, duisendmaal soeter sou dit fer
my wees om foor myn Josef te kniil en syn foete te was met myn trane; duisendmaal
soeter sou elke slawediins, ja di swaarste slaweketen fer my wees, as ek myn liwe
Josef mar as heer o'er my had en ek mar 'n enkele glimlag kan siin tot myn
fertroosting. Mar wat is myn lot nou? Befryd fan liggaamlike slawerny, sal myn gees,
myn hart en siil nou onder 'n wredere slawerny moet ferkwyn. ò Ek gru, ek walg
daarfan! Sal ek hom teen myn sin in myn arme en in myn boesem moet ontfang!
Ag né, Potifera kan my ferneder tot di diipste slawerny, hy kan my dood maak, (en
liwer eenmaal dood as duisend dode sterwe en lanksaam te ferkwyn), mar hy kan,
hy sal my nooit dwing om hom myn hart en myn liifde te gé ni.
Ag, Josef, het jy dan gen medelyde met my ni? Het ik my dan so bedriig? Het jy
my dan ni bemin toen ons saam jonk en onskuldig was en jy my geleer het wat deug
en ware liifde is? - En nou is jy koud soos ys. Ag, erbarm jou tog o'er my!’
Sy stik weg in trane en fal neer an syn foete. Hy rig haar op en sê: ‘Asenat! wees
getroos. Gé tog ni toe an 'n onredelike smart ni. Jou bruidspak is klaar, so kosbaar
as fan 'n koningin. Duisende maagde in Mitsra'im beny jou gelukkige lot. Morre is
jy fan slaaf ferhef tot di hoogste adelstand.’
‘Ag,’ seg sy, ‘wat baat my alle staat of rang, wat alle goud en purper en
edelgesteente, as myn arme hart sig self moet beween! o Red my, Jozef, red my
fan di afskuwelike huwelik wat fer my erger is as di swaarste slaweketen. Ek floek
di ferwenste huwelik. Ag, red my, red my tog, ferlos my fan di juk! Ek folg jou tot an
di ynde fan di aarde. Geef my net jou hand. Ek fra niks meer ni. - Ag, Josef, jy wyer?
- Jy kyk weg! Ag keer di hemelse oog tog ni fan my af ni. Dis di enigste ster wat nog
fer my op aarde blink Ag, denk tog, ek staan op di rand fan di graf. - Ek stort nou,
fer di laaste maal, myn hart, myn siil, myn alles foor jou uit. Ek fal an jou foete neer.
Ontfang my as jou bruid, jou metgesel deur sandwoestyn en wildernis! Jou hand,
myn Josef, of di dood! - di dood an jou sy! - Josef, jy ken myn suiwere hart. Lees
daarin! of ag jy di hart on waardig, dan folg ek jou as slafin! Mar ferstoot my tog ni.
Red my, of ek sterf.’
Sy werp sig weer neer op di grond en omklem syn kni'e, en roep nogeens: ‘Eén
woord fan ontferming een ek sterf!’ en béwende klem sy syn bene al faster.
Josef self was ontsteld. Hy sug en beef, en al wat hy kan uitkry is: ‘Asenat!
beminnelike Asenat!’ Wénende en snikkende lig hy haar op. ‘Ag, Asenat, wil jy my
dan tot so'n sonde, so'n roof ferfoer? Jy is Potifera syn slaaf en ek oek. En hy het
jou ferhoog tot syn bruid en my tot syn opsiner. Hoe sou ons dan so'n sonde doen?
Ons ken Abrahams God, wat reg en geregtighyd ys. Roep di God an om krag. Ag,
help haar, help my, barmhartige God! Help ons, want mensekrag skiit hiir te kort!’
Hy ruk sig los, en seg: ‘Né, ons mag ni! Asenat! faarwel!’...
‘Né,’ gil sy uit, en gryp hom weer om syn lyf. ‘Né, ek het gen andere hoop as jy
ni, gen God ni as jy alleen! Né, ek laat jou ni los ni. Fer ewig hou ek jou fas. Ek sterf
an jou bors. Gen almag ruk my fan di bors los ni. Hiir, ja hiir sterf ek. Di fuur fan myn
siil sal di ys fan jou hart laat smelt. Hiir’....en koorsagtig omhels sy hom en 'n warme
soen fersmoor di woorde op haar lippe, terwyl haar trane syn bors besproei.
Josef, self radeloos en buiten sig self, maak haar arme los en fal an haar foete
neer, en sê: ‘Ag Asenat! om Gods wil, om jou selfs wil, en om my ontwil, wees tog
be laard!’
‘Né,’ gil sy uit, ‘né, dis nou afgedaan. Nou fry of dood! Neem my, of dood my!’
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‘Ag hemel!’ sug Josef, ‘né, dis tefeul! Dit kan gen mensehart hou ni. Faarwel fer
eeuig!’
‘Wreedaard! né, bly! bly, of sleep my same! Sleep my huilende in myn bloed na
di afgrond mé as jy wil!’ - Hy flug...sy gryp syn opperkleed...Dit skeur los. Sy hou
dit fas, fal op di grond neer en stamp haar hoof stukkend op di floer, en na nog 'n
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gil leg sy daar in haar trane en bloed, flou, sonder asem.
Di huisgenote het haar geskreeu gehoor, en stroom an fan alle kante. Daar leg
sy met Josef syn opperkleed in haar hand, fol trane en bloed en ademloos... Di
slafinne breng haar na haar bed.
Potifera word geroep. Josef werd gefang en in boeie geset, en foor hom gebreng,
terwyl almal onstuimig om wraak roep.
‘Ontmenste booswig moet jy so myn guns beloon? Het ek daarom fer jou ferhoog
en o'er myn hele huis geset, dat jy myn bruid, myn diirbaarste moet anrand en
onteer? Ferb rg jy so'n bose hart onder di sedige gesig? - Mar spreek! Wat kan jy
sê tot ferskoning fer jou gruweldaad?’
‘Myn Meester!’ seg Josef bedaard, ‘ferwag tog ni dat ek fer my sal beskuldig of
ontskuldig ni. Daar leef 'n God wat alles siin en alles an di lig sal breng. Di eer laat
ek an Hem, wat di onskuld liif het. Ek leg myn lewe an uw foete neer as u dit ys.
Mar u ken myn wandel, oordeel self of 'n menselike hart sig self so meteens kan
ontrou worde. Mar ek gefoel self, alles getuig hiir teen my. Ek ondergaan myn lot
gewillig. Net een woord. Het tog medelyde met uw bruid. Gen berou beswaar myn
hart ni. Spreek mar myn fonnis uit.’
Hy gaan weg. Di brawe Potifera is hewig angedaan. Na 'n ruk stilte seg hy: ‘Né,
di fergryp an di bruid fan syn meester is te groot. Dit kos hom syn hoof...Mar né,
daar is tog ferskoning. Di fersoeking was te groot. Same opgefoed, alby nog so jonk
en furig. En molik het sy hom nog angemoedig oek. Né, ek sal syn bloed ni soek
ni, mar hom in di tronk syn skuld laat boet.’
Mar di gerug fliig deur heel Mitsra'im, tot in Farao syn palys. Almal roep om wraak.
So'n misdaad moet swaar gestraf worde tot 'n afskrik. Asenat word foor Farao
gebreng en di opperkleed tot 'n getuigenis teen Josef. Mar Farao bekyk di mantel
en siin di skeur en fingermerke agter in di sleep, en sê: ‘Di merke getuig fan flug,
en ni fan 'n geweldadige anranding ni. Dit bewys dat di slaaf di frou wou ontflug en
dat sy hom wou fas hou en dus fan agter gegryp het toen hy flug. Di kleed toon syn
onskuld. Mar, Asenat, jy moet bloos, want di kleed was in jou hand.’
‘Ja, wreedaards,’ seg sy, ‘ferskeur myn arme hart mar nog meer! Mar wi het dan
fer Josef beskuldig? Dis julle, julle self. Ek was in fertwyfeling ferfoer; ek weet ni wat
ek gedoen het ni. Ne, spaar di edele jongeling! Set hom di kroon fan onskuld op di
hoof. Di straf behoort an my. Straf my mar, ek dors tog na di graf.’
En meteen gryp sy 'n dolk en druk dit diip in haar bors, en fal neer wentelend in
haar bloed.
Dadelik laat hulle di koning syn dokter kom. Hy bekyk haar en pyl di wond en
wend al di kragte fan di geneeskuns an om haar lewe te redde, want dit was di
begeerte van Potifera en fan Farao.
Hy herken haar toen, en seg by sig self: ‘Ag, frisse, teere blom, ek het jou hart
gegriif, ek is oorsaak fan jou ongeluk. Mar né, ek sal fergoede wat ek gedoen het,
ek sal jou genees en jou geluk herstel.’
Daarop wend hy sig tot Potifera en sê: ‘Jy weet, Fors, hoe fêr myn kennis fan ferborge
dinge strek. Wel, ek het uit di sterre gelees, dat jy in gefaar was om bloedskande
te pleeg met jou oudste dogter. Di kwaad wou ek foorkom, en het jou huis laat oppas.
Toen jou oudste dogter gebore is, sterf jou frou in di kraam. En ek het di kindji laat
weg steel en na Midian gestuur. En fandaar is sy as slafin terug gefoer in di arme
fan haar fader, wat in onwetendhyd haar as bruid in syn arme wou neem. Gelukkig,
di hemel het dit afgeweer. Di onskuld fan julle alby is gered. Daar leg jou dogter,
Potifera. Jou droewige ferliis is fergoed. En met haar bloed het sy di noodlot fersoen.
Nou wag haar 'n saliger huwelik.’
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‘Ja, wat ek gefoel het was faderliifde, mar ek het dit ni ferstaan ni. Myn diirbare
Asenat, jy behoor my toe, ni as bruid ni, mar as kind. Nou ferstaan ek jou afkeer om
met my te trou. Ek was ferblind.’
En di Koning Farao klim fan syn troon en sê: ‘Eer nou di mag wat julle fan
bloedskande ferlos het. En an di edele Jongeling behoor sy toe. Reeds het ek, deur
syn wyshyd foorgelig, syn bande losgemaak. Josef en Asenat is nou bruid en
bruidegom, en Potifera is di gelukkige fader fan 'n seun en 'n dogter, wat 'n troon
en 'n septer wêrd is.’
So is Josef getroud met Asenat, di dogter fan Potifera, en syn oudste dogter is
getroud met di Kroonprins fan Mitsra'im, en aldus is later uit di saad fan Josef
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en Asenat di prinses gebore, wat di Koningin fan Skeba geworde het, waar fan ons
nou ferder de geskidenis sal ferhaal.
***
‘En staan dit alles daar in di ou rolle?’ - fra Henni ewe haastig toen ek klaar had
met lees.
‘Ja seker, Henni, siin jy nou, jy wou mos ni glo ni’ - merk Neef Gideen op.
‘A né, mar nou glo ek, Oom Gideon, di ou rol het fer my regtig laat huil fannaand.
Né, nou wil ek al te graag weet wat ferder in di ou rolle staan. Meneer du Toit moet
nou finnig fertaal. Ek word nou nuwsgirig’ - was Henni syn bekentenis.
‘Ja, Henni, glo my, ek het di twe dage net hard gewerk om te fertaal wat ek fer
julle nou gelees het,’ was myn antwoord.
‘Mar hoe kom sou di rol dan net di een ding fan Josef fertel?’ - fra Neef Hendrik.
‘Wel, omdat di skrywer soos ons fan di begin af al gesiin het di oue geskidenis
fertel net so fêr as dit in ferband staan met di geskidenis fan hiirdi land, waarfan hy
di kronike beskrywe, soos hy beloof en soos ons dit waarskynlik later sal kry. Di
ferhaal gé hy so uitfoerig, omdat hy wil laat uitkom dat di Koningin fan Skeba 'n
afstammeling is fan Josef en Asenat, net soos di geskidenis fan Rut ons uitfoerig
ferhaal word om an te toon dat David en later Jesus uit haar afgestam is.’ Dit was
myn antwoord.
‘Mar waar sou Elihoref al di bisonderhede gekry hê?’ - fraag Neef Hendrik ferder.
‘Waarskynlik fan di Koningin fan Skeba self, in elk gefal uit Egiptise bronne,’ merk Neef Gideon op.
Daarop merk ek op: ‘Ja, en molik uit andere bronne oek. Di Koran en andere oue
geskrifte het oek heel wat daarfan. Daar was baing mondelinge o'erlewerings in di
dage.’
‘Mar di ferhaal is mos in stryd met di Bybel,’ - merk Neef Hendrik an; ‘want kyk
fereers, hy maak Potifar en Potifera één persoon.’
‘Né, dis ni juis in stryd ni. Di oue Griikse fertaling fan di Oue Testament deur di
70 geleerde Jode, wat juis in Egipte gemaak is, ge di twé name oek net eenders
op, en di meeste bybelferklaarders stem oek in dat dit een en diselfde persoon is,
net mar di naam Potifar is 'n ferkorting fan Potifera, soos ons find dat meer name
in di bybel ferskillend gespelde word. - So oek met di naam fan syn dogter. In
Hebreeus is dit Asnoot, di Griikse en Latynse fertaling het dit Asenet, en ferskye
andere fertalings het dit Asenat, terwyl ons Hollanse fertaling is Asnat. Mar dis
duidelik dat dit mar diselfde Egiptise naam is wat in di ferskillende tale ferskillend
uitgedruk word,’ - was myn opmerking, want ek had di twé dage fer afwisseling
reeds nagelees omtrent di geskidenis wat ek kon kry.
‘Né, di geskidenis kom fry na o'ereen met di bybelse ferhaal, dis net meer
uitgebryd,’ merk Neef Gideon an. ‘Selfs daarin is gen beswaar ni, dat di bybel haar
noem Potifar syn frou, en follens di ferhaal was sy mar syn bruid. Mar follens di
gebruike fan di tyd was ferloofde so goed as man en frou. Kyk mar Lot syn
skoonseuns, hulle word reeds syn skoonseuns genoem, hoewel hulle mar ferloof
was an syn dogters. En di geskidenis ferklaar dit wonderlik mooi, hoe Potifar syn
bruid meteen syn dogter was en later met Josef getroud is. Di enigste punt fan ferskil
lyk fer my, dat sy hiir onskuldiger foorgestel word as in di bybelse ferhaal.’
‘Ja, en daarfoor is oek 'n heel begrypelike rede. Daar haar dogter later in di
koninklike famili fan Egipte getroud is, is dit heel natuurlik dat di Egiptise tradisi,
waaruit Elihoref denkelik geput het, di saak fer haar so mooi en skoon as molik is
foorlê,’ - merk ek op. ‘Sodat di ferhaal fan Moses hiir op di punt fan ferskil oek di
waarhyd befat.’
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‘Mar 'n ander beswaar wat ek siin,’ sê Neef Gideon, ‘is dat di Farao waaronder
Josef ferneder en ferhoog is blykbaar geregeer het o'er di hele Egiptelan l, follens
di bybel, en follens di ferhaal was dit een fan di herdersforste (Hiksos), wat mar o'er
Onder Egipte geheers het.’
Di beswaar had ek oek al by di fertaling gehad en had dit o'erdenk en di boeke
wat ek had daaro'er nagelees; daarom kon ek maklik dit oplos: ‘Dit is opperflakkig
beskou 'n beswaar. Mar dit fal weg as ons bedenk, dat di honger swaar was o'er di
hele land fan Egipte, ens. dat dit moet ferstaan worde sofêr as di Farao syn regering
gaan.’ Ferder lees ek hulle toen foor wat Professor Rawlinson daarfan seg (in Ancient
Egypt, bl. 145):
‘Daar was 'n oue o'erlewering dat di Koning wat fer Josef tot syn eerste Minister
gemaak het, en di hele bestuur fan Egipte in syn hande gestel het, Apepi was. Georg
de Sinsellus seg dat di tydsbepaling deur almal angeneem is. Dit is duidelik dat di
ankoms fan Josef ni, nes di fan Abraham, gefal het in di tyd fan di Oue Ryk ni, want
onder Josef was pêrde en wagen ens en karre in gebruik, wat onbekend was foor
di infal fan di herdersforste (Hiksos). Dis oek natuurliker dat Josef, wat 'n freemdeling
was, sou ferhoog worde deur 'n freemde Koning as deur 'n gebore Egiptenaar, en
di guns an Josef syn broers bewys, wat herders was (Gen. 46:32), kom in elke gefal
o'ereen met di o'erlewering dat dit 'n Herdersfors was, wat op di troon was in di tyd
fan hulle ankoms. 'n Priester fan Heliopolis sou bowediin ni lig syn dogter met Josef
laat trou het ni as dit ni in 'n tyd was toen di priisterskap in 'n fernederde posisi was.
Foeg hiirby dat di Farao fan Josef blykbaar in Beneden Egipte gewoon het, en ni
an Tébe ni, wat di setel fan di regering was enige honderde jare foor en na di regering
fan di Herdersforste.
En as ons anneem om Josef te plaas onder een fan di Herdersforste dan is daar
gen rede waarom ons ni di o'erlewering sou anneem wat hom ferbind met Apepi ni.
Apepi was heerser o'er di hele Egipteland, soos dit lyk of Josef syn Farao was. Hy
het een God
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erken, soos di koning gedoen het (Gen. 41:38, 39). Hy het as koning heeltemal di
Egiptise sedes en gewoontes angeneem. Hy had 'n raad fan geleerde skrywers, 'n
pragtige hof, en 'n freedsame regering tot di ynde toe. Syn setel was in
Benede-Egipte, in Tanis of Anaris. Hy was 'n fors fan sterke wil, standfastig en
gedetermineerd; een wat ni terug gedyns het om grote feranderinge in te foer ni, en
wat syn besluite uitfoer op 'n bitji willekeurige maniir. Di gronde dat hy di koning fan
Josef was is wel ni onfylbaar ni, mar tog so waarskynlik, dat ons genyg foel, met di
meeste nuwe geskiidskrywers fan Egipte, di andoenlike geskidenis fan Josef te
plaas onder di regering fan di laaste Herdersfors.’
Daarop merk Neef Hendrik nog an: ‘En daarmé kom oek o'ereen wat di Bybel sê,
dat na Josef syn dood 'n freemde koning opstaan wat Josef ni geken het ni, en Israël
ferdruk. Dit meen dan 'n nuwe forstehuis (dinasti).’
Hiir fal Henni in, fer wi di geselsery nou 'n bitji te droog worde: ‘Ja, hoe dit oek
mag wees, mar dis daarom net 'n mooi stori; ons moet nou mar gaan slaap, dat
Meneer du Toit morge fluks kan fertaal. Ek wil nou graag weet wat ferder in di ou
rol staan.’
En di wenk word gefolg.

V. - Twé prinsesse gebore en omgeruil.
Di ingang tot di Grafkelders toegefal. - Nog meer besware. - Di
Priister-Konings in Egipte. - 'n Fees in di Stad fan di Son. - Forstelike
liifdesgeheime. - Twé Prinsesse, toekomstige heldinne fan ons geskidenis,
word gebore en omgeruil.
DI nag het daar we r 'n sware donderstorm met 'n geweldige reen losgebreek. Di
follende oggend gaan ons weer almal an ons werk. Mar ni lank was Neef Gideon
en Neef Hendrik weg na di grafkelders toe ni of hulle kom terug met di treurige berig,
dat di opening di nag toegefal het, deur dat 'n stuk fan di rots afgeskuiwe het, en
dat dit 'n freselike werk sal wees om dit w er ope te grawe.
Nou mar eers raad gehou. Dat di instorting te wyte is an di grote dinamiitskoot
waarmé ons di sware klipdeur laat stukkend skiit het, daarin kom almal o'ereen;
want ons had barste en krake in di rotse gesiin as gefolg daarfan; en toen di reens
daarop kom het heel natuurlik di plek ingestort.
Mar wat nou gemaak? Henni syn plan was gou klaar: huistoe ry mar. ‘Wat sal
ons ferder hiir in di gate inkruip nes klipsalmanders?’ fraag hy. ‘Ons het mos nou di
rolle. Di skatte kan ons ni kry ni; en wat sal ons maak met daar-di oue fersteende
lyke? Hulle is nou goed besorg. Di grafkelders is nou weer toe. Ons laat oek nou
mar fat.’
‘A né, Henni, so moet jy ni praat ni. Né, jong, ons moet eers di oue skatte uitbaal;
ons moet almal skatryk wees as ons teruggaan’ - sê Neef Gideon weer op so'n half
jillerige maniir; want 'n mens weet nooit of hy spot en of hy 'n ding meen ni.
En Neef Hendrik fal toen éwe beslis en ernstig in: ‘Né, wat, ons maak di gat ope;
dit sal ni so danig lank tyd neem ni; en ons het mos dinamiit en gereedskap. Binne
'n week tyd het ons di gat weer ope.’
Om di saak fan alle kante te laat bekyk, fraag ek toen. ‘Mar sal ons ni eers di kop
noukeurig ondersoek an alle kante of ons ni altemit 'n andere opening kan kry ni;
want di eerste rol wat ons by Simbabwe gekry het praat mos fan di derde grot.
Altemit meen dit dat daar dri aparte openinge is.’
‘En wi wil dan di héle berg gaan omgrawe om nog meer gate te soek? Ek ferfas
ni’...fal Henui weer.
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‘Nou, Henni, dan weet ek 'n betere plan’ - sê Neef Gedeon weer, - ‘di gat bo is
mos nog ope; dan laat ons fer jou en Neef Hendrik afsak met 'n tou fan bo af, en
dan gaan julle ferder di grafkelders deursoek; want di skatte moet ons kry.’
‘Wi? Ekke? Moe ni glo ni! Ek sal fer my so nooit as nooit laat afsak in di gate ni.
En waar kry ons so 'n lange tou?’ - was Henni syn beswaar.
‘Di tou is niks; ons kan mar di osrime an makaar knoop en di andere toue wat ons
goed mé fas gemaak is an makaar las’ - sê Neef Hendrik. Mar Henni blyf halstarrig
wyger; hy wil daar niks mé te doen hê ni; di toue sal breek; 'n mens sal seer kry as
jy afsak en heen en weer swaai, ens. Yndelik sê ek toen:
‘Nou dan het ek nog 'n andere plan. Henni kan di pêrd neem en ry na di
Boesmankraal toe en kry fer ons 'n half dosyn Boesmans of so om fer ons te help
di gat ope grawe. Hiir is baing wild; ons kan hulle laat fet eet an di wildflees.’
‘Ja, Henni, dis di plan’ - fal Neef Gideon in. ‘Kom, kerel, nou net sonder fersuim
saal ons di pêrd op en jy ry.’
‘Né, ek sal dit so nooit doen ni! Denk julle dan ek sal fer my laat fermoor fan di
Boesmans. Né, ek gaan ni; ek kan di goed hulle tongeklappery oek ni praat ni. Né,
laat Klaas dan gaan; hy ken mos hulle taal.’
Dit blyk toen dat Henni folstrek ni wou gaan ni. En tog was ons almal foor di plan
om fan di Boesmans te kry om di gat te help ope maak. Dat di Boesmans kan en
wil werk het ons an Tati gesiin en gehoor. Di grote beswaar was mar, ons padwysers
het fer ons ferseker dat hulle uit bygeloof ni o'er di ‘rifiir fan di dood’ na di ‘berg fan
di dood’ mag kom ni, en dit sal molik di rede wees dat hulle altemit sal wyger om
hiir te kom werk.
Yndelik b sluit ons om fer Klaas di follende oggend froeg te pêrd te stuur na di
Boesmans toe, met 'n goeie party wildflees op di pêrd gepak fer 'n per sent. En as
hulle ni wil toestem om tot by di kop te kom ni, dan moet hy mar perbeer om 'n stuk
of 6
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mé te breng tot by di rifiir waar di twe padwysers omgedraai het, so dat ons dan self
kan perbeer om met hulle te onderhandel en fer hulle om te praat: Hy moes eers
perbeer om di twe padwysers te kry en met hulle te praat; want hulle ken nou al fer
ons.
Klaas is 'n stille klyne Koranna; hy praat amper ni. Toen ons fer hom di aand, toen
hy met di osse uit di feld uit kom, ons plan medeel, had hy 'n heel andere beswaar,
waar ons ni an gedenk het ni. Hy ferseker ons dat di bygelowighyd fan di Boesmans,
om ni o'er di rifiir en naby di kop te kom ni, di rede is dat ons so fylig en ongestoord
hiir kan bly; anders sou di Boesmans al lank geperbeer hê om ons osse te steel en
altemit oek 'n anfal op ons gemaak hê. Ferder fertel by fer ons, dat hy nog nooit met
di osse o'erkant di rifiir gaan wy het ni; mar hy het al enige male tot naby di rifiir
gewy en hy het gewaar dat di Boesmans fer ons oppas by di rifiir. 'n Paar male het
hy spioene daar gesiin. Mar, hy self was ni bang om te gaan ni.
Dit ge di saak toen 'n andere ansiin. Tog besluit ons om dit mar deur te sit en fer
Klaas di follende oggend froeg te stuur, sodat hy di aand weer kan terug wees.
Intussen sou ek mar angaan met myn fertaling, terwyl Neef Gideon, Neef Hendrik,
en Henni mar sou begin met te perbeer om di gat ope te maak; want ons grashuise
en kraal was al klaar; sodat alle hande nou an di opening fan di ingang kon gebruik
worde.
Foor ek begin te fertaal gaan ek eers saam om te bekyk hoe di instorting lyk en
same raad te hou wat di beste plan sou wees om dit ope te kry. Ons was dit almal
eens dat dit 'n grote werk sou wees, want 'n grote stuk fan di rots het ingeskuiwe;
en dan sal ons weer dinamiit moet gebruik om di rotse stukkend te spring, en
daardeur kon ons molik nuwe instortings feroorsaak.
Tog besluit ons om mar an te gaan en te siin hoe ons forder, hoewel Henni mar
bra onwillig was en gedurig nog pruttel.
Di dag het ons egter ni feul gedoen ni. Ek gaan an met fertaalen Neef Hendrik en
Henni het gaan jag, en dis hulle geluk om 'n baster-eland koei te skiit, wat ons op
'n slé moes laatansleep, en toen moes slag om lekker flys fer di Boesmans te stuur.
Di follende oggend froeg ry Klaas dan oek te pêrd na di Boesmans toe met 'n goeie
party flys, en gewapend met syn dubbele loop ha'el-geweer en 'n rewolwer. Di
andere 3 gaan nou ernstig begin an di opruiming fan di ingestorte grond en klippe,
ek bly alleen by di wa om fort te gaan met di fertaling, en Umsalomi kyk na di beeste.
Di aand kom. Di 3 frinde kom fan di werk af. Di son is onder. Dit word donker
Umsalomi kom ni uit met di osse ni. Fan Klaas oek gen taal of tyding ni.
Dit was 'n treurige aand. Dit kan di leser self wel begryp. Ons maak 'n stukki kos,
mar gen een eet lekker ni. Ons perbeer elke maal om te gesels, mar telkens draai
di gesprek mar op feronderstellings en frage: Waar sou Umsalomi nou wees met di
osse? - Sou hy nou straks met osse en al weggeloop hê na di Boesmans toe? - En
Klaas? - Dis mos ni te fêr na di Boesmankraal toe ni. Hy kon maklik in 'n dag heen
en terug ry, as hom niks o'ergekom is ni. Sou di Boesmans hom ni straks fermoor
hê ni? Ens.
En soos dit onder teenspoed gaan, 'n mens het mar altyd selfferwyt en eer jy dit
weet begin jy makaar te ferwyt. Henni was natuurlik di eerste. ‘Ek het mos fer julle
gesê, laat ons huistoe gaan fan di frotsige plek af...Daar is di frotsige Kaffer nou
weg met ons osse...En di Boesmans het net seker fer Klaas fermoor en ons pêrd
gefat oek. En hiir sit ons nou fêr in di eensame feld,’ ens. ens.
Mar ons wil di leser liwers ni fermoei met di onangename gesprekke ni, mar doen
soos ons di aand ge doen het. Ek sê toen naderhand: ‘Nouwel, ons kan di dinge
tog ni reg huil ni, laat ek nou mar fer aflyding fer julle foorlees wat ek nou di twé
dage fertaal het.’ Dit werd goed gel eur. Ek deel hulle mé, dat ek nou met di twede
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rol begin het, waarfan di eerste gedeelte oek beskadig is deur di fogtige lug en dus
onleesbaar is, sodat ek mar begin het waarfandaan ek kon lees. Ek lees toen soos
folg: ********
********
Herhor was in di dage Hogepriister fan Amun an Tébe, waar di Ramesside forstehuis
hulle regeringsétel had. Di priisters had fan di froegste tijde af baing infloed en
grondbesit in Mitsra'im [Egipte], en di mag is altyd toegene m, totdat Herhor
naderhand bij syn Hogepriisterskap di troon beklim en di regering begin fan di
priisterkonings, wat uit di afstammelinge fan Josef was. Naderhand het hy syn seun
Piank Hogepriister gemaak in syn plaas, en di afstammelinge fan di forige forstehuis
het hy ferban na di grote Oase. So was di lange stryd tussen priisters en konings
yndelik geyndig in folkome o'ermag fan di priisters, sonder enige bloedf rgiting.
Herhor het toen weer di sétel fan di regering ferplaas fan Tébe af na Soan of Tanis,
waar dit in di dage fan Josef was, en waar nog altyd 'n b folking fan Hebreers was,
want dit het oek di naas'e gelê an Filistia [Palestina]. Hiir was di setel fan geleerdhyd
fan Mitsra'im in di dage. Soan was di ‘Boekstad’ hiir nes Kirjat-Sefer in Kanaan. Mar
in di dage fan Pinetem, klynseun fan Herhor, begin di afstammelinge fan di forige
forstehuis, di Ramesside, weer infloed te kry onder di folk en na di kroon te staan;
daarom het hy 'n prinses uit di for-
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stelike famili fer frou geneem. Mar in plaas fan syn koninkryk daardeur te befestig,
het sy haar infloed an di hof gebruik om haar fader syn huis weer op di troon te kry.
Daartoe werd feral di inwoners fan Tébe opstandig gemaak, omdat di priister-forste
di setel fan di regering ferplaas het. Di ontefredenhyd was naderhand so groot dat
Pinetem syn seun Ra-men-Kepr, wat toen Hogepriister was fan di tempel fan Amun,
stuur na Tébe, en hy het almal wat an di opstand deelgehad het laat dood maak.
Kort daarna werd Men-Kepr-ra koning en trou met 'n prinses uit di geslag fan Seti,
genoem Hesi-em-Kheb, om syn troon nog meer te befestig. In syn dage was David
koning, eers an Hebron, wat naby Soan was, en later an Jerusala'im, en het syn
koninkryk uitgebry fan di grense fan Mitsra'im [Egipte] tot an Frat, en 'n grote handel
werd toen gedrywe tussen di twe lande.
En Pi etem di oudste seun fan Men Kepr ra, di kroonprins, was ferloof an Osifra,
'n prinses uit di hogepriisterlike geslag, afstammeling fan Josef. Mar syn fader dwing
dat hy moes trou met Ramaka, 'n prinses uit di forstelike geslag fan di Rameside,
soos hy gedoeu het, om syn troon nog meer te befestig. Mar Pinetem had fer Osifra
liif met syn ganse siil en sy fer hom netso.
En follens di wette fan Mitsra'im kon di koning befeel wi di wettige frou fan di
troonopfolger moes wees, mar later as hy koning is kon hy self meer froue neem.
Mar in di stilte blyf Pinetem syn hart an Osifra geheg, en in di gehym besoek hy
haar gedurig.
En Osifra en haar fader was uitgestudeer en slim in al di gehyme kunste en
wetenskappe fan Mitsra'im, sodat hulle fer Pinetem h eltemal onder hulle mag en
infloed had.
En di dage werd ferful dat Pinetem moes trou met Ramaka, na di fees fan di fiirde
maand [Oktober]. En follens gebruik, as di Hogepriister di offerande fan di koning
en di hele koninklike huis offer, dan is di koning met syn héle famili teenwoordig in
di tempel fan Amun, en dan sing een fan di mooiste maagde uit di priisterlike geslag
di feesliid, en sing sy na di hart fan di koning, dan is di beloning dat hy fer haar self
tot frou neem of an di Kroonprins gé.
En Osifra was di blom onder al di dogters fan Mitsra'im. Di mooiste liid, met di
heerliks'e musiik het haar fader en di priisters fer haar laat maak. Di laaste hoop fan
Pinetem en Osifra was nou nog, dat di koning op di fees 'n welgefalle an haar sou
neem, en haar an hom as kroonprins sou gé.
In haar witte gewaad, helder en frindelik soos di morgester, tré sy di tempel in, gefolg
deur haar stoet fan priisterlike dogters, almal omkrans met blomme Opgetoge was
priisterskaar en koningshuis toen sy statig inkom met haar gefolg. Sy buig sig drimaal
foor Amun, en hef haar liid an, wat in soetfloeiende tone wegsmelt deur di sale en
gewelwe, terwijl di koor fan maagde telkens di tone herhaal. En dit was haar liid: Ontwaak, Soan, stad fan di Son!
Ontwaak, sing di lof fan Amun Ra,
Befoorregte bo al di stede!
Ontwaak fiir di fees fan di fiirde maand!
Soan is skoon, sy is lifelik.
Niks is gelyk an haar onder di stede.
Niks onder di monumente fan Tébe.
Hiir woon di gehym fan di lewenslus.
Amun-Ra ferspry hiir al syn gawe.
Haar felde is 'n paradys, soos di land fan Punt;
Haar poele wemel fan fis, haar pla se fan eende;
Haar felde is 'n tapyt fan gras en blomme;
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Haar tuine het di geur fan heuning;
Haar wyfeld is o'erspry fan fettighyd en dou;
Haar graanskure is fol koorn en gars;
Groet tes en frugte ferful haar tuine;
Blomme omkrans haar lustige woninge;
Limoene, siters en fyge laat di bome buig;
Soet-wyn, gemeng met heuning, floei mildelik.
Di meer fan Har-fra is hiir,
Wat haar spyse sout met natro.
Dageliks gaan en kom haar skippe,
Belaai met foedsel en rykdomme.
Hiir het fermaak syn setel gestig;
Hiir word di woord ‘gebrek’ ni geken ni;
Di geringe is so gelukkig as di ryke
Ontwaak, dogter fan di Son ontwaak!
Trek jou feesgewaad an, fl[...]g farse blomkranse!
Sing ter ere fan Amun-ra.
Gegroet! Ra! Heer fan di Wet,
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Meester fan di Gode, bron fan di lig!
Uw troon is ferborge, tog straal fandaar di lig uit.
Op uw woord ontstaan di Gode.
Gegroet! Atmu [Lig]! Maker fan di sterfelinge
Hoorder fan di gebede fan di ferdrukte!
Genadig o'er almal wat U anroep!
Ferlosser fan di befreesde uit di hand fan di sterke!
Regter tussen di sterke en swakke!
ô Enige! Skepper fan alle dinge!
Di mens kom fort uit uw twé oge;
Di Gode ontstaan uit di adem fan uw mond.
U maak di groene kruie fer di fé,
En di spyse fer di mensekinders.
U laat di fis swem in di rifire,
Di fogels fliig in di lug.
Gegroet, Maker fan al di dinge, ô Enige!
Alle mense anbid en loof U,
Om uw woning onder ons,
Omdat U ons gemaak het.
Alle skepsels prys U, alle lande loof U.
Fan di hoogte fan di lug tot di breedte fan di aarde
En di diipste fan di sé is uw lof,
ô Hoogte fan liifde, wat di poorte fan di hemel open!
Ontfang di nederige liid fan uw diinsmaag,
'n Ryne leli, fortspruitende uit de Leli fan di Lig;
n Ryne sonnestraal, uitstralende uit di Bron fan di Lig;
'n Ryne ster, fonkelende met 'n straal fan di Eenige Skoonhyd.
Ek breng di boodskappe fan di hemel,
Horus [di Eenige Son] straal daarin uit.
*

**

Gegroet, Seun fan di Son, lewende Horus!
Uw majestyd is di goeie God,
Di grote God, gelyk an di Son-God,
Mar stralende met nog sagter glans.
Alle inwoners fan Mitsra'im leef deur uw guns.
Toen ik U siin was ek ferskrik;
Myn lippe beef, myn tong was lam;
Myn hart beswyk, ek was as dood.
Mar uw guns maak my lewen lig;
U is weldadig en genadig soos di son.
Uw hart ken en ferful alle wense;
Uw guns maak dag fan di nag.
Op uw woord stroom water uit di rotse;
U is gelyk an di God Ra in fermoge;
Gelyk an di God Kefra in krag.
Waarlik, U is di lewendige beeld fan uw Vader Tum;
Al uw woorde word dageliks ferfuld.
Ontwaak, Soan, dogter fan di Son!
Sing di lof fan di Seun fan di Son!
O'er Soan gaan di Son nooit onder!
Di Seun fan di Son leef in eeuighyd!
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Toen di liid klaar was ryk di koning haar syn goue septer toe. Met befallige swiir kniil
sy en roer met di punt fan di foorfinger fan haar regterhand di septer an. Daarop
fertrek sy met haar stoet fan maagde, en bewonderend kyk heel Soan haar na.
Sy had dus genade gekry in de oge fan di Koning, en di follende dag sou hy,
follens gebruik, fer haar laat weet, of hy haar gé as forstelike frou an syn seun, di
Kroonprins, dan of hy fer haar begeer as een fan syn yge frouens.
Di follende aand sou di kroonprins Pinetem fer haar besoek, follens afspraak. Sy
en haar fader en di priisters had al di gehyme fan minnarye en bedwelminge fan
liifkosings fooraf klaar gemaak. Toen hy daar kom ferhaal sy hom dat di Koning
hulle wens gehoor en haar an hom tot frou gegé het, en dat sy 'n maand uitstel gefra
het om haar klaar te maak. Mar dit was onwaar, di koning had haar 'n maand tyd
gegé om haar toe te bery as syn yge frou. Na 'n nag fan beswyming in liifkosing
fertel sy hom di follende dag di waarhyd en smeek om 'n maand uitstel en
gehymhouding, dan sou sy hom haar beslissing medeel.
En foor di maand om was nooi sy fer hom weer en deel hom toen haar besluit
mé, ja, sy open haar hele hart fer hom.
‘Pinetem! myn liifde is fer jou, fer jou alleen. Mar ek mag di gebod fan di koning
ni wyger ni. Ek tog kan en sal ek nooit di frou worde fan di man uit wi di seun
fortgekom is wi syn liifde ek gesmaak het. Pinetem, ons liifde was ni onfrugbaar ni.
En nou staan daar fer my, fer jou, fer ons alby, net twe wege ope. Di eerste is: di
dood. Daar is 'n dolk, neem dit self, deursteek my en dood meteen di foorwerp en
di frug fan jou liifde. Jy huiwer...So ni, dan is daar nog een weg ope. O'er 7 dage
trou jy met Ramaka en ferful di wens fan jou fader, en op diselfde dag word ek
priisteres fan Past, di Godin fan di kuishyd, om nooit weer di liifde fan enige man te
geniit ni.
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Mar hiirby het ek een ys, en as jy daaran ni foldoen ni, dan neem ek self di dolk en
deursteek my foor jou oge. Sal jy daaran foldoen, of ni?’
‘Osifra! fraag wat jy wil; as dit net iits is wat 'n mens kan doen, dan sal dit geskide.’
‘Pinetem, wat ek fraag is ni alleen doenlik ni, mar dis reg, dis billik. Ek ys di
eersgeboortereg fan ons liifde. Gaan trou met Ramaka op diselfde dag as ek my
wy an di Godin fan di kuishyd. Mar myn liifde, né ons liifde is di eerste, en daarom
ys ek di eersgeboortereg fer di frug daarfan. Pinetem, jy sal op di troon fan di Farao's
sit en jou eersgeborene na jou. Mar Ramaka haar kind sal jou eersgeborene ni wees
ni. Di Gode het ons liifde belet, mar di Gode het behage in reg en geregtighyd. Myn
eniggeborene sal omgeruil worde fer di eersgeborene fan Ramaka; di frug fan ons
liifde sal alle regte geniit wat an jou eersgeborene toekom; en haar eersgeborene
sal deur di priisters opgefoed worde; as dit 'n seun is, word hy 'n priister, of selfs
hogepriister; en as dit 'n dogter is, word sy weggestuur as Koningin fan di land fan
Punt (Skeba). Daar is nou myn ys, en hiir is di dolk; wat is jou antwoord?’......
‘Jou wens sal geskide.’
Ag maande daarna werd in di stilte en gehym 'n dogtertji gebore, in di skoot fan
di priisteres Osifra; en 'n maand daarna met grote ophef en freugde 'n prinsessi
gebore an di hof fan di kroonprins. Di twe kindertjiis werd in di stilte omgeruil, en
word later twe hoofpersone in di geskidenis wat ons beskry we.

VII. - Wat fan di 2 prinsesse word.
Wat fan Klaas, Umsalomi en ons Osse geworde is. - Alles kom reg. - Nog
'n Grafkelder ontdek. - Balkis, di Dogter fan Ramaka, word Koningin fan
Skeba. - Panes, di Dogter fan Osifra, trou met Koning Salomo. - Salomo
stuur Skippe na Skeba. - Di Koningin fan Skeba kom met 'n Karafaan om
Salomo te besoek. - Haar Besoek an Egipte. - Ontdekking fan di Gehym
fan haar Geboorte.
DIT was 'n mooie maanskyn-aand. Neef Gideon en ek slaap in di wa, en Neef
Hendrik en Henni onder di wa. Omtrent middernag word ons wakker dat Klaas
ankom met di osse. Hy fertel ons toen dat di Boesmans hom opgehou het, mar dat
morre 'n stuk of 6 fan hulle sal kom tot by di rifiirtji om te onderhandel. Mar hiir by
di berg wil hulle snags ni bly ni. Hulle sal anderkant di rifiir 'n kraal fer hulle maak
en dan al oggende kom werk en snags weer daar gaan slaap. En toen hy terugkom
fan di Boesman-Kraal af, - dit was al na son onder, - gewaar hy anderkant di rifiir
fer Umsalomi, wat op pad was met di osse na di Boesmans toe. Hy het hom toen
storm [...]geja met di pêrd. Eers wou hy flug, mar toen Klaas hom inja, wou hy hom
ferdedig met syn asgaai, en toen het Kl as syn been afgeskiit en met di osse
deurgekom.
Na di osse fersorg is gaan ons weer slaap. Di eerste plan di oggend froeg was
om Umsalomi te laat haal. Daartoe stuur ons fer Henni en Klaas met 'n paar osse,
om fer hom op 'n slé te breng, en ons gé fer hulle wat kos en drank oek mé om fer
hom te fersterk, terwyl Neef Hendrik en ek megaan, om meteen met di Boesmans
wat sal kom werk akkoord te maak, en Neef Gideon alleen by di wa bly.
Umsalomi was tamelik redelik toen ons by hom kom. Hy had 'n end geskuiwe tot
hy 'n soort fan doornboompi, wat omtrent diselfde dikte het as syn been, en daarfan
had hy 'n stuk bas, fan omtrent 'n span lank, afgesny en afgehaal in twe parte, sodat
dit twe holle geute form, waarin di been net pas, en so het hy di been gespalk, in di
bas met 'n riimpi daarom, en ek glo ni 'n dokter sal hom dit ferbeter ni. Dan het hy
wat ingeneem, en op di wond geset oek, sodat di been amper ni geswel en oek ni
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erg pynlik was ni. Mar op ons fraag waar hy wou geloop en wat hy wou gedoen hê
met ons osse wou hy gen antwoord gé ni.
Toen ons met hom by di rifiir kom was di 6 Boesmans al daar besig om fer hulle
'n skerm fan takke te maak. Hulle het ni feul beswaar gemaak om te kom werk ni,
as ons hulle net fluks wil foer met di flees fan wild wat ons skiit en di felle en horings
an hulle wil gê om op Tati te gaan ferkoop of ferruil. Mar net soos Klaas gesê het,
hulle wil snags hiir deuskant di rifiir kom slaap; en daar hulle dus smorrens en saans
'n hele end moet loop, sou hulle mar min kan werk. Tog was daar gen ander kans
ni, en moes ons di plan mar anneem.
Mar di dag sou hulle mar hulle skerm of kraal reg maak en di follende dag kom
werk. Toen ons by di wa kom met Umsalomi was di dag oek al om, en was almal
mar moeg, sodat ons mar froeg nag gemaak het.
Di follende dag was almal weer an hulle werk. Ons het di Boesmans laat begin
om 'n bitji breed en fêr di grond weg te werk, om di afgeskuiwe grond en klippe weg
en di ingang fan di grafkelders weer ope te kry. Di derde dag aand kom Neef Gideon
en Neef Hendrik met di berig dat hulle nog ni di ingang ope het ni, mar deur di
wegwerk fan di losse grond en klippers het hulle ont lek dat opsy nog 'n opening is
met 'n klipdeur, wat hulle oek wil perbeer ope te kry.
Mar in di dri dage had ek oek al weer 'n héle stuk fertaal wat ek nou fer hulle
voorlees, soos folg:
Di twe jonge prinsesse groei foorspoedig op. Di dogter fan Osifra, wat an di koninklike
palys opge-
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foed worde as dogter fan di kroonprinses, haar naam was Panes, en di dogter fan
Ramaka, wat deur di priisters opgefoed werd in alle kunste en wetenskappe, haar
naam was Balkis.
Na enige jare sterf di koning en kom Pinetem op di troon, en 'n seun as troon
opfolger word an hom gebore. Toen Ba kis 18 jaar oud was kom daar 'n Karafaan
uit di land fan Punt, en di twe fernaamste raadsmanne same, met di berig dat di
Koningin fan di land o'erlede is, en met di fersoek dat di Koning Pinetem, follens di
froegere o'ereenkoms met Koningin Hatasu, wat nog altyd fan krag was, 'n nuwe
Koningin moes anstel.
Gewoonlik werd 'n dogter uit di koninklike of priisterlike famili in di stilte opsettelik
daartoe opgely, soos nou di gefal was met Balkis. Met feestelikhyd werd di
gesantskap ontfang. Na ferloop fan 8 dage werd Balkis plegtig gekroon as koningin
fan di land fan Punt [Skeba], en na nog 8 dage fan feesfiring werd sy met forstelike
geskenke weggestuur met di gesantskap en di karafaan. Di gehym fan haar afkoms
en di omruiling is an haar nooit geopenbaar ni, so het sy ni geweet dat sy di ware
dogter fan di Koningin was ni, en di Koningin self het dit oek ni geweet ni, net mar
di Koning en Olifra en enige priisters. Mar Balkis was buitegewoon slim in al di
gehyme wetenskappe fan di priisters fan Mitsra'im [Egipte], en was baing geheg
an di priisteres Osifra, wat as pleegmoeder haar opfoeding onder sig gehad het.
Kort nadat Balkis weg was na di land fan Punt [Skeba] stuur Salomo, wat toen
Koning was in plaas fan syn fader Dawid in Jerusala'im, 'n gesantskap na Pinetem
en laat hom syn oudste dogter fra fer 'n frou. Pinetem stem daarin toe, en Salomo
stuur 'n deftige gesantskap met 'n karafaan om haar af te haal. So werd Hanes
Salomo syn twede frou, want hy was foor di tyd al getroud met Na'ama, 'n Ammonitise
prinses, di moeder fan Rehoboam. Mar in Isra'el was nog gen wet dat di oudste
seun fan di eerste frou di troonopfolger moes wees ni; want Salomo self was ni
David syn oudste seun ni. Daarom het Pinetem tot foorwaarde gestel dat Hanes
Salomo syn hoogste frou in rang moes wees, en daarom het haar fader oek fer haar
georder om di godsdiins fan Isra'el an te neem. Salomo het haar dan oek di hoogste
ére gegé en fer haar 'n aparte palys gebou in Millo, omdat sy Egiptenare angehou
het fer haar hofdames en bediindes, waarfan Osifra een was.
In di jaar 480 nadat di Isra'elite uit Mitsra'im [Egipte] terug gekom het, in di 4de
jaar fan di regering fan Salomo, op di 2de dag fan di 2de maand, genoem Sif, werd
di fondament geleg fan di pragtige tempel op di berg Moria, op di rots wat Arauna
gebruik het fer 'n floer, in di jaar 2,988 na di skepping fan di mens. In di 11de jaar
fan Salomo syn regering was di tempel klaar, mar di inwyding daarfan het hy uitgestel
tot di follende jaar, omdat dit di jubeljaar was. En in di 7de maand fan di jaar, genoem
Etanim, op di 7de dag fan di maand begin di inwyding, met grote prag en heerlikhyd,
wat geduur het tot di 14de dag fan di maand, en fan di 15de tot di 23ste was di
Loofhutte fees.
En Salomo het al di tyd groot en altyd groter geworde. Hy het toegeneem en
uitgemunt bo al di konings in wyshyd en ferstand, in rykdom en fermoge, en syn
naam gaan uit o'er di héle wêreld; want hy het handel gedrywe met alle lande, en
alle koninge kom fer hom besoek en hulde betoon. En Hiram, di koning fan Tirus
en Sidon, wat altyd 'n frind was fan Koning Dawid, het fer Salomo gehelp met
boustoffe en werksmense om di tempel en palyse te bou.
En Salomo het baing goud en hout en andere kosbare dinge fer di tempel gekry
deur di Fenisi'ers fan di land fan Punt [Skeba] af. Daarom laat Salomo self fer hom
skippe bou an Esion-Geber, an di Rode Sé, en hy kry fan Hiram bekwame Sémanne,
wat hy met di skippe stuur na di goudland toe. Hulle gaan met di skippe tot an Ofir,
en daar bly hulle 'n jaar o'er, en gaan dan handel, en di derde jaar kom hulle terug.
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En Salomo het geweet di afkoms fan di Koningin fan Skeba, en di gehym fan haar
afkoms en geboorte en fan di omruiling wat daar plaas gehad het; want Hanes had
dit in di stilte an hom fertel. Mar fer haar dogter Hanes, Salomo syn frou, het sy dit
nog altyd gehym gehou.
En Hanes was onfrugbaar en had gen kinders ni. En toen Salomo al meer andere
froue neem behandel
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hy fer Hanes al onferskilliger, en in di stilte treur sy baing daaro'er. Mar in di gehym
had sy fer Elihóref, Salomo syn gehymskrywer baing liif, en hy fer haar oek. En
Salomo het dit gemerk, mar hy hou fer hom of hy niks merk ni. Mar Salomo het
baing gehou fan Osifra, en wou fer haar geneem het as een fan syn bywywe, mar
sy wou ni.
En toen Salomo syn skippe stuur na di goudland toe, stuur hy di follende briif
same fer di Koningin fan Skeba, want hy wou fer haar baing graag siin: ‘Fan my, Koning Salomo, an U en Uw regering frede!
Laat dit an U bekend wees dat Jawê, di Almagtige God, fer my di magtigste Koning
gemaak het op di héle aarde, en alle Koninge fan di Noorde, en fan di Suide, en fan
di Ooste, en fan di Weste kom fer my gelukwens en fereer met persente, net U
alleen nog ni.
Kon U oek, ek bid U, en erken myn gesag, en baing eer sal an U bewys worde.
Mar as U wyger, dan sal ek met mag U tot erkenning dwing.
An U, Koningin fan Skeba, is di briif gerig in fréde fan my, Koning Salomo, seun
fan David. - Faarwel.’
En met di briif same stuur Salomo baing geskenke, deur di hand fan Agimaas,
seun fan di opperpriister Sadok.
En toen di gesantskap met di briif en persente ankom by di koningin in Kitore
[Simbabwe], di hofstad fan di Koningin fan di ryk fan Skeba, roep sy dadelik haar
oudste en raadsmanne same om fer hulle te raadpleeg wat sy moet antwoorde. En
hulle het di saak mar lig opgeneem, en geraai sy moet net mar 'n frindelike briif en
persente terug stuur met di gesantskap en ekskuus maak dat dit te fêr is en sy haar
Ko inkryk ni so lank kan alleen laat ni.
Mar sy wou hulle raad ni anneem ni, sy had fas besluit om Salomo te gaan besoek,
want Agimaas en di gesantskap het fer haar baing fer el fan Salomo syn groothyd
en heerlikhyd en slimhyd, en sy was baing nuuskirig om fer hom te siin en feral om
syn slimhyd te hoor, want sy was self baing slim.
Daarom laat sy toen kosbare persente klaar maak, fan goud en silwer en
edelgesteentes, di mooiste wat haar goudsmits ooit gemaak het; en hulle was di
beste goudsmits fan di wêreld; en stuur dit terug fer Salomo, deur di hand fan
Agimaas, met di follende briif: ‘Balkis, Koningin fan Skeba, an Salomo, di grote en slimme Koning fan di
Hebré'ers, - frede en foorspoed!
Amun ra, di Meester fan al di Gode en Skepper fan alle dinge, en Farao, di koning
fan Mitsra'im [Egipte] het fer my Koningin gemaak fan Skeba, di rykste goudland
fan di wêreld, en het myn heerskappy gesegen.
Mar ek het gehoor dat U di slimste en rykste en magtigste Koning fan di wêreld
is, en myn siil dors om uw heerlikhyd te siin en uw slimhyd te hoor. Daarom kort
nadat U di briif ontfang sal ek U self kom begroet. - Faarwel.’
Nadat di gesantskap terug gegaan was met di skippe fol goud en silwer en
edelgesteentes en mahonihout en gom [fer wirook] en ifoor en foolstruisfere en
ape en baing ander goed wat hulle gehandel het, maak Koningin Balkis fer haar
oek klaar om o'er land met 'n karafaan fan kaméle o'er di land fan Mitsra'im [Egipte]
na Jerusala'im te gaan, om fer Salomo te besoek, met 2 fan haar raadsmanne en
baing bediindes en pragtige en kosbare persente en kort daarna fertrek sy.
Dit het omtrent 3 jare geduur foor di gesantskap fan Salomo terug was met di
kosbare skatte. Mar di landsrys het nog langer geduur as di terugrys fan di skippe.
Eers kom Koningin Balkis in Egipte en word daar feestelik ontfang deur Pinetem en
al di forste en priisters. Daar hoor sy toen dat Hanes getroud is met Salomo en dat
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Osifra oek same met haar is na Jerusala'im. Toen trek haar hart nog meer daarheen.
Sy stuur toen 'n gesantskap daarfan daan af fooruit om fer Salomo te laat weet dat
sy and' kom is, en na twe wéke rys sy ferder.
En toen Salomo di tyding kry dat sy and' kom was, stuur hy fer Benajahu [Benaja],
di seun fan Jehojada [Jojada], di generaal fan syn leger, in di gemoet om fer haar
in te haal, met 'n héle gefolg, deftig uitgerus. Toen Koningin Balkis fer hom siin klim
sy af en buig sig, want sy dog dat dit Koning Salomo was. Toen fra Benajahu waarom
sy dan
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afklim, waarop sy fra of hy dan ni di Koning is ni. Hy sê toen, né, hy is mar een fan
Salomo syn ambtenare. Daarop draai sy fer haar om en sê an haar hofdames: ‘As
dit mar een fan syn ambtenare is, en di het al so'n edele en grootse foorkom, hoe
groot moet syn Koning dan ni wees ni?’
Benajahu heet haar toen hartelik welkom uit naam fan Koning Salomo, en sê dat
hy gestuur is om fer haar in te haal. En so gely hy fer haar éwe deftig Jerusala'im
in tot by di Koning. Osifra en Elihoref had dit so weet te o'erlê, dat Salomo befel gé
om di Koningin fan Skeba te laat ontfang en loseer in di palys fan Hanes, omdat sy
'n Egiptise prinses fan afkoms was en dus di beste tuis sou foel in di palys wat
heeltemal op Egiptise maniir ingerig was. Daa werd toen fertrekke opsettelik fer
haar ingerig, en deftig gemeubileer, onder toesig fan Osifra en Elihoref, wat spesiaal
belas was om fer haar te ontfang en al di tyd fer haar te sorg.
Sy kom di agtermiddag an, en Elihoref gaan haar omtrent by di stadspoort haal
en gely haar na di palys fan Hanes. Daar staan Osifra en Hanes weer klaar om fer
haar te ferwelkom en tuis te maak. Bowediin had Elihoref, as gehymskrywer, opdrag
fan Koning Salomo om haar in bisonder uit syn naam welkom te heet en uit te nooi
om hom di follende dag an syn hof te besoek.
Di héle befolking fan Jerusala'im het uitgegaan om di bisondere gesantskap uit
so'n fêrre land en di Koningin fan di ryke goud-land te begroet. Nadat di gewoel
ferby was en di Koningin fer haar tuis gemaak het in di palys, en wat gerus het,
fersoek Osifra fer di twe Koninginne, Balkis en Hanes, om di aand in haar kamer
stil met haar deur te breng.
Fooraf was egter 'n tyd bepaal waarop Salomo syn hoofambtenare en di ansiinlike
fan di stad di Koningin fan Skeba kon kom begroet, terwyl Benajahu en Elihoref fer
hulle bekend stel. Daar kom toen Sadok, di Opperpriister; dan Agia en Josafat, di
twe andere gehymskrywers fan Salomo; ferder di oue profeet Nátan, met syn 2
seuns: Sabud, wat di Koning syn fertroudste Gehymeraad was, en Asaria, di opperste
opsiner o'er di 12 hoge ambtenare wat di bestuur had o'er di inkomste fer di
Koninklike tafel, hulle was getroud met di Koning syn 2 dogters, Tafat en Basemat,
ferder nog 'n héle party fan di Kohanim [manne fan forstelike rang].
Toen di aand alles stil was laat Osifra di twe Ko ninginne in haar kamer kom en
laat alle hofdames en bediindes weg gaan en fersegel di deur, met 'n wag buitekant.
Sy laat alby hulle sluiers afhaal en breng fer hulle foor di spiil, en sê:
‘Bekyk makaar nou same goed, en omhels makaar dan met 'n soen, want julle is
susters, dogters fan één fader, di Koning fan Egipte.’
Di twe was eers ferbaas en wat ferlége, want di gehym fan hulle afkoms en di
omruiling was hulle al twe onbekend tot nou toe. Mar daar was 'n wonderlike
gelykenis tussen hulle twe in gesig en in postuur.
‘Dis genoeg, kom sit nou hiir by my’ - sê Osifra toen na 'n rukki stilte. ‘Julle twe is
dogters fan één fader, mar fan twe moeders. Mar gen een fan julle twe het tot nog
toe ooit julle regte moeder as moeder omhels ni. Hanes, jy is ni di dogter fan Koningin
Ramaka ni, jy is myn dogter; en Balkis, jy het nooit di genoege gehad om te weet
wi jou ware moeder is ni; ek het as Pleegmoeder fer jou opgefoed, mar jy is di dogter
fan di Koningin.
Daarop fertel sy fer hulle toen alles wat foor en by en na hulle geboorte gebeur
is; mar sê daarby dat dit 'n dipe gehym is en moet bly. Alby omhels en soen toen
fer haar. Eers Hanes, wat sê: ‘Myn moeder nou groet ek jou fer di eerste maal as
myn moeder, hoewel jy fer my jare lank as 'n tedere moeder gesorg, en ek jou as
'n dogter liifgehad het.’ En Balkis omhels en soen fer haar daarna, dat sy fer haar
so teer opgefoed het en gesorg het dat sy tot di stand fan Koningin ferhef is.
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Daarop haal Osifra 'n goue halsband uit en hang dit om Hanes haar hals, en sê:
‘Di halsband was altyd 'n erfstuk wat o'ergegaan het fan di een Egiptise kroonprinses
op di ander, as 'n talisman, om al hulle wense te ferful. Hanes, jy is di ware
erfopfolger, daarom sit ek dit nou om jou hals. Eerder kon ek dit ni doen ni, omdat
jy di gehyme fan jou afkoms ni geweet het ni. Bewaar dit nou, en dit sal fer jou 'n
befeiliging wees en 'n middel om al jou wense te ferkry. En jy, Osifra, ek sal o'er jou
oek waak soos 'n beskermengel.’
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Daarop groet hulle nogeens makaar met 'n soen en gaan slaap.
Sofer lees ek wat ek fertaal had. Myn klyne gehoor was weer éwe andagtig, so
andagtig dat hull partykeer fergeet om te rook en di pyp laat dood gaan. Henni was
weer di eerste: ‘A né, mar di ou rol gesels daarom net lekker. Né, Meneer du Toit
moet nou fluks fertaal, laat ons ferder kan hoor; en di Boesmans moet werk, laat
ons di gat ope grawe; ek wil nou oek goed gaan kyk hoe di lyk fan di Koningin lyk
wat ons nou fan hoor; en ek wil nou oek gaan kyk wat in haar kamer op di mure
afgeteken staan.’
‘A, Henni, siin jy nou?’ sê Neef Gideon, ‘jy wou mos somar weggaan, en niks fan
di ou gedoente weet ni.’
Hiir fal Neef Hendrik toen in: ‘Mar wil julle glo, di halsband is straks nog diselfde
as wat ons by di ou Kaffer-toweres gekry het.’
‘Dis nooit anders ni,’ laat Henni haastig daarop folg. ‘Mar ek ferwonder my waar
di ou-myd daaran kom.’
‘A, deur o'erérwing’ - sê Neef Hendrik. ‘Ons het mos gesiin di grafkelders was
froeger ope gemaak, molik het hulle dit toen fan di mummi of lyk haar hals afgehaal,
en so is dit onder hulle fan geslag tot geslag o'ergegaan.’
‘Né, dit kan ni’ - sê Neef Gideon, ‘want di halsband is mos ni an di Koningin fan
Skeba (Balkis) gege ni, mar an di frou fan Salomo (Hanes).’
‘Dis waar oek’ - sê Neef Hendrik, waarop ek hulle indagtig maak dat ons nog ni
an di end fan di geskidenis is ni en dus oek nog ni weet wat fan di halsband geworde
is ni.
‘Né, mar iits anders word fer my hiir opgehelder. Dit was fer my altyd so wonderlik
dat Salomo fer di gode fan al syn froue aparte tempels laat bou het - fer Astoret
(Fenus), di godin fan di Sidoni'ers; fer Milgom, di god fan di Ammonite; fer Kamos,
di god fan di Moabite, ens. - mar dat hy fer di Egiptise godsdiins gen tempel laat
bou het ni, hoewel Farao syn dogter syn fernaamste frou was. Mar nou siin ek, dis
omdat sy di Joodse godsdiins angeneem het’ - merk Neef Gideon op.
En daarop gaan ons slaap.

VIII. Besoek an Salomo syn palys.
Beskrywing fan di drifoudige Palys fan Salomo. - Di Libanon Palys. Pragtige Binnehof. - Di Troonsaal. - Di Troon en Troongewelf met
Fersirings. - Waterfywers, Plante en Dire in di Binnehowe. - Di Koningin
en haar Persente. - Di Begroeting tussen haar en Salomo. - Syn
Uitnodigings.
SO fluks het di ope maak fan di grafkelders onder di berg ni geforder ni. Di Boesmans
kom mar laat smorrens, en gaan smiddags met hoog son weer weg, want hulle
moes mar fer loop om anderkant di rifiir te gaan slaap, en al ons pogings om hulle
o'er te haal om snags daar by ons te bly was puur ferniit. Dan is hulle mar lui en
onhandig oek om te werk, en telkens skuiwe weer stukke af, want di berg is daar
mar styl uit. So het dit 'n héle tyd geduur om di ingang weer ope te kry, en di klipdeur
foor di andere ingang was fer ons te swaar om somar weg te skuiwe en ons was
bang om weer so gou met dinamiit te werk fer nuwe instortings. Henni was al weer
'n paar male opstandig en wou di werk opgé, mar ons praat hom telkens weer om.
In di tussen tyd gaan ek mar an met fertaal fan di twede rol en forder goed, want
ek het in al myn froegere studi nooit sofeul Hebreeus geleer ni; en ek word nou al
heeltemaal gewend an di oue letters en di woorde en uitdrukkings, sodat ek ni meer
so baing hoef op te soek in di woordeboek ni. Om hulle moed en belangstelling
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gaande te hou lees ek fer hulle al aande foor wat ek di dag fertaal het en dan gesels
ons daar o'er. So laat ek nou weer 'n stuk folg wat ek fertaal het.
Di follende dag sou Balkis, di Koningin fan Skeba haar opwagting maak en Salomo
e

haar forstelik ontfang, follens syn bestelling. Non had Salomo, sam met di Tempel
'n grote Palys laat bou. Mar di Tempel was in 7 jare tyd klaar en an di Palys het
hulle 13 jare gebou. Dit het bestaan uit 'n dridubbele Palys, op en langs di berg Sion,
wat daartoe an di kante eers opgemessel en met 'n brug o'er 'n boog an di Tempel
op Moria verbinde was.
Di 3 Palyse was op 'n wonderbare kunstige maniir uitgeleg en geboud, di grootste
kunstuk fan enige palys op di wereld. Deur 'n dubbele, fersterkte poort kom 'n mens
eers in 'n grote, ope binnehof; met marmer fan ferskillende kleure is di floer en di
binnesy fan di mure daarfan beleg. In di middel was 'n pragtige fontyn en marmere
fywer, met allerhande waterplante en waterdire en fisse, en buiteom pragtige bome
en plante, met fogels en ape en andere dire. Dit was 'n deel fan di koning syn studi
en liifhebbery.
Teeno'er di buitepoort is an di anderkant fan di binnehof 'n o'erdekte gewelf met 'n
regterstoel fan almuggim-hout, waarop di Koning soggens sit om regsake te beslis
en gewone gesantskappe te ontfang. En ferderin, deur 'n twede poort, reguit in
diselfde rigting is di beroemde Libanon Palys, met 'n ygebinnehof en kamers rondom,
waarin syn 300 froue woon.
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An di linkerhand fan di eerste binnehof gaan 'n poort uit na di Palys fan Hanes, di
Egiptise Prinses, en an di regterhand gaan weer 'n poort uit na di derde Palys, waar
syn bywywe woon, en di was nog ni heeltemal klaar ni.
Di Koning had bepaal om di Koningin fan Skeba te ontfang in di binnehof fan di
Libanon Palys, di pragtigste hof in al di Palyse, waar hy di hoogste forste ontfang
en waar syn troon staan. Di binnehof of troonsaal is 100 elle [150 foet] lank en 50
elle [75 foet] breed, en 30 elle [45 foet] hoog, en rus an al 4 kante op pilare fan di
sedere fan Libanon, an elkeen fan di 4 kante was 45, in 3 rye fan 15 elk, sodat di
troonsaal gedeeltelik ope is in di middel en gedeeltelik o'erdek met 'n brede o'erdekte
gaandery rondom. Bo op di pilare is fertrekke an 3 kante rondom, met 3 rye fensters
wat uitkyk na makaar toe op di binnehof.
Oek hiir is in di midde fan di ope ruimte 'n fontyn en fywer met kristalheldere water,
wat Salomo met 'n onderaardse waterlyding fan syn Fywers af breng. Di ope ruimte
is oek beleg met marmer, mar so dat oral openinge is fer pragtige bome en plante
uit ferskillende lande, en allerhande dire daarin. In di middel is di binnehof dus 'n
ware Paradijs. Mar di ope gaandery buiteom wat 30 foet breed is rondom, di is fersiir
met al wat di wêreld kosbaar en siirliks opbreng. Di toppe fan di sedere pilare is fan
bo uitgewerk nes bome wat nog in di groei is, en di mooiste soorte fan klimop rank
an di pilare op, an elke pilaar 'n andere soort. Rondom uit di gaandery gaan deure
na andere fertrekke.
Teeno'er di ingang waar 'n mens in di binnehof kom is 'n ope gewelf, rustende op
marmere pilare, met silwer foetstukke, goue kopstukke, en fan bo hemelsblou. In
di middel fan di gewelf staan Salomo syn troon. Weerskante uit di muur kom 'n frisse
springbron fan heldere water, wat in twe grote goue komme loop en daarfandaan
o'erloop met pype na di middelste fywer. Di hele gaandery had 'n silwere lyswerk
fan onder en 'n goue lyswerk fan bo rondom. Mar di gewelf waar di troon staan is
geheel fan marmer met goud uitgeblom.
Di troon self is fan ifoor, met goue fersirings. Dit staan op 'n foetstuk fan 6 trappe,
fan kostelike steen en weerskante fan elke trap staan 2 goue leeue, as bewakers
fan di troon, en op di leunings nog 2 leeue. Di stoel self is fan pure goud. As imand
di binnehof inkom, dan fal syn oog op di troon en di gewelf, wat blink fan di goud en
edelgesteentes soos di son en maan en di sterre an di hemel. Agter di troon in 'n
halwe sirkel, soos 'n reenboog, hang di 300 goue pronkskilde, en foor om di fersiirde
rand hang di 200 goue pronkskilde wat twémaal so swaar is as di binneste. In di
gewelf fan di troonsaal en buitekant om in di o'erdekte gaandery is 'n menigte goue
drinkbekers, skottels en ander huisraad wat in di palys ni alleen fer gebruik, mar
oek fer siraad geplaas is, en 'n rykdom en prag fertoon soos in gen ander palys fan
di wêreld te kry is ni.
In al di poorte en ingange fan di palys staan Salomo syn wagte en ryksdinare,
altyd opklimmende in hogere rang en fersiir met deftiger kléding.
Toen di Koningin Balkis di oggend Salomo sou besoek het sy deur haar ministers
eers haar persente in orde laat maak. Sy had 100 slawe en 100 slafinne gebreng,
almal eenders angetrek en di dra elkeen 'n baar goud en andere kosbare persente,
en haar twe ministers wat weerskante fan haar loop dra di een 'n goue kroon met
edelgesteentes fersiir en di ander 'n goue septer, en di slawe kom agteran. Elihoref
met Osifra en Hanes loop foor haar uit om haar te gely tot by di koning. Sy self was
gekleed in 'n pragtig witte gewaad, gestik en opgeskik met hemelsblou en purpur,
ferder was sy fersiir met alle juwele en kostelike gesteente en alle hoofspesery en
kostelike reukwerk, sodat dit selfs an di deftige en weelderige hof fan Salomo 'n
opspraak was. En algemeen werd haar mooihyd geroem en trek di gelykenis tussen
haar en Hanes di an dag.
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Toen sy naby di troon kom waarop Salomo sit, omring deur syn raadslide en
howelinge, klim hy fan syn troon af en omhels haar hartelik en heet haar welkom.
Sy sê toen: ‘ô Koning, leef in eeuighyd! Di woord was waar wat ek in myn land gehoor het
fan uw rykdom en heerlikhyd. En ek het di woorde ni geglo ni, totdat ek self gekom
en met myn yge oge gesiin het ni. En kyk, di helfte was my ni angesê ni. Met wyshyd
en met rykdom o'ertref u di gerug wat ek gehoor het.
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Gelukkig is uw manne, ja gelukkig is hiir-di knegte fan u wat gedurig foor uw angesig
mag staan en uw heerlikhyd siin en uw wyshyd hoor. Geloof sy Jawê, uw God, wat
behage in u gehad het, om u op di troon fan Isra'el te set! Omdat Jawê Isra'el tot in
eenighyd bemin, daarom het Hy u tot koning gemaak, om reg en geregtighyd te
doen. Ontfang nou uit di hand fan uw diinsmaag di slawe en di geskenke wat ek fer
u gebreng het fan myn land af as 'n teken fan agting en respek.’
Sy neem toen met haar yge hand di kroon en di septer uit di hande fan haar
ministers en gé dit in di hande fan Salomo; en hy buig en neem dit an en gé dit an
syn ministers om dit op syn troon te set. Daarop spreek hy haai aldus an: ‘ô Koningin fan Skeba! Uw besoek maak fandag er my tot di gelukkigste dag fan
myn léwe. Fan alle forstelike gesante uit alle lande was gen een my so angenaam
as di fan u. Dikwils het ek ferlang om di Koningin te siin fan di ryke goudland, fanwaar
ek sofeul rykdomme ontfang het. Di kroon op myn hoof is fan fyne goud uit uw land.
Di edelgesteentes wat myn kroon fersiir is uit uw land. Di ifoor en goud, di goue
skilde en al di goue gereedskappe is uit uw land. Di wirook wat in di tempel fan Jawê
brand en di goud wat di tempel fersiir, is uit uw land. Driwerf welkom, Koningin fan
di Suide! Ek het net een begeerte: maak al uw wense an my bekend, en al uw
begeertes sal geskide en wat uw hart ferlang sal gebeur. Nou het ek een fersoek:
dat u agtermiddag met my uitry na myn tuine en fywers en morge aand met my eet
an myn tafel.’
‘Uw woord is wet, ô Koning!’ antwoord di Koningin met 'n buig.
Daarop gaan Salomo met syn ministers en di Koningin fan Skeba met haar
l

ministers en Elihoref met Osifra en Hanes in een fan di sy-kamers, terwy di
hofbeambte en dinare di geskenke uit di hand fan di slawe ontfang en berg.
Hiir was 'n rusplek waar ons 'n bitji gesels. Henni was weer di eerste wat sê: ‘Mar
hoor, dan het di oue mense daarom baing goud hiir uit di land uit kom haal.’ Ek sê
toen: ‘Ja, laat ons perbeer om 'n bitji dit by benadering te bereken. Eers lees ons
dat Salomo syn skippe 420 talente goud gebreng het. Wel, sofer as ons weet is 'n
talent omtrent £375, want di oue mense het di goud en silwer afgeweeg met di skaal.
Dan sou di waarde daarfan gewees hê £157, 500. Dan lees ons dat di Koningin fan
Skeba fer Salomo persent gebreng het 120 talente goud, dis di waarde fan £45,000.
En dan weer dat di gewig an goud, wat Salomo elke jaar ingekry het was 666 talente
dis £249,750. Reken ferder mar net dat hy 500 skilde fan goud laat maak het, buiten
al di goud fan di tempel en fan syn Palyse.’
‘Mar dan het hulle al di goud uitgehaal,’ sê Henni. ‘Dis puur ferniit dat di
prospekteerders nou al di oue myne naloop en afpen en ope grawe.’
‘A né, Henni,’ sê Neef Gideon, ‘kyk, het jy dan ni gesiin oral waar hulle di oue
myne ope maak kry hulle mos weer di ryke riwwe onder. Kyk di Luipers Rif, onder
an di Gwelo, daar het hulle di rif weer gekry op 50 foet diipte en in di grote stukke
kwarts kan jy di stukkiis en strepe goed so dik as 'n mes syn rug op tiin tré afstand
siin in di kwarts. Né, jong, as ons ni ons skatte hiir kry ni, dan moet ons mar gaan
goud grawe; want hulle sal nog baing goud in di land uithaal.’
‘Ja,’ sê Neef Hendrik, ‘eenkeer het di Jode hulle goud hiirfandaan gekry om hulle
tempel te bou, en nou gaan hulle terug om hulle tempel te herbou en hulle sal weer
hiir fandaan hulle goud moet kry.’
Daarop fal Henni in: ‘Dis seker daarom wat ek nou al so baing Jode op Bulawayo
siin. Mar hoekom sou di oue mense dan opgehou hê met grawe, as daar nog so
baing goud is?’
‘A dit moet di oue rolle ons nog fertel,’ sê ek daarop.
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‘Nou Ja,’ sê Henni, ‘fertaal dan mar fluks op, want ek wil al te graag weet hoe di
oue mense hiir in di land gewerk het en hoe dit met hulle gegaan het. Ek wens dat
ek Hebreeus ken, dan het ek al lank di oue rolle dwars deur gelees. Dan gaan ek
ni slaap foor ek di end het ni.’
‘Né, jy moet mar liwers siin om di gat ope te maak en di andere gat oek, dat ons
di end fan di berg kan kry. Straks het ons di end fan di rolle foor ons di end fan di
berg het -’ merk Neef Gideon an.
‘Nou ja, net morre moet di gat ope, ek wil weer di fername koningin gaan kyk; ek
wil haar nou goed beskou -’ sê Henni.

IX. 'n Rit na Salomo syn tuine en fywers.
Salomo syn Stalle en Pêrde. - 'n Gemeensame Rit en Gesprek. Koninklike Raaisels. - Salomo syn Tuine en Fywers. - In syn fersegelde
Fontyn. - 'n Ongelukkige Koningin. - Gesprek en Plan tussen Osifra en
Hanes.
Di agtermiddag toen dit koel werd sou di Koning Salomo gaan uitry met di Koningin
fan Skeba na syn tuine en fywers toe, en hy had las gegé, dat net
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twe rytuige moet ingespan worde, een fer hom en Balkis en di ander fer Hanes en
Osifra.
En Salomo het 4 duisend trekpêrde en 12 duisend rypêrde, want 'n ruitery gaan
altoos foor en agter hom as hy gaan uitry. Mar di slag het hy las gegé, om gen ruitery
me te neem ni. Di stalle waar al di pêrde gehou worde is in kelders onder di
kunsmatige foetstuk of onderbou wat hy gemaak het fer di tempel en di palyse; want
di is gebou op twe ronde koppe met 'n kloof tussen in, toen het di koning eers grote
s

mure fan onder laat opbou om odoende twe grote gelyktes [platforms] te kry waarop
di grote geboue kon geset worde. En di ruimte onder in is ni opgevul ni, mar gebou
met pilare en ferwulwe, sodat onderin 'n menigte fertrekke is fer stalle en pakkamers
en kamers fer bediindes.
Di deftigste pêrde en rytuige afkomstig uit Egipte, 'n persent fan Pinetem, word
di agtermiddag ingespan' en Salomo en Balkis klim in di eerste, en Hanes en Osifra
in di twede rytuige, met 'n enkele foorryer, en di koesiirs by elke rytuig.
Salomo syn gewone rytoer twemaal in di week is fan Jerusalem o'er Bethlehem
na syn tuine en fywers, wat nog 'n end anderkant lê. Gewoonlik neem dit omtrent
4 uur tyd, fan 9 uur in di agtermiddag af [by ons 3 uur]. Dit is di tyd fan syn
ontspanning, en dan neem hy gewoonlik di mees begunstigde fan syn froue by sig
in syn rytuig, of een of ander fer name staatsamptenaar of freemde gesant met wi
hy fertrouelik wil spreek. Dit is dan oek gewoonlik 'n héle opspraak an di hof as di
Koning een fan syn froue tot di bisondere eer ferwêrdig, en ni selde is dit di oorsaak
fan jalousi onder di froue en howelinge. Natuurlik het dit dan oek ni min di andag
getrek toen di Koning di Koningin fan Skeba met sig in syn rytuig neem. En di gedagte
was al dadelik dat di getal froue weer met een sal fermeerder worde.
Werkelik had di Koning oek nou tyd om met Balkis fertrouelik te gesels. Eers was
di gesprek 'n nadere kennismaking o'er en weer, feral fan di lande en folke waaro'er
hulle regeer. Salomo had feral baing te fra o'er di land fan Punt, en o'er di befolking
en natuurlike gesteldhyd fan di land enferal fan di goudgrawery; want syn gees
ondersoek alles en fan di land fan di suide het hy al lang ferlang om meer te weet.
Toen hulle naderhand al meer gemeensaam word begin sy syn wyshyd op di
proef te stel met raaisels. Sy sê: ‘ô Koning, ek het sofeul gehoor fan uw wyshyd en ferstand. Ek het gehoor hoe
slim u 'n saak beslis het waar twe moeders anspraak maak op een kind. Mar hoe
sou u dit nou uitwys as twe kinders as hulle klyn is stilletjiis omgeruil worde en hulle
kom dit naderhand as hulle groot is eers agter, dat hulle self en baing andere
daardeur bedriig is. Hoe sal hulle di ding dan weer reg kry? As so'n saak nou foor
u kom, hoe sou u dit dan uitwys?’
En hiirmé stel sy haar yge gefal, mar in di feronderstelling dat Salomo niks weet
fan di gehym fan haar geboorte en di omruiling fan haar en Hanes ni. Met 'n
bedenkelike glimlag kyk Salomo haar an en sê: ‘Deur 'n twede ruil sou ek di eerste
ruil fernitig, sodat elkeen weer op syn regte plek kom.’
Di antwoord maak haar dood stil fer 'n rukki, want sy is nou in di middel of Salomo
fan di saak weet of ni. Mar Osifra het tog gesê dis 'n dipe gehym wat hulle ni mag
openbaar ni. Daarom denk sy om hom ferder te pols en sy fraag: ‘Mar as hulle nou
al in ferskillende léwensbetrekkings en grade fan ferbintenis is, hoe dan?’
Salomo glimlag weer en sê: ‘Reguit is di kortste pad, onreg kan alleen deur reg
herstel worde, ni deur nuwe onreg ni. Daarom wat krom is kan ni reg gemaak worde
ni. Mar di regte antwoord hiirop is 'n wederfraag: Wi is di gelukkigste dogter fan 'n
brawe moeder, di wat as 'n angeneemde kind deur haar opgefoed worde as moeder,
of haar yge dogter, wat deur andere opgefoed word en naderhand haar yge moeder
ansiin fer 'n freemde?’
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Hiiruit merk Balkis nou duidelik dat Salomo di gehyme fan haar afkoms weet. Sy
perbeer nog enige frage en raaisels, mar telkens merk sy dat sy met hom ni kan
uitkom ni; want hy antwoord haar dadelik, mar syn frage kan sy ni beantwoorde ni.
Hulle was nou oek al by Salomo syn tuine an Etam, omtrent 'n myl onderkant
Salomo syn fywers. Di tuine leg in 'n noue mar frugbare kloof, di kloof self is beplant
met allerhande soorte frugbome en di rante an weerskante is met terrasse of trappe
opgebou en oek beplant met wingerde en frugbome.
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O'eral in di tuin en an di rante is klyne fywers en lushuisiis en sitplekke. Salomo klim
toen uit met Balkis en Osifra en Hanes en gaan deur di mooiste deel fan di lustuine
'n wandeling neem. Enige geurige frugte biid hy di freemde gas an, om dit te fergelyk
met di frugte fan haar land. Mar Balkis ferklaar dat in frugbaarhyd, in groei en in
geur di frugte fan haar land tog nog di fan Salomo syn tuine o'ertref.
Nadat hulle daar wat ferkwik was ry hulle ferder na Salomo syn grote fywers,
waaruit syn tuine bewater worde en oek met 'n o'erdekte waterlyding Jerusalem,
feral syn palyse en tuine om di helling fan Sion en Moria, fan water foorsiin worde.
Hiir moes Balkis erken dat Salomo syn bouwerke di fan haar land o'ertref, feral in
di reusagtige stene waarmé di Fenisi'ers en Jode hiir bou. Mar daarteeno'er beroem
sy sig dat haar land so waterryk is dat dit ni nodig is om sulke fywers en waterlydings
te bou ni.
Toen neem Salomo fer haar alleen in syn fersegelde fontyn, bokant di bo'enste
fywer. Dis 'n onderaardse fontyn, wat gesluit en fersegel is, sodat di koning alleen
dit kan open. 'n Mens daal daarin af met 7 trappe en onder in is 'n kamer 10 elle
lang en 5 elle breed. Langes an is nog 'n klynere kamer, alby uitgebou met stene
ferwulwe. Di water spring op 4 plekke uit di rots, fanwaar klyne uitgelegde fore dit
bring in 'n uitgemesselde kom of bak. Daarfandaan af loop dit met 'n onderaardse
rioel tot in di fywers. Hiir in di fersegelde fontyn is 'n rusbank waarop Salomo en
Balkis wat gaan sit, nadat hy fer haar eers wat fan di heldere, koele water laat drink
het uit 'n goue beker, wat sy fer hom persent gestuur het.
Nou ry hulle met 'n meer reguit pad na Jeruzalem. Di son gaan weldra onder en
in di frisse aandkoelte ferfolg Salomo en Balkis hulle gesprekke wat algemeensamer
word. Mar di rit was di eerste kans wat Osifra en Hanes oek had om alleen met
makaar te praat, nadat Osifra di forige aand di gehym fer hulle geopenbaar het.
Hanes was regte neerslagtig fan di begin af. Sy het 'n ruk stil gesit, en bars toen uit
fan di huil en sê an Osifra: ‘Myn moeder! nou kan ek fer di eerste maal myn hart as kind an jou openbaar,
hoewel jy altoos fer my goed was. Mar ek foel tog baing ferdritig in di laaste tyd. Di
koning behandel my tog met so min agting Kyk, hoe goed was hy froeger fer my en
nou fan morge met di ontfangs an di hof het hy gen notisi fan my geneem ni, en ni
'n enkele woord met my gepraat ni, en nou fan middag met di rit weer netso. Al syn
andag is nou weer gewy an Balkis. Né, ek kan ni langer so'n léwe ferdra ni. Wat het
ek fan myn léwe? Myn palys is myn tronk, en di koning syn liifde is so ferdeel dat
ek daar niks an het ni. Gelukkige frou fan di eenfoudigste boer of werksman, wat
mar een frou het, an wi hy al fyn liifde en agting betoon.’
Osifra, wat al lank di stemming fan Hanes gesiin het, hoewel sy dit wou wegsteek,
sê toen: ‘Myn kind ek weet wat di gehyme bron is fan jou smart. Jy is ferliif op Elihoref
en hy op jou. Mar jy is nou eenmaal 'n frou fan di Koning en moet dus jou rang en
stand ophou. Perbeer nou mar om dit te ferset en fer jou op te beur.’
Na 'n ruk stilte sê Hanes: ‘Mar, ma, sal daar dan gen kans wees fer my om ooit
uit di treurige toestand ferlos te worde ni? Ma weet mos fer alles raad, kan ma dan
ni 'n plan maak om my te ferlos ni. Ek is gewillig om met Elihoref te ontflug en in di
eensaamhyd, al was dit in 'n freemde land, te gaan woon. Sal ons ni kan ontflug na
Egipte toe ni?’
‘Né, myn kind, ontflug kan 'n Koningin ni. Sy is oral bekend. Mar ek begin an iits
anders te denk. Jy en Balkis lyk so eenders as 'n tweling. En dit lyk fer my di Koning
is tog smoor ferliif op haar en sy op di Koning. Sal ons nou ni 'n plan maak fer 'n
twede omruiling in di gehym ni, sodat Balkis hiir bly in jou plek, en jy terug gaan in
haar plek as Koningin fan Skeba? Wat denk jy daarfan?’
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‘Ja, mar dan moet Elihoref oek megaan met my, want anders is ek al te freemd
in di freemde land.
Molik kan dit oek geskik worde, as di Koning gefraag word om fer Elihoref te laat
same gaan om di land en di geskidenis daarfan fer di Koning te gaan beskrywe.’
‘Mar sal ons dan fer di Koning di plan laat weet?’ fra Hanes.
‘Né, dit moet ons eers siin. Molik is dit beter om dit met Balkis te maak en laat di
Koning in di onsekerhyd tot jy eers weg is Mar laat dit an my
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om di plan uit te denk en uit te werk, en bly intussen mar stil en laat niks merk ni.’
‘Ja, myn moeder,’ sê Hanes, en gé haar 'n soen, terwyl 'n stille traan o'er haar
wang rol. ‘Ferlos my tog uit di toestand. Ma weet nou self wat ongelukkige liifde is.’
Dit was di gesprek fan moeder en dogter in di skemeraand, waarna hulle di
stadspoort in ry; mar ni foor dat Salomo en Balkis o'er en weer sig o'ertuig het fan
'n liifde wat te sterker is omdat dit nog ni ferklaar is ni.

X. 'n Twede omruiling.
Di Boesmans fergiftig ons Water. - Di Anslag deur Klaas ontdek en
afgeweer. - Elihoref in di Tronk. - Balkis deur Osifra en Hanes met hulle
Plan bekend gemaak stem in, en sal Foorspraak wees fer Elihoref di Aand
as sy by di Koning gaan eet. - Di Rol hiir beskadig.
EK sit di agtermiddag nog te fertaal toen Klaas froeger as gewoonlik met di osse
terug kom. Hy kom dadilik na mij, wat al freemd was, want hy gaan anders stil syn
koers en praat ni as dit ni nodig is ni, en sê: ‘Baas, ek denk di Boesmans het ons
water fergéwe.’
Ek fra hom hoekom hy dit dan denk. Toen fertel hy fer my, hy het al fereers opgelet
dat di Boesmans wat hiir werk nog in gedurige gemeenskap is met di Boesmans
fan di kraal. En di oggend het hy opgemerk dat hulle fer hulle 'n kalbas water
megebreng het, terwyl hulle anders hulle kalbas hiir folmaak fan ons water. En toen
het hy in di dag ekspres naby di water gewy met di osse, sodat hy altoos ongemerk
di fywer kan in di oog hou. En hy het toen twe Boesmans gesiin daar by di water.
Daarom het hy ni di osse di aand laat suip ni, en fer ons had hy fersigtig drinkwater
geskep uit 'n kuiltji bokant di fywer in di waterfatji; mar di ketel het hy fol water fan
di fywer gebreng.
Ek stuur hom dadelik om dit an di dri frinde te fertel, mar sê fer hom, hy moet di
Boesmans daar niks fan laat merk ni, en een fan di base moet by hulle bly, terwyl
di ander twe met Umsalomi moet kom. Sodra hulle kom besluit ons om fan di water
uit di fywer an 'n mak miirkattji wat ons had te gé om te kyk wat di uitwerking is, en
dit het oek ni lank geduur ni of di kattji kry di stuiptrekkings. Umsalomi sê toen
dadelik: ‘Ja, daar is gif in di water.’ Op ons ferfoek gé hy di kattji di afskraapsel fan
'n worteltji in, wat hom laat fomeer, sodat hy later gesond word.
Henni was woedend: ‘Di frotsige Boesmans is te sleg om te werk en dan wil hulle
'n mens nog fergéwe, om ons goed te fat. Hulle moet nou net self di fergiftige water
drink.’
‘Né, Henni, hulle moet nog eers di gat help ope maak,’ - merk Neef Gideon an.
‘Né, laat di frot goed dood, of ja hulle weg; hulle sal di gat tog nooit ope kry ni.
Ons kan oek mar gerus weggaan hiir fan di plek af.’ So gaan Henni mar an met
pruttel.
Ek sê hulle toen, follens Klaas weet di Boesmans goed fan di fergéwery. Sodus
as ons hulle fanaand laat terug gaan, dan sal hulle morge oggend ni kom werk ni.
Mar hulle sal natuurlik kom spioen wat fan ons geworde is, en dan sou ons hulle
kan foorlê en skiit. Mar ek wil hê hulle moet eers di gat klaar help ope maak. Daarom
is myn plan ons gaan almal same eers soheentoe en neem rime same en maak
hulle almal fas. Dan breng ons hulle by di wa en sê hulle moet di water drink, en wil
hulle ni, dan is ons seker dat hulle oek same dadig is. Dan gé ons hulle 'n goeie
drag sla, en sê ons maak hulle al aande hiir fas by di wa tot di werk eers klaar is.
Ons gaan, en sonder 'n woord met hulle te praat maak ons hulle almal di hande fas
en breng hulle by di wa. Hulle was glad ferbouereerd. Mar hulle wyger om di water
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te drink. Ons dryg hulle met di sambok, mar dis ferniit. Ons maak hulle toen almal
fas an di wa en an 'n paar bome en gé hulle elkeen 'n ordentlike loesing. Toen gaan
ons di fywer leeg skep en skoon maak, om dit weer fol skoon water te laat loop. Dit
was toen al aand toen ons terugkom, en di arme Klaas en Umsalomi kom donker
aand eers terug, want hulle moes wag tot di fywer weer folgeloop is om di osse te
laat suip.
Henni was boos di hele aand op di Boesmans en wou hulle gen kos gé ni. Mar
ons het fer Klaas en Umsalomi laat flys braai om fer hulle te foer, want ons wou
hulle ni los maak ni, dan sou hulle weg hardloop. Mar hulle wou ni eet ni; want toen
di aand ankom word di stomme goed al meer in di nood en hulle smeek ons moet
hulle tog mar los maak of anders dood skiit, want hulle is tog te bang om in di nag
hiir te bly. Mar ons sê: ‘Julle straf is dat julle nou ferder al nagte hiir sal moet bly tot
di werk klaar is.’
‘Nou sal jy siin werk morge,’ sê Henni. ‘Ek sal hulle nou laat grawe en klippe rol
dat dit help. Net morge moet di gat ope.’
Nadat ons 'n stukki ge'eet het sê ek: ‘Nou wel, laat ons mar di ergernis fan di
Boesmans fergeet, terwyl ek nou fer julle foorlees wat di ou rol ferder gesels.’
‘Ja, laat ons hoor,’ sê Henni, terwyl hy syn pyp opsteek en ek begin aldus: Di aand was Balkis alleen in haar kamer en wou nimand siin ni. Sy had behoefte
an eensaamhyd om di onderfinding fan di dag en feral di gesprek met Salomo te
o'erpyns.
‘Ag, ek is tog mar di ongelukkigste froumens op aarde. Wat help dit my dat ek 'n
Koningin is. Ek mag nooit di genot fan liifde smaak ni. Nooit mag
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ek 'n man omhels of 'n kind an myn hart druk ni. 'n Frou is gebore om te bemin en
bemin te worde. En ag, wat is 'n frou sonder liifde? 'n Boom sonder frug, 'n fontyn
sonder water, 'n lamp sonder lig...Né, meer, sy is ni alleen onfrugbaar ni, mar oek
ongelukkig. Sy soek altoos na iits wat sy ni kan kry ni...
Mar né, myn lot is nog swaarder. Ek het liif, mar ek mag ni bemin ni. 'n Moeder
het ek, wat ek ni mag omhels en begroet as moeder ni. En nou, ag, di juweel onder
alle manne fan di wêreld! Kon ek mar een fan syn froue, al was een fan syn bywywe,
ja een fan syn slafinne wees! Mar selfs di slafinne wat ek fer hom gebreng het is
gelukkiger as ek. Want hulle kan altyd foor hom staan en syn skoonhyd siin en syn
wyshyd hoor. Mar ek moet weer terug na myn fêrre land, om myn eensame léwe
te slyt.
Mar wag, wat het hy gemeen met te sê, op di raaisel wat ek fer hom gegé het,
dat di beste oplossing fan sulke omgeruilde dogters is om weer om te ruil, dat elkeen
op haar regte plek kom? Ek het gemerk uit syn blik waarmee hy fer my toen ankyk
dat hy daar iits mé gemeen het, kan dit wees dat hy di gehym fan di geboorte en
omruiling fan Hanes en my weet. Kan dit wees dat hy in syn gedagte kan hê, dat,
Hanes en ek moet omgeruil worde? Dat ek hiir moet bly en Hanes in myn plek terug
moet gaan? Mar né, dit kan ni wees ni. Dis mos onmolik. Hanes sal dit nooit frywillig
doen ni en sy kan tog tot so iits ni gedwing worde ni. En as dit hiir al ni gemerk word
ni, sal hulle dit in Mitsra'im [Egipte] merk as sy met teruggaan daar an di Hof kom,
en in myn land sal hulle dit oek merk. Né, dit is onmolik. Mar di Koning het my genooi
om morre aand by hom te kom eet, dan sal ek wel nader siin en hoor wat syn
gesindhyd en foornemens is......’
Sodanig was di o'erpynsings fan Balkis di aand. In sombere stemming gaan sy
slaap, mar dit het laat geduur foor sy in slaap fal, en toen droom sy fan ongelukkige
liifde te midde fan dartelhyd en prag en rykdomme.
Diselfde aand ontmoet Elihoref fer di koningin Hanes in 'n andere fertrek fan di palys,
in di gehym, soos froeger meermale. Onwillekeurig was di gesprek dadelik o'er di
Koningin fan Skeba, haar besoek by Salomo, di gemeensame maniir waarop di
koning haar ontfang het en di rit fan di agtermiddag. Mar Hanes had feral di
ontmoeting bestel om an Elihoref te fertel di gehym wat haar moeder Osifra fer hulle
di forige aand geopenbaar het en di gesprek wat hulle twe di agtermiddag gehad
het op di terugrys, omtrent di twede omruiling; want sy was gewend om al di gehyme
fan haar hart an hom te openbaar. Dit het dan oek ni lank geduur ni of sy fertel hom
alles openhartig, en sy fergeet feral ni om daarby te fertel, dat sy an haar ma gesê
het, dat sy tefrede sal wees met di omruiling onder een foorwaarde: dat hy met haar
samegaan na Skeba toe.
Elihoref noem dadelik al di besware op fan di plan, feral dat dit onmolik is om dit
te doen sonder opgemerk te worde, insonderhyd deur di skerpsiinde blik fan Salomo;
en dan wi sal fer Salomo pols of hy fer hom sal laat samegaan, en onder watter
foorwendsel?
Hiirop had Hanes gou 'n plan. Salomo het al meer fan syn gehymskrywers
uitgestuur na andere lande om di geaardhyd en geskidenis fan di lande te beskrywe,
en hy wil graag meer weet fan di land fan Punt. Nou moet dit net fer hom foorgestel
a

worde dat hy fer Elihoref moet samestuur met di Koningin n Skeba toe om fer hom
noukeurig alles te beskrywe.
‘Di plan lyk goed,’ sê Elihoref, ‘mar wi sal nou di koning pols of hy dit sal wil doen?’
‘Di beste is, Balkis gaan morre aand by di Koning eet, dan kan sy fer hom fra om
een fan syn skrywers same te stuur’ - merk Hanes an.
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‘Goed,’ sê Elihoref, ‘mar daar is juis di knoop. Weet sy al fan di plan? En is sy
tefrede daarmé?’
‘Né, sy weet daar nog niks fan ni, want fan middag het ek en ma dit eers bespreek.
Mar sy sal seker daarmé instem, want sy is smoor ferliif op di koning en hy op haar
oek. Dit het ons fan middag al te goed kan siin.’
So was Hanes telkens klaar met 'n antwoord op elke bedenking fan Elihoref. En di
afspraak was, sy of haar ma sou di follende oggend met Balkis di plan bespreek,
en as sy dit goedkeur, dan meteen afspreek dat sy di koning moet pols omtrent
Elihoref syn megaan. Elihoref erken oek, dat di saak baing gemakkelik gemaak
word deur dat di twe koninginne so baing na makaar lyk, en hy en Hanes ferbly sig
al in
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di fooruitsig fan los te wees fan di kluisters fan di hof hiir, om fryer di liifde fan makaar
te kan geniit En nog gemeensamer as froeger was hulle omgang di aand en nog
harteliker di afskydsgroet.
Di follende oggend was daar 'n héle opskudding in di palys toen dit bekend word,
dat di koning fer Elihoref, syn gehymskrywer, in di tronk laat sit het. Nimand weet
di rede waarom ni. Mar Salomo syn geregsoefening was baing streng, feral as dit
syn hoofambtenare betref.
Toen Hanes di berig kry fal sy flou fan skrik en ontsteltenis. Een fan haar
Kamer-mysiis het haar di berig gebreng. Gelukkig kom haar moeder, Osifra, kort
daarop oek in. Sy wou self di berig an haar dogter gebreng het op 'n sagte maniir.
Nadat Hanes gelawe was en weer bygekom het, laat Osifra di kamer-mysiis uitgaan
en hulle twe bespreek toen di toestand eers alleen. En di besluit waartoe hulle kom
was om nog diselfde oggend hulle plan fan omruiling met Balkis te bespreek. Di
samekoms word bepaal en Osifra was weer di een wat di woord neem.
‘Myn kinders, eergistraand het ek fer julle di gehym fan julle geboorte en omruiling
geopenbaar. Nou wil ek fan morge 'n plan met julle twe bespreek. Daartoe moet
ons folkome openhartig met makaar praat onder di strengste gehymhouding. Kyk,
di koning het fer Elihoref in di tronk geset en ek frees di ergste fer hom. Ek het al
lank gemerk, dat Na'ama jaloers op Hanes is en besig is om kwaad te stook teen
Elihoref, en sy is nou di gunsteling onder di froue fan di koning...’
Hiir fal Hanes in: ‘ô Ja, dis nimand anders as sy, want gestraand het ek weer een
fan haar kamermysiis hiir gesiin, om alles af te spioeneer wat hiir gebeur, en af te
luister wat hiir gepraat worde.’
‘Nou kyk, kinders,’ herfat Osifra, ‘ek het julle alby liif as myn yge kinders en ek
wens om julle alby gelukkig te siin. Daartoe het ek net een plan. Hoor nou mooi na
my, ek sal nou reguit en openhartig praat. Hanes is ferliif op Elihoref en hy op haar,
mar ek het geweet hiir an di hof mag hulle daarfan niks laat blyk ni. En an di ander
kant het ek goed gesiin dat di koning ferliif is op Balkis en sy op hom. Mar as Koningin
fan Skeba mag sy ni trou en moet dus terug na haar land. Nou is daar net een plan.
Ons moet julle twe weer stilletjiis omruil. Eén keer het ek di ruil bewerk, toen julle
nog babetjiis was en nou sal ek dit wel weer kan bewerk. Dan bly Balkis hiir, as
koningin fan Salomo, en Hanes gaan weg as koningin fan Skeba. Nou wat sê julle
twe hiirfan?’
Hanes fal weer di eerste in: ‘Ja, mar Elihoref, wat word dan fan hom? Ek gaan
nooit sonder hom ni.’
‘Dis juis di enigste plan om fer hom fry te kry. Fannaand gaan Balkis by di koning
eet, en dan moet sy fer di koning fra om fer Elihoref met haar te laat samegaan om
di land fan Punt en di goudmyne en di natuur fan di land en di geskidenis fan di ryk
fer hom te beskrywe. Di koning sal seker na haar hoor. Balkis, wat sê jy daarfan?’
Balkis was ferbaas om di foorstel te hoor wat so net o'ereenkom met wat sy di
forige aand o'erdenk het. Sy opper eers enige besware en bedenkings teen di plan,
mar Osifra en Hanes neem dit so gou en so folkome weg, dat sy haar toestemming
tot di plan gé, en anneem om di koning di aand te fra om fer Elihoref tog ni te straf
ni, mar liwers met haar te laat samegaan na haar land toe. Daarop word nog enige
bisonderhede fan di plan bespreek en toen gaan hulle uit makaar, want di uur was
weer daar dat Balkis
*********
[Hiir was di rol baing beskadig en fer di grootste gedeelte onleesbaar, sodat ons
mar di stukke gé wat leesbaar is].
*********
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‘...alles reg; jy hoef nou ni meer te treur en te huil ni. Maak nou mar fer jou klaar,
want hoe eerder julle nou fertrek, hoe beter; di koning het baing speurhonde en
hulle neuse is fyn. Lek di gehym uit, dan is di twede dwaling erger as di eerste.’
‘Ja mar sal ma dan agterbly? Ek kan daaran ni denk ni. Ma was myn beskermengel
fan myn geboorte af, en hoe sal ek nou na 'n freemde land gaan sonder di hulp en
raad fan ma, wat fer my tot nog toe alles was? - Né, ek kan son 'er ma ni gaan ni.’
Dus antwoord Hanes éwe beslis.
‘Myn kind, ek kan ni megaan ni. Daar is gen rede of foorwendsel fer my om mé
te gaan ni. Dit sal ons hele gehym ferraai. En dan, di halsband wat ek fer jou gegé
het sal jou beskerm en befylig en jou
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geluk beforder. Bowediin, Elihoref sal fer jou tot hulp en steun wees, en di twe
raadsmanne wat Balkis megebreng het is oek ferstandige manne, en sy het
angeneem om fer hulle in di gehym in te wy. Dus sal jy my ni mis ni’ - antwoord
Osifra, hoewel sy sig moes beteugel om fer haar kalm te hou, want sy had fer Hanes
innig liif.
En Hanes fal om haar en huil. En net kom Balkis in Toen sy hoor wat di rede fan
Hanes haar ferdriit was, sê sy: ‘Ek weet 'n plan. Laat Osifra fer di Koning fra om
same te gaan om an Mitsra'im [Egipte] di anstaande fees fan di son te gaan bywoon,
en daarfandaan af kan sy an di koning berig stuur, dat sy’
*********
Hiir hou ek op en sê fer hulle ferder is 'n grote stuk fan di rol so onleesbaar dat ek
ni di sin agter makaar kan kry ni.
‘A né, di ou rol moet dan ni so peuter ni,’ - sê Henni; ‘soos 'n mens regte lekker
wil luister, dan breek hy af. Ek wou nou so graag geweet het of di dri frou-folk dit
reg gekry het om ou Salomo om te loop. Reg, 'n frou-mens is tog daarom mar listig
om planne te maak.’
‘Mar, Henni, siin jy dan ni hoe di ding in makaar sit ni,’ - sê Neef Gideon weer so
half spottend. ‘Hulle ferbeel fer hulle dat hulle fer Salomo fop, en al di tyd het hy dit
so o'erlê, dat hulle net uitfoer wat hy wil.’
Hiirop merk neef Hendrik op: ‘Nou ferstaan ek eers reg waarom di Bybel sê: “Sy
kom na Salomo en spreek tot hom al wat in haar hart was,” en dan weer fan hom:
“En di koning Salomo gé an di Koningin fan Skeba al haar behage, wat sy begeer;
behalwe dit gé hy haar na di fermoge fan di Koning Salomo.” Dus buiten di persente
het hy an al haar ferlange foldoen.
Hiirop merk ek an: ‘Behalwe wat in di Bybel staan spreek di Joodse en Arabise
en al di oue o'erlewerings daarfan dat di twe op makaar ferliif was, en di o'erléwerings
fan di Abissini'ers, in Noord Afrika, is dat hulle konings tot fandag afstammelinge is
fan 'n seun fan Salomo by di Koningin fan Skeba.’
‘Maar hoe het hulle dit dan o'erlê om di twe om te ruil dat nimand dit merk ni! -’
fra Henni, waarop ek hom op di follende punte wys: 1) di twe was halwe susters en
het baing op makaar gelyk; 2) di oosterse dames dra mos sluiers, dit maak dit maklik,
kyk di omruiling fan Ragel en Lea; en 3) Salomo was ygenlik di man wat dit moes
merk en hy was blykbaar tefrede met di ruil, as hy al ni di bewerker was ni.
‘En is di héle stori nou uit?’ - fra Henni, waarop ek antwoord dat di derde rol nog
daar is en di is di grootste. Daarmé was Henni tefrede, mits ek finnig fertaal. En
daarna gaan ons slaap.

XI. Elihoref in Egiptes gehyme ingewy.
Umsalomi wil ons by Nag fergéwe en di Boesmans los maak. - Klaas
ontdek dit en skiit hom in di Béne. - Ons breng hom di follende Dag terug.
- Ons kry di Grafkelders weer ope, en laat di Boesmans gaan. - Elihoref
ingewy in di Gehyme fan Egipte. - Hiir nog mar di Foorhof, an Mero'e di
Hylige, an Kent di Allerhyligste.
DI nag terwyl ons almal in dipe rus is skrik ons wakker deur dat Klaas hard skré:
‘Baas! Baas! Kom gou!’ Ons spring almal haastig op en daar fal toen al 'n skot. Toen
ons by hom kom fertel Klaas ons éwe haastig, dat hy suspisi had op Umsalomi, en
fer hom beloer het toen ons gaan slaap. Hy het eers na di waterfatji gekruip en het
daar iits ingegoi, en toen het hy na di Boesmans gekruip en begin fer hulle los te
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maak. Klaas wou ons toen stilletjiis wakker maak, mar Umsalomi het dit gewaar en
di feld laat skeur, en hy het hom toen 'n skot patrysha'el in di béne gegé. Hy dwing
ons moet hom agterna sit, want dis maanskyn, en hy weet di koers wat hy geneem
het. Mar Henni sê: ‘Né, laat di frotsige Kaffer loop, want hy dwing mos nou om fer
ons dood te maak. Ek sal fer my ni gaan moeg loop agter hom an ni, en kry ek hom
nou, dan skiit ek hom tog so seker dood.’ En ons was almal fan gedagte dat dit tog
moeite te fergeefs was om nou in di nag agter di Kaffer an te gaan loop.
Di follende oggend kry ons di bloedspoor fan Umsalomi, en ons folg dit. Klaas is
'n baing flukse spoorsnyer; dis wonderlik hoe skerp so'n klyne Koranna syn oge is.
Di spoor gaan in di rigting fan di Boesmans hulle kraal. Henni, en Neef Hendrik gaan
met Klaas same, en Neef Gideon en ek bly by di Boesmans, wat ons nog laat fas
lê.
Gelukkig het hulle wat kos en water megeneem. Hulle kry hom eers di
agtermiddag, anderkant di rifiir waar di Boesmans snags geslaap het. Deur di
bloedferliis was hy flou fan di dors. Hulle het fer hom toen wat kos en water gegé
en so het hulle sutjiis met hom terug gesukkel, sodat hulle mar teen di aand eers
terug kom by di wa. Syn wonde was egter ni dodelik ni. Klaas het hom mar met di
skoot hage in di béne geskiit.
Di Boesmans moes dus di héle dag fas lê en di nag oek nog; sodat hulle dus twe
nagte en 'n dag tronkstraf gehad het. Henni wou hê ons moes di aand fer Umsalomi
oek fas maak. Mar hy praat so mooi en ons dog hy het al straf genoeg gehad; so
het ons fer hom mar laat los bly, en hy het oek niks gemaak ni.
Di follende dag het Henni oek di Boesmans opgedruk - Umsalomi kon nog ni werk
ni - en foor di son reg onder was had hulle di eerste opening weer so fêr skoon, dat
'n mens daar kon in. Mar di klipdeur foor di ander, nuwe opening was te swaar om
so ope
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te kry, en dit was toen oek al te laat om nog ferdere ondersoekings te doen.
Toen hulle nog 'n end fan di wa af ankom - dit was 'n warme dag, en ek sit onder
'n doringboom en skrywe - toen skré Henni al fer my: ‘Ek het mos gesê, ek sal di
Boesmans nou laat werk dat dit help. Di gat is nou ope. Nou kan julle weer soos
dassiis in di gate gaan kruip.’
Fer di fylighyd het ons di Boesmans eers laat eet en toen weer fas gemaak, hoewel
hulle baing soebat en mooie beloftes maak. Toen ons oek 'n stukki ge'eet het begin
di geselsery weer by di fuur. Di grote fraag was of ons nou mar di Boesmans sou
laat gaan. en tefrede wees om net di grafkelders waar ons reeds in was en wat nou
weer ope is te ondersoek, dan of ons eers sou perbeer om di andere klipdeur oek
weg te kry.
Sofeul was seker dat di klipdeur te swaar was om dit so weg te kry. En gaan ons
weer dit met 'n grote skot dinamiit laat weg spring, dan loop ons gefaar ni alleen dat
di gat toefal ni, mar di ander-een oek wat ons nou weer ope gesukkel het; want di
twe ingange is naby makaar.
Yndelik was ons besluit om nou eers di grafkelders wat ons nou weer ope het
noukeurig te ondersoek, en dan met dinamiit te perbeer om di ander gat oek ope
te kry. Di Boesmans sou ons intussen mar laat loop; want dis te gefaarlik om fer
hulle te hou.
Na di bespreking stop hulle di pype en ek begin weer te lees wat ek di twe dage
fertaal het. Mar eers fertel ek fer hulle wat ek denk dat di ferband is; want di end fan
di twede rol en di begin fan di derde was fermuf en grotendeels onleesbaar. Uit di
brokstukke wat ek hiir en daar kon ontsyfer maak ek di draad fan di geskidenis aldus
op: Di omruilery fan Hanes en Balkis het deurgegaan, denkelik deur Salomo self in
di gehym beforder, waarskynlik deur middel fan Osifra, hoewel hy sig geheel
onwetend hou. Osifra is blykbaar megekom tot in Egipte om di sake daar oek reg
te hou. Di ferhaal herfat waar di geselskap in Egipte is, terwyl Elihoref in 'n gesprek
is met Hor-pa-seb-en-sha, seun fan di Koning Pinetem, broer fan Hanes en
Hogepriister fan Amen-ra.
********
* * * ‘hiir in Mitsra'im [Egipte] is di skatkamer fan alle kennis en wetenskap. Alle
wyse fan alle lande kom hiir soos kinders om di wetenskappe te leer wat hiir bewaar
is fan di kindshyd fan di menselike geslag af. In ons tempels en in ons grafkelders
is di oue geskidenisse afgebeel en beskrywe. Mar di ware sleutel fan alle kennis is
di ferborge skat fan ons priisters, ni alleen fan di léwe in hiir di wêreld ni, mar oek
di leer fan Amen-ra, di ferborge God, en fan di deurgang fan di siil na di léwe na di
land fan lig en heerlikhyd. En dit alles is beskrywe in di “Boek fan di Meester fan di
Ferborge Plekke” [Boek fan di Dode] en afgebeel in steen deur di aartsfader
Melgisedek in “Di Khut” [letterlik Ligte, Egiptise naam fer di Grote Piramide]. As jy
dus di waarhyd wil weet, en di sleutel tot di ware kennis wil hê, moet jy hiir o'erbly
en fer jou eers laat inwy in ons ferborge wetenskap, anders sal di land fan Khent
[waar di Paradys was] en fan Punt [Skeba] tog mar fer jou 'n geslote boek fol
onoplosbare raaisels wees.’
Elihoref antwoord hiirop: ‘Wat, moet ek hiir kom leer? En ek is di gehymskrywer
fan Salomo, di slimste man fan syn tyd, na wi di forste en wyse fan alle lande kom
om syn wyshyd te hoor. En wat di oue geskidenis en di gehyme fan di godsdiins
betref dit het Moses fer ons beskrywe fan di Skepping af tot nou toe. Wat sal ek dan
hiir nog leer. Molik kan jy eer by my leer.’

S.J. du Toit, Di koningin fan Skeba of Salomo syn oue goudfelde in Sambesia

Daarop antwoord di Hogepriister: ‘Salomo mag slim wees, mar di sleutel tot di
ware kennis het hy tog ni, di is hiir bewaar. En wat Moses geweet het, dit het hy tog
mar hiir geleer. Mar in di woestyn moes hy dit beskrywe en dit mar fer di folk, an wi
hy di gehyme fan ons ferborge wetenskap ni kon openbaar ni. Hy het net mar an di
folk megedeel wat fer hulle nodig was, soos ons oek doen.’
Elihoref antwoord weer: ‘Ja, mar by di wetgewing op Horeb het Jawê, di ware
God, an Moses meer geopenbaar as hy in Mitsra'im [Egipte] geleer het, sodat by
ons Hebreers ygenlik di hogere wetenskap en feral di ware godsdiins bewaar en
ontwikkel is.’
‘Ag né,’ sê di Hogepriister, ‘di geskidenis en di godsdiins wat Moses fer julle
nagelaat het is alles mar brokstukke fan wat hy hiir geleer het. Ons he di boeke wat
hy geskrywe het in ons tempel; ek sal fer jou dit wys. Syn geskidenis fan di skepping
is mar 'n korte samefatting fan wat ek fer jou hiir uitfoerig en folledig kan wys in
beeld en skrif. Di Kennis-boom waarfan hy fertel met di slang as ferlyer kan ek fer
jou wys op ons tempelmuur afgeteken. Di Gerubs wat di toegang na di Lewens-boom
bewaak staan nou nog léwendig afgebeel op ons monumente. Julle wette het Moses
fan ons o'ergeneem, soos di besnydenis. Julle tydrekening, fan

S.J. du Toit, Di koningin fan Skeba of Salomo syn oue goudfelde in Sambesia

70
sononder tot sononder, is oek fan ons afkomstig. Julle Ferbondskis is oek 'n
namaaksel fan onse, en persiis diselfde grootte, soos ek fer jou kan wys. So is di
Kopere Slang oek mar nagemaak fan wat Moses hiir gesiin het. Di Goue Kalf wat
julle angebid het is ons M[...]fis. Julle priister- kléding is oek fan onse o'ergeneem,
soos di Urim en Tummim, di tekens fan koninklikhyd en waardighyd. En Salomo het
oek mar fer ons nagefolg. Di plan fan syn Tempel, met syn ope Foorhof, syn Portaal,
syn Hylige, en Allerhyligste, en syn sykamers, is op ons model gebou Di twe pilare,
Jagin en Boas, wat foor di Portaal staan, is mar 'n nafolging fan di obeliske wat by
di ingange fan al ons tempels staan. Di leeus op di trappe fan syn troon het jy hiir
gister gesiin op di trappe fan di troon fan Pinetem en so was dit hiir al eeue lank.
En syn Libanon-Palys is mar 'n poging om ons grote sale op pilare na te folg. Mar
julle folg ons na sonder di ware sleutel fan kennis wat al di dinge ygenlik beteken.
Dit kan jy net hiir leer, mar daartoe moet jy hiir o'erbly om in ons gehyme
wetenskappe ingewy te worde.’
‘Dit mag nou alles waar wees,’ antwoord Elihoref, ‘mar ons het daarom di diins
fan di ware God suiwer bewaar en julle het dit fermeng met afgodery.’
‘Dit sê jy en andere omdat julle ni bekend is met di gehyme fan ons godsdiins ni,’
antwoord di Hogepriister; ‘want as julle daarme bekend is, dan sou julle weet dat
ons nog hogere en suiwerder begrippe het fan di ware God, mar dis mar fer di folk
dat ons di godsdiins onder ferskillende forme foorstel na hulle befatting. Mar dit sal
jy siin as jy jou laat inwy. Jy hoef di Godsdiins fan di ware God ni af te sweer ni; mar
jy sal daarin meer befestig en ferlig worde.’
‘Nou ja, as ek myn God en godsdiins ni hoef te fersaak of af te sweer ni, dan sal
ek graag fan di anbod en geleenhyd gebruik maak om in julle gehyme ingewy te
worde en dan hoe eer hoe beter.’
Dit was Elihoref syn besluit en dadelik werd alle foorberydsels fer di inwyding
gemaak. Eers kry hy enige gehyme boeke om in di tempel deur te lees, en di
Hogepriister neem hom daarna deur di tempel fan Amen-ra, en leg fer hom al di
afbeeldings en sinnebeelde uit, en ferklaar fer hom feral di leer fan Amen, di Ferborge
God, di Selfstandige Lig, di Enige en Eeuige, en tog Dri'enige, wat di Hogepriister
feral nader ferklaar op fersoek fan Elihoref: ‘Di Een God word deur ons angebid onder ferskillende name nadat Hy sig
openbaar. Hy self sê: “Ek is Tmu in di oggend, Ra op di middag, en Harmagi in di
aand, want di name beteken skemerdag, middag en sononder. Net soos di dri forme
fan di lig uitgaan fan één Son, so bestaan di dri persone same in di een wese fan
di Ongeskape Lig, soos di liid sê: ‘o Amen, Oprigter fan alle dinge,
Atmu en Harmagi, alle mense aubid U.
U sy lof omdat uw rusplaas onder ons is;
U sy ére omdat U ons geskape het.
Alle skepsels fereer U, alle lande prijs U.’

‘Hiir word dus diselfde God onder dri name angeroep as een God [“U” is oral
enkelfoudig]. Di God sal di menselike natuur anneem en selfs ly en sterwe en weer
opstaan tot hyl fan di mens, soos in di ferhaal fan Osiris geleer word. Di hele skepping
word foorgestel as 'n spi'el in di hand fan Amen, omdat Hy syn yge beeltenis, syn
yge wil en bedoeling, daarin afgespi'el siin. Di mens feral is 'n afbeelding fan God,
soos angetoon in di Kamer fan di Nuwe Geboorte. So is di eeuige dinge altyd
afgespi'el in di tydelike en di Selfstandige God in syn skepsels. In di middagson is
di glans fan Ra afgebeel; in di ondergaande son di dood fan Osiris; in di dageraad
syn opstanding as di fleesgeworde Horus; in di gloeiende fuur is di afbeelding fan
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di skeppende gees Pta; in di harmonise ferhoudings fan di heelal di Eeuige Wyshyd,
Thôt, di Wil fan God; in di sterrehemel, gekroon met di hylige Bul en syn koeie [di
Séwester], is afgebeel di onfergankelike mooihyd fan Hat-Hôr [di Huis fan Horus],
di opgestane God fan di Lig, di léwendige tent fan di Hylige Lig. Mar boweal is Liifde
di beweegkrag fan di Heelal, di ferborge krag fan di Lig, of Bron en Stroom fan di
léwe, di onuitputtelike Fontyn fan Freugde en Geluk fer di siil.’
Daarna neem di Hogepriister fer Elihoref deur di Khut [di Grote Piramide] en wys
fer hom an uit di Boek fan di Dode hoe in di inwendige gange en kamers fan di Huis
fan di Ferborge Plekke afgebeel is di gang fan di siil na di dood langs di sterre-pad
na di Eeuige Lig.

S.J. du Toit, Di koningin fan Skeba of Salomo syn oue goudfelde in Sambesia

71
Yndelik deel hy an Elihoref mé di oorsprong fan di mensdom in di land fan Kent [di
Paradys] en di ferspryding fan daar o'er di aarde en di befolking fan di land fan Punt
[Skeba]. Mar hy gé fer hom nog mar di sleutel fan di ware kennis in di hand, en sê:
‘As jy fanhiir suidwaarts gaan, dan gaan jy terug al nader na di bron en o'ersprong
fan di mensdom en fan di ware kennis. Het jy ni opgemerk dat di ingang en weg in
di Khut [Piramide] na di Suide wys, en so oek al ons tempels en hylige boeke. As
jy nou met di Hylige Rifiir Gihon [di Nyl] fan hiir opgaan, dan kom jy eers waar di
twe grote takke fan di rifiir in makaar loop, daar is di Tempel fan Mero'e, gebou deur
Enos, en dan ferder op an di foet fan di Maanberge onder di sonlyn kry jy di ouste
tempel fan di menselike geslag by di ingang fan di bergdal waar di Léwensboom
gestaan het. Hiir is nog mar di Foorhof; by Mero'e is di Hylige, en daar in Kent is di
Al'erhyligste. Hiir is 70 priisters; daaruit word altoos di hyligste en wyste uitgesoek
en na Mero'e gebreng waar 12 priisters di hyligdom bewaar, en daaruit word weer
di uitferkorene geneem fer di sewetal priisters an Kent, waarfan een di Hogepriister
is, wat in di diipste gehyme ingewy is. Moses was mar tot an Mero'e. Mar as Amen-ra
jou gunstig is sal jy gaan tot an di land fan Kent, en ingewy worde in di diipste en
hoogste kennis fan di mens.
Daar is di hylige land fan Kent, di grote hoogland wat ons fereer as di wiig fan di
mensdom. Na di oue moederland word di hylige beelde en gereedskappe fan ons
tempels jaarliks gebreng om op nuw gewy te worde. Daar brand nog altoos di
louterende hemelfuur fanwaar di fure op ons altare jaarliks fernuw worde. Di sile
fan di afgestorwene fliig eers o'er di hele angesig fan di hemel en word dan daar
ingewy onder di salige geselskap in di Suide. Daar in di hemelse land fan
Kent-Amenti, is di ferblyf fan di Ferborge God afgespigel op aarde by di Apatu, of
Suidelike Hoogtepunt fan di aarde.
Uit di Nuter Khart of Hylige Land fan di Afgestorwene, ontspring di goddelike rifiir
Gihon [di Nyl], en soos dit afloop ferder fan di bron is di drifoudige ferdeling fan di
ware wetenskap en godsdiins. Hiir onder in Mitsra'im is di Rusta, di landstreek fan
di Inwyding; by Mero'e is di plek fan Ferligting; en in Kent is di Amenti, di ferborge
woning fan di ferborge God. Daar fêr in di Suide leg di aartsfaderlike land fan Punt,
net soos Amenti, di ferwyderde woning fan di ongesine Fader. Daar onder di sonlyn
is di troon fan di léwegéwende lig en di oorsprong fan di léwegéwende stroom. As
di ingewyde siil di lyn fan di son beryk kom hy in di teenwoordighyd fan di 42 regters
fan di dode, wat di 42 distrikte met di 42 tempels fan Mitsra'im ferteenwoordig. Mar
wynige léwende word ingewy tot di gehyme wat jy sal siin en hoor in di Hylige en
Allerhyligste an Mero'e en Kent in di fêrre Suide.’
Di inwyding fan Elihoref het twe weke geduur. Hanes en haar gefolg was kort
buite di stad gekampeer, en sy met haar Ministers het net by kom en by fertrek 'n
forméle besoek gaan breng an ni Hof, want di betrekking fan Pinetem en Salomo
was ni al te frindskappelik in di tyd ni, omdat Pinetem fer Hadad en Jerobeam, twe
opstandelinge, wat uit Filistia [Palestina] geflug is geherberg het. Hanes en haar
gefolg is dan oek al fooraf fertrek en Elihoref is agterna gekom tot hy hulle inhaal
by Tébe, waar hulle fer hom gewag het.
Dit het gelyk of Henni min belang stel in di Egiptise gehyme, en toen ek klaar had
met lees sit hy so'n rukki dood stil met syn hoof in syn hande en syn elboge op syn
kni'e. Ek sê toen: ‘Arri, Henni, hoe lyk dit dan of jy fannaand sit slaap?’
‘Né,’ sê hy, ‘ek sit nou en denk hoe di froumense hulle planne agter makaar gekry
het, om oral so lekker deur te kom.’
‘En fer my is weer di opmerkelikste watter suiwere begrippe fan godsdiins di
Egiptenare gehad het. Ek sou baing graag wil gehad hê dat Elihoref fer ons meer
daarfan moes beskrywe hê, - merk Neef Gideon op.
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Ek maak hulle toen weer opmerksaam dat Elihoref natuurlik fan wat hy in di 14
dage gesiin en gehoor het net so feul of liwers net so min medeel as nodig is fer
syn ferhaal. So'n gedenkrol kan natuurlik ni al te uitfoerig wees ni. Wat di suiwere
godsdiins angaan, in di Bybel self siin ons uit gefalle, soos fan Job en Melgisedek
en Jetro, dat di diins fan di ware God nog in di hydenwereld op sommige plekke
bewaar gebly is. En in geleerdhyd was Egipte di leerskool fan di wysgere
geskiidskrywers en digters fan Grike en Romyne en alle oue folke.
‘Mar fer my hinder dit 'n bitji,’ sê Neef Hendrik, ‘dat di Hogepriister dit wil laat
foorkom of Moses alles daar in Egipteland geleer het.’
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‘Mar di Bybel sê dit self,’ merk Neef Gideon an ‘dat Moses onderwese was in alle
wyshyd fan di Egiptenare, en dit sou 'n wonder wees as daarfan gen spore sou te
finde wees in syn wetgewing ni Dit doen ni te kort an di goddelike openbaring an
hom ni; want ons siin wat goed is het hy behou, mar di afgodery en ander ferkeerde
dinge het hy onder Gods lyding ni alleen ni opgeneem in di godsdiins ni, mar selfs
belet.’
‘Mar julle moet ferstaan dat Elihoref syn inwyding in di gehyme ons fernamelik
medeel om ons te laat ferstaan wat di bronne is waaruit hy syn froegere en latere
ferhale geput het. Ek is feral ferlangend om te weet wat hy an Mero'e en Kent sal
opdoen en ons medeel.’ Dit was myn slot-anmerking en al di frinde deel di ferlange.

XII. Di wiig fan di mensdom.
Elihoref by di oudste Tempel op Mero'e. - 'n daarna by di Maanberge,
waar di Paradys was. - Ontdekkings en Openbarings deur di Hogepriister.
- Oue O'erleweringe fan di Paradys in Middel Afrika.
Di follende dag het ons gen ontdekkings in di Grafkelders kon doen ni. Di lug daarin
was mar altijd nog 'n bitji bedompig en muf en ons was 'n bitji onrustig nou dit weer
'n tydji toe was. Daarom het ons eers weer 'n fuur gemaak bij di ingang om di lug
te laat deurtrek en suiwer. Henni en Neef Hendrik het di dag gaan wild skiit, want
ons flees was al min. Ek het mar fluks deur fertaal, sodat ek fer hulle di aand di
follende stuk kon foorlees.
Met 'n brief fan di Hogepriister fan Amen-Ra kom Elihoref en syn geselskap by
Mero'e, waar di twe takke fan di rifiir Gihon [Nyl] in makaar kom. Daar op 'n yland
staan di tempel deur Enos gebou, di eerste tempel waar di afstammelinge fan Set
angebid het en Enos self di eerste priister was. Sonder so 'n briif kry nimand toegang
tot di yland en di tem pel ni. Mar Elihoref werd deur di priisters frindelik ontfang en
hiir het hulle fer hom gewys di oudste gedenkskrifte fan di menshyd, waa uit Moses
oek kennis gekry het fan di eerste gebeurtenisse, fan di skepping af. Want toen
Moses dertig jaar oud was, as prins an Farao syn hof, werd hy deur di koning gestuur
om di tempel te herower fan di Edomite wat dit in besit geneem had.
Uit di gedenkskrifte wat hiir sorgfuldig bewaar worde blyk dat di afstammelinge
fan Set na di ferdrywing uit di paradys nog omtrent 300 jare bly woon het naby di
paradys en daar by di poort fan di paradys angebid het, war di Gerubim di Skegina
fan Jawês heerlikhyd openbaar het, terwyl di afstammelinge fan Ka'in weggetrek
het na di land fan Nod in di ooste.
In di tempel, wat fan klip gebou is, staan in 'n ferborge hyligdom di Ferbondskis
waarin di gedenkskrifte bewaar is, en op di mure staan geskilder di skip waarop
Noag bewaar is in di grote o'erstroming en waarin hy di Ferbondskis met di
gedenkskrifte bewaar het.
Met 'n briif fan di Hogepriister fan Mero'e kom Elihoref en Hanes en di héle
geselskap an by di Maanberg en deur di briif kryg Elihoref toegang deur 'n noue
bergkloof na di tempel waar di ingang tot di Paradys was en waar di tempel met di
7 priisters nou staan. Mar Hanes en haar gefolg moes 'n hele afstand fandaar bly,
want gen oningewyde en feral gen froumens mog daarin kom ni.
Dit is 'n mooie plek waar di tempel staan, an di oostekant fan di Maanberge, teen
di opgaande son. Bo op di berge is di eeuige sneeu, en onder an di foet heers 'n
eeuige lente. Net in di noue poort of kloof waar di tempel staan spring 'n stroom
heldere water lewend en bruisend onder di rotse uit, en daar is nog di o'erblyfsels
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fan 'n tempel wat froeger o'er di stroom heen gebou was. Di tempel wat hiir nou is,
is in 'n natuurlike grot ingebou langs di stroom.
Alle oggende sodra di son opkom word 'n skaap geoffer. Daartoe hou di priisters
'n grote trop makke skape in di ingesluite bergdal. Di felle fan di offerdire gebruik
hulle fer klere, mar hulle eet gen flees ni, net mar wilde frugte, wat hiir by menigte
en in ferskye soorte groei. As 'n mens di noue ingang deur is, dan open di kloof sig
in 'n wye bergdal, met frugbare bodem, en 'n menigte fontyne en stroompiis water,
terwyl di berge rondom soos 'n muur sig ferhef. Hiir groei di ferskillende soorte frugte
en hiir loop di skapeen andere dire mak en soek hulle beskerming by di mens teen
roofdire. Saans kom hulle almal by di ingang naby di tempel slaap, en bedags kom
di makke fogels daar speul en sing.
Al 7 priisters is bejaarde, eerbiidwaardige manne, nasireers, folkome an di diins
fan Elohim toegewy, mar feral di Hogepriister is 'n seer oue man, en wat nooit anders
spreek as wat tot eer fan Elohim en tot lering strek. Di twede dag nadat Elihoref
daar was het een fan di priisters hom deur di bergdal geneem
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en di hele omtrek laat siin waar eenmaal di paradys was. Mar eers di aand foor syn
fertrek, (en hy moes 3 maal 7 dage daar bly foor hy in al di ferborge wetenskappe
fan Elohim en fan di mens en fan di natuur ingewy was), het di Hogepriister an hom
di follende openbaring gedoen, by di altaarfuur, wat foor di tempel altoos deur brand,
langs di bron wat uit di berg daar uitspring: Hiir is dit twé 2 hoofkragte fan di natuur;
albij di gewrogte en dinare fan Elohim [God],
tot syn eer en diins fan di mens.
Sonder fuur en water kan niks léwe ni.
Di fuur het di rotse en metale laat smelt;
di warmte laat plante en dire léwe.
Di grote fuurbron an di lug stort di aarde lewensgloed in,
en di aardse fuur fersterk en louter.
Mar daar is hylige en onhylige fuur,
fuur wat laat groei ge en louter,
en fuur wat ferdor en ferteer.
Hiir brand di hylige fuur fan di hemel,
angesteek fan di hemelse fuurbron.
Fanhiir word di hylige fure op alle altare fernuw.
Mar sonder water is di fuur ferdorrend en verderwend;
daarom moet di twe strydige kragte samewerk.
En di mens sal nog eenmaal di twe trou,
en uit di huwelik sal 'n reus gebore worde,
di sal di grootste krag op aarde uitoefen.
Ek siin lange rye wagens op yster paje,
hulle loop snel o'er di wye aarde.
selfs o'er hiir di grote land, fan end tot end.
Fooran trek di Reus, mensehand hou lysels.
Water kook in syn ingewande;
fuur en rook borrel by syn keel uit;
hy sle p hele folke in syn stêrt.
Ek siin di bliksemfuur, di freselike mag,
wat di wolke kliif en di steenrotse skeur.
Mar di mens beteugel syn geweld,
en brand dit fer syn naglamp,
en span dit in syn wagens.
Met di kragte gewapen word di afstaande ferslind;
di mens swerf o'er di waters en fliig deur di lug.
Hiir in di land waar di mens syn wiig gestaan het,
hiir sal syn laaste worstelinge weer wees.
Hiir waar Israël syn goud fer syn tempel gehaal het
hiir sal hy dit weer kom haal fer 'n nuwe tempel.
Mar eeue en eeue sal eers ferloop.
Di land sal eers ferlate en fergete wees;
di inwoners sal tot di diipste diipte afdaal,
diipte fan onkunde en ontaarding.
En daarna sal di folke weer hiir fergader;
hulle sal di grote land ferdeel;
hulle sal di goud hiir kom grawe;
hulle sal hiir feg dat bloedstrome loop.
Mar wi sal léwe as dit sal gebeur?
Ons gebeente sal tot stof fergaan wees,
dan sal hiir weer geslagte en folke woon.
Mar Elohim sal heers eeu uit eeu in,
fan geslagte tot geslagte,
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Prys di naam fan Elohim!
Di aarde sal eenmaal fol wees fan syn heerlikhyd.

Toen ek ophou met lees was Henni weer di eerste wat fra: of di land nou nog daar
is en of 'n mens dit nog kan gaan kyk? Ek sê fer hom: ‘Ja, Stanley was nog foor 7
jaar gelede daar, en hiir het ek di boek waarin hy dit beskrywe, hoe frugbaar dit nou
nog daar by di Maanberge is.’
Ek had dit juis kort te fore gelees en enige plekke gemerk en op syn anhou sê
ek: ‘Nou wel, ek sal fer julle 'n paar plekkiis lees waaruit ons kan siin dat in di
lugstreek en op di plek eenmaal di Paradys kon gewees hê.’ Ek lees toen uit Stanley
syn Darkest Africa, Deel II, bl. 294-298, di follende uittreksels: ‘In korte woorde, di noordwestelike en di westelike sye fan Ruwensori (di Maanberge),
gesegen met byna dagelikse reens en met altyd frisse dou, geniit 'n eeuige lente
en is gekleed in altyddurende jeugdige groen; di suide en suidwestelike sye het
geregelde tye fan reen en droogte, en as 'n mens di dele siin in di droge tyd, dan
kan jy jou gen groter teenstelling bedenk ni as di teenstrydige tonéle fan di jeug en
di ouderdom fan di natuur.’
‘Di Semliki Dal (an di foet fan di Maanberge) is soos 'n somerhuis fer omtrent 40
myle...Di bo-end daarfan het n grond so ryk en so frugbaar dat dit kan wedywer met
di frugbaarste plekke op di wêreld. Di naturelle het dit al lank uitgefinde, want hulle
het hiir fersamel in 'n menigte fan klyne stamme om di digte bosse uit te roei en
hulle pisangs en bananas hiir te plant. 'n Mens kan skaars 'n myl rys in enige rigting
sonder dat jy 'n welige pisangbos ontmoet, fol grote sware trosse. In gen deel fan
Afrika is so'n o'erfloed fan foedsel ni, selfs ni in Uganda ni. Tiin sulke komando's
soos myne kon hiir hulle hart opgehaal hê in o'erfloed. Di pisangs, as hulle
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ryp is, is hiir 12 tot 13 duim lank en so dik as di foorarm fan 'n gewone man.’
‘Tussen Mtarega en Ulegga was ons ferbaas o'er di ontsaggelike streek fan wilde
pisang bosse, party waarfan 18 duim dik is in deursny 2 foet bo di grond. Di blare
spry sig uit bo by di top soos 'n natuurlike blomruiker, elkeen 2 foet breed en 10 foet
lank, met di pragtige trosse pisangs in di middel. Dit lyk of di hoogte fan di wilde
pisangbome gen perke het ni.’
‘Mar hoor dit moet 'n mooi land wees,’ sê Henni, en hy was oek somar kant en klaar
om morge 'n dag di wa in te span en na di plek toe te ry en fer hom daar 'n mooie
plaas te gaan neem. ‘Mar waarom is daar op di plek dan 'n eeuige lente en groei di
frugte daar somar wild en so gyl?’ fraag hy.
‘Wel, Henni, dis moeielik om fer jou alles uit te lê; mar sofêr as jy dit ferstaan sal
ek dit ferklaar. Kyk, di Maanberge lê flak onder di sonlyn. Nou moes dit daar baing
warm en dor en droog wees. Mar dis net omgekeerd. Dis 'n hoogland. Di Mére selfs
an di foet fan di berg is ruim 2,300 foet bo di sé, en dan ferhef di berge sig nog
14,000 of 15,000 foet hoger. Di toppe fan di berge is dan oek altyd deur fol sneeu
en bedek met wolke. Dis mar heel selde dat 'n mens di toppe fan di berge kan siin.
Na mate 'n mens dus hoger gaan, word dit kouer, en na mate jy lager afkom word
dit warmer. So kan jy nou net in di middel 'n plek uitsoek wat di lug altyd gematig
en sag is ni te koud ni en ni te warm ni. En di berg-klowe en bulte is dan oek bewoon
en beplant en begroei tot 'n hoogte fan 8000 foet.
Dan reen dit onder di sonlyn gewoonlik meer, omdat daar 'n sterkere uitdamping
fan water is. So reen dit dan oek hiir op plekke amper al dag, sodat di Maanberge
so fogtig is fan di altyddurende sneeu en gedurige reens, dat an di hange fan di
berg oralfontyne uitbreek en in strome afloop. So word hiir di grote Mére geform:
Victoria Niansa, Tanganjika, Albert, Albert Niansa, Ibrahim, ens. wat nog meer
fogtighyd an di lug gé. Daarom ontspring uit di hoogland oek di 4 rifire wat Moses
beskrywe, soos ons froeger gesiin het; en dis di enigste hoogland op di wêreld
waaruit sulke 4 rifire ontspring. Hiir is dus 'n landstreek waar jy alle grade fan warmte
het na ferkising en alle grade fan fogtigheid of droogte; en daarom groei hiir oek
allerhande soorte fan frugte.’
‘Dis daarom snaaks dat di land later weer so onbekend geworde het,’ - werk Neef
Hendrik an.
Ek wys hulle toen daarop dat dit ni so erg freemd is ni, as 'n mens denk hoe di
mensdom met di Nyl afgesak het na Egipte toe en fandaar ferspry is. Ek gé hulle
toen di korte inhoud fan di boek fan Adams, The Drama of Empire, waarin hy duidelik
antoon hoe hiir di wiig fan di mensdom was en hoe hulle fan hiir ferspry is o'er di
aarde na di Sondefloed. Ferder wys ek hulle hoe Stanley, wat nou weer di streek
besoek het, in syn boek duidelik antoon uit oue kaarte en gedenkskrifte hoe di
bekendhyd met di landstreek langsamerhand ferlore geraak het. Hy begin fan
Homerus syn tyd af, en gé dan kaarte fan Hekateus (500 jaar foor Gristus), fan
Hippargus (100 jaar f.G.), fan Ptolemeus (150 jaar f.G.), fan Edrisi (1154 na Gristus),
fan Margarita Filosofika (1508 jaar n.G.), fan Ruysch (1508 jaar n.G.), fan Silfanus
(1511 jaar n.G.), fan Hieronimus de Verrazano (1529), Sebastian Cabot (16de eeu),
ens., en di almal het di Maanberge met di mére as di oorspronge fan di Nyl en andere
rifire daarop gemerk. Wonderlik juis in en na di 17de eeu toen di westerse wetenskap
begin op te kom is di oue aardrykskunde fan Afrika ferlore geraak.
En net so met di oue skrywers. Hy haal 'n menigte oue skrywers an, feral Egiptise
en Arabise, wat ferhaal dat di Paradys hiir was en di 4 rifire hiir in di hoogland
ontspring, waarfan di Nyl nog di naam fan Gihon het in Etiopiis. Mar dis natuurlik te
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lank om al di uittreksels te gé. Di leser kan self di boeke wat ons angehaal het kry
en nalees. Ons gé nog net 'n paar uittreksels wat ons di aand foorgelees het.
Di follende beskrywing (Stanley II, bl. 157) kom na o'ereen met di fan Elihoref as
di plek waar di paradys was: ‘In 'n kom, ingesluit deur ruwe rotse, het ek 'n gelyke bergflakte gesiin fan anderhalwe
myl lank en 'n myl breed en grasgroen soos 'n werf (tennis lawn). Rondom an di
foet fan di flakte loop 'n heldere stroompi water, deur 'n digte ry bome, di toppe
waarfan net gelyk kom met di bergflakte. Dis di mooiste plek ver 'n blanke koloni
wat ek in lange tyd gesiin het. Di hoogte was 5,500 foet bo di sé. Fan di top fan di
rotse wat dit omsingel is 'n pragtige uitsig o'er 3,000 fiirkante myle fan een fan di
pragtigste lande op di wêreld. Pisga, 60 myle in di weste, beheers al di heuwels en
rante in di rigting fan di grote houtbosse; Ruwensori (di toppe fan di Maanberge),
18,000 tot 19,000 foet hoog, wit fan di eeuige sneeu, 80 myle ferwyder, sluit di gesig
af ten suide; an di ooste het 'n mens 'n ferre uitsig o'er di land fan Unjoro; en
noordoos leg di lengte fan di meer Albert Niansa.’
Wat Stanley gefoel het toen hy daar-di belangrike landstreek besoek het, beskrywe
hy ons aldus (bladsy 246): ‘Helaas! Helaas! Met di grootse bergketen binnen 'n klipgoi fan ons kamp af - nog
ni eens op myn kaart afgemerk ni; - met di andere meer waarfan ons Muma Kaptyn,
Kaibaga, fer ons so baing fertel het, nog ni ontdek ni; - di Semliki flakte, met syn
skatte fan houtbosse en ryke foortbrengsels nog ni ondersoek ni; en di Semliki-rifiir,
wat di bo'enste met di onderste meer ferbinde nog ni nagespoor ni. Om te hoor fan
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wonderbare sout-mére wat di hele wêreld kan fersiin fan sout; fan di reusagtige
Wasongora en 'n menigte frindelike stamme; fan di gehymsinnige Waujafingi, wat
geseg word afstammelinge te wees fan witte mense; in di nabyhyd te wees fan di
reusagtige berge met besneeude toppe, wat ek geloof di ferlore Maanberge te wees,
in 'n land te wees wat kan spog dat dit di fabelagtige fontyne fan di maan besit, 'n
werkelike land fan ferwondering en gehymsinnighyd, 'n land fan dwerge en reuse
fan ouds fermaard, en dan ni 'n blye wens te gefoel om na di waarhyd fan al di
gesegdes ondersoek te doen ni! Hy, di Maker, wat di eeuige berge laat ferrys het
en di hange bekleed het met groene mos, en frugte en kruie, en hulle ferdeel het
met tiinduisende fan waterstrome waarin di gesmelte sneeu afloop in di frugbare
flaktes, en di magtige houtbosse dit laat beklé, in onbegrensde ruimte en met
skitterende prag - het gewisselik bedoel dat dit moet bewaar bly tot di folhyd fan di
tyd fer iits hogers as net 'n broeikas fer fogels en 'n woonplek fer kruipende dire.
‘Di o'erfloed fan foedsel in di streek was een fan di fernaamste bisonderhede
daarfan. Tiin kommandos het hiir gen behoefte an profisi ni. Ons kon mar pluk en
eet. Ons spioene breng rapporte dat an alle kante bosse lê fan frugbome, swaar
belaai met di heerlikste frugte. Di graanskure fan di naturelle is fol rooi Kafferkoorn,
hulle struise fol miliis; in di naburige tuin is jams (eetbare wortels), patats, tabak,
ens.’
Pas had ek dit gelees of Henni sè: ‘Né, né na di land toe moet ons gaan! Wat bly
ons langer hiir by di dooi mense?’
‘Ja, daar sal ons eers o'er slaap, Henni’ - antwoord Neef Gideon.

XIII. Ankoms in Skeba.
Ankoms an Gwelo. - Beskrywing fan di Maniir fan Goudgrawe en bewerk
in di oue Tyd. - Ankoms an Simbabwe. - Beskrywing fan di Hof.
TOEN ons in di ryk fan Skeba kom ontmoet ons 'n Gesantskap fan di hoofstad
Simbao [Simbabwe?], by di rifiir Guela [Gwelo?], waar een fan di goudmyne was.
Di gesantskap het bestaan uit Sulemo en Dalma, twe fan di raadshere fan di
Koningin, met hulle gefolg. Hulle kom, same met di opsiners fan di myne di Koningin
in gemoet om haar te begroet en te berig dat dit frede en foorspoed is in haar hele
ryk.
Daar was 'n festing op 'n kop 'n end an di oostekant fan di rifiir, soos by al di myne.
Daarin was di ferblyf fan di opsiners en daarin werd di goud bewaar totdat dit
opgestuur word na Simbao [Simbawe?]. En daarby was 'n wag fan 50 krygsmanne
en 'n tronk waarin misdadigers opgesluit worde. In di festing was fertrekke gereed
gemaak fer di ontfangs fan di Koningin en haar geselskap, waar sy enige dage
o'erbly om uit te rus en di toestand fan haar ryk uit te hoor en di myne te besiin. In
di tyd het Elihoref met een fan di opsiners di myne in di omtrek besiin en ondersoek.
Di fernaamste myne leg an di westekant fan di rifiir, sommige flak by, sommige enige
myle fan di rifiir af. By elke myn is 'n opsiner met 'n wag en 'n party slawe as
mynwerkers. Di maniir waarop hulle di kwarts uithaal is deur fuur daarop te maak
en dit warm te maak, en dan koue water daarop te goi, dan bars di harde kwarts uit
makaar. Daarna word di kwarts bo in klynere stukke geslaan en alle stukke waar
sigbare goud in is uitgesoek en di andere weggegoi.
Di uitgesoekte goudkwarts word dan op kamele en andere lasdire na di rifiir toe
gebreng. Daar is weer andere opsiners met wagte en slawe om di kwarts te fermaal
en te was. Di slawe sit almal langs di rifiir, elkeen met 'n ronde klip in di hand om di
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kwarts daarmé fyn te maal in holtes in di klippe. En dan is daar weer dipere gate
waarin di kwarts fyner gestamp worde met yster stampers. Di laaste gate is in rye,
en di kwaad gedoen het sit met hulle bene an makaar gebinde in twe rye om di
kwarts fyn te stamp.
Sodra di kwarts fyn is gaan dit weer na andere slawe wat [...]rde bakke het waarin
hulle di andere stoffe uitwas sodat net di goud agter bly. En di ruwe goud word dan
na Simbao [Simbabwe] gestuur om daar gesmelt en gelouter en bewerk te worde.
Fan di myne an Guela [Gwelo] alleen gaan jaarliks omtrent fyftig talente goud op,
bewerk deur duisende slawe onder honderde wagters en opsiners.
Mar di ferdere terugrys werd ferhaas, want di Sonfees was anstaande, en dan
wou di Koningin te huis wees om daaran deel te neem. Daartoe was oek farse
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lasdire in gemoet gestuur hiir na di rifiir Guela dat sy gouer kon kom.
Di stad Simbao leg tussen twe koppe, en di Koningin haar palys leg op di
noordelike kop, wat geheel fersterk is rondom, en langes haar palys is 'n tempel fan
Astarte [Fenus of di Maan]. En onder in di laagte is 'n grote ronde bouwerk, met
twe ingange. Di noordelike ingang, met 'n afgesluite gang tot an di grote toren, is
fer di priisterdiins; en di ingang fan di weste, met di orige deel fan di gebouw, wat
weer in ferskillende dele afgedeel is, is fer di goudsmits, om di goud te louter en te
bewerk. En by alle ingange buite en binne is wag huise met wagte.
Mar dan het di tempel oek nog 'n ferborge uitgang onder di grond, met onderaardse
fertrekke, wat met 'n onderaardse gang ferbinde is met di palys op di kop, mar wat
net an di priisters en priisteresse en an di raadshere fan di Koningin bekend is.
Di oostelike helfte van di buitemuur fan di tempel is bolangs fersiir, en wel sodanig
dat di opgaande son met di somer-sonstilstand net di hele fersiirde deel beskyn. En
sofêr as di fersiirde deel strek staan bo op di muur regopstaande stene pilare,
waarfan di skadu by sonsopgang net op 'n altaar binne di ono'erdekte tempel fal, di
een na di ander, nadat di son draai in somer en winter, en daardeur di hele jaar
bepaal word. En as di son op di fêrste na di noorde is, en net weer wil terugkeer,
dan word di Sonnefees gefiir.
Toen di Koningin nog dri dage fan Simbao af wa kom daar 'n nog grotere
gesantskap haar in gemoet (want boodskaplopers het altyd fooruit di berigte gebreng
waar sy and' kom is), bestaande uit nog enige fan haar raadsmanne en 'n trop slawe
om haar ferder te dra op 'n maklike draagbed, en met haar pragtige feldtent om in
te loseer. Toen sy naby di stad was kom haar stoet fan maagde en di priisteresse
*
fan Astarte haar in gemoet party met blomkranse en party met ferse frugte en andere
ferfersinge.
Di Koningin haar palys is ni so groot as di fan Salomo, mar kosbaarder fersiir. Di
mure en deure en fensters is alles fersiir met goue platjiis en goue spykertjiis fan di
fynste kunswerk, ferder is dit uitgeleg met ifoor en diamante en kosbare stene. Di
floer fan di palys en fan di tempels is fan fermaalde graniit, mar so fas gesmelt en
so glad gepoleer, dat 'n mens jou daarin kan spigel nes in glas. Haar troon is geheel
fan ifoor, kunstig bewerk, en fersiir met goud en edelgesteentes.
Net ag dage na di ankoms fan di koningin was di jaarlikse fees fan di son en fan
Astarte.
Hiir hou ek op met lees. Ek had di dag wat hoofpyn en kon ni so flug fertaal ni.
Henni was ontefrede; hy wou nou eers reg lekker hoor. Mar Neef Gideon maak hom
dadelik duidelik dat dit beter is, want o'er di deel fan di rol het ons des te meer te
gesels, omdat dit nou handel o'er di oue myne en boufalle wat ons self gesiin het.
En di diskoers het oek di hele aand geduur. Ons find dat di beskrywing in alle dele
o'ereenkom met ons yge waarnemings. Ons het self houtskool nog onder in di myne
gesiin. Ons het self nog di hope weggegoide kwarts, wat gen sigbaar goud in is ni,
siin lê by di oue myne. Ons het self di ronde holtes in di klippe langs di Gwelo en
op andere plekke gesiin en di ronde klippe daarby waarmé hulle di kwarts fermaal
het. Ons het self di goue spykertjiis en platjiis gesiin wat hulle kry oral waar hulle di
grond was rondom Simbabwe. Daar was dus fer ons stof genoeg om o'er te gesels
di aand.

XIV. 'n Fees fan di son.

*

Venus, di Godin fan di liifde, of liwers in di oue tyd di moeder en oorsprong fan di
foorttelingsfermoge.

S.J. du Toit, Di koningin fan Skeba of Salomo syn oue goudfelde in Sambesia

Jaarlikse Fees fan di Son en di Maan. - Di Tempel 'n Grote Sonnewyser
in Jaaralmanak. - Offerande fan Frugte, Dire en Mense om di terugkerende
Son en Nuwe Maan. - 'n Dartele Astarte-fees. - Begin fan Onénighyd.
TERWYL ek besig was di follende deel fan di rol te fertaal gaan di andere frinde al
di tyd an met hulle ondersoek in di grafkelders onder di berg, en had hulle reeds 'n
belangrike ontdekking gedoen, waarme ons egter nog besig is, sodat ek dit eers
follende keer kan medeel. Daarom laat ek nou mar di ferdere fertaling folg.
Omtrent 'n week foor di jaarlikse fees fan di son en di maan kom di Koningin met
haar geselskap terug an Simbao. Daar was dus net tyd genoeg fer Hanes en Elihoref
om deur di fertrouwde raadsmanne wat met hulle same gekom was ingewy te worde
in di gehyme fan di fees. Di fees werd gehou op di eerste nuwe maan in di middel
fan di winter as di son syn terugkeer uit de noorde begin. Di fees begin in di oggend
sodra di opgaande son syn eerste strale werp op di tempel en di noordelikste
sonnewyser bo op di
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muur syn puntji skadewe wyk fan di altaar, en dit yndig di aand wanneer di nuwe
maan fer di eerste keer gesiin word. Dis di twe tyde waarop di feestelikhede ferrig
word deur di priisters, mar di hele dag fiir di folk, wat in grote menigtes opgekom is,
'n freugde-fees met maaltyde en lidere en spéle. Di oggenddiins word onder by di
ronde tempel gehou en di aanddiins by di tempel op di kop.
Sodra di opgaande son di top fan di kop ferlig kondig 'n uitroeper bo fan di krans
luide di anfang fan di fees an met 'n trompet. Di priisters staan dan al op wag onder
by di tempel, waar alles gereed gemaak is. En di Koningin word dan deur haar
raadslede gedraag in 'n koninklike draagstoel fan ifoor, fersiir met goud en diamante,
en sy word gefolg deur haar hofdames, wat almal blomkranse dra en sing. Oral
waar sy ferby gedraag word fal di befolking op hulle angesigte; nimand mag haar
ankyk ni; mar almal roep: ‘Gegroet, Koningin fan di dag, dogter fan di Son!’
Sodra di koningin by di tempel kom word sy deur di hogepriister Mátepa en deur al
di priisters op diselfde eerbidige maniir begroet, en op haar ferhewe éresetel geplaas,
binne di buitemuur fan di tempel, fanwaar sy al di ferrigtings kan siin, omgéwe fan
haar maagde, sonder fan di befolking gesiin te worde. Di son beskyn dan oek al di
tempelmuur, en sodra dit o'er di muur op di altaar skyn steek di hogepriister op 'n
gehyme maniir di hout op di altaar an brand, sodat di befolking meen dat dit di eerste
strale is fan di morgeson wat dit angesteek het. En net soos di rook omhoog styg
hef di folk 'n gejuig an wat fêr en wyd weerklink fan bergtop tot bergtop en 'n héle
tyd anhou.
In di tussentyd klim di priisters eenkant bo op di brede tempelmuur, en di priisteresse
op di anderkant, en di hogepriister klim bo op di toring. Sodra hy bo is bry hy syn
hande segenend uit o'er di menigte. Op di o'enblik is almal dood stil en almal kniil,
terwyl hy en al di priisters en priisteresse oek kniil en di son anbid. Daarna staan
hy op en sing di follende feesliid, terwyl di kore fan priisters en priisteresse en di
folk by wyse fan beurtsang daarop antwoord.
Di Hogepriister:
ô Bron fan Lig, wat duisternis en wolke ferdryf!
ô Eeuige Fuur, wat alles lewensgloed instort!
Jou glanso'ertrek di aarde met goud!
Jou gloed breng léwe en geluk.
Keer terug, ô Son.
Koor fan Priisters:
Keer terug, ô Son!
Koor fan Priisteresse:
Kom terug uit di Noorde!
Koor fan Priisters:
Laat ons graan groei op di lande!
Koor fan Priisteresse:
Teel léwe by mens en diir!
Koor fan di Menigte:
Keer terug, ô Son!
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Di Hogepriister:
Ontwaak, ferjongde Aarde!
ô Felde, beklé jul met groen!
ô Bome, fersiir jul met bloeisels en frugte!
Di jaarkring begin met gejuig;
Di terugkerende Son stort alom léwe in.
Mar fêr in di weste ontwaak 'n storm.
Ontwaak, ferjongde Aarde!
Koor fan Priisters:
Di Lig laat alles ontwaak.
Koor fan Priisteresse:
Di Gloed geef krag en lus.
Koor fan Priisters:
Di Regen deurfog di aarde.
Koor fan Priisteresse:
Di Donder suiwer di lug.
Koor fan di Menigte:
Ontwaak, ferjongde Aarde!

Nogeens bry di hogepriister syn hande segenend o'er di volksmenigte; nogeens 'n
doodse plegtige stilte; nogeens fal hy en almal op hulle kni'e en anbid di opgaande
son.
Nou kom di hogepriister af, mar di priisters en priisteresse bly staan op di muur.
Di hogepriister gaan nou na di altaar, waarop di fuur in folle hitte brand, en begin
met di offers. Di eerste neem hy di eerstelinge fan di jonge bloeisels en graan, wat
hy op 'n goue skottel eers an di Son wy en dan in di fuur goi, met di follende woorde:
Bro fan frugbaarheid! ontfang di eerstelinge!
Beklé ons lande met welige graan!
Ferful ons bome met geurige frugte!

Terwyl hy dit in di fuur goi roep di menigte: ‘Amen!’
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Daarop neem hy 'n lam en steek dit op 'n grote dritandige furk met 'n lange steel en
steek dit eers drimaal op in di lug en goi di lam dan in di fuur, met di follende woorde:
Fontyn fan alle léwe! ontfang di eersteling!
Laat ons lammers huppel in di gras!
Laat ons kalwers drink uit folle uiers!

Terwyl hy di lam in di fuur goi roep di folk weer ‘Amen!’
Nou neem hy 'n seuntji fan 3 maande oud en steek di in diselfde spit en steek dit
oek eers drimaal op in di lug en goi dit dan in di fuur met di follende woorde:
Fader fan alle mense! ontfang di eersteling!
'n Offerlam, ryn en teer, uit edelste liifde geteel.
Wek nuwe léwe en liifde!
Laat suigelinge speul an moedersbors!

En terwyl hy di kindji in di fuur goi roep di menigte: ‘Amen!’
Daarmé was di diins fan di morge afgeloop, en gaan di menigte sig nou fermaak
met dans en feesmale en spele tot di aand sononder.
i

Mar di Koningin Hanes was stil en neerslagtig d hele dag, want een fan haar
fertroude maagde, wat met haar same gekom het, het fer haar opmerksaam gemaak
dat di hogepriister gen melding fan haar gemaak het soos gewoonlik ni, en dat hy
di freemde, ongewone toespeling gemaak het op ‘'n storm wat fêr in di weste
ontwaak.’ Sy had al iits freemds gemerk in di houding fan di hogepriister teeno'er
haar, mar sy het ni geweet wat dit was ni.
Mar di regte fees was eers di aand en di word fernamelik bo op di kop gefiir, mar
oek onder by di tempel. By alby plekke word 'n grote fuur gemaak, onder op 'n grote
platte klip an di westekant fan di tempel, en bo net onder tussen di twé kranse
waarop di tempel en di palys staan.
Net foor sonsondergang word onder bij di tempel 'n bul gewy an di ondergaande
son en dan dood gesteek en geoffer in di grote fuur, terwyl sekere déle daarfan
gebraai en deur di priisteresse opge'eet word, onder 'n menigte seremoniis. Nou
kom een fan di priisteresse foorwaarts, gekleed in wit soos 'n bruid en omkrans met
blomme. Sy neem di gebraaide stukke fan di hogepriister, eet self 'n sekere deel
en deel di orige uit onder di andere priisteresse, wat nou di follende liid sing ter ere
fan di ondergaande son: Koning fan di Hemele! Beheerser fan di Dag!
Middelpunt fan di Lig! Bron fan di Léwe!
Ontfang di hulde fan jou kinders,
Muggiis en stoffiis wat in jou glans sig baai.
Laat ons ni in di duisternis ferkwyn ni.
Stuur di Koningin fan di Nag om ons te ferbly.
Omhels haar foor jou fertrek;
Kus haar foor jy heengaan;
Laat 'n nuwe blos haar gelaat ferhelder;
Laat farse lewenslus uit haar oge straal;
Laat haar liifde wek onder di mense;
Laat jou gloed deur haar op ons afstraal.
En ferrys dageliks in ferhoogde glans en gloed.

Terwyl di son ondergaan anbid di hogepriister en di ganse menigte, gekniild en met
di hande ten hemel uitgebryd, di euwige Godhyd, wat woon in di Sirkel fan di lig.
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Nadat di sonnestrale weg is fan di toppe fan di berge breng di priisters nou 'n
k

koei, wat opgemaa en fersiir is, en onder gejuig word 'n jonge maagd wat oek fersiir
is as koningin fan di fees, op haar geplaas, en nou begin di optog onder fan di tempel
na di palys en tempel bo op di kop. Di hogepriister gaan voorop, dan folg di priisters
met di koei en di bruid fan di fees, dan di priisteresse en dan di menigte, onder
feessange en loflidere.
As hulle bo kom word dit al skemeraand, en di twe grote fure werp al 'n rooie lig
op di koppe rondom. Intussen staan 'n priisterwag op di uitkyk en sodra hulle di
nuwe maan siin blaas hulle op di trompette en 'n gejuig gaan op fan di menigte,
waarfan di berge en dale weerklink. Intussen word di koei gewy an di Maan, geslag,
geoffer, en sekere déle daarfan gebraai en opge'eet deur di priisters. Terwyl di
offerande geskiid sing 'n koor fan priisters, staande op 'n ferhéwe platform ten weste
fan di tempel, bo op di kop di follende lofliid ter ére fan di Maan: Koningin fan di Nag! Diamant onder di sterre!
Hoe sag blink jou glans, hoe liiflik jou lig!
Drink, drink liifde en léwe uit di eeuige bron!
Straal liifde af op ons, stort liifde uit in ons hart.
Lig en Liifde, tweling susters!
Lig geef blydskap, Liifde teel geluk.
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ô Euwige Liifde, hylig di liifde fan ons hart.
ô Eeuige Lig, trek ons nader na di eeuige bron.

Daarop fal 'n koor fan priisteresse in: ô Sagtere glans, wat di nag ferlig,
Moeder wat frughaarhyd ontfang en gé,
Omhels en gekus deur di gloeiende Son,
Laat jou lewenslus in alle harte neerdaal!
Groei an, ô Maan!
Ferleng jou silwere horings!
Ful jou gloeiende wange!
Ferful al wat leef met jou liifdegloed!

Koor fan di Menigte:
Groei an, ô Maan!
Nou roep di hogepriister: Astarte, Koningin fan di hémele Astarte is gebore uit liifde Astarte leef fan liifde en in liifde;
Astarte wek liifde in elke dorstige siil;
Astarte hoor di sugte fan di tedere maagd.
Breng di Bruid fan di Fees!

Daarop treed di jonge maagd, wat as 'n bruid fersiir is, foorwaarts en word deur twe
priisteresse gely na di koningin, foor wi sy kniil. Terwyl di koningin 'n siirlike blomkrans
op haar hoof plaas sing di priisteresse: ô Gelukkige bruid, gesegende onder di maagde,
Weldra word di hemelse palyse fer jou geopen.
Dan fliig jy na di bron fan léwe en geluk.
Gelukkige bruid, ons beny jou lot.
Jy sal ni meer sug in di aardse néfels ni,
Smart en oneer is fer jou ferby.
Skaamte, pyn, trane sal jy ni ken ni,
O'er ontroue man of ondankbare kinders ni.
Fer eeuig sal jy lus en liifde geniit,
En salige drome droom.

Nou staan sy op en di twe priisteresse gely haar na di hogepriister, wat haar by di
hand neem en sing: Anskou di Hemelse Bruid!
Sy draag ons skuld en smart weg;
Deur haar dood is di Gode fersoend;
Ons aller segen rus op haar.

Daarop sing di jonge maagd: Hoe teder kyk di Maan my an;
sy lag my toe.
Di heerlike glans waarna myn siil gedors het;
sy wenk my so frindlik.
Hoe liiflik straal di hémelse glans op my;
Ja, ek hoor haar stem; sy roep my.
Ja, ek is klaar, ek kom, ek kom!
Hiir is myn liifde ni.
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Di foorsmaak het my bery fer euwige lus.
Op 'n bed fan onferwelkelike rose sal ek rus.
Fan liifde sal ek droom en fersadig worde.
Ja, Godin fan di Hémele, ek kom!
Ja, Bron fan liifde, ek kom!
Onsterflike Gode, ontfang my!
Foer my op snelle flerke na di eeuige lugpalyse!
Reeds is di frug fan myn ongelukkige liifde fooruit.
Ontfang my oek; ek is klaar.
Myn gewonde siil sug na fryhyd;
Sy is moeg; ontbind haar uit haar gefangenis;
Ontfang myn léwe; hylig myn liifde!

Di hogepriister gely haar nou stadig foor na di rand fan di krans waaronder di grote
fuur brand, totdat di furige gloed haar gelaat ferf met 'n rooie skyn, terwyl hy sing:
Kom, ô ryne Maagd! jou gebed is ferhoord.
Di silwere poorte fan di goue palyse is fer jou geopen.
Di Gode het jou liifde angeneem.
Di aarde kan jou ni meer fashou ni.
Di heerlikhyd fan di glansryke werelde is fer jo ontsluit.
Di Koningin fan di hémele wag jou met ope arme.
Kom, ô Maagd, jou koningsdag is gekom.
'n Onferwelkelike kroon sal op jou hoof gedruk worde.

Staande op di rand fan di Krans roep sy nogeens: Faarwel, land fan trane en duisternis!
Ek fertrek na di heerlike ligwérelde.
Welkom, land fan lig en salighyd!

Met di woorde spring sy af fan di krans in di reusagtige fuur, terwyl priisters en folk
roep: ‘Faarwel! Faarwel!’
Daarna begin 'n algemene dansparty, waarin di priisters en priisteresse foorgaan,
fergesel fan 'n gesing, wat al harder en woester word. Di priisters be-
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gin almeer hulle klére uit te trek en fer hulle self te pynig met prime en messe, in
dolle drif, tot di bloed begin te loop. Naderhand begin hulle heeltemal nakend tussen
di menigte en deur di stad rond te hol. Di befolking gé fer hulle klére fan frouens,
waarmé hulle sig onder di frouens en feral onder di priisteresse fermeng. Naderhand
dans di hele befolking deurmakaar, en di grootste buitensporighede en ontugtighyd
heers di gehele nag, terwyl di priisters en priisteresse langsamerhand in di
onderaardse gange en fertrekke wegraak. Di fure gaan langsamerhand dood en
alle ligte word uitgemaak, sodat di duisternis fan di nag di onbeteugelde uitgelatenhyd
bedek.
Terwyl di nagtelike dartelhede an di gang was trek 'n freselike onweer op. Di
weerlig fliig soos pyle deur di lug en di donder kraak en dreun deur di berge. Elkeen
flug mar net in di naaste huis en skuilplek.
Toen Elihoref in di palys kom en di fertrek fan di Koningin ingaan kryg hy di
hogepriister Matepa by haar, wat sig fryhede met haar wou feroorloof, soos hy
froeger gewend was met di Koningin Balkis. Mar sy wou daarin ni bewillig ni. Daarop
folg 'n freselike toneel fan fyandskap tussen di hogepriister en Elihoref, wat in di
gehym fort gewerk het en di oorsaak was fan latere ferdeeldhyd in di ryk.
Hiir hou myn fertaling toen op en ons begin te gesels. Ek wys hulle daarop hoe di
beskrywing fan di fees folkome o'ereenkom met di diins fan Astarte of Astaroth, wat
in di tyd in Fenisi'e geheers het en deur Salomo selfs in Jerusalem ingefoer is; en
hoe eenfoudig di gronddenkbeeld fan di afgodery en hoe anlokkelik fer di flees di
feeste was. Oorspronkelik werd di Son fereer as di mannelike en di Maan as di
frouelike kragte in di natuur, waaran alle aardse frugbaarhyd en lewe syn oorsprong
te danke het, en dus oek weer moet toegewy worde. En ferder hoe folkome di
beskrywing o'ereenkom met di plaselike toestande hiir follens di oue boufalle.
Meteen fal Henni in: ‘Mar hoor, di twé frouens het alles mooi o'erlê met di omruilery;
mar een ding het hulle tog fergeet: dis ni mooi fan Balkis dat sy fer Hanes ni fertel
het in watter betrekking sy gestaan het tot di hogepriister ni. Nou ferstaan ek somar
hoe di ding uitgekom het.’
‘Mar siin jy dan ni, Henni, dat sy dit moeielik kon openbaar, want dan sou Hanes
en Elihoref ni toegestem hê in di omruilery ni’ - merk Neef Gideon op.
‘Ja, mar hoe dit oek al sy, mar so siin 'n mens hoe di froufolk tog mar daarom
listig is en makaar tog mar lelik in di ongeluk breng.’
‘Né, mar di naarste fer my is di offerande fan di kind en fan di mysi’ - was Neef
Hendrik syn anmerking.
‘Daaran kan jy nou siin wat dit beteken as di Bybel sê, dat di Isra'elite hulle kinders
deur di fuur laat gaan en an di Molog (di Son) opoffer,’ - sê Neef Gedion.
‘Ja, en as julle goed oplet, dan merk julle uit di toewyding fan di priisteres, dat di
kind wat geoffer word 'n frug is fan di forige fees; en dat dit 'n grote ere was fer so'n
maagdelike moeder haar kind an di Son en haar self an di Maan op te offer’ - was
myn anmerking.
Mar dis onmolik om al ons geselsery te beskrywe.

XV. 'n Drifoudige sameswering.
Di Boesmans steel ons osse. - Fergeefse Patrolli agter hulle. - Plan fan
Aafal op hulle kraal. - Elihoref angestel as Raadsman. - Nyd en Afguns
fan Matipa - 'n Arabise Handels karafaan. - Someswering fan Matipa met
di Arabise gesant om di land onder di Arabire te breng; fan Abdemon om
dit onder di Fenisi'ers te kry; en fan Numa en di jonge Adel om dit
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selfstandig te maak. - Di Koningin en Elihoref besluit om sig by di laaste
te foeg.
Dfollende dag kon ons frinde hulle ondersoekings in di grafkelders ni fortset ni, want
di oggend was ons ni lank elkeen an ons werk ni, of Klaas kom angeloop by di wa
en sê di trop Boesmans, gewapen met gifpyle, het hom angefal, en di osse weg
gene[...], want hy moes mar flug fer syn léwe. Toen moes ek nog eers di andere
frinde gaan roep uit di grafkelders uit. Almal gaan toen gewapend agterna, ek bly
alleen by di wa, want di Boesmans spioeneer so goed, as almal weggaan, dan kon
hulle 'n anfal op di wa maak en alles ferniil. So moes ek di dag di rol sit fertaal met
di geweer langs my, want di afspraak was as di Boesmans my anfal moet ek dadelik
skiit. dan sal di andere terug kom om te kom help.
Mar met di oponthoud het di Boesmans tefeul tyd gehad. Ons klyne patrolli het
di spore 'n end gefolg reguit na hulle kraal toe, mar dit was te laat om hulle te
agterhaal en oek had ons manskap in di haas gen kos en water megeneem ni. So
kom hulle teen di aand moeg en hongerig en dorstig terug, en ons besluit was om
di follende dag morre froeg 'n anfal te gaan maak op di Boesmans kraal en ons osse
te gaan terug haal wat hulle nog ni geslag het ni. Hoewel Henni sé: ‘Ons kan di
ellendige goed gaan plat skiit en hulle kraal ferbrand. Mar fan ons osse sal ons
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niks meer kry ni as net di bene en di kloue; want di laaste ene slag hulle fannaand
en fannag hou hulle di hele nag dansparty om di fuur.’
Daarop fertel hy ons hoe di Boesmans maak as hulle fé gesteel het: ‘Dan skiit en
slag hulle almal gelyk en di aand maak hulle 'n grote fuur, en trek dri sirkels om di
fuur. In di binneste sirkel braai en eet hulle; in di twede sirkel dans hulle; en in di
buitenste sirkel maak hulle fer hulle leeg, en dan kom hulle mar weer begin in di
binneste sirkel. Dan slaap hulle di follende dag di hele dag, en di aand begin hulle
weer. So gaan hulle an tot di flys op is. In 8 dage tyd eet 'n Boesman hom so fet dat
hy blink, en dan slaap hy tot hy faal is fan di honger; dan bind hy syn pens in en
gaan weer op roof uit. Morre kan jy reken lê hulle almal 'n slaap di hele dag.’
Tot befestiging fan wat Henni fertel deel ek toen an hulle enige staaltjiis mé fan
wat ek oek gehoor het, feral hoe hulle kan eet. Een fan di Transfaalse jagters het
my fertel dat di ‘Faalpens Kaffers,’ of Boesman Kaffers altyd met hulle megaan op
di skiittogte om di wild an te keer en di flees en felle te dra; hulle enigste beloning
is dat hulle fan di flees kan eet sofeul as hulle wil. Mar di eerste dag skiit hulle niks
as net enige kwaggas. Nouwel, ons mense eet gen kwaggas ni, want dis mos wilde
pêrde en hulle flees stink. Mar di Faalpense het di hele nag deur ge'eet, want hulle
was uitgehonger.
Di follende oggend toen hulle moes inspan kom di Boesmans een fan di felle fra.
En toen gefraag word wat hulle daarmé wil maak, sê hulle een fan hulle maters is
siik, hulle wil fer hom dokter. Toen gaan di jagters kyk, en ja, een fan di Boesmans
lê 'n steun en rol fan benoudhyd, tot barstens toe opgeswel, nes 'n pêrd wat opblaas
fan miliis. Di Boesmans fat toen di fel en sny dit al in di rond een riim fan omtrent 'n
hand breed. En toen begin hulle bo onder di arms en woel dit so styf as molik is om
di siik Boesman syn buik tot by syn heupe, en toen maak hulle dit fas, dat hy ni kan
bars ni.
Dit was di hele doktery. Daarop laat hulle net 'n bakki water by hom staan en hulle
ry weg. En di aand by di uitspanning was di sike Faalpens weer by, fris en gesond,
en hy eet weer fluks op.
‘Nou ja, en dan sê party mense nog dat Boesmans oek mense is,’ laat Henni
daarop folg; ‘ek glo dit ni. Hulle is mar 'n soort fan gediirte.’
Ek fra hom toen: ‘Henni, maak 'n Boesman fuur? En hou 'n Boesman honde by
hom?’ - ‘Ja’ sê hy. - ‘Wel, dan is hulle mense, want kyk watter dire maak dan fuur
en hou dan honde by hulle?’ - was myn antwoord.
‘Nouwel, of hulle dire of mense is, dit traak my ni, mar morre as hulle nog slaap
is ek op hulle lyf, en ek sal hulle skiit dat hulle so waai,’ - sê Henni.
‘Ja, as hulle jou ni sal skiit met di gifpyle ni’ - merk Neef Hendrik an.
‘Mar kom laat ons hoor wat di ou rol fertel, want ek wil gaan slaap, ons moet froeg
opstaan om di frotsige goed by te draf,’ - sê Henni.
‘Ja, Henni, altemit sal di lees ons nog fertroos, want ons sal siin dat di ouspan
oek mar net swaar gekry het en oek mar in di dikkedensi was nes ons nou is’ - sê
ek en begin te lees: ‘By di eerste fergadering wat di Koningin had met haar Raad na di Son-fees - want
foor di tyd was elke andag net gefestig op di foorberyding fer di fees - bemerk sy al
dat daar onenighyd and' broei was. Di hogepriister was di eerste raadsman, of
onderkoning en hy toon teenstand teen alles wat di Koningin foorstel. En feral haar
foorstel om Elihoref een fan haar raadsmanne te maak het hy sterk tengestaan
omdat, di freemde infloede al te sterk worde in di landsbestuur. Mar di Koningin het
al dadelik getoon dat sy 'n frou is fan 'n faste wil en goeie deursig en teeno'er Matipa
syn teenstand foer sy tog al haar wense uit.
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Enige weke daarna kom daar 'n Arabise Karafaan of handelsgeselskap an fan
Ofir [Sofala]. Di handel fan di land werd gedrywe langs twe wege, o'er land na
Mitsra'im [Egipte], met kamêle, meesal deur Egiptenare, mar meer nog met skippe
o'er sé tot an Ofir [Sofala], want dit was di naaste sé-hawe en dan fandaar ferder
o'er land met Karafane; so het di Fenisi'ers en Arabire meesal goud en andere goed
kom ruil fer hulle koopware. Met di Karafane kom gewoonlik oek koninklike gesante
met koninklike persente en boodskappe same.
Met di Karafaan same kom Soliman, een fan di raadsmanne fan di koning fan
Arabi'e met 'n persent en met 'n gehyme sending. Matipa, di hogepriister, was oek
fan Arabise afkoms, en so het Soliman eers syn sending met hom bespreek. Di
foorstel fan di koning fan Arabi'e was om 'n bondgenootskap met di Koningin fan
Skeba an te gaan, daar di Arabire tog di grootste handel met di land drywe, en dan
kon di Koningin sig los maak fan Mitsra'im [Egipte]; en kan sy selfstandig regeer,
en hoef sy ni ferder jaarlikse skatting an Mitsra'im [Egipte] te betaal ni. En as
daardeur 'n oorlog mog ontstaan sou di koning fan Arabi'e fer di Koningin fan Skeba
help. Daartoe sou hy sorre dat hy 'n leger op di kus het by Ofir [Sofala], waar reeds
'n Arabise Koloni is. Mar di bedoeling was yndlik om di ryk onder Arabi'e te breng.
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Toen Matipa di gesant Soliman an di Koningin en haar Raad foorstel en hy syn
boodskap doen (di ding was al tussen Soliman en Matipa afgespreek), toen antwoord
di Koningin beleefd mar beslis: dat sy dankbaar is fer di goeie gesindhyd fan di
Koning fan Arabi'e, - dat sy ten alle tyde di handel met di Arabire sal beforder; mar
dat sy gen plan het om enige ferandering in di regering fan di land te maak ni.
Matipa merk toen dat hulle plan ni sal luk ni. Oek siin hy dageliks al duideliker dat
hy wel in naam di eerste raadsman fan di Koningin is, mar dat sy tog mar in alles
Elihoref syn raad folg en hom begunstig, en dit maak hom al meer jaloers en fyandig.
Daarom smé hy toen met Soliman 'n gehyme samespanning teen di Koningin. Di
plan wat hulle bedenk was: dat di Koning fan Arabi'e 'n krygsmag moes stuur fan
soldate na Ofir [Solfala] en hulle moet dan ferkleed as koopmans met 'n grote
karafaan kom en so sonder enige fermoede ingelaat worde. Intussen sou hy 'n
rewolusi foorbery en dan sou hulle di Koningin en Elihoref fermoor en fer hom koning
maak onder beskerming fan Arabi'e. En hy het dit al fooraf so bewerk dat syn dogter
Nonna een fan di hofjuffers fan di Koningin was, met di doel om alles uit te finde
wat in di hof gebeur.
En Abdemon, 'n ander raadsman fan di Koningin, fan Fenisise afkoms, het weer so
lank as di Koningin weg was op di besoek na Salomo, 'n gehyme samespanning
gemaak met 'n Fenisise gesantskap wat oek met 'n handelskarafaan daar was om
di land onder di Fenisi'ers te breng. En syn dogter Lalia was oek een fan di hofjuffers,
mar sy was baing getrou fer di Koningin.
En Numa, di seun fan Matipa, was weer in 'n gehyme bondgenootskap met di
jonge adel, di meeste seuns fan di raadsmanne fan di Koningin en fan di hoogste
familiis, om di land heeltemal fry en onafhankelik te kry. Daartoe het hulle fer hulle
geform tot 'n Keurbende, in naam om di Koningin haar lyfwag uit te maak, mar met
di doel as hulle planne klaar en di tyd gekom is om dan fer Numa uit te roep as
koning en di Koningin af te set en as sy teenstand biid haar te fermoor.
So het daar 'n drifoudige sameswering bestaan wat di Koningin op di follende
maniir agter gekom het. Lalia was ferloof an Numa en wis so al di gehyme fan hom
uit te finde. En Numa had disameswering fan syn fader met Soliman ontdek, om di
land onder di Arabire te breng, en so oek di plan fan Abdemon om di ryk an di
Fenisi'ers o'er te maak. Want di jonge bende fan Numa het bestaan uit jongelinge
fan al di fernaamste familiis, sodat hulle maklik alle gehyme kon agter kom. En toen
Lalia mooial di planne goed uitgehoor het fan Numa gaan sy dit in di gehym an di
Koningin fertel.
Di Koningin hou toen raad met Elihoref wat om nou te doen. Elihoref syn raad
was om sig by een fan di dri partye an te sluit, want dis ferniit om sig op Egipte te
ferlaat, wat te fêr af is om hulp te bide teen 'n rewolusi wat skilik kon uitbreek. En
dan tussen di dri is di beste om di party te kiis fan Numa en di jonge adel. Di kon di
beste beskerming anbide teen di Arabisi en Fenisise samensweerders, en di beste
is oek mar dat hulle di land fry en onafhankelik ferklaar. Di moeielikhyd is nou mar:
hoe sal hulle di eersug fan Numa befredig wat self koning wil wees.
Di Koningin het eers nog di raad 'n bitji teen gestaan. Sy wou mar trou bly an
Egipte en dadelik 'n gesantskap soheen toe stuur om hulp. Mar Elihoref o'ertuig
haar dat di afstuur fan so'n gesantskap tog ni onbekend sal bly ni en feeleer di
rewolusi sal ferhaas. Dan wou sy mar weer terug na Egipte toe; mar dit kon oek ni,
want fereers sal dit tog mar di ontefredenhyd laat losbreek as sy so gou weer uit di
land gaan en dan sou haar posisi in Egipte tog oek mar onmolik wees nadat sy
bekend geworde is met di gehyme fan haar geboorte en omruiling.
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En om di toestand nog te fererger kom daar nog by dat daar al gerugtes rondgaan
fan di omruilery, sodat sy ni di ware Koningin fan di land was ni - denkelik had een
fan di hofdames wat same was na Jerusalem di gehym ferraai - en dat di Koningin
o'er enige maande sou moeder worde.
Di toestand was dus mar donker, en di toekoms nog donkerder. En di enige besluit
waartoe di Koningin en Elihoref kon kom is, dat sy mar goeie frinde moes hou met
Lalia en deur haar goed op di hoog-
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te moes bly fan alle samenspannings, en dat Elihoref met Numa oek mar goeie
maats moet maak en sig hou of hy sig wil ansluit by di jonge adel wat di land
heeltemaal onafhankelik wil maak.’
‘Ja, dis waar,’ sê Henni, ‘hulle het dit mar net so swaar gehad as ons. - Mar hoe
ons daarom hiir sal uitkom uit di woestyn uit, as di Boesmans al ons osse opgefreet
het, weet ek ni’ - merk Henni an.
‘Nou ja, Henni, ons sal mar gaan slaap,’ sê Neef Gideon, ‘elke dag het genoeg
an syn yge kwaad.’
Daarop gaan ons slaap.

XVI. 'n Boesman towerheks en haar ynde.
Di Boesmans in di Slaap o'erfal en hulle Kraal ferbrand. - Al ons osse is
geslag. - Hulle Straf. - Hulle Towerheks. - Omsingel fan giftige Dire. - Oue
Figure op Klippe uitgekap. - Siilferhuising en di Gees fan di Koningin in
'n andere Liggaam. - Di Boesmans gaan same na di Wa. - Sonderlinge
Maniir fan Waarseggery. - 'n Ligstraal in di Duisternis. - 'n Treurige
Ontknoping en akelige Aand. Di Towerheks ferptetter en waar is ons
Frinde? - Klaas en ek alleen o'ergebly by di Wa.
DI ander dag morge was ons froeg op en alles klaar om di Boesmankraal te gaan
anfal. Ons mag was mar klyn, want ons kon di wa ni heeltemal alleen laat ni; so
besluit ons om Neef Gideon daar te laat, temeer daar hy di oudste is en di swakste
om te loop, en omdat ons Umsalomi nog ni heeltemaal fertrou ni laat ons hom by
Neef Gideon; sodat ons mag mar bestaan uit 4 man: Neef Hendrik, Henni, Klaas
en ek, mar elkeen dan ook gewapen met syn geweer en rewolwer.
Toen di son opkom was ons op di Boesmans hulle lyf. En ons kry dit net soos
Henni gesê het, al di beeste was dood gemaak; party leg nog net so, mar party was
gedeeltelik afgeslag en opge'eet; en hulle lê nog rondom di fuur, waar hulle di hele
nag fees gehou het, te slaap. Ons siin dadelik dat hulle ni hulle boge en pyle by
hulle had ni, en foor ons hulle wek steek ons hulle struise en skerme almal an di
brand.
Toen hulle wakker word en siin ons staan tussen hulle en di hele kraal is in di
brand wou party perbeer om te flug, mar ons laat hulle deur Klaas ansê: ‘Di wat flug
skiit ons dood,’ en 'n paar wat tog wou hardloop skiit ons werkelik plat, toen gé di
orige sig gewillig o'er. Dis oek molik dat di wat by ons gewerk het fer hulle al fertel
het fan ons fuurwapens, en dat hulle daarom te eerder fer hulle onderwerp, en
bowediin hulle had gen wapens ni.
Ons roep hulle toen almal by makaar en laat fer Klaas tolk. Di straf was: twe fan
hulle moet met 'n briif na di Monarch (Tati Goudfelde, di naaste wit mense) gaan
om weer fer ons osse te gaan haal. Diander moet almal megaan en di orige flees
medra na di wa toe. Daar moet hulle fer ons gaan werk; en as di twe ni osse breng
ni, moet hulle ons wa terug trek, of ons goed dra.
Hulle was so owerblnf dat hulle alles inwillig, en dadelik klaar maak fer di fertrek.
Mar toen kom dit uit dat hulle 'n oue towerheks het in 'n digte bos naby di kraal en
hulle wil weet wat om met haar te maak. Ons sê toen hulle moet ons by haar breng.
Toen ons daar kom sit sy by 'n oue boomstam, bekleed en opgesiir op haar maniir
met felle en foolstruisfére, met 'n kiri in di een hand en 'n beesstêrt in di ander hand.
Agter haar leg 'n gebryde felsak met goed in, en langes haar onder di boomstam
was 'n gat wat met 'n paar klippe toegemaak is. Gelukkig had ek myn portret toestel

S.J. du Toit, Di koningin fan Skeba of Salomo syn oue goudfelde in Sambesia

di oggend fan Klaas laat medra. So het ek haar afgeneem in haar posisi en ge nou
di portret om di lesers beter 'n denkbeeld te ge fan haar en fan di plek.
As 'n mens haar so beskou dan kan jy siin dat sy baing oud is en dat sy oek
enigsins anders lyk as di andere Boesmans. Hulle fereer haar bygelowig en sê dat
in haar di gees fan di ferre foorgeslagte lewe, want hulle glo in di siilsferhuising,
soos di oue Egiptenare fan wi hulle afkomstig is, soos ons al froeger gesiin het. Mar
nou fertel hulle dat di gees fan di oue Koningin wat fanselewe hiir in di land geregeer
het, en wat onder di Berg fan di Dood begrawe is, na haar dood o'ergegaan het in
een fan di foorouers fan di towerheks, en so telkens as een dood gaan dan weer in
'n ander opfolger in di geslag tot op haar; sodat sy al di gehyme fan di oue tyd, en
feral fan di Berg fan di Dood weet.
Ons begin haar toen te onderfra, mar wat ons oek doen dit wil mar ni help ni; sy
wil ni praat ni. Selfs myn snuifdoos wou hiir ni help ni. Sy bly bewegingloos sit en
kyk net foor haar op di grond. Beloftes en dryemente alles help net niks. Sy bly sit
soos 'n soutpilaar, net of sy niks hoor of ferstaan ni.
Naderhand laat ons fer haar sê deur Klaas en di andere Boesmans dat hulle kraal
nou afgebrand is en hulle met ons samegaan en sy oek moet megaan; want hulle
het fer haar altoos onderhou met kos. Mar oek dit kon gen beweging of ferandering
an haar breng ni. Toen sê ons hulle moet fer haar sê: ons sal haar met geweld laat
meneem. Meteen maak sy toen 'n geluid soos ons nog nooit gehoor het ni - dis ni
praat ni, dis ni sing ni, dis ni skré ni - ek weet ni hoe ek dit moet beskrywe ni, en di
geluid hou so omtrent 'n minuut an. Mar toen borl en peuldaar 'n trop slange en
hagedisse, en koggelmanders, en klipsalmanders, en skerpejoene tussen en
weerskante fan di klippers onder di oue boomstam uit en hulle omsingel di oue
towerheks, terwyl haar stem toen al sagter en sagter word. Een lange, skrale
mamba-slang slinger fer hom al om di kiri wat sy in haar hand hou, en lek haar gesig
nes hy fer haar soen. 'n Grote koper-kapel draai weer fer hom om haar nek; andere
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om haar arme, terwyl dit op haar skoot en op haar skouers, tot op haar kop wemel
fan di giftige dire.
Henni sê somar: ‘Né, kom ons loop! Met di giftige goed feg ons ni! Laat di frotsíge
ou myd bly met haar slange en al!’
En inderdaad het ons almal pad gegé en agteruit gaan staan. En di Boesmans
lyk fer my nog banger as ons. Mar ek was daarom al te nuwsgirig om somar weg
te gaan. Ek wou weet wat dit alles beteken en wou perbeer of ons ni meer uit di
wonderlike ou skepsel kon haal ni.
Mar toen ons so'n rukki staan kyk het kry ek meteen gedagte: dat di Boesmans
mos fan al di jare af beroem is dat hulle so goed met gif kan werk; en dadelik fal dit
my in dat dit almelewe fergiftige dire is waarfan hulle di gifsakkiis uitgehaal het om
dit fer gifpyle te gebruik En ek bekyk di ander Boesmans weer 'n slag goed, en ek
merk hulle banghyd is mar 'n wysmakery. Toen was myn plan al kant en klaar. Mar
om eers 'n bitji pret te hê sê ek: ‘Kom, Henni, ons gaan elkeen fer ons 'n goeie lat
sny en ons slaan di laaste slang en gifgoed dood.’
‘Wi? - Ek? - Moe ni glo ek sal fer my fan di slange laat dood byt om di frotsige ou
myd ni’ - sê Henni, en hy trap nog 'n paar tre ferder agteruit. ‘Kyk hoe lek di lelike
mamba-slang in haar gesig! - Ek sal ni 'n hond so an myn hand laat lek ni.’
Ek sê toen: ‘Ne, Henni, jy kan gerus di slange met jou hand gaan afhaal fan di ou
myd af. Dis almal slauge wat di Boesmans di gifsakkiis uitgehaal het om dit fer hulle
gifpyle te gebruik.’
‘Gà! En wi sal hulle bekke gaan ope maak om te kyk of di gifsakkiis nog daarin
is of ni? - Ek tog ferfas ni! As di mambaslang jou byt, dan loop jy gen tiin tre
hiirfandaan ni of ji fal dood neer’ - laat Henni daarop folg, en hy trap mar gedurig
agteruit.
Toen sê Klaas: ‘Ja, baas, dis almal goed wat di gif uitgehaal is. Mar ek is self 'n
gifdrinker. As baas wil sal ek di slange afhaal.’
Ek sê toen: ‘Nou toe, Klaas, haal di mamba af fan di stok af en kyk of syn giftan
te uitgehaal is of ni.’
Toen Klaas nader gaan en di mamba an di nek fat siin ek di ou myd gril deur haar
hele lyf nes een wat di koue koors het. En net soos hy di mamba goed om di nek
neem draai hy somar in makaar. Di ou myd ge toen weer 'n ander geluid as di forige
keer en al di ong diirte kruip weer onder di boomstam in so gou as hulle kon, en
bliksemsnel wrimel di mamba fer hom los uit Klaas syn hand uit en hy is oek onder
di boomstam in.
Ons laat toen weer di ou myd ansê, sy moet klaar maak om same te gaan, en ek
kon siin haar raad was nou op. Sy binde toen haar knapsak toe met 'n foorslagriimpi,
nadat sy nog 'n paar dingetjiis daarin gestop het. Mar foor ons weg gaan siin ek op
di klip an di regterhand fan di boomstam 'n figuur uitgekap. Ek laat toen fer di ou
myd fra wat dit beteken, mar sy wou nog ni praat ni, en uit di andere Boesman kon
ek ni meer kry ni as: dat dit fan di oue mense is, en onder 'n rand daar naby, waar
di fontyn uitkom waar hulle gaan water haal, is nog baing sulke figure.
Ons gaan toen kyk en dis werkelik 'n aardighyd om so 'n pragtige stroom heldere
water onder di rotse te siin uitborrel. Hiir en daar toon enkele oue boufalle an dat
hiir in froegere dage 'n stad was, en o'er di fontyn was blykbaar 'n tempel gebou,
waarfan nog pilare in di water lê, terwyl gedeeltes wat in di faste rots uitgekap was
oek nog sigbaar is. En op e n fan di plat klippe langes di water is 'n hele party oue
figure uitgekap wat gedeeltelik nog sigbaar is, party daarfan lyk na aardrykskundige
en wiskundige figur, sodat dit ons befestig in di mening dat di oue folke wat hiir
gewoon het, en molik di foorgeslagte fan di Boesmans self, op 'n tamelik hoge trap
fan ontwikkeling moet gestaan hê.
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Mar dit was nou tyd om te denk an teruggaan na ons wa toe. Ons laat di boesmans
gou di osse stukkend sny, sodat hulle di flees kon same dra, en di ou myd maak
oek gen ferdere objeksiis ni, mar slaan haar knapsak op di rug en gaan oek same.
Toen ons by di wa kom was dit al amper son-onder, sodat daar net tyd was om di
flees op te hang en di boesmans fas te maak fer di nag, nadat hulle ge'eet het so
feul as hulle wil.
Mar uit di ou towerheks wou ons perbeer om di aand wat te kry. Eers wou sy ni
praat ni, hoewel ons alle middels perbeer. Naderhand perbeer ons om haar 'n sopi
te gé, en nadat ons almal self eers gedrink en fer Klaas oek laat drink het neem sy
dit, en toen di fuurwater begin te trek, toen gaan haar tong los en klap soos 'n
foorslag, sodat Klaas, wat ons tolk was, ni alles kon ferstaan ni en ons een fan di
oorlamse Boesmans, wat froeger an di Tati gewerk het, moes byn em om te help
tolk. Di ys was toen gebreek.
Fan di oue geskidenis fertel sy ons: dat daar waar hulle kraal was in di oue tye 'n
stad was fan di mense wat di grafkelders moes maak en alles moes reg maak as
een fan di Koninginne of priisters in es begrawe worde, want dan kom hulle met 'n
grote karafaan fan Simbabwe af en bly hiir fan di een maan na di ander fer di
begrafenis. Sy fertel ons toen oek di stori dat di gees fan di laaste Koningin nog in
haar: leef en an haar di oue dinge openbaar. Ons begin haar toen uit te fra watter
di lyk fan di laaste Koningin is, en waar di skatte ferborge is, en hoe ons dit moet
kry, en so meer. Mar op elke punt sê sy: dit moet sy eers fer haar gees fra.
Op ons andrang begin sy toen yndelik met grote tyd haar toestel reg te maak. Na
heel wat snuffel haal sy 'n wonderlike oue glas uit di knapsak uit en laat dit ful met
water; toen haal sy 'n poeiertji uit en goi dit daarin. Natuurlik alles met 'n hele boel
seremoniis, waarme Henni alweer ewe ongelowig begin te jil en te spot. Mar ons
maak hom stil met ons froegere onderfindings. Toen fra sy 'n y'er. Gelukkig had ns
enige hoenders, wat ons fan di Mashonas gekoop
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het by di wa gehou, juis fer y'ers, en so gaan Henni heel gou 'n farse y'er haal.
Sy frywe toen eers met haar linkerhand binne in di palm fan haar regterhand 'n hele
ruk lank, en toen frywe sy weer met haar regterhand binne in di palm fan myn
linkerhand net so lank; en of dit nou ferbeling is kan ek ni sê ni, mar dit was for my
of ek duidelik di elektrise werking kon foel. Terwyl ek di y'er in myn hand het sê sy
ek moet nou di frage doen waarop ek antwoord wil hê. Ek fra toen waar di lyk fan
di laaste Koningin fan Skeba onder di berg ferborge is en hoe ons dit mo t kry.
Daarna neem sy toen di y'er, slaan dit stukkend sky di g[...]el af en sluk dit in, en
di wit goi sy in di water in di g as. En dis wonderlik dit drywe bo op di water, mar
met sulke drade sak dit af in di water, en daar is 'n gedurige bew ging in di drade.
Dit bekyk sy stip en net wat sy daaruit siin fertel sy an ons. Sy begin eers met te
fertel waar fandaan ons kom, en fan ons familiis, en fernaamste lotgefalle, of ons
frouens het en hoefeul kinders, en hoe ons gery en wat ons onderfinde het, en alles
so sekuur dat Henni syn oge al groter rek soos hy di beweging fan di drade bekyk,
waaruit di ou myd dit alles opmaak. Daarna bedui sy fer ons hoe di grafkelders
gelege is in di berg en in watter grafkelder di laaste Koningin begrawe is, wat oek
o'ereenkom met ons mening. Yndelik bedui sy ons waar di ingang is na di ferborge
skatkamer, en dat daar twe deure is, en di twede is 'n dubbele deur wat op 'n gehyme
maniir ope en toe moet gemaak worde. Dit kom oek o'ereen met di onderfinding fan
ons frinde, waarfan ek laas fertel het, en dis juis di twede deur waarby hulle gekom
het en wat hulle ni kon ope kry ni.
Hiir fal Henni toen in en sê: ‘Fra fer haar hoe ons di deur moet ope kry, dat ons
by di skatte kan kom?’ En meteen bly di ou skepsel bot stil. Toen ons fra waarom
sy ni ferder praat ni sê sy: ‘As haar gees praat moet ons almal stil bly; want soos 'n
ander tussenin praat, bly di gees stil. Mar sy het daarom gesiin al hoe di deur moet
ope gemaak worde, en sy sal self fer ons gaan wys.’
Toen wou ons nog w et hoe ons sal osse kry om terug te gaan. Mar sy sê: ‘Di y'er
sal nou ni meér praat ni. Dan moet ons 'n ander y'er gé.’ En sy goi di water weg en
laat weer skoon water ingoi en gaan weer diselfde stori deur. Toen fertel sy fer ons:
‘As di maan nou nuut is en dan weer nuut is, dan sal daar twe olifantsjagters bokant
ons ferby kom; ons moet dan fer hulle oppas, en hulle het orige osse en sal fer ons
terug neem.’
Henni syn ongeloof was toen blykbaar genees, want hy sê: ‘A né, mar di ou
Boesman myd is daarom reg reg 'n towerheks wat kan waar: sê. Kom ons gé fer
haar nog 'n sopi.’ En sonder dat ons dit fer makaar wou laat merk gaan ons almal
tog di aand 'n bitji opgeruimder slaap as di forige aand, en onder di drink fan 'n sopi
was Henni syn laaste anmerking nog: ‘Wag, morre staan ons froeg op, want morre
moet ons di skatte kry.’
***
Di anderdag oggend was Henni oek froeg op en ons almal het mar froeg uitgekruip,
want sonder dit te sê was almal mar nuwsgirig omtrent di skatte. Ons het dan oek
gou somar by di koffi 'n stukki ge'eet, en daarna gaan Neef Gideon, Neef Hendrik,
en Henni met di ou myd en nog 3 Boesmans na di berg om te gaan kyk of hulle nou
di skatkamer kan ope kry, terwyl ek met Klaas en Umsalomi by di wa bly, waar ons
di orige Boesmans fer di dag nog laat fas lê, nadat hulle oek ge'eet het. Di frinde
neem na di berg, follens gewoonte 'n stukki kos en 'n fatji water same, om eers di
aand terug te kom, en ek gaan ewe druk weer an met fertaal fan di rol, terwyl Klaas
en Umsalomi met twe Boesmans fer hulle takke kap en skerme maak.
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Ek was di hele dag so druk besig met di fertaling dat ek my di tyd ni gegun het
om na di berg te gaan om te gaan kyk wat hulle uitfoer ni; oek was di afspraak as
hulle iits belangriks ontdek sal hulle fer my laat weet. Mar teen di aand word ek al
te nuwsgirig. Ek neem 'n kêrs en gaan na di opening fan di grot toe. En wat moes
ek siin?...Ek gril nou nog as ek daaran denk. Toen ek 'n end ingeloop het kom ek
by di sware klipdeur en daar leg di ou myd ferpletter onder di deur, net haar een
hand kom uit, sodat ek daaruit kon opmaak dat dit haar bloed is wat so onder di klip
uitgeloop het.
Di klipdeur moet dus op gewees hê en weer neer gefal het op di ou myd, waardeur
sy so ferpletter is. Mar wat is nou fan ons frinde geworde?...Is hulle molik oek same
ferpletter onder di yselike klipdeur?... Ek begin te skré en te stamp met 'n klip teen
di deur. Mar gen stem en gen antwoord ni. Dit was di akeligste o'enblik fan myn
léwe. Half buiten my self staan ek daar, ys koud, en weet ni wat om te doen ni. Dit
was of ek fasgenagel was an di plek. Weggaan kan ek ni; dáár bly help oek niks. Op laas gaan ek somar plat sit, met myn hande foor myn oge. Hoe lank ek daar
gesit het weet ek ni. Toen ek tot my selwe kom was ek half styf fan di koue en myn
kêrs wat ek neergesit het teen di rand was omgeslaan en dood.
Ek gaan terug na di wa. Treurig sit Klaas en ek alleen by di fuurtji. An eet fal ni
te denk ni en an slaap net so min
Mog ek nooit weer so 'n aand beléwe ni!.
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XVII. Di koningin en Lalia.
Hanes haar kragtige karakter word openbaar onder Teenspoed. - Haar
planne tot Ferydeling fan di Samespannings. - Geopenbaar eers an
Elihoref, toen an Lalia, en toen an Numa. - 'n Getroue Hofdame wat gen
Fader of Minnaar ontsiin. - 'n Someraand in di Lustuin. - 'n Liid op di Aanden Morgester. - ‘Morge myn Bruidegom of 'n Kind des Doods.’ - 'n
Naggesprek afgeluister.
DAT ek di nag ni kon slaap ni spreek fan self. Di akelikste gedagtes deurkruis myn
gees. Naderhand het ek dit opgege om te slaap en fer aflyding het ek mar weer
begin di rol te fertaal, wat ek nou hiir laat folg, same met wat ek di forige dag fertaal
het: Di koningin haar palys is bo op di fersterkte kop, ferbinde met 'n onderaardse
gang an di tempel en winkels fan di goudsmids onder in di laagte. Fan di gang,
waarin enige ferborge kamers met wapens en skatte is, en waarin di goud b waar
word, weet net di koningin en haar raad en di priisters, en di hogepriister had di
bewaking en opsig daaro'er. En an di westekant an di foet fan di kop had di koningin
haar lustuine, met terrasse teen di stylte angeleg, en met 'n sterke muur ingesluit.
Daarheen gaan sy somtyds in di someraande 'n uitstappi maak met haar hof, en
enige genodigde gaste.
Nadat di Koningin en Elihoref nadere bisonderhede gehoor het fan di gehyme
samespannings teen hulle hou hulle twe weer raad om te siin wat hulle moet doen
en hoe om hulle planne agter makaar te set.
Elihoref sê toen an haar, di ferraad is so diip en so feelsydig an alle kante, dat hy
gen kans siin hoe hulle di ryk kan staande hou ni. Syn foorstel is dus een fan twe;
òf hulle twé moet in naam 'n rys foorbery om al di myne te gaan besoek en dan te
ontflug na Egipte toe; òf hy alleen moet mar ontflug, daar hy tog mar di grootste
struikelblok is, en di grootste oorsaak fan di ontefredenhyd.
Mar Hanes sê: ‘Né, flug as lafaards kan ons ni. Di bloed fan di Farao's is in myn
are. Dan sterf ek liwers in di stryd met eer as in Mitsra'im [Egipte] an te kom as
flugteling. En jou te laat ontflug en alleen agter te bly, dan is di lewe my oek niks
meer wêrd ni. Né, laat ons moed en belyd paar, daar is nog baing hulpmiddels en
werkkragte wat ons kan gebruik. Bowediin moet ek jou medeel dat ek moeder sal
worde en fer di frug fan ons liifde moet ons di troon bewaar.’
‘Mar dan moet ons gen dag ferliis ni, want di fuur fan ferraad en opstand smeul
an alle kante en kan enige dag los breek. Sê mar wat moet gedoen worde, en ek
is klaar’.
‘Wel,’ sê di Koningin, ‘di eerste moet ons 'n gesant stuur na di profeet in di
Matopaberge om hom te raadpleeg. Nou is di fraag, wi sal gaan?’
Daarop sê Elihoref: ‘Daar is nimand beter ni as Numa. Mar ek het nog ni met hom
o'ereengekom ni, want dis gefaarlik om somar te praat. Lanksamerhand moet ek
hom pols’
‘Né’ sê Hanes, ‘ek sal fannaand 'n uitstappi na myn luistuine maak, dit sal 'n mooie
aand wees, en dan sal ons fer Numa oek nooi, en ek sal deur myn hofdame Lalia
fer hom laat pols; fer haar kan ek folkome fertrou’. En so besluit hulle toen.
‘Ferder’, sê sy, ‘moet 'n fertroubare gesant na Ofir [Sofala] gestuur worde. en di
moet daar bly of 'n fertroude persoon daar anstel om goed af te kyk as di follende
Arabise gesantskap kom of hulle wapens di land in mebreng, en fer ons dan met
snelle lopers fooruit laat weet, dat ons hulle onderweg kan laat o'erfal. En in elke
gefal moet Numa myn lyfwag fersterk en ons moet meer wapens kry en di wapensaal
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in ons mag kry. En fan dit alles kan ek in myn raad ni gewag maak ni, want myn
grootste fyande sit juis daar. Dus moet ons dit in di stilte doen.’
‘Dit is juis myn moeielikhyd,’ sê Elihoref. ‘Nogtans sal ek myn bes doen en
fannaand kan ons dan ferder praat.’
*

**

Daarop laat di Koningin haar getroue hofdame Lalia by haar alleen kom in haar
kamer en sê fer haar: ‘Lalia, jy was my altyd getrou. Sal jy my ferder oek getrou
bly?’
‘Ja, Koningin fan di hemel, skoonste ster, dogter fan di son, solank daar nog 'n
hart in my klop sal myn laaste wens en strewe wees uw geluk’.
‘As ek jou nou 'n gehym toefertrou sal jy dit fer jou bewaar, en an nimand openbaar
ni as net an wi ek sê en fer wat ek dit nodig het?’
‘Wat uw mond sê is myn wet; uw gehym sal in
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myn hart begrawe wees. Gen pyl of dolk sal uw hart hart tref ni as eers deur myne
heen.’
Daarep deel di Koningin haar di drifoudige sameswering me, en sodra Lalia hoor
dat haar minnaar Numa oek 'n sameswering het same met di jonge adel ontken sy
dit eers ten furigste. En toen di Koningin haar ferseker dat dit so is sê sy: ‘Dan wil
myn oog hom ni weer siin ni, en myn mond ni meer met hom praat ni, en myn hart
hom haat in plaas fan bemin. Laat hy morge gedood worde as hy 'n fyand fan myn
Koningin is.’ ......
‘Né,’ sê di Koningin, ‘juis daarin moet jy my help, al moet jy jou self ferlogen. Kyk,
ek wil deur jou met hom 'n o'ereenkoms maak. Hy moet myn lyfwag fersterk om my
te help teen Matipa en Abdemon, en na myn dood word hy dan koning en jy koningin.
Mar een foorwaarde: ek sal moeder worde en 'n Koningin fan Skeba mag gen moeder
wees ni. Nou trou jy so gou as molik met Numa, en myn kind neem jy an as jou kind
en troonopfolger. Nou fannaand het ek 'n uitstappi na di lustuine en ek het hom oek
laat nooi, dan moet jy fer hom dit in gehym foorstel. Mar of hy dit anneem of ni, hy
mag met nimand daaro'er praat ni. Neem hy dit an, dan sal ek self met hom ferder
afspreek en syn eerste werk sal wees om di profeet an di Matopasberge te gaan
raadpleeg. En neem hy dit ni an ni, dan moet hy nog fannag gedood worde foor hy
ons ferraai.
Daarop steek di Koningin haar hand uit, Lalia neem dit en soen dit met 'n eerbidige
buiging wat instemming en gehoorsamhyd beteken.
***
Dit was 'n pragtige someraand toen hulle in di lustuine omwandel in di koele lug
en hiir en daar op di banke sit. Di aandster skitter lustig en frolik an di weste, waar
di laaste strale fan di dag kort te fore ferdwyn is, en op ferlange fan di koningin sing
Lliaa eers di follende liid op haar siter: *

Liid an di morre- en aandster.

Di Son is mooi by dag, met skitterende prag;
Di Maan is liif by nag, met glanse wit en sag.
En an di hemelboog blink menig ster so hoog
Waar ek myn starend oog mar opwaarts heffe moog.
Mar, liwe Awondster,
So na en tog so fêr,
Ek min jou meer en meer
Bo al di hemelheer.
As skaars 'n sonnestraal nog in di weste dwaal,
As nag en donker daal en dek ons allemaal,
As wolf en leeu en tiir, en elk ferskeurend diir,
Deur bos en dal gaan swiir en rooflus bot gaan fiir,
Dan, liwe Awondster,
Blink jy so liif fan fêr,
En wek in myn gemoed
'n Sagte minuegloed.
En as di Dagbreek gloor, di sterreglans fersmoor,
Gaan jy di dag weer foor, en wys di son syn spoor;
As dan di dag ferskyn, di sterre laat verdwyn,
Dan blink jy o so ryn met strale sag en fyn;
Dan, liwe Morgester,
Lag jy ons toe fan fêr,
*

Di pratige poësi in di oorspronkelike het ek perbeer in swakke digmaat na te folg.
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Roep jy ons uit di rus
Tot nuwe lewenslus.
So wenk di soete Min ons oek di lewe in;
Dit sterk ons hart en sin di lewe te begin.
En as ons awond daal, met menig pyn en kwaal,
Werp Min nog menigmaal 'n frindelike straal.
Dus Aand- en Morgester,
Bestraal my steeds fan fer;
Wees my 'n Minnebeeld,
Wat hart en sinne streelt.

Daarna ferdeel di geselskap en gaan hiir en daar omwandel en sit te praat, en nou
neem Lalia haar kan waar om met Numa te praat. Sodra hy wou begin met syn
fryery sê sy: ‘Ne, foor jou arm my weer omhels, of foor jou mond weer myn lippe
kus, moet ons eers fannaand iits tussen ons uitmaak. En fannaand sal moet beslis
of ons fer eeuig an makaar sal behoor of fer eeuig sal gesky wees.’
Terwyl Numa fan ferbasing ui weet wat om te sê ni, ferfolg sy: ‘Jy is in gehyme
sameswering teen myn Koningin, en eer jou dolk haar hart tref sal jy eers myn hart
moet deurboor’. Fan skrik en ontsteltenis wou hy dit eers ontken, mar sy sê: ‘Stop,
né, ferswaar jou skuld ni nog meer ni!... Ek wou dadelik alle gemeenskap met jou
breek, en ek het haar gesmeek om jou dadelik te laat onthoof. Mar onse Koningin
is sag as di maan en kragtig soos di son. Sy sê: Né, daar
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is andere ferraaiers wat samesweer met Fenisi'ers en Arabire, namelik jou fader
Matipa met di Arabire en Abdemon met di Fenisi'ers, en dan is jou eersug nog edeler
as di fan hulle. As di land ni onder di opperheerskappy fan Mitsra'im [Egipte] kan
bly ni, dan geheel fry en onafhankelik. En daarom is sy beryd met jou 'n ferbintenis
in te gaan, dat jy na haar dood sal Koning worde, mar dan moet jy haar nou bystaan.
Jy moet haar lyfwag fersterk en haar beskerm en al haar planne help uitfoer; en nou
moet jy fer di eerste al na di profeet an di Matopoberge gaan om syn raad te fra’....
Hiir wou hy haar in di rede fal, mar sy sê: ‘Né wag, jy moet eers alles hoor, en
morge is jy myn bruidegom of 'n kind des doods. Hoor ferder, di koningin wil hê, as
jy di foorstel anneem, dan moet ons twé so gou as molik is trou; di koningen sal
moeder worde, en di kind moet ons anneem as ons syne en as troonopfolger na
ons. Wat is nou jou beslissing?’
‘Ek neem dit an,’ was syn korte en besliste antwoord.
‘Dan ferwag di Koningin jou morge an di palys,’ sê Lalia.
‘Mar ek het oek 'n foorwaarde,’ sê Numa: ‘di koningin moet my haar halsband
met segel megé na di profeet en ek sal dit fer jou in pand hou as bewys fan haar
goeie trou.’
Daarop ge di twe makaar 'n hartelike soen. Mar in hulle drukke gesprek het hulle
ni opgelet dat bo in di boom waaronder hulle sit praat het, imand fer hulle afgeluister
het ni.
Ek het in di tent langs di wa sit fertaal. Toen ek so fêr was kyk ek uit en dis al
skemerdag, terwyl di dagster frolik fonkel foor di dag uit. Ek kon ni help om te sug
dat di dag gelukkiger mag yndig as dit begin ni. Ek maak fer Klaas wakker om koffi
te maak en intussen maak ek fer my klaar en neem kêrse me om weer onder di
berg te gaan ferneem of ek niks fan ous frinde kan gewaar ni. Klaas moes ek by di
wa laat, want mog een fan di Boesmans los kom en di ander oek los maak, dan kon
hulle baing kwaad doen.
So moes ek mar alleen gaan. Ek gaan eers weer by di klipdeur waaronder di ou
Boesmanmyd ferpletter leg, en stamp teen di klip leur en skré, mar ek hoor niks.
Daarop gaan ek toen in di grafkelders rond, in di gedagte dat di skatkamers waarin
hulle nou toe is altemit ergens met di grafkelders kan ferbinde wees. Eers daal ek
af met di gang na di onderste fertrek en stamp en skrè daar, mar gen stem of
antwoord ni. Toen gaan ek op met di gang na bo, en besoek al di grafkelders, een
fer een, en bekyk alles noukeurig, of daar gen sy-gange is ni, en stamp en skré
orals, mar net di akelige weerklank fan myn yge stem deur di gewelwe fan di dood,
dis al wat ek ferneem. Yndelik kom ek tot in di bo'enste kelder, waar di Koningin fan
Skeba gebalsem in haar stene kis leg, waarfan ons di deksel afgehaal en waar ons
di perkament rolle gekry het, mar nog gen spoor fan ons frinde ni.
Ek was nou al dood moeg, en myn hoop en moed was nou ferlore. Daar gaan ek
sit en ek wou oek al amper di dode gelukkig ag bo di lewende. Wat 'n sombere
gewaarwording om daar so allenig te sit tussen di dode wat daar al duisende jare
di doodslaap slaap!...Maar ek onderneem dit ni om di gewaarwordings te beskrywe
ni.
Yndelik gaan ek terug, wanhopig. En tog was dit of imand fer my sê, ek moet
weer by di klipdeur gaan hoor. Ek gaan daarheen en stamp en skré, en ja, ek hoor
hulle oek stamp en skré binnekant...Myn hart jubel fan freugde. Mar hoe hulle nou
uitgekry?...

XVIII. Di lewe is meer werd as alle skatte.
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Di Klipdeur fan di Skatkamer stukkend gespring met Dinamiit. - Instorting
fan kranse begrawe hulle weer. Met moeite 'n gat ope gebreek waar hulle
kon uitkom. - Hoe di ou Boesman-myde di klipdeur oop en toe gekry het.
- Hoe dit binne in di Skatkamer lyk. - Henni syn goue Baksteen. - Skatte
naby en tog onberykbaar.
SO bly as ek was toen ek hoor dat di frinde nog léwe binne in di skatkamers, tog
was daar baing besware. Fereers kon ons makaar moeielik ferstaan deur di dikke
klipdeur. Mar met hard skré o'er en weer kom ons tog naderhand o'ereen dat di
enigste maniir om fer hulle uit te kry was di gefaarlike stap om te perbeer di klipdeur
met 'n grote skot dinamiit te laat stukkend spring. Dan moes hulle natuurlik terug
gaan in di skatkamers in; want met di skot kan stukke fan di berg meteen instort en
fer hulle ferpletter.
Ek gaan toen dadelik na di wa terug en Klaas en ek kom met dinamiit en lont.
Ons skré toen eers di frinde moet nou terug gaan 'n end onder di berg in. Ek maak
toen 4 dinamiit-patrone an makaar fas (want di klipdeur was swaar en groot) en set
dit een kant in 'n opening an di sy fan di klipdeur in om so an di kant 'n opening te
laat spring. Ons steek di lont an en Klaas en ek gaan op 'n afstand staan. Dit was
mar 'n pynlike o'enblik. Na di skot hoor ons 'n gedruis hoe di rotse instort en ek dog:
Nou is di twede dwaling erger as di eerste; nou is ons frinde òf ferpletter òf nog
hopeloser ingekerker onder di berg.
Toen ons daarby kom was 'n stuk fan di klipdeure
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kant weggespring; maar grote stukke fan di rotsen was meteen afgefal, sodat di
opening geheel toe was, en andere stukke was los gebars en hang oek klaar om
net in te stort. Ons skré weer, maar hoor eers niks fan ons frinde ni. Naderhand kom
hulle nader en gé antwoord. Hoe gefaarlik oek, daar di geskeurde rotsstukke ider
ogenblik op ons kon instort, besluit ons tog mar om fan weerskante di los klippe
weg te rol en so 'n opening te kry waardeur hulle kon uitkruip. Na lang sukkel en na
infal fan 'n paar stukke, een waarfan Klaas syn been tamelik beseer het, kry ons
yndelik so'n opening dat hulle kon deurkruip, en di eerste wat syn kop uitsteek was
Henni met twe oge soos artappels. Hy kruip nog op syn hande o'er di los klippers
toen seg hy al: ‘Dit het ek geweet! Dit het ek geweet! Ek het julle gesê wat is dit fer
'n inkruipery in di gate? Mar dit sê ek julle nou so nooit as nooit nooit is kruip ek in
gen gat weer ni.’
Hoe ernstig di posisi oek was, terwyl Neef Hendrik en Neef Gideon kort agter hom
uitkruip, kon ek tog ni help om fer Henni te lag ni, en ek fra hom: ‘Henni, waar is dan
nou al di skatte? Ek dog julle breng 'n wafrag goud en diamante uit di skatkamer
uit.’
‘Né wat,’ sê hy ewe fererg, ‘dis alles net di frotsige ou Boesmanmyd. Ek moet
haar mar net dood geskiit hê, dan was ons ni in di dikkedensi ni.’
‘Kyk, Henni, hoe kan jy so praat?’ sê ek. ‘En di arme ou myd het dan fer ons di
skatkamers gewys en fer julle dit ope gemaak, en nou is sy nog ferpletter onder di
klipdeur ook.’
‘Ja, mar dit het sy aspres gedoen di ou heks,’ sê Henni, ‘om fer ons op te sluit
daar in di donkere gate, en dis mar naalskraap gegaan om weer uit te kom. Ons is
al amper dood fan di honger en dors en ons kêrse was ook al opgebrand. Gelukkig
het Neef Hendrik syn grote tabaksak nog gehou, sodat ons mar in di pyp kon troos
soek.’
Toen fertel Neef Gideon en Neef Hendrik hoe di sware klipdeur eenkant in di rots
moet ingaan en hoe dit op 'n spil of as moet balanseer; want di ou myd slaat eers
'n klipkyl uit en dadelik slaan di deur een kant op, en hulle gaan in. Mar terwyl hulle
nog besig was hulle kêrse en fuurhoutjiis uit te haal om lig te maak, slaan di ou myd
weer 'n klipkyl in di ander kant bo an di syrand uit, en dadelik slaan di klipdeur weer
neer en ferpletter haar daar onder. Hulle is almal fan gedagte dat dit ni 'n ongeluk
is ni, mar dat sy dit ekspres gedoen het. En ons het di dinamiit juis in di kant geset
waar di klipdeur in di syrots ingekap was, daarom het di spul nog meer los geruk
fan di skot.
‘Mar wat is nou fan di skatte, Henni?’ fra ek.
‘Gè, wi sal dan na skatte kyk as jy daar onder di berg begrawe is? Wat wil jy dan
maak met skatte in di graf? Mar ek het daarom fer my een stuk goud gebreng, en
had ek geweet dat ons sou uitkom dan het ek meer gebreng’. Hiirop haal hy 'n stuk
goud uit soos 'n klyne baksteen met ronde uitstekende punte by di 4 hoeke.
Neef Gideon en Neef Hendrik fertel toen dat daar grote stene kiste is met sware
yster deksels en op gehymsinnige wyse fersegel. Mar dat hulle tog een ope gekry
het wat fol sulke goudstukke was. Henni wou toen dadelik begin uitpak om mé te
neem, mar hulle twe sê toen: ‘Né, wat sal dit help? Kom ons nooit uit ni, dan baat
dit ons ni, en kom ons uit, dan kan ons terugkom en sofeul as ons wil kom uithaal.’
‘Ja, sê Henni,’ had ek fer Oom Gideon gehoor dan het ons nou niks gehad ni.
Nou het ek tog di een stuk goud fer al di angs en moeite. Hoefeul sal dit werd wees?’
‘Ek denk 'n paar honderd pond,’ sê ek.
‘Ja, mar wat beteken dit, Henni?’ sê Neef Gideon. ‘Ons gaan tog weer di gat ope
maak en 'n hele wa frag fol goud en edelgesteentes uithaal.’
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‘Wat, ek? Moe ni glo ni! So nooit as nooit kry julle fer my weer in di gate ni! Né,
ek gaan nou weg fan di frotsige plek af, al moet ek oek alleen te foet loop.’
Ons bespreek toen in erns di posisi. Daar hang sofeul stukke fan di krans los dat
dit onfylig is om nou di ingang te gaan ope maak met geweld. Oek was hulle hongerig
en dorstig, en ons almal was mar moeg en had di forige nag ni geslaap ni. Dan had
hulle al 3 erg hoofpyn en naarhyd op hulle maag, denkelik fan di bedompige lug wat
hulle al di tyd ingeasem het. Ons besluit om nou eers wat te gaan eet en rus en
slaap en dan teen di aand of di follende oggend weer te kom kyk of daar meer rotse
ingefal het en of daar kans is om di gat weer ope te kry om fan di skatte uit te haal.
Dan sou ons fan di Boesmans neem om te help di klippe weg rol en ope maak.
Mar terwyl ons nog di planne bespreek stryk Henni al weg wa toe, brom, brom:
‘Julle kan weer in di gate gaan kruip, mar ek ferfas ni. Ek gaan nou eet en slaap.’
Toen ons by di wa kom laat ons sterk koffi maak om te perbeer, en dit het hulle
maag en hoof beter gemaak oek en na ons ge'eet het gaan ons almal slaap. Mar
hulle 3 kon ni feul eet ni, hulle maag wil mar opbreng.
Toen ek wakker word was dit al omtrent son-onder. Dog di 3 slaap mar ewe lekker.
Ek laat toen mar fer Klaas weer koffi maak en flys braai, sodat hulle weer kan eet
as hulle opstaan, en ek gaan mar an met fertaal fan di rol, wat al na di end toe gaan;
mar myn hoof was oek te naar en ek was te ongerus om feul te forder.
Ek was al naderhand in di nood dat hulle so lank slaap. Ek denk di bedwelmende
lug en langdurige spanning was di oorsaak daarfan.
Dit was al donker toen hulle een fer een begin wakker te worde. Hulle foel toen
almal wat beter, hoewel Neef Gideon nog tamelik hoofpyn had en Neef Hendrik oek
effentjiis, mar Henni was weer heeltemal reg. Hulle het dan toen oek feul lekker-
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der ge'eet, en onder 'n pypi rook fertel hulle toen meer in bisonderhede hulle
befindings en gewaarwordings solank as hulle daar opgesluit was, wat Henni gedurig
afwissel met syn snakerye.
Daar was een pak fan ons hart; mar nog sit ons in di woestyn sonder te weet hoe
terug te kom, behalwe wat di ou Boesman-myd gesê het fan olifantjagters, en dan
wis ons oek ni wat met di Boesmans te maak ni. So het ons tot laat di nag ons
toestand en planne sit bespreek, en di slot was ons sou di follende dag beslis nadat
ons gesiin het of daar kans is om di skatkamers weer ope te kry.

XIX. - Dood fan di koningin.
Di Koningin stuur Numa na di profeet in di Matopaberge, mar alles is
ferraai deur Nanna en Numa kom ni terug ni, en word feronderstel fermoor
ts wees. Di Koningin befal fan 'n seun en sterf kort daarna. Met haar
begrafenis stuur Elihoref di gedenkrol same wat daarmé yndig. Mar di
geskrif by Simbabwe ontdek set dit fort.
DI follende oggend froeg kom Klaas fer ons roep, en fertel di laaste Boesman is di
nag weg. Een fan hulle moet op 'n maniir los gekom en di ander oek los gemaak
hê. Hulle het al ons flys en biltong wat opgehang was weg, en het toen laat fat. Neef
Hendrik wou Klaas op hulle spore set en hulle agterfolg, omdat hy meen as ons
hulle fry laat dat hulle weer fer hulle pyl en boog sal maak en ons ferradelik by nag
kom anfal. Mar Hennie sê: ‘Né wat, ek ken 'n Boesman goed. Hulle sal so fêr loop
dat ons hulle nooit weer siin ni.’ En gen een fan ons had lus om ons ferder o'er hulle
moeg te maak ni.
Nadat ons koffi gedrink en 'n stukki ge'eet het gaan ons weer na di ingang fan di
skatkamers kyk, of daar kans is om dit weer ope te kry. Onderweg sê Henni: ‘Hulle
sê nou altyd hulle gaan ergens natoe met 'n halwe hart; mar ek gaan fan morge,
soos di Kaffer sê, na di gat toe met twé harte. Myn een hart wil niks met di frotsige
plek meer te doen hê ni, en myn ander hart wil daarom ni somar weggaan en di
skatte hiir laat bly ni.’
Toen ons daar kom blyk dit duidelik dat daar freselike werk sal wees om di gat
weer ope te kry; want grote stukke krans was ingestort en as ons di met dinamiit
laat stukkend skiit sal denkelik andere grote stukke weer instort. Sodat ons mar
beswaar siin om di werk weer an te fat, en dan was ons dinamiit oek al min. Yndelik
find Neef Gideon syn raad byfal, namelik ons moet mar perbeer om terug te gaan
op 'n maniir, al was te foet, tot ons by mense kom en hulp kan kry. Mar fan di
ontdekking moet ons stil bly en an nimand fertel ni, en dan moet ons fer ons klaar
maak en met gereedskap en werkmense genoeg terug kom met 'n grote wa om dan
di skatte en gedenkwaardighede uit te haal en fan hiir te ferfoer.
‘Ja,’ sê Henni, ‘dis 'n goeie plan, Oom Gideon; want di ou Boesmanmyd stink al
hiir, wi sal nou hiir werk? En dalk kom spook sy nog by ons. Né, dan kom ons liwers
weer. Mar hoe sal ons weg kom?’
‘A kyk, Henni,’ sê Neef Hendrik, ‘het jy dan al fergeet wat di ou boesmanmyd fer
ons foorspel het, dat hiir sal Olifantsjagters kom wat fer ons sal méneem?’
‘Ja, kyk, ek het regtig ni daaran gedenk ni; en di ou myd het daarom alles waarhyd
fertel.’
‘En terwyl ons tog wat moet wag moet ons mar intussen weer di grafkelders ferder
ondersoek. En di mummi (fersteende lyk) fan di Koningin moet ons tog seker
méneem.’
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‘Wat?!’ sê Henni - ‘Ek sal so nooit di lyk same neem op di wa ni. Wat maak
daarmé?’
‘Ons kan dit baing duur ferkoop, Henni’ - sê Neef Gideon.
Daarop sê ek toen: ‘Ja, ons moet nou mar enige dage daarfoor neem. Henni wil
tog ni weer in di gate gaan ni, dan kan hy mar fer ons wild skiit en kos maak. Neef
Gideon en Neef Hendrik met Klaas kan di grafkelders ferder noukeurig ondersoek,
en ek sal di rol klaar fertaal. Dis ten minste al fereers werk fer fandag.’ Dit find byfal.
So gesê, so gedoen. Mar foor hulle weer in di grafkelders gaan sê ek, hulle moet
oplet, di oue mense het 'n maniir gehad om in di onderaardse grafkelders ekspres
di nageslag wat dit mog ope maak en ondersoek te misly. Ek het dit gesiin in Egipte
en gelees oek. Hulle maak partykeer 'n gang reguit met kamers agter makaar en
dan draai uit di gang uit meteen 'n andere gang dwarsweg wat sorgfuldig toegemessel
is, sodat jy dit nooit sal merk as jy ni fyn oplet ni. En juis in di fersegelde of
weggesteekte fertrekke is di gebalsemde lyke fan di Konings en di skatte ferberge.
Hulle had egter gen lus om di dag alweer in di grafkelders deur te breng ni, en
besluit om liwers same te gaan jag terwyl Klaas en ek alleen by di wa bly, en
Umsalomi met hulle same gaan om di wild te help dra.
Toen hulle di aand kom, met 'n boel wildsflys, was myn eerste sê: ‘Henni, di rol
is nou klaar.’
‘Nou kom, laat ons hoor, want ek is oek al nuwsgirig om di end te hoor.’
‘Ja, mar ons sal eers eet,’ sê Neef Gidion, ‘want ons het almal honger.’
Ons braai toen lekker karmenatjiis an di spit en nadat ons lekker ge'eet het steek
ons di pype an en ek begin te lees: Daarna werd di huwelik fan Numa met Lalia haastig toebery en feestelik gefiir.
En kort na di fees fertrek Numa stilletjiis met 'n klyne lyfwag op 'n gehyme sending
na di profeet in di Matopaberge, toegerus met enige persente en met di Koningin
haar
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talisman en halsband. Alles werd so stil toebery dat di Koningin en Elihoref gedenk
het dat nimand daarfan weet ni. Mar Nonna had alles afgeluister en afgespioeneer
en het alles an haar fader fertel, en di had di nag in di lustuin gehyme wagte geset,
een waarfan fer Numa en Lalia afgeluister het; hy het bo in di digte boom gesit
waaronder hulle sit praat het. So wis Matipa alles wat hulle doen, en hy het al 'n
gesantskap fooruit gestuur na di profeet toe met persente om fer hom te fertel fan
di knoeiery en om fer Numa in di stilte te laat fermoor.
Toen Numa o'er di tyd weg bly en daar gen taal of tyding fan hom terug kom ni,
kry hulle naderhand di gedagte dat hy mar seker fermoor is. Mar Lalia hou an en di
Koningin stuur toen weer 'n gehyme gesantskap, wat egter oek sonder enige taal
of tyding terug kom, sodat hulle toen seker was dat hy fermoor is. Lalia was toen
ontroosbaar en di Koningin en Elihoref merk toen oek dat hulle ferraai is. Mar alles
bly nog dood stil.
Enige tyd daarna befal di koningin fan 'n seun, mar dit werd fer di befolking ferborge
gehou en fer haal dat Lalia di moeder fan di kind is, hoewel Nonna al di hofgehyme
an haar fader ferklap sonder dat imand dit weet. Kort na di befalling sterf di Koningin.
Nou moes follens gebruik di lyk gebalsem worde onder toesig fan di Hogepriister
Matipa, wat meteen as regeerder moes optré en 'n gesantskap na Egipte moes
stuur met di berig en om 'n nuwe koningin te fra en te breng.
Nadat di Koningin haar lyk 40 dage lank gebalsem en 70 dage rou gedrywe was
moes follens gebruik di lyk met enige gedenkstukke na di berg Afur ferfoer worde
om daar begrawe te worde. Di Hogepriister moes self gaan fer di plegtighyd, mar
Mátipa het di frede ni fertrou om nou so lank weg te gaan ni. Daarom wou hy dit an
Eihoref opdra, mar hy wyger, omdat hy frees fer ferraad. So fal di lot toen op
Abdemon om te gaan, terwyl Mátipa en Elihoref alby agter bly om di ferdeeldhyd
en ferraad an alle kante, wat al dag dryg uit te breek.
Ek Elihoref het di gedenkskrif geskrywe en mégestuur met 'n fertroude persoon,
om by di lyk fan di ongelukkige KoNingin te berge, terwyl ek self en di ryk in nog
ongelukkiger toestand agterbly.
Toen ek ophou sê Henni: ‘Is di rol nou uit? - Nou weet ons nog ni hoe di spul op
'n end gekom het ni.’
‘Ja,’ sê Neef Gideon, ‘mar nou weet ons tog dat dit werkelik di lyk is fan di Koningin
fan Skeba, en uit di rol kan ons genoeg siin dat di ryk ten onder gegaan is deur
inwendige ferdeeldhyd.’
‘Dis daarom jammer dat ons ni di werkelike ynde weet ni,’ sê Neef Hendrik. En
ons was almal 'n bitji onfoldaan.
Meteen fal my iits te binne en ek sê fer hulle: ‘Mar nou denk ek an iits. Ons het
mos in di grot onder di kop by Simbabwe by di geraamtes 'n yster kissi gekry met
half fermufte papirus-geskrifte in, en Neef Hendrik het dit bewaar. Waar is dit? Altemit
is dit di ferfolg daarin.’
Toen kry almal gedagte daarfan. Neef Hendrik gaan dit uithaal, en dadelik siin ek
an di letters dat dit diselfde skrywer en uit diselfde tyd was, hoewel erg beskadig.
Daarop gaan ons toen lekker slaap indiferstandhouding dat ek di follende dag di
orige brok stukke sal fertaal.

XX. - Ondergang fan di rijk.
Fermufte Gedenkskrifte. - Di Draad fan ferdere Gebeurtenisse. - Numa
ni dood, mar help Elihoref om Simbabwe in te neem en Matipa te ferdrywe.
- 'n Arabise Leger en 'n Leger fan di Soutmere help Matipa di Stad beleger.
- Met Ferraad neem hulle di Stad in. - Elihoref met syn Gefolg flug in di
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Grot onder di Kop ne drink di Gifbeker. - Klaas gewaar 2 Wagens fan
Olifantsjagter. - Di Gees fan di Koningin met haar Kindji.
DIT het my enige dage geneem om di ou papirus-gedenkskrifte wat ons in di yster
kissi onder di Simbabwe kop gekry het te ontsyfer. Dit was so fermuf en onleesbaar
op baing plekke dat dit moeielik was om di draad fan di ferhaal te kry. So moes ek
di frinde enige aande ophou, want ek wou hulle ni sulke brokstukkiis gé ni. En toen
ek klaar had met di moeielike ontsyfering sê ek fer hulle di aand:
‘Ek sal nou liwers fer julle di draad fan di geskidenis medeel, so fêr as ek dit kan
uitmaak, in plaas fan di brokstukke fer julle foor te lees; dan sal julle di draad fan di
ferhaal beter kan fat.
Dit blyk dat Numa ni fermoor was by di Molimo ni; mar di profeet het hom mar 'n
donkere toekoms foorspel, hoe di ryk deur inwendige ferdeeldhyd sal ten onder
gaan. Op syn terugrys het hy toen gehoor fan di Koningin haar dood en dat Matipa
besig is met 'n ferradelike plan om Elihoref en Lalia te fermoor en fer hom self as
koning te ferklaar. Oek was daar berig gekom fan Salomo syn dood en dat di ryk
ferskeur is in twe dele. En ferder dat daar berig gekom het fan 'n Arabise leger wat
and' kom is as handels-karafaan. Numa het toen ni dadelik deurge-
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gaan na Simbabwe toe ni, mar het by di myne angegaan en 'n klyne legermag by
makaar gemaak en daarme na Simbabwe opgetrek. Elihoref wat fan syn inkoms
wis het alles foorbery, en so het hulle stilletjiis an di nag Simbabwe o'erfal en
ingeneem. Matipa met party fan syn anhang is toen geflug di Arabise leger tegemoet.
Lalia het hulle ferlos uit di gefangenis waarin Matipa haar opgesluit het, nadat hy di
kindji fan di Koningin laat fermoor het. En Nonna, di ferraaier het Elihoref laat dood
maak. Mar 'n paar dage daarna kom daar 'n grote leg r fan di Soutmere af wat Matipa
oek laat oproep het en kort daarna kom Matipa oek met syn manskap en di Arabire
en hulle beleger di stad. Daar was foorraad fan kos genoeg en di stad was
onneembaar. Mar daar was ferraad binne in di stad en so het di fyand di wagte
omgekoop en di het een nag di poorte ope gemaak en toen Elihoref en Numa dit
gewaar was di fyand binne en di stad anbrand. Hulle het eers nog di fersterkte kop
'n tyd lang ferdedig en dit was 'n woedende handgefeg, man teen man. Mar op laas
kon hulle di kop oek ni meer ferdedig ni. En toen is Elihoref en Numa en Lalia en
enige getroue folgelinge in di oud eraardse grot gegaan en daar het hulle same di
gifbeker gedrink, nadat Elihoref di gedenkskrifte in di yster kissi fersegel het; want
hulle wou deur di hande fan di fyand ni gemartel worde ni. Dit blyk egter, dat Elihoref
onder syn druk tot erkentenis gekom is dat hy syn teenspoed daaran te danke het
dat hy di God fan Isra'el, di enige ware God, fer aat het.’
‘So is dan di eenmaal magtige en ryke koninkryk fan Skeba ten onder gegaan
deur inwendige ferdeeldhyd,’ merk Neef Gideon an met 'n sug.
‘Ja,’ was myn opmerking, ‘want hoewel di Arabire toen di o'erhand hiir had en
nog lank hiir handel gedrywe het, tog blyk dit dat di bloeityd fan di ryk fer altyd ferby
was.’
‘Daarom het hulle toen di ryke goudmyne oek somar di een na di ander laat ferfal,’
sê Henni.
‘Mar wat sou fan Klaas geworde wees?’ fal Neef Hendrik in. ‘Ek is baing ongerus
o'er di klynjong. Hy is al foormiddag weg om te gaan wild skiit same met Umsalomi,
en hulle kom nog ni uit ni. Straks het di Kaffer hom fermoor, of het di leens hulle
opgefreet.’
En ons was almal mar ongerus. Mar terwyl ons nog sit praat kom hulle en Klaas
fertel, hulle het fêr geloop agter 'n trop elande an, en toen het hulle di koers ferloor
en naderhand op 'n kop geklim om weer hulle rigting te kry, en toen het hulle twe
wagens gesiin fan olifantsjagters.
‘Dis net soos di ou Boesmansmyd gesê het. Nou is di hele wêreld reg,’ fal Henni
in. ‘Morre froeg gaan ek na hulle toe om 'n plan te maak om met hulle same terug
te gaan.’
‘Nou ja, Henni,’ sê Neef Gideon, ‘dan sal ons solank di gebalsemde lyk fan di
Koningin uithaal om me te neem’
‘Ag wat bog!’ sê Henni, ‘ons het nou o'er genoeg fan di ou dooi mense. Laat hulle
nou mar rus. Ons gaan nou na di lewendige mense terug.’
Klaas s[...]t so'n entji fan ons af doodstil te eet, soos gewoonlik, want hy is 'n
klynjong wat nooit 'n woord ferniit praat ni. Mar naderhand kyk hy op en fra: ‘Baas,
en gaan ons nou weg hiir fandaan af?’
‘Ja,’ sê Neef Hendrik, ‘waarom fraag jy dit dan Klaas? Wil jy dan nog langer hiir
bly?’
‘Né,’ seg hy, ‘mar weet baas di laaste 3 nagte omtrent middernag kom daar 'n
witte gedaante fan 'n froumens daar onder di berg uit met 'n kindji op haar arm en
dan kom sy tot hiir digteby di wa, en staan 'n ruk en kyk na ons; dan wenk sy drimaal
met haar een hand en gaan weer terug met 'n nare sug.’
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‘En waarom het jy ni fer ons geroep, dat ons kon gaan kyk wat sy wil hê ni?’ fraag Neef Hendrik.
‘Ek was bang om fer baas wakker te maak,’ sê Klaas.
‘Nou dan moet ons fannag waak en as sy weerkom dan moet ons baar folg. Wi
weet wat sy an ons wil medeel,’ sê Neef Gideon.
‘Né, ek ferfas ni,’ sê Henni, ‘ek gaan ni saam ni.’
Ons het di nag op di wag gesit, mar di gedaante is ni weer ferskyn ni.
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