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le Vergadering op 20 December 1895.

RHODES:

Leden, vrienden en belangstellenden, die hiel'
[thans zijt vergaderd,

'k Geloof dat we tot een gewithtig punt zijn
[genaderd,

Tenzij men de notulen soms nog wil hoeren,
Maardat 's mee tallezen voor dooveman ooren.

Die znllen we dus maar arre teeren,
Zooals 't behoort niet waar, meneeren ?

(tot de pers):
Ik stel de pers wellicht te leur,

Maar 't is een zitting met gesloten deur.
(De pers behalve de Engelsche pel'S-

leden, af. De correspondent van
"de lpion. blijft achter een qordijic
staa n luisteren)
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De Britselee pers wordt toegelaten,
Want anders hoort geen mensch ons praten.

Die lui zijn zóó geroutineerd,
Nooit melden ze één bericht verkeerd.

(Tot de cerqaderinq ):
't Punt dat op de agenda staat,

Is 't lot van den 'I'ranvaalsclieu staat,
Alias't Zuid-Afrikaansche lCingewest,

Voor al hare buren in 't Zuiden de pest,
Want daar ademt zoo'n zuivere l lollandschc geest,

Datik óók voor de Kapenaars uiaak mij bevreesd.
Ter zake, de grief dan, die dwars steeds zit

Bij iederen onvervalseliten Brit,
Is deze: "we hebben te weinig praats

In t land, waar hetgoud ligt van twintig karaats."
En dan, mijn hoorders, foei, ik ril)

Denk ik aan Majoeba-hill.
Die smaad dient bloedig toch gewroken,

En altijd zal ik blijven stoken,
Tot de winners van Langnekpas

Bijten in 't 'I'ransvaalsche gras.
'Ve hebben "Gnde Sam" niet kunncn pakken,

Nu moeten we "oom Paul" zien te verlakken.

(ileal') hear, applaus).

Verlangt er iemand om grieven het woord)
Hij krijge het) zooals 't behoort!
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(Allen i'oeL'en dooreen):

Deuce and devil! Foci, ajakkes,
lion nu allen eens je bakkes,

En begin nu na elkander'
Farrar eerst en dan een ander

Waarde president, als ik ·.t woord ga, vragen.
IH 't 011\ u miju klachten voor te dragen.

We lijden HtecdHonder cell gl'lnv'bre verdrukking.
De Boer knijpt OnR uit met een soort van

[verrukking.
Belasting laten ze ons ruim betalen.

'I'erwijl wij 't goud uit de aarde halen.
Doch kiezers zijn we niet en 't bestuur van

[het land
Berust slecht, in Kruzer' sterke hand.o

Tegen Kaffers wilden we niet vechten,
Want we zijn Britten en geen knechten.

WU geven aan lasten de ronde rijksdaalders
Dus willeu ICU kiezen 't bestuur der Tran '_

[van Idel".,
Eéns draaien tci] er tu cheu,

De Boers er af, van 't kus en!

(gejuich).
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l lsss :

Ik vraag, waarom zij, die hier regeeren.
Niet onze school willen subsidieeren.

Men leest er Engelsche tractaatjes,
En houdt er vaderlandsche praatjes.

"My house is my castle. TIere we stay!
The Dutchman has to go away.

That bloody language Kaffer, Dutch,
It is not worth so very much!"

'k Ging laatst mij in Ii« n taal verslikken;
Ik kan 't niet spreken zonder hikken.

Daarom noemt men mij "bocrenvl'etel"',
(Dreigend.)

Maar dra verdien 'k dien naam nog beter.

PHILLIPS:

Ook ik heb klachten, weet ge 't al ?
'k Zag laatst een ergerlijk geval,

Oom Kruger rookt Hollands' tabak,
Hij haalt die uit een Turksche zak,

Maar wat is erger nog, ik zie,
Zijn pijp is "made in Germany"!

(Afkeu1>end gt:,rnompel.)

JACK:

Laatst, 't was de jaardag van "our Queen",
Heb 'k aan den Rand wat moois gezien.
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Een kaffer-boy, die Engelsch praat,
Werd zoo mall!' opgepakt op straat,

Alleen omdat hij dronken was,
Van Schotsche whisky, 'n enkel glas.

Was hij maar Hollands' gin gaan koopen
Dan had men wis hem laten loopen.

Laat ons du hier, waar vrij wij zijn,
Niet drinken Hollands' brandewijn

Of proeven, foei hoe shocking!
Likeur van \Vijnalld Focking.

lVU drinken whisky, rum en ale.
Dat glijdt dool' onzen Britsehen keel!

(]((~tfn'b(;diende schenkt rond,
de pereieden kl'ijgeJl ttcee
qlazen, opdat hun artikelen
gloeiend zullen z(jn.)

WILLTA~I :

Gisteren is mijn hond ,~John Bull"
Geslagen door een boerensul.

Is het, vraag ik u, geen chande,
Dat men mijn terrier aan durft randen.

Roept zoo iet niet luid ru wraak?
Een Brittenhond met ontwrichte kaak?

(Uitroepen van vcrontu·oardigillg).
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UIT(lEVEl~ VAN "THE CRITIC":

Allen, die hiel' zijt bijeen,
Zijt wis over mij tevrêen, (diepe stilte.)

Ja, ik zie 't, wie zwijgt stemt toe,
Hoor dus wat ik verder doe,

'k Stook het vuur steeds lnstig aan,
Dan zal 't spoedig nit gaau slaan.

"Digger news" druk ik dan dood,
Want diem; kleur is niet Britseli-rood.

'k Geloof, die heult half met de Boers,
~Iaar icij volgen beter koer',

Stoken zal ik tot Transvaal
Hoort aan England, groell of kaal!

(Appla1ls),

JOHN:

Weet wat mij overkwam,
liet zet mijn bloed in vlam.

~lijn vrouw bezat een roode rok,
Uie zij op 't laatst slechts no ode aantrok,

Omdat zij werd wat oud.
Ze maakte daarmee dus verblijd

Een leelij ke oude Kaffermeid,
Die 't anders had zoo koud.

En dankbaar voor 't cadeau
\Vas rimpelige Jo.
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Jo liep dus fier ill 't kleedingstuk
~Iet oogen stralend van geluk

Voor onze woning rond .
.:\Iaar 0, daal' kwam 'I'rausvaalsche jengd.

Jo wa' de oorzaak Ván liun vreugd.
Jo keek zoo aus ,tia- rond!o tl

De jongens dansten OIl! haal' heen,
Ze scholdeu haar voor .,l'oodrok·" neen,

Voor Britsche .rooiuek' uit.
I k \Taag li, is dat niet euorut,

:\folest aan Britsche uniform

Door cl' eersten be ten gnit?
Beleediging vau 't Britsoho heer,

Zoo hoort men 't 'teed' hier, keer op keel'.
(TcckencJI van a/grijzel/).

Jnr:

'k Heb u ook iets mee te deelen
Dat wis een protest verdient.

Fuuikeu moeten wij de ,toutheid
Der Transvalers, niets ontziend.

Gist reil liep mijn jongste zoontje
liet eeu Engehwh vaandel rond,

.Iack, zoo heet hij, is een toonbeeld
Van een Britteukind, zoo blond.

Dapper wuift hij met ons dunelo k.
Roept: "hail queen ictoria' ,
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Juicht en danst en zwaait in 't ronde
Tot een hond hem komt te 11<1,

Die zijn haas, een ond Transvaler.
Op zijn wandeling geleidt,

En als Jack zijn vlag hem voorhoudt
Heftig in ons dundoek bijt

(A/keurend qesis.}

Eu ele Boer roept niet zijn ondier ;
Lachend, 't pijpjen uit den mond,

Zegt hij: "dat is banja snaaks, ja"
En laat stil begaan zijn hond.

Deze scheurt de Britsche vlag af.
Jackie ziet het huilend aan.

'k Vraag u, client die smaad gewroken
Britsoho vaan weer aangedaau?

(Geroep van ,.ja, ja.")

LADY 'WARWICK (maakt een oudertcetsche
ite1'ging) :

Toen ik van uw plannen hoorde
Kwam 'k terstond uit 't hooge Noorden.

Zoo'n offensie aan de vlag,
Nimmer 'k in mijn leven zag.

't Is voor kinderen en vrouwen
In dit land niet uit te houwen.

England helpe waal' het kan
Overal den Engelschman.
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Wordt er ééne Brit doorstoken,
Duizendmaal dient het gewroken

Wordt één shilling weggehaald,
Slechts met rnijngoud kan 't betaald!

(Men hoort een schot.)

(Lady Wm'wick valt jlauio. Rhodes
kruipt achter den voorzittersstoel.
De Johaunesburqers vluchten an-
del' de tafel. De pers beschermt
zich achter groote couranten.
Alleen Jameson. blijft staan, hOI/-

ding Napoleon op ft. He-
lena)

PORTiER (kiikt schuchter door de achter-
deur en zegt):

Edel Hooggeachte vergadering, het schot dat u
[deed ontstellen

Ontstond door een boer, die schoot op
[een gazelle.

Met één schot schoot hij 't wild morsdood
Bestemt du niet voor u zijn lood,

En ru tig kunt u wêer gaan zitten.
Wil ik de deur wat optn zett n voor de

[hitte?
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RHODES (dnikt Op van achter zUn stoel).

Om Godswil, neen, zoo'n kogel kon eens
rdwalen.

Dan zouden wij 't gelag betalen.
Komt, medeleden, komt wêer te voorschijn;

Die lastige boer zal er nu wel van door zijn.

(Lad!) Warwick, nog steeds flauui,
icordt u_·eggedmgen,. de andere
komen uit hunne scliuillioekeu
te vooreehij 11).

En nu, luistert allen, in 't kort genomen.
Worden we verdrukt en gekweld door

[Paul-oome
En zijn Boers. Ze martelen en zUIgen ons uit

En plagen en treiteren ons tot besluit.
En hoor eens, zestigduizend Britten,

Die laten ze voor Piet S... hier zitten.
Hun zonen gaan ter hoogeschool

Naar 't boerenkaasland bij de Pool.
Ze sluiten de Driften, verhind'ren ons 't kiezen,

Laten ons van Debatinglust allen verkniezen .
...Iet onze grieven, hoe hard wij ook klagen,

Kwam ik niet klaar op de langste der dagen.
'k Zeg dus, het land dezer boerenhorden

Moet binnenkort weer Engelseli worden.

(Luid applaus).
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De oorlogssiuaad van 't zwart weleer,

Dient fel gestraft voor Eng'lands eer,
Ik heb een plan, 'k zal 't u ontvouwen,

Wee, wie zijn mond niet weet te houwen.
.Iohannesburg wapene zich in stilte

Met maxims, geweren, patronen en vilte

Pantoffels, opdat men geen mensch hoore loopeu,

Wanneer er op straat naar de po t wordt

[ge lopen
De Witwatersrand levert strijdbare mannen,

Die mede zich oefnen en steunen mijn plannen,
Jameson, die flink zich hesehikbaar stelt

(J(fmeson icortlt tuegejuicht «n
VII igt even),

Komt snel met achthonderd mau III het

[veld,
Rukt op het eerst beste sein III Transvnnl,

Treft elken vijand met moordend staal.

In Rhodesia zijn duizend man als reserve,

Iutusechen zal 'k Katfers als hulptroepen

[werven,
Met dcez ' macht hen ik zeker van poedig succes,

Eu gaat Cl' oom Paul met zijn Boers op

[de fiesch.
"l'ruusvnnl wordt kolonie nm 't Britsche Hijk,

Ik regeerder, gij allen val} uit het slijk
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Tot eer en aanzien en macht verheven,
En alles wat Hollander is doen wij sneven.

Heel 't Engelsche volk zal dankbaar ons blijven,
En "our queen" zal mij wis een bedank-

[jesbrief schrijven.
Ik vraag u, is elk tot mijn plannen bereid?

Dan roep ik u plechtiglijk op tot deu strijd.

(Allen roepen: hem', hear, en
zingen het Euqelsche 'IJO Ikslied)

DR. JAMESON:

Ik ben strijdvaardig, onbevreesd,
Transvaal is weldra er geweest!

(Gejuich.)

PORTIER:

Kijk eens, twee boeren zien strak naar de lucht.
Vast zip ze voor naderend onwêer be-

[ducht.

RHODES:

Ze zullen dit onweder toch niet voorzien,
Daarvoor zijn 't te goedige onnoozele liên !

('Pot de vergadering):

Te wapen dus, lang leve Queen Victoria
En 't aanstaand Rijk van Britseli Zuid-

[Afrika!
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En voor ik het verged, denkt :111('n Cl' toch om,

Dat oj> ~ï(·l\\\'.i:lal' ik wêcr hier mct u samen

[kom.

Ik sluit dus na, een woord van dank rleez' diep
[gelH'ime sessie

En hoop dat na ruim veertien <laag Trans-
[vaal ik onder 't me zie!

(Uitbundige tOf'jllic·hiilg. Allen al) .

•



2e Verguderlng op 1 .Tanuari 1896.

RHODES:

Een welkom aan allen, die hier zijt gekomen,
"A happy New-Year"! 'k Zie 't succes van

[mijn drooruen.
'k Zie één Britseh-Afrika van Kaap tot aan den

[Nijl,
Met Britsche spoorwegrails, een honderddni,

[zend mijl!
Doch nu ter zake, het punt van gewicht

Is .Iamesous inval. 'k Wacht spoedig bericht.
Wat hebt gij, Johannesburgers, nu gedaan?

FARRAR:

De "National Union' ging vooraan.
Wij hebben vergaderd, gespeecht en getokkeld

•
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Op het geweten van den Iitland er en bin-
[ncngesmokkeld

Mct brandkasten vol gewerell, patronen,
Waarmede gewapend zijn thans onze zonen.

Wij vormen een veiligheidscomité
Eu alle Uitlauders doen met ons mee.

Maal' de Boen; volgen struisvogelpolitiek
:Uerkell niets van de heele sautebuutiek.

Kruipen diep ill huu hoed eu zij letten niet op
En morgen verliezen ze allen hun kop.

Gercl·d staan vul dapperheid alle Uitlauders,
Johaunesburgers ell \Vitwatcrsralltler s.

POltTlBR:

Ginds nadert een bode III vliegende vaart.
[lij matigt zIJn gang en houdt. taande zijn

[paard.
(B"({'([Ji/l!) 1/1 d, 1'I1'!}(((1I rillg).

RHum:.' :

Bedaard nu, 0 manueu, het oogellhlik komt
Waarop de Trausvulor voor altijd ver stcmt!

BUDE (komt bestocen binnen).
Gegroet. g'ij Sir Rhode.' gij. beer hoven allen.

Dr. .Iuuie 'on is juist de 'I'ran 'vaal iugevallcu
(Oejuiclt del' uCI'!JadU'dul).

HUODF .. :

F'Iink zoo, Ul'e110' hem mijn aroct cu vertel hem
[dat ied r
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Gereed is op order van mij, als gehicder
Van allen, die 't wel met Zuid-Afrika uieenen.

:\Iijn dunk en 'k beveel u, ga daad'Iijk
[wêer henen.

iBode af Rhodes vérdiept zich
in drooïuen valt grootheid)

JACK:

'k Zal eens even lll1Jn Wiuchesterwapcn bc-
[sChOUWCII,

Want 'k weet niet precies hoc 'k ZOO'1l meu-
[bel moet houwen .

.Juist, patroon boven in en dan flink pief, paf, poef!
Ik schiet op den Boel' en ik geef hem van troef.

JOHN (oudgediende):

Neen, hier bij den grendel plaatst men de patroon
En leg je dan aan, weg vliegt één blauwe boon.

\VILLIAlr:

Hier heb 'k een revolver, maar 't wiel wil niet
[gaan,

Hoe help ik in godsnaam een boer naar de maan?

JOHN:

Och, kom, domme kerel, de pill zit cl' ill,
Haal die er eerst uit en begin bij 't begin!

Jm:
Dees' sabel, nooit krijg ik hem weêr in de schee.
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Hoe moet hij, als bloed er aan kleeft, naar
[benêe?

JOHX:

For shame, je behandelt hem niet naar behooren.
Voor vechtersbaas werd je gewis niet geboren!

BODE (komt binnen. Rhodes schrii! op.
allen naar de dew'):

Saluut, mannen: Sir Rhodes. 'k heb slecht be-
[richt.

De Boeren slaan Jameson fel op zijn gezicht!
Ze pikken er telkens één ruiter weêr uit,

Zoo worden er velen een droevige buit.
Zelf zijn ze gedekt achter heuv'lige topje I

Die noemen ze in hun Bargoensch ook wel
["kopje II

En rukt er een sectie verwoed op hen af,
Dan ZIJn ze verdwenen als weggewaaid kaf.

RHODE

Deuce and devil' 't IS JUISt als de vorige strijd.
Ze vechten als duivel, verdwijnen op tijd!

Maar 't is niets, want al sneuvelen enk len
[wellicht,

Voor de and ren is strijdende voortrukken plicht.

(Tot bode):
Ga heen en zeg Jameson van mij, hij houd' vol.

(bode an.
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Dat boerenvolk maakt mij nog razend en dol.
Nooit had ik veel moeite met neger of kaffer,

Maar dat volkje hierschijnt waarachtig toch
[straffer.

Hun wil is als paardenbiefstuk zoo taai;
Hun kop is zoo hard als een hardsteenen kaai.

JACK:

't Is toch wel wat bru taal van die Jameson geweest.
En ik maak mij heusch over den afloop bevreesd.

RHODES:

Zwijg: lafaard, verdwijn en houd op met die
[woorden,

Of ik laat door de burgers je daad'lijk ver-
[moorden!

JACK:

Pardon, 'k vraag excuus, maar 'k had beter
[gedaan,

Als 'k van morgen maal' kalm aan mijn werk
lwas gegaan.

WILLTA)f:

Ja, 'k vind het wat bal' hiel' nog langer te wachten,
En om dan misschien in de kou te overnachten.

Ten slotte voor niets weêr naar huis toe: 't is
[erg!

Ik vind het "most horrible", wie het ook verg'.



2:3

Ct W01'dt donker; sommiqen.
pallen. in slaap, anderen mop-
peren Rhodes krijgt de nacht-
merrie en droom t ea /I een
qrootcn ja klta Is met ](},llgers-
lop i-n. in elle plooi van :ijn
qezlcht eeu !J('lI.:apellde Boer.
Meu hoort sclioteu ; allen vlie-
gen l'el'schl'ikt op en grijpen
naar Ill/II l(·(/pens).

RHUDE",:

Kalm, kerels, wat scheelt Je toch, wee nu
(bedaard!

( ,,,'mCl lend. )
'Vat zijn jelui van een heldhaftiO'en aard!

't Is 't schieten van Jamei on . tl'i.id1nstige . toet.
Die vergieten YOOr jelui en Eng'land hun bloed.

BOllE (.~fllijf IJillllen):

De Boeren zijn slaags thans met Jameson. macht!
Ze overvielen hen midden iu den nacht.

Als de Johannesburgcr,:' niet helpen naar be-
(hooren

Zijn ze allen tot den laat. ten man verloren.
(bode af.)

HHom:~ :

Komt. mannen, zaat heen en als Albion. zonen,
Moet gc Euo'ehH.'he knuisten en Engel. eh bloed

(toonen!
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JOHX:

't Spijt WIJ wel, ik wil Zien hoe mijn huisgezin
('t maakt

En of niet wellicht mijne vrouw is geschaakt.

Jm:

Ik ook; zoo in 't donker met sabels te leven,
Is niets naar mijn aard; ik wilook nog niet

(sneven
En 't is van een burger toch niet te verwachten,

Op een bloederig slagveld zóó maarte over-
[nachten.

JACK:

En ik zeg, 't is toch heelemaal niet té vergen,
Dat we dood ons vechten, al is 't nog zoo'n

(erge
Verdrukking, waarin je gewoonlijk leeft.

Dan liever geen kiesrecht. 't Is zonde, je
(beeft!

\VILLIAM:

Ik zou wel vechten, maar als eerste gegadigde,
Moet ik even zien of niemand mijn brand-

(kast beschadigde.

RHODES:

Lafaards, wezels, scoundrels, gaat heen,
Of ik ransel je allemaal flink dooreen!
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Vecht voor jc beun" voor JC vrouw, \'001' JC

(kind'ren.
Help toch de Ilcêrlang "HIl Jume on ver-

(hind 'reu!

Vecht jij dan zelf, je doet niet' dan vergaud'rcn
En je verdwijnt als el' vijanden naadren.

Vergaad'rell: dividenden bepalen kan jij!
Percenten innen, dat maakt jou blij

Ell underen kastalljes uit het VUUl' laten halen,
En doen ze het niet, dan durf je nog

(smalen
Ab Hhvde::; maarrijk wordt ClI aanzien verwerft.

Wat hindert het of dan een Litlander sterft!

RHODE (l(;()edend):

Ga weg, ellendeling. of ik bega eeu moord
'k Ontneem je in de eer te plaats als praeses

(thans het woord!

BUllE ( tui]t //(UI/' binnen):

o goodncs8! de slag is totaal verloren.
.Iameson gevallO'ell en ziedend vali toorn,

Dat de Uitlanders laf in den steek hem lieten.
,,'t Zijn helden", zoo smaalt hij :,om op te

(schieten
"God 8r1Vethe queen" brullen eu 't vechten ont-

(lIJopen,
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• "Dat doen ze ell als dieven zijn weg ze
(geslopen. "

Zijn manuen zijn allen gewond of gevangen.
Als Kruger het wil, zullen morgen ze hangen.

Geen enkele man van de "Ohartered",
Wien de vlugheid llOg van zijn paard redt.

LEOXARD:

Daal' de in val niet goed uitgevallen iii,
Trek ik er tusschen uit. 't Wordt mij te frisch !

'k Neem naar de Kaap ten spoedigste een ticket,
Ik ga weêr aau mijn Hockey. Gulf ell Cricket,

(IlU vlucht we!]),
JACK:

Nu. ik zie het, ik blijf WIe ik was, maal' geen
(kiezer.

Vooruit, weêr naar huis eu niet langer een
(kniezer.

Geld verdien 'k toch: of Transvaal het komt
(halen

Of de Brit; een belasting laat ieder betalen.
(AI)·

,,, lLLlA~I:

'k Ga weêr orde op mijn zaken stellen;
Van zoou oprocr is nimmer vooruit tc voor-

(Hpellcll
Of 't goed loopt of ruis en iH 't laatste 't geval,

Dan ben je, als langer je zeurt toch wel mal.
Ik ga naar 't bureau en zouder één fout

1.'el 'k morgen weêr rustig de zakjes met gond.
(Alle Johaunesburqers verdwUllcn.)
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RHO[)E~ (solllba u lI"p 1/):
Zoo is dun deze sohooue droom ook weder ras

(vervlosreun '
Truusvaal wcêr Engelsch 'k zag het reeds

(zoo duicnijk voor mijn oogen.
En toch, lukt nu het niet, 'k vertrouw dan zeker

(toch op morgen.
Ik zal voor Hritsch Zuid-Afrika als ééne staat-

(bond zorgen.
Ik, Rhodes, sta nog aan't begin van zéêr roem-

(volle baan.
:Met politiek vang ik opnieuw weer de an-

nexatie aan.
Ten slotte moet de tugge Boer mij afs taan

(land en WeI. .

KRt'GER (lomt binnen ell u.:!ist beleejd
doch .r;ebi(,dr'lld nam' de dellr):

Ons vrung jou Brit geen soed of kwaad,
Gaat weg en laat ons blij!

(Rhodes doet ('P)l val. dum baard voor,
sluipt u'ef] naar het station. oertrekt
naar Kaapstad (')/ candaar naar
EngeIII nd, om "(',reuns" te /'/'agut
aan de Koui Igin en. te zeggp)/ that
lie could not help it."

,
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