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I. 

De afn1art lau .,De 1\iiuig", 

Op dt'll ~X ten October va11 h('t jaar · I~!J!l - 11og 
maar kort gelcdcJL dus - kon men aan de llandels
kade te .\ lllStcnlam, reeds noeg in dPn lllOrgen, C'Cn 
massa tn<•nschen bij Pikallder vinden. 

Propvol stond het aan den walkant bij de Q:lllleg
plaats van het Duitsche stoomschip »Kiinig," dat 
gereed lag om de reis tP. aanvaarden naat· Zuid-.\.frika. 

De regen viel bij strno111en neer. :\laar uiemand 
liet er zieh do01· afschrikkPn; zelf· de jongPus van 
de IIoogert> Burgerscholen niet. die allen Yl'ijaf hadden 
gekregen, om mede geinigen Y<lll de afmatt te zijn, 
en zich daartoe reeds te• aeht uur bij honderden np 
den Dam V!'reenigd hadden. Yanmwr zij gezamenlijk 
naar de Handelskade togen. \Yel een bewijs dat 
daar iets bijzonders a a u de hand was. 

Aan het dek Yan de groote boot was er bijw1 
geen doorkomen aan. En het middelpunt Yan dien 
menschendram vormde .... d<' Koningin? - nce11, 
een tiental eeuvoudig in het zwart gekleede datiH's, 
ziekenvcrpleegstPrs bij r!e ambulance van het ~edcr
landsche Hoode Kruis. he~tcrnd \'oor Z11id-Aft'ika. 

Znid-Afr·ika! Ja. dàüt· ging 1le r·eis IJc•rn. ~Iaat· het 
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was geen pleizierreisje ! aar het oorlogstooneel 
gingen zij, die moedige, liefdevolle, jonge vrouwen, 
om de gewonden te verplegen, en de ellende te 
helpen verzachten, door den afschuwelijken oorlog 
tusschen Engeland en Transvaal teweeggebracht. 

Die zusters aren · de boofd~l'Sonen, en al 
die meoecbeu die zich oan hen heelt opa, _ ......... _ · 

iJ'PiliiMHlden komen om 
d~ de 
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I I. 

W1tt een Hollantlsche jong·eu aan ziju zusje vertelde. 

Ach: die oorlog! Hoeveel jammer en ellende heeft 
hij niet reeds op aarde teweeggebracht, sinds het 
bloed van den onschul<ligen Abel door b1·oederhand 
vcrgoten werd! 

>)lk wou dat alle mens~hen maar veel van elkaar 
hielden, dan hoefde er nooit OOt'log te zijn," zuchtte 
Nellie Straatman, een klein meisje dat ook bij de af
vaart van >)de Künig" geweest was. 

))En weet je wat ik wou?" riep haar oudere broer 
met vuur. ))Dat ik mee mocht naar Transvaal om 
voor de Boeren te vechten!" 

})Jij?" lachte zijn zusje. >>Een mooie soldaat van 
dertien jaar~" 

))Zou je denken van niet ? En <le Transvaalsche 
jongens dan? Pa las gisteravonel nog uit de krant 
voor, dat jongens van twaalf jaar en nog wel minder 
te paard zijn met een geweer, en als ze dal niet 
hebben. met een gevulden patroonband, en zóó ach
ter de oude Boeren aamijden. En een hoofdonder
wijzer, die verleden jaa1· naar Transvaal gegaan is, 
schreef in een brief, dat heel zijn hoogste klas, alle
maal jongens van twaalf tot veertien, mee uitgerukt 
is naar het slagveld, en de meester zelf ook." 

>>I · 't beusch, \Vim?'' 
})Ja, echt. {let stond allemaal in de krant. En 

wil ik je nog eens wat vertellen? Paul Kruger, de 
President van de Transmalsche Boet'en, - dat is 
hetzelfde als bij ons (le Koningin, - die was pas elf 
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jaar toeu hij meevocht tegen de KaJiers; daarom is 
hij nu zoo'n dappere oude man." 

>>Wat zijn eigenlijk Kaffers?" 
))Dat zijn negers, die ook in Zuid-Afrika wonen." 
)) Vechten ze nu ook tegen de Kalfers ?'' 
>> \-Yel neen, domme meid! Tegen de Engelsehen 

immers! ·weet je dat nu nog al niet?'' 
))Û ja, tegen de Engelschen. Dat is waar ook. lk 

was het alweer vergeten. Maar zeg~ \Vim, waai'OIIl 

vechten ze eigenlijk? \Vie zijn schuhl is het, dat er 
oorlog is?'' 

)) Wel, van de Engelsehen natuurlijk! Die willen 
in heel Afrika den baas spelen, en kunnen niet velen 
dat de Boeren een vrij volk zijn.'' 

))Hè, hoe leelijk !" riep Nellie verontwaardigd. 
>> Leelijk? Zeg maar liever schandelijk gemeen ! 

:Maar het zijn altijd zulke schrokken o-eweest. Het 
Kaapland en Natal hebben ze hun ook al afcretro
cheld. Weet je wat het is? Er zit daar in Transvaal 
een massa goud in den grond. Dat willen ze graag 
hebben; en daarom palmen ze liefst het heele land 
maar in. Maar de Boeren zeggen: ))Jelui blijft er 
af!" dat begrijp je. En nu denkt Engeland: ))Als 
\Ve 't dan niet goedschiks kunnen krijgen, dan 
maar kwaadschiks." En daarom plagen ze de 
Boeren gedurig, en dwingen zij ze net zoo lang om 
naar hun pijpen te dansen, tot het er niet lancrer 
bij door kan, en er oorlog komen moet. De Boeren 
wilden geen oorlog, en hebben gedaan. wat ze konden, 
om den vrede te bewaren. rog op het laatste oogen
blik liet President Kruger aan den Engelsehen mi
nister, Chamberlain heet die man, vragen: ))Zeg, wil 
jelui wat toegeven? Dan zullen wü het ook doen, eu 



8 

blijven we goede vrienden." Binnen acht-en-veertig 
uren moest het antwoord er zijn. Was het er dan 
niet, dan zouden ze dit als een oorlogsverklaring van 
Engeland beschouwen." 

»En? Kwam het?" 
))Ja, het kwam wel; maar er stond in, dat mijn

heer Chamberlain het niet doen kon; wat natuurlijk 
net zoo goed was alsof hij zei: »Laten we 't maar 
liever uitvechten." En dienzelfden dag, het was H 
October, 's middags om vijf uur, begon de oorlog 
tusschen Engeland en TransvaaL - Begrijp je nu 
hoe de vork in den steel zit?'' 

»Ja. Hoe weet je dat allemaal zoo, Wim?" 
»Van Pa, en van school. En ik lees er zelf ook 

een heeleboel van in de krant. 0, ik lees toch zoo 
graag van oorlog!" 

>>Hè, Wim, hoe kan je 't zeggen! Ik vind dat 
vechten juist zoo naar. Zonden de Boeren het ook 
niet naar vinden?" 

))Ja; dat is te zeggen, naar en naar is twee. Zoo
als ik zei, hadden ze natuur·lijk veel liever gewild, 
dat er geen oorlog gekomen was, en ze rustig aan hun 
werk hadden kunnen blijven. Maar nu het er een
maal toe ligt, zijn ze niet te houden. Ze willen alle
maal meevechten~ tot stokoude menschen toe. Als 
je eens denkt, een oude man van zes-en-zeventig jaar, 
die ging ook nog bij den landdrost om een geweer 
vragen, want hij was te arm om er een te koopen; 
en toen hij het had, en een paar dagen later met de 
jongeren op pad ging, zag hij er zoo gelukkig uit, 
of hij een groote erfenis gekregen had. - En hoe 
vind je 't van dien kleinen jongen? Die moest en zou 
mee naar Natal. >>Want,'' zei die, »dat is ons gesto-



len land; en ik moet mee Y<Ul de eersten zijn. die 
onze vlag in Durban gaan planten.'' - Durban, <lat 
is een stad in Natal, je weet wel, dat de Engelsehen 
hun al vroeger hebben afgekaapt. - Hè, ik kan zoo 
begr~jpen rlat die jongen dat wou!" l~n Willom zette 
daarhij zoo'n krijgshaftig gezicht. a !sof hij zelf al met 
een l\Ianserge\veer op schouder liep. 

Nellie gevoelde zich minder strijdlustig en \Toe<T 
met eeu benepen stemmetje: »Zonden ze niet bang 
zijn orn doodgeschoten te "·orden?" 

>>Wel neen," zei Willern beslist. »Daar geven clap
pet·e menschen niet om. En de Boeren :Utt dapper, 
dat beloof ik je! » Lie vPr ons leven dan ons land," 
zeggen ze. En weet je wat ze vo01·al zoo moedig maakt ? 
Dat ze weten, dat ze in hun recht zijn. en vertrouwen. 
dat de Heer hen belpen zal." 

»Maar weet je wat ik niet begrijp. \Vim? Dat ze 
zulke kleine soldaatjes hebben willen. Dat zie je toch 
bij ons niet.'' 

>)Maar de Boeren zij u ook geen gehuurde soldaten, 
geen soldaten van beroep. De Engelsehen wel; die 
worden voor het v0chten betaald. .\laar de Böeren 
zijn gewone burgers, die vechten voor hun eigeu huis 
en goed, en zoo maar er voor uit hun werk loopcn; 
soms vader eu grootvader en zonen uit é{·n gezin. 
Dat maakt een heel verschil, zie je. Tot de \Touwen toe 
willen meehelpen. Dames uit Pretoria en andere 
plaatsen hebben schietvereenigingen opgericht om 
zich al vast te oefenen. En ik bo0rde ~Ioe gisteren 
zeggen, dat hYeehonrlerrl vrom,·en zich aan Presicleut 
Kruger a·ls lijfwacht hebhen aangeboden Dat is toch 
ook krauig, !Jó?" 

»Net als Kenau Hass0lau t' bij het beleg 

11.\• 



10 

lem," zei Nel, blij dat haar geschiedkundige kennis 
haar hier zoo goed te pas kwam. Ze had dat lesje 
uit haar geschiedenisboek juist pas gehad. »De Boeren 
zijn immers ook Hollanders?'' 

»Ja. zeker. Het zijn de achter-achter-achterklein
kinderen van de Hollanders die daar heel vroeger zijn 
gaan wonen. Daarom hebben hier de Hollanders zoo'n 
hart voor ze, begrijp je wel? en zijn ze zoo gebeten 
op de Engelschen. Trouwens, heel Europa is vóór de 
Boeren: Ruslaml, Duitschland, Frankrijk, Italië, alle
maal. Hè. ik kan die leelijke Engelsehen ook niet 
uitstaan! Die Amsterdamsche bakker heeft nög gelijk! 
Die heeft aan al zijn klanten laten weten. dat hij 
geen >> Engelsch brood" meer bakte. Ik zou er ook 
voor bedanken, als ik bakker was. En vin-je dàt 
niet leuk, Nel? In Den Bosch is er een banketbakker, 
die »Transvaalsche Boeren" bakt. En een aftrek dat 
ze hebben ! En bij een ander staan twee groote 
speculaaspoppen voor het raam. De een, in gebogen 
houding, draagt tot opschrift: Engeland; en de ander, 
met een bijl gew·apend : Transvaal. Onder de eerste 
staat te lezen : 

»'k Was op uw goud belust; 
Och, wil het mij vergeven!" 

en onder de andere: 
>>Neen. vriendje, geen pardon! 
Die roofzucht kost u 't leven." 

Nellie lachte. Toen, met een ernstig gezichtje: »Ik 
hoop maar dat de Boeren het winnen. - Zou Oom 
Hendrik, uit Pretoria, ook mee moeten?" 

»Moeten weet ik niet; maar meegaan zal hij zeker, 
ook al hoeft hij niet. Daar komen er veel meer dan 



opgecommandeerd "·orden. Dat zijn dan vtüwilligPrs, 
begrijp je. Dat zal Oom ook wel doen. 'tI niets 
voor Oom Hendrik, om thuis te blijven zitten 
als het land in gevaar is. Ik wou dat hij maar eens 
schreef. Hij zal alles wel goed \Yeten. Pa bad al 
lang een brief verwacht. :\laar die oorlog stuurt alles 
in de war." 

UI. 

Een brief \an Oom en uog meer. 

Toen de vriendjes thuis kwamen. hoorden ze tot 
hun verrassing, dat de zoozeer begeerde brief er wa:s. 
Mijnbeer Stmatman bad hem juist aan zijne \TOU\\' 
voorgelezen en was bezig hem op te vouwen. Hun 
gezichten stonden ernstig. Oom Hendrik was vaders 
jongste broer. 

>>Wat schrijft Oom, Pa?" vroeg • Tellie, haa tig op 
haar mrler toeloopend, zonder zich deu tijci te gunnen 
haar hoed en manteltje af te doen. >J\'echt Oom 
mee? Hij is toch, hoop ik, niet doodgeschoten?'' 

Willem proestte het uit. >JDie is goed!'' riep hij. 
llZelf scbrijven dat je doodgeschoten bent!'' 

JJ0ch, jongen, zoo meen ik het niet," zei "rellie. 
lllloe meen je 't dan wèl ?'' \Toeg haar broer. 
ll Kom, luistert maar eens, dan zal ik jullie den bl'ief 

ook eens voorlezen," zei Pa. terwijl hij glimlachend 
den arm om zijn kleine meid sloeg. ll'foen Oom 
schreef, leefde bij gelukkig nog. .\laar toen was de 
oorlog ook nog niet begonnen. Oom had plan om 
mee te vechten, en is nu dus zeker al in bet vum· 
geweest. Wij willen hopen," ging hij ernstig voort: 
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>)dat de kogels hem nog niet gedeerd hebLen, en 
bidden, dat de Heer hem verder bewaren wil. Met 
God zijn wij veilig, overal." 

)) Wàt een lange!" riep Willem, die intusscben aan 
de andere zijde van zijn vader was komen staan, en 
over diens schouder leunde om mee te lezen. Dat 
mocht in dit geval wel. want het was gcmeenschap
pelijk nieuws. 

))))'t Is hier treurig gesteld,"" zoo schreef Oom, 
))))en de spanuing is groot. Wij wachten nog altijd 
op het laatste woor<l van Chamberlain. En middeler
wijl zijn de vrouwen druk bezig met kofticbmnrlen, 
malen, beschuit bakken, de wagens in orde maken, 
en zoo al meer, \vant ieder oogenblik kan de oorlog 
uitbarsten. Een dag of wat geleden zijn over het 
heele land Mausergeweren aan de burgers en de zich 
aanmeldende \Tijwilligers gegeven, \vam·op een alge
meen commanrleeren volgde. Ik \\'lU; toen in Johannes
burg. Er heer:-;chte een outzettende paniek in de stad. 
Alle groote winkels werden gesloten, en met ijzer en 
houtwerk toegespijkerd, voor de omwonende Kaflcrs, 
die het rooven uog uiet verleerd zijn, als zij 
hun kans schoon zien. Paarden, ezels en muilen 
werden op straat van de wagens gespannen, om ge
bruikt te worden voot· het commando. Daags daarna 
zijn, alleen van hier, een zestal commando-treinen 
vertrokken. Ik geloof niet, dat er een land op de 
wereld is, waar zoo iets mogelijk is. In vier en twintig 
uren de burgers gewapend, opgeroepen en vervoerd. 
De geest. die zioh van bet gansche volk meester ge
maakt heeft, is dan ook in één woord verbazingwek
kend. Men zal hier moeten commandeercn om thuis 
te blijven, of de stad blijft onbewaakt. De huisbaas 
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van mijn vriend Jan. o. a .. heeft alles in zijn huis 
precies laten ~taau zooals lwt sto11<l, aan Jan gen·aagd 
))een heetje achter den rommel te kijken," cu is óók 
weg. Neen, waarlijk, er is lJier geen alcoh0l noodig. 
om de lui iu een vechtstemming te tJI'engen! - .\an 
de statie heb ik de Afrikaansche vrouwen en meisje· 
be\,·onderd, zoo flink als zij zich hielden, ondank:; de 
grootc schcidingsslllart. Het b anders een aandnenlijk 
gezicht zoo 'u trein te zien wegstoornen met mannen, 
vaders, grootvaders, bt·u<'I'S; mogelijk om niet terug 
te kem·en. De ondC' Ferreira met zijn vijf zootts mt · 
er ook. Hijzelf een !loer van het oude voortrekkers 
type, en zijn zoons, allen ket·els ab boomen. l•:en 
andere owlc Boer snapte zijn jongen, nog bijna een 
kind, die zUn vader ontloope11 was, bij den veldcornet l) 
een geweer bad gehaald, <'n ook mee wilde. De oubaas 
eindigde met den rekel toe~t!'tnmiug Ü' geven. ))Gedra 
jou als 'n man!" was het afscheidswoord. - Oud en 
jong, rUk en arm, zonder morren, zonder neerslaclt
tigbcid te zien toeg0sneld op de eerste oproepin~. 
alles achterlatende \Yaar bet vaderland hen rwodig 
heeft, neeu, bet was een overweldigend gezicht. Geen 
geschitter vau epauletten en knoopen; geen krijgs
muziek, geen groobpraak. Maar Prn~t eu kalmte. 
vastberadenheid en kinderlijk Godsvertrouwen stuan 
op die gebruinde koppen te lezen. Al~ je dat alles 
zoo aanziet moet je zeggen: Engeland wiut het nooit! 
~'u tuurlijk beb ik mij ook bij den veldcornet ver
voegd, en trek ik met mijn brol'rler:· naar de gren~. 
om die 01mettige zaak met Engeland uit te vechteu. 
want de Britte11 willen het land alleen om het rroucl: 
flat staat va~t, welken scbijn ze er ook aan gPven. 

1) ltlllan.!, die llld <Ie uennpcning \"an tie lourgers uit zijn wük tll'la>t is. 
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Het is waar, we hebben met een sterke natie te doen. 
Engeland is machtig. Maar God alleen is almachtig, 
en wij stellen onze ' zaak in Zijne hand. Komt de nood 
aan den man, dan grijpen wij onze geweren en ammu
nitie, en zullen God vragen om onzen Generaal te zijn, 
en ons te helpen, en ons te bewaren, dat wij iets zouden 
doen tegen zijn wil. De Heer is nog niet veranderd. Hij 
is nog dezelfde God, Die Gideon met zijn driehonderd 
man de overwinning heeft gegeven, en Die den jongen 
David de macht gegeven heeft om den reus te ver
slaan. Zoo zal de barmhartige God ook ons ter hulpe 
komen. Hij zal nooit toelaten clat een machtige natie 
een zwak volk als het onze zal verpletteren, want wij 
strijden voor een eerlijke, rechtvaardige zaak. Wij 
bidden <iag en nacht tot Hem, en vragen u allen om 
voor ons te bidden. Aan allen mijn hartelijksten 
groet. Zoodra ik kan hoop ik weer te schrijven. Maar 
mocht deze de laatste zijn, en ik op het slagveld 
blijven, dan tot weerziens, dáár, waar het eeuwig 
vrede wezen zal." " 

Zoo luidde een gedeelte van Ooms brief, die, zooals 
te denken is, niet naliet op allen een diepen indruk 
te maken. Willem was de eerste die het stilzwijgen 
verbrak, door zijn zusje toe te roepen: 

»Zeg, · Nel, denk je nu niJg, dat ze bang zijn om 
doodgeschoten te worden?" 

Nellie gaf geen rechtstreeksch antwoord. Ze wist 
zelf niet wat ze clacht. Ze wist alleen maar dat ze 
den oorlog een verschrikkelijk ding vond, en, in tegen
stelling met haar strijdlustigen broer, blij was, clat 
ze niet in Zuid-Afrika woonde. Zij beklaagde de Boe
ren van harte, en zeide: »Ze hadden maar nooit naar 
dat nare land moeten gaan. Vindt u ook niet, Pa '?" 
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al beklaagden; en dit maakte hen op den duur zoo 
ontevreden, dat eenige hunderden Doeren naar hun 
geweren grepen, en zich tot een opstand vereenigden, 
om zich met geweld vrij te maken van het Engelsche 
juk. ~laar het gelukte hun niet, want hun geweten 
zei bun, dat ze toch eigenlijk niet goed deden met 
zich tegen de overheid te verzetten. Dit ontnam hun 
den moed, en zonder moel! gaat het vechten niet. 
Zij legden dus de wapenen maar weer neer. Maar 
boc\vel zij geen schot hadden gelost, ja zelfs groot 
berouw toonden over hun opstaud, vond de Engelsche 
regeering het toch uoodig, de belhamels, zeven !linke, 
sterke Boeren, tot een af chrikkend voorbeeld streng 
te strall'en. Daartoe werd op een rots in de Kaap
kolonie - Sluchtbank of Slachlet·.·wû.; genaamd, naar 
een moordtoonceL dat daar uoeger plaats had gehad
een galg opgericht. Zes vau hen moesten daaraan 
opgehangen worden, terwijl de zevende veroordeeld 
\verd om den doodstrijd van "lijn makkers aan te 
zien, en dan voor altijd uit de Kaapkolonie verbau
oen te worden. Hun vrouwen eu kindertjes stonden 
er bij, en hoopten nog altijd op genade. Maar met 
een onbewegelijk gezicht gaf de Engelsche rechter 
het sein, en de beul deed zijn \\·erk, terwijl de kin
deren jammerden. en de \TOUwen de handen voor 
de oogen bielden. Ze kundt>n dat gruwelijk schouw
spel uiet aanzien. .Maar uamrelijks is hij er mee 
klaar, of daar breekt de galg, en de gehangenen 
vallen op den grond. De \Touwen kregen weer moed 
en ue kinderen bieveil smeekend de handjes omhoog . 
• ·u de Heer zoo kennelijk tus~chenbeide trad, dach
ten ze: zou de rechter hun tocl1 \Yel de zoo vurig 
afgesmeekte genade schenken. ~'laar nceu, de rechter 
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ik je met geen paar woorden vertellen. Maar ik heb 
er een boek over. Daar zal ik jullie van avond eens 
wat uit voorlezen, als je schoolwerk af is. Helpt het 
me maar onthouden, hoor !'' 

IV. 

ne "(~roote 'frek." 

Mijnheer Straatman hield woord; dat deed hij trou
wens altijd. 's Avonds las hij het bedoelde boek aan 
zijn huisgenooten voor. En daar de vriendjes mis
schien ook wel gaarne weten zoudPu wat er in stond, 
wil ik hier voor hen een gedeelte van den inhoud 
laten volgen. Het boek heette: De Hollandsch
Afrikaansche Boeren. En boven het eerste hoofd
stuk stond: 

EE:-1 GEWICHTIG BESLt.:IT. 

Aan het einde van een breede laan, aan weers
zijden met lommerrijke olijfhoornen beplant, staat 
een boerenwoning, de eenige, die ver in den omtrek 
te zien is. 

Het huis is breed en laag, en bestaat slechts uit 
ééne verdieping. De steeoen muren zijn wit bepleis
terd, en voor een groot deel met een druivewingertl 
begroeicl, die de kleine vensters met een dichten 
krans van frisch gebladerte omlijstten. 

Links van het huis is een vijver uitgegmven, om 
het regenwater in op te vangen, waarmee het vee 
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wordt gedrenkt. En rechts staat een schuur, het 
zoogenaamde JJ\vagenhnis"; daar bergt de boet· zijn 
wagens eu landbouwgereedschappen in. 

»De kraai", een grootc, cirkel vormige, door ePn 
steencn muur omgeven ruimte voor het huis, dient 
tot stal voot· de ossen en het verdere vee, en achter 
het huis bevinden zich <le tuin en de groote boom
gaard, met allerlei vruchten, zoowel vijgen en sinaas
appelen, als appelen, peren, pet·ziken, abrikozen, enz. 

De eigenaar van dit alles is ~[aru·ten Helmen;, een 
flinke, bree1lgeschoudercle Afrikaam;che Boer. in d~ 
kracht van zijn leven, met ~en eerlijk, door de zon 
gebruind gelaat, een zwaren, donkeren baard en hel
dere, blauwe oogen. die vastberaden van onder den 
breed en rand van zijn ronden hoed nitkij ken. 

Hij is op het oogenblik in zijn wagenhuis, met den 
smid, die uit de stad ontboden is om de ossenwagens 
na te zien; want -Maarten Helmers heeft den lang
sten tijd op zijn vaderlijk el'fdeel gewoond, en is 
bezig zich met de zijnen ,·oor een verren tocht ge
reed te maken. Niet omdat hij in zijn oude woon
plaats niet langer blijven wil, maar eenvoudig omdat 
hij er niet langer blij ven kan. De verdrukking, die 
zij van de Engelsche regeering te lijden hebben, <'n 
de voortdurende in vallen der woeste Katlers, maken 
den toestand voor de Hollandsch-Aft•ikaan che Boeren, 
vooral langs de oostelijke grenzen, in éL•n woor(l on
houdbaar . 

.Maartens vrienden zijn het hierin met hem eens. 
Dat bleek, toen zij, eenige maanden geleden, op Hel
mershoeve bijeen waren, om hun onderlinge belan
gen te bespreken en te beraadslagen wat er gedaan 
moest worden. Naar het zuirlen, naar de Tafelbaai 
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wekkend Psalmlied hadden de vrienden toen hun ver
sprcirle \Voningen weer opgezocht, om daar met lum 
buren het verhandelde nog eens te bespreken. En 
dezelfde geest, die heu lJrzielde, was ook over de an
deren vaardig geworden. De oude treklust wa:; weer 
in het hart van de Doeren ontwaakt. 

TOF:BF.:TU:IOSE!.E~. 

Zoo vinden we .Maarten Helmers <lan met rlen ~u1i(l 
in zijn wagen huis bezig de ossen wagens aan eeu 
nauwkeurig onderzoek te onderwerpen; want het i· 
geen gekheid. zoo'n reis van honderden mijlen door 
de wildernis, berg op berg af; over steile rotsen en 
langs diepe kloven. De wagens moeten tegen een 
stootje kunnen, anders komen ze er niet. \Vant ze 
moeten niet alleen als venoermidrlel en woonlmi~ 
dienst doen, maar ook als vesting, wanueer ze rloot· 
wilde, niets ontzienende Kaners worden aangevallen. 

Maar de smid verstaat zijn vak. \Yij zullen dus 
het werk maar aan hem overlaten, eu lie,·cr een be
zoek in de \voning lJrengeu, !Jij Helmers· vrouw. 

De deur, uit een onder- en bovendeur bestaande, 
geeft onmiddellijk toegang tot het woonvertrek. Gan
gen zijn hier niet; dus vallen we met de deur in het 
huis. Iloe"·el het pas heel in het lJegin van Januari 
is. staan vensters en bovendeur voor de luchtighcill 
open; \Yant als wij in Holland midden in den wintet· 
zitten, is het iu het Kaapland zomer, en omgekeerd. 

't Is een ruim, vroolijk vertrek: dat wij binnen
treden. Men kan aan alles zien, tlat de bmvoner in 
))goeden doen" is. l•:eu hoog, zwaar, eikenhouten ka
binet tnf~t koperbeslag staat tegenover de deur: eu 
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vult bij het binnenkomen dadelijk in bet oog. Een 
kleiner kastje, een groote tafel, benevens de noodige 
stoelen, voltooien het ameublement, terwijl aan de 
witgekalkte muren, behalve de oude hangklok, ver
scheidene bontgeklem·de schilderijen, alle Bijbelsche 
tafereelen, prijken. En tusschen de beüfe vensters 
staat de lezenaar met den grooten Statenbijbel met 
koperbeslag, door de familie Helmers steeds, van vader 
op zoon, in hooge eere gehouden, en - trouw ge
gebruikt. Dat doet trouwens iedere rechtgeaarde Boer. 

Moeder Helmers, een kloekP. vrouw, wier vriendelijk, 
frisch gezicht nauw omsloten wordt door de heldere 
boerenmuts, is druk aan bet naaien. Ze weet niet 
of de reis maanden of jaren duren zal, en zorgt dus, 
als een echte huismoeder, dat men onderweg geen 
gebrek aan kleederen krijgt. Er is nog heel wat voor 
het mes; want behalve de kleine Elsie, een lief krul
kopje van zes jaar, op een stoof naast haar gezeten, 
heeft zij nog drie andere kinderen; twee jongens, 
Huihert en Jan, twintig en zeventien jaar, en een 
meisje, Lena, een paar jaren jonger. Acht heeft ze 
er gehad; maar de vier anderen zijn Boven. >>Daar 
spelen ze met de Engeltjes," zegt Elsie. 

Door moeders ijver aangespoord, vervult het kleine 
meisje thans ook een noodzakelijke plicht en zorgt 
voot· haar kinderen, twee poppen, waarvan er één 
niet veel kleiner is dan zijzelf. 

Zooals we zagen, zit Elsie op een stoof; rechts van 
haar zitten de b~ide poppen op een klein stoeltje aan 
een dito tafeltje, en links ligt een stapeltje kleêren, 
waarvan zij stuk voor stuk met een heel gewichtig 
gezicht bekijkt. Waar zij vindt dat iets aan gedaan 
moet worden, houdt zij apart, en wat in orde is, 
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wordt Betjes opgevouwen en in de groote doos ge
legd, die vóór haar op den groJHl staat. 

))Ik heb ook uog een heeleboel te doen, :Moeke,'' 
zegt ze. »Er zijn t\-ree knoopen van .\nna's nacht
japon, en van Betjes onderrok is de band af. En in 
haar bovcmokje moet een oprijg: die hangt altijd uit 
haar jurk, weet u wel? En kijk eens. :\I oe, \Yn t c•en 
ongeluk! 'Een heele winkelbaak in Arma's be.te jm·k. 
Maar :ü kan het niet helpen: ik heb het gedaan, 
aan eeu spijker. Jammer. bè :\1oeke?'' 

»Laat een~ zien," zei Moeder. »Ü, daar is nog wel 
verbelpen aan. 't Valt nog al in de plooien. Geef 
maar hier, dan zal moeder het stl·aks eYen \'Oor je 
naaien; 't rokje ook.'' 

Nu, daar had Elsie niets tegen. Knoopjes en band
jes aanzetten, dat ging nog \\'Pl; maar overigens kon 
ze beter met bal en springtouw dan met de naald 
overweg. Haar vingers waren ook nog zoo klein. 

»Zou vader die doos te groot vinden om mee te 
nemen?" vroeg ze, na een kort tilzwijgen. 

)). u. klein is zij niet," vond moerler. 
»lk heb wel een kleinere; maar daar kan Anna 

niet in. Ik zal een heele plaats noorlig hebben in 
den wagen, Moeke. Het tafeltje. het stoeltje. de wieg, 
de keuken, het poppekastje. - alles wat ik heb! 
moet mee." 

»Zoo? 't Is goed dat vader en moeder zoo niet 
deuken." 

»Neem u dan niet alles mee. :\Ioeke ?'' 
>>Wel neen, kindje. Dat zou niet kunnen. Het noo

digste maar. De meeste meubelen moeten weg.'' 
Elsie keek eens rond. »'t Kabinet ook?'' uoeg ze. 

Ze wist dat Moeder daar ercr op gesteld was. 



24 

»Ja, 't kabinet ook," zei Moeder. En op haar woor
den volgde onwillekeurig een zucht. 

»En als ik alles hier liet, zou het dàn meekunnen." 
»Neen, hartje, toch niet. Voor je poppekastje is 

licht een hoekje te vinden, maar voor zulke groote 
stukken niet. Er zijn zooveel dingen, die we harder 
noodig hebben op de reis. 

»Ik wou dat we maar niet gingen trekken," zei 
Elsie, ietwat treurig. »Zeg, Moeke, waarom gaan 
we weg?" 

»Omdat we niet langer in het land van de Engel
schen willen wonP.n. De Engelsehen zijn niet goed 
voor ons; . daarom willen we van hen weg." 

»En waar gaan we dàn wonen 7" 
»Dat weet ik nog niet precies. Ver weg, dàt weet 

ik wel. Heelemaal over de Groote-rivier." t) 
»En zijn dáár geen Engelschen, en geen Kaffers 7" 
»Engelschen niet, maar Kaffers zullen er wel wezen." · 
»Maar de Lieve Heer is dáár toch ook; niet waar, 

Moeke 7" 
»Zeker, mijn kind; de Lieve Heer is overal. Hij 

gaat met ons mee, en zal over ons waken. De Heer 
kan ons overal bewaren. Daar moet mijn Elsie maar 
altijd aan denken, dan hoeft ze nooit bang te zijn," 

DE »TREK" BEGINT. 

Eindefljk was alles voor den »Grooten Trek" gereed, 
en stonden de tlrie ossenwagens, geladen en wel, o.p 
het erf, vlak bij het woonhuis. Aan alles, wat men 
op den langen zwerftocht noodig kon hebben, was 

1) De Oranje-rivier, die de grensscheiding vormt tus chen de Kaapko
lonie en den te enwoordigen Oranje-Vrij taat. 





gedacht, van de zware landbouw- en onmisbare tim
mergereedschappen af, tot de mand met kippen en 
de kooi met kalkoenen, die onder aan den wagen 
hingen, toe. Twee balen kruit en een massa lood 
om kogels van te gieten, touw van allerlei dikte: een 
rol tentlinnen, alles opzettelijk voor den Trek aan
gekot:ht; het noodigste huisraad en keukengerei, de 
kisten met kleêren, en een groote voorraad levens
middelen, alles had in de wagen een plaats gevonden, 
Elsie's poppen en verdere bezittingen niet te vergeten. 
Al het overige was voor geringen prijs aan dezen en 
genen verkocht. 

Het kostte vader en moeder Ilehners heel wat, om 
dat alles, huis en hof, de meubelen, meest erfstukken, 
waaraan zooveel herinneringen waren verbonrien, en 
de graven hunner dierbaren te verlaten, en in vreemde 
handen te zien overgaan. Maar- daar ginds wenkte 
de vrijheid! En de vrijheid is den Afrikaan. chen 
Boer dierbaarder dan het leven. 

De zon was nog niet eens geheel opgecraan: toen 
de familie Helmers zich in de nu zoo goed als ledige 
woning, voor de laatste maal zwijgend aan het ontuijt 
zette. 1 a afloop nam de huisvader den Dijbel, las 
er met bewogen stem den honderd een en twintigsten 
Psalm uit voor, en beml zich en de zijnen in de hoede 
des ~\!machtigen. Toen zong men gezamenlijk eeu 
P~almvers, woorden van vertrouwen, troo ten bemoe
diging, en terwijl de Bijbel. Jie onmisbare gids, met 
het weinige dat nog aanwezig 'ms. in de wagens \Yerd 
geborgen, werclen de ossen voorcrespannen. - al het 
vee en de paarden waren reeds met de Hottentotten, 
die bij Helmers in dienst waren, vooruit. 

Voor Moeder en de mei:jcs \nt een makkelijke 
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zitplaats in den voorsten wagen gemaakt, dien Maar
ten Helmers zelf leiden zou. Huihert en Jan gingen 
bij de andere. Toen vroeg hij of alles in orde was; 
en na een bevestigend antwoord te hebben ontvangen, 
liet hij zijn lange zweep knallen, en riep met krach
tige stem: »Dan voorwaarts! Trek!" 

Langzaam hotsten de door acht juk ossen getrokken 
wagens over den mullen, heuvelachtigen weg. De zon 
rees al hooger en hooger, en wierp haar brandende 
stralen op het hoofd der Trekkers, die eindelijk ge
noodzaakt waren een schuilplaats onder de huiven te 
zoeken, om zich te beschermen tegen haar gloed. 

Tegen den avond hield men halt. De ossen werden 
afgespannen, de wagens dicht tegen elkánder aan
gezet, zóó, dat ze twee rechte hoeken vormden; en 
terwijl de mannen bezig waren een tent voor hun 
nachtleger op te slaan, zorgden moeder en Lena voor 
de maag. 

Elsie had schik. Ze vond het alles zoo erg onge
woon; en, juist door dat ongewone, erg aardig. 

Met Bijbellezen, gebed en Psalmgezang werd de dag 
besloten, net als thuis. Moeder en dochters legden 
zich daarop ter ruste in een van de wagens; de Hot
tentotten er onder, en vader Helmers met zijn jongens 
in de tent. Turk, de groote waak hond, rekende het 
zijn plicht, ook hier aan zijn roeping getrouw te 
blijven, en de wach~ te houden voor de tent van zijn 
meester. 

De Trekkers .brachten een rustigen nacht door, en 
waren den volgenden morgen al weer vroeg bij de 
hand. Terwijl zijn vrouw het ontbijt klaar maakte, 
ging Helmers met Jan eens op verkenning uit. Hij 
wilde zien, of het vooruitgezonden vee ook ergens te 



outdekken was, maar in plaats daanan bemerkte hij, 
op een van de kopjes 1) staanfle, heel in de verte een 
langen trein ossenwagens. 

Vlug werd nu bet ontbijt gebruikt en de legerplaats 
opgebroken, e11 nadat de ossen aangespannen waren, 
den t1·ek voortgezet. Dij een krui::;punt werd cl!; na
derende trein opgewacht. Ilij bestond uit versebeiden 
gezinneu, onder anrleren dat van Klaas de \Yit, t't'n 
van II(•lmers goede vriende11. Dat was een aange
name ontmoeting. en zooals zich denken laat, sloot 
het heek gezelschap zkh bij elkander aan. 

Hij de \'ischrivier, die men tegen den a\·on<l na
der<le, kreeg Helmers de Hottentotten met zijn vee 
iu bet oog, dat rustig aau de O\'erzijfle liep te grazen. 
Bij een rl I' i{! :!) stak IJlen over; en daar bet reL' ris 
donker begon te worden, werden hier de toebereid
selen voor den nacht gemaakt. 

Elsie gevoel<le zich niet zoo op !mar gemak als den 
a Yond te vore11. In de verte hoorde zij het gebrul 
van den leeuw, en het gehuil van den tijger. en dat 
maakte haar· angstig. l\Iaar vader en baas De \Yit 
en nog andere Doeren hielden de wacht bij een groot 
vuur', en - d(• Lien~ Jlecr was bier óók. Dus behoefde 
zij niet bang tr zijn. 

Den volgenden morgeu \Yerd de reis met nieuwen 
moed aangevangen. En zoo gingen de Trekkers laug
zaam voort. tot zij eindelijk, tot hun grootc blijdschap, 
voor de heldere \\ateren van de Oranje-rivier stonden. 
die dwars door Zuid-~\frika stroomt. en de Kaap
kolonie van den tegen woordigen Oranje-Y rijstaat 
scheidt. 

1) hoogr hruYelrn. 
2) •lnon,an•llmn• plaats, 
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Maar hoe er over te komen? De hooggezwollen 
rivier was nergens te doorwaden, en veermannen 
waren er in de Afrikaansche wildernis niet. Maar de 
Boeren wisten raad. Alle man toog aan het werk 
om de groote wilgebaomen langs den oever te kappen. 
Daar maakten zij groote stevige vlotten van. En op 
die vlotten bereikten zij, met alles wat ze hadden, 
behouden den overkant. 

Nu waren zij vrij! 

:\IOSELEKATSE, »DE GROOTE OLIFA. ·T". 

Een tweede partij Trekke1-s, veel grooter dan de 
eerste, had' intussehen ook de Kolonie verlaten, onder 
aanvoering van Hendrik Potgieter, een rijken Boer, 
die alle hoedanigheden bezat van een echten Com
mandant. Zij trokken langs Colesberg, waar een 
aantal andere families zich bij hen aansloten ; onder 
anderen de familie Du Toit, Cilliers, Botha, Lieben
berg, alle nog welbekende namen in Transvaal, en drie 
families Kruger. Paul Kruger, de tegenwoordige 74-
jarige President van Transvaal, was er ook bij. Hij 
was toen nog geen elf jaar. 

Zij trokken de Vaal-rivier, een zijtak van de Oranje
rivier, over, en vormden eenige lagers of kampjes, 
op de plaats van het tegenwoordige Potchefstroom, het 
eerste dorp, door de Boeren in de Transvaal gesticht, 
en aldus door hen genoemd naar hun commandant 
Potgieter. 

Terwijl zij daar eenigen tijd rustig vertoefden, ging 
Potgieter met nog elf anderen een verkenningstocht 
naar het noorden maken ; doch toen hij na weinig 
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dagen terugkeerde, zag hij dat er in zijn afwezigheid 
iets verschrikkelijks was gebeurd. 

De geduchte koning der :\latabelen-KaOers, ~fose
lekatse, de Groote Olifant bijgenaamd, was met zijn 
bendPu uit het noorden gekomen, door een wild, onbe
woond gebied, wel honderden mijlen ver. om de 
Blanken nit te roeien. Dezen, van de komst des vijand. 
onderricht: hadden zich in allerijl \'Preenigd Pil t'en 
lager van de wagens saamgetrokken: en nauwelijks 
waren zij hi~rmee gereed, of de ~latabelen kwamen 
opzetten, en vielen als wilde dieren, onder woest ge
tier op hen aa11. Maar de Boeren, Yertrouwend op 
hnn God, wachtten den vijand moedig af, en begr·oet
ten de Kafiers met zulk een hevig geweervuur. dat 
dezen genoodzaakt waren af te deinzen. Zij gaven 
het echter niet spoedig op. Nog eens en nog een· 
Werd de aau val heruien wd. maar ten .lotte konden 
zij het toch tegen de dappere verdedigers van den 
\\agenburg niet uithouden. eu trokken zij, met verlies 
vau een groot aantal dooden, terug. Dit was de eerste 
tnaal dat ' Paul Kruger strijd voerde tegen de Kaflers. 
Het lager van de familie Lieben berg echter, te voren 
door hen aangevallen, werd geheel door hen uitgemoord. 

Zoo stonden rle zaken toen de commandant Pot
gieter van zijn verkenningstocht terugkwam. Hij 
begreep aanstonds dat BH'll in het erebied mn den 
Wreeden }foselekatse niet langer blijven kon. en trok 
dns rnet zijll toc!Jtgenooten de \'aal-rivier \reer over. 
Bij Ih,ilbron, op een plek, later \'rchtkop genoemd, 
Werd eell nieuw lager van viifticr warrens opaesteld 

~ 0 0 0 ° ' 

dat men, daar het \\·el te Yerwachtcll was dat de Kaf-
fPrs terug zouden komen, zooveelmogelijk versterkte. 
Met touwen en ijzeren kettingen, \Yerdcn de wagens 
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stevig aan elkander gebonden, en de openingen tus-
schen en onder de wagens door groote, sterke doorn
takken versperd, terwijl in het rond een wal van 
graszoden werd opgeworpen. En terwijl de mannen 
dit werk deden, waren de vrouwen bezig groote vu
ren te stoken, om het lood te smelten, waarvan de 
kogels gegoten moesten worden. 

Inderdaad kwamen omstreeks veertien dagen later 
eenige verspieders de tUding brengen, dat er weder 
een groot leger van Moselekatse in aantocht was, 
onder aanvoering van een van zijn dapperste kapi
teins, die bevel had niet terug te keeren, zoolang er 
nog één Boer leefde. De schrik sloeg den Trekkers 
om het hart bij de gedachte aan het vreeselijk g~
vaar dat hun boven het hoofd hing. leder voelde dat 
het zijn zou: Overwinnen of sterven. Maar zij stel
den zich bij vernieuwing met alles wat zij hadden 
in Gods hand, en zoehten hulp en troost bij Hem, 
bij Wien uitkomsten z~jn, ook tegen den dood. Er 
werd een Godsdienstoefening gehouden, en in een 
hartroerend gebed, door één hunner voor allen opge
zonden, smeekten zij den Heer, hun Zijn hulp en 
bijstand te verleenen, en hun allen, hetzij levend, 
hetzij stervend, om Jezus' wil genadig te zijn. Toen 
zongen zij te zamen : 

Zalig hij, die in dit leven 
Jakobs God ter hulpe heeft; 
Hij, die, door den nood ~edreven, 

Zich tot Hem om troo t begeeft; 
Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot, 
Vestigt op den Heer, zij u God. 

Nu werden eenige wagens binnen den kring ge-
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trokken. om tot wijkplaats \'Our vrouwen en kinderen 
te dienen; geweren werden uitgedeclrl en de noodige 
bevelen gegeven, en, op het ergste voorbereid, wacht
ten Je Boeren, in stil vertrouwen, rlen naderenden 
vijand af. 

Potgieter en eenige dapperen \Yaren owlenrijl het 
Ram~rleger tegemoet gegaan. voorzien Yan stokken 
met witte doeken er aan, waarmee zij, toPn zij 
de Kalfers in zicht kregen, aan het waaien gingen, 
ten teeken hunner vredelievende gezindheid. :\laar 
de Kafferkapitein sloeg er geen acht op, en stormde met 
zijn vij fdnizend krijgers, met schilden. speren en knod
sen ge\rapend, onder wilde oorlogskl'etcn, als een zwarte 
onweerswolk op het Boerenlager aan. Potgieter en 
de zijnen bereikten nog juist bij tijds het kamp. 

Het werd een str'~jd op leven en dood. Tevergeefs 
poogden de Ka!l'ers onder \voe~t geschreeuw de wa
gens van elkander te rukken, en oYer de doorn ver
Sp0rringeu heen te komen. Telkcu~ "·erdPn zij cloor 
de kogels der mannen en de bijlhouwen der \'l'OUWCll 

teruggeworpen. Zelfs de kinderen vochten mee. 
Lena Hel me r's werd door een assegaai 1) in den <U'm 

getrollen; maar zij trok cle speer uit de wond, en 
llalll haar bijl in de linkerhand. Ilaar broer Iluibert, 
kreeg eeu knorlsslag op het hoofd, terwijl bij een 
Kuiler, die over de verseban ing wilde klimmen, de 
handen afhakte. Hij zonk bewusteloos neer, maat 
zijn moeder, rlie naast hem geweren ltielp ladt:!n, 
raapte zijn strijdbijl op, en doorkliefde er drie Kaf
fers de hersenpan mee. 

Vier volle uren duurde dit moordend gevecht. Bij 
~~ntallen tegelijk sLJisden de as~cgaaien het lager· ---

1) Lango WHpspics. 





In rneeht. 
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I~r werd van \reerszijden woedem~ gevochten. :\laar 
~loselekat:>e kou het met zijn ·12000 uitgelezen strij
ders niet uithouden tegen het legertje nm ·1~5 Doe
ren. De ))Groote Olifant" moest na negen dagen den 
strijd opgeven. Ilij vluchtte met al de zijnen tot ver 
over de Limpopo. zijn groot land onbeheerd neiJ
trrlatende; en volgens het recht van den ovenvin
naar namen de dappere \'oortrekker::; bezit van de 
TransvaaL 1) 

EJ·;:\ :\'IIX\\ E riJ.\:\11. 

Een deel der Trekkers - waarouder ook ~Iaarten 
Helmen;, met wiens gezin wij het eerst kennis heb
ben geillaakt - bleef met Ilcudl'ik Potgieter· in de 
Trausvaal, en stichtte daar het eerste Boerendorp
nu een stad - dat zij naar hun commandant (Pot
r·hef::;t /'Oom) noemden. Doch de anderen \Yilden liever 
naar liet meer zuidelijk gelegen 1 ·atal. een mooi, 
vruehtbaar land, vooral ook aa1rtrekkelijk om zijn 
zeehan'n Port-1 ratal, het. tegenwoordige Dm·ban. 

Tot hen behoorde ook Pieter Retief. een moedig, 
doortastend man, die het ook in de Kaapkolonie niet 
langer had kunnen vinden. Deze ging met eenige 
Yriewlen naar den Zoeloe-konino· Dingauu, om te \Ta
gen, of hij den Boeren een stuk Yan zijn land \rilde 
\"Prkoopcn. 

Dingaan ontving ziju bezoekers hijzonder \Tiende
lijk, en zeide, dat zij bet land krij"en konden. als zij 
zol'gden dat bij zijn zeven d11izend beesten terug 
kreeg, die een zeker roovel'110ofdman Item ontstolen 

1) Tran~ hl'!er•kt•llt our. 1'Nr"srrrnl wil dus zcgg•·n: Aan de o\·erzij•le 
\·au •lP \' aa 1. 





toP-behoort - hetwelk ik bij deze doe, en lmtt ~chenk 
als hun voortdurend eigendom." 

Dit document is nog te vinden in het go u veme
mentsurcltief te Picter-Maritzburg. 

Retief was niet weinig in zijn st:hik met dit ko~t
baar document, en \rilde er maar liefst zoo gauw 
mogelijk mee naar de anderPit tet·ugk<'cren. 

Aau df•n llliJI'gen van dPn O·l• 11 FPflt'ltari zouden ze 
vertrekken. maar eerst moPsteil zij nog Pen afscheids
bezoek brengen aan den koning. 1lie IH•n daanoe nit
genoodigd had. Het wekte geen argwaan bij hen, 
dat zij huu gewere11 niet bij zich mochten honden 
toen zij de koninklijke hnt binncntmde11, want zij 
wisten dat niewand gPw;q:)('nd Yonr dPn vorst ver
schijncri mocht. 

Di11gaa n sprak \Ycer lte,•J vriPHdclijk nwt hen. liet 
Kaflerbicr ronddeelen. en bracht hen toen op ltt't 
aangrenzende exercitieveld. waar ti •n dnizend ZnPloi'
Kallers f'<'ll oodogsrlans zouden nitmet't'll. Zij mrmdt>n 
een wijden hing om de Hoeren, die', al dau~ewle, I toe 
langer !Joe namrcr werd. Op eens l.Jrult de koning: 
»Slaat de tonv<'llaars dood!'' - » Yermad! Verraad!" 
se hreeu wden de Boereu; tnaar ,·en ledige u kondPil zij 
zielt niet. Zij IJaddeu niPt Pens duu tijd om van hun 
ZakrnPssen gebruik te maken, zoo o\·er~telpte de un•t·
macht hen. Allen werden gruwt'lijk \'et·moot·d; dc•n 
dappcl'en Retief werd het lichaam opl·ngeschenrd en 
het hart eu de !Pver· er uitgesru~dl'll t•n aan het mon
ster. Dingaau, gl'fmtcht, die het liet hetrm \'Pit up dt•n 
Weg uaar r\atul. als een so,H't van he~rherniÏng tegc•n 
een aanval der Boc•ren. 

Dit moordtoqrwel was pas ht>t hegi11 van de gl'onte 
slachting, die dP otrmen~chelijkc Zneloe-koning door· 
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zijn woeste benden onder de onbezorgde. niets k\mads 
vermoedende Iloer·en liet aanrichten. Met duivel
achtige wreedheid gingen de Zoeloes te werk. \Van
daden werden door hen verricht, die met geen pen 
te best:hrijveu zijn. Zij ontzagen zelfs de zuigelingen 
uiet, wier hoofdjes zij \'el'l)l'ijzeldeu tegen de ijzeren 
\Üelhanden V<Ul de wagens. 

Zes horiderd mcnschen, W<llll'Otlller een menigte 
oude mannen, vrouwen eu kinderen, zijn bij dien 
algemeeoen mu01·u omgL•komen. Daarom hebben de 
Boeren de kleine sp!'uit of rivier, waar lwt gehcnrdL', 
Jloo,·dspr-uil genoemd: PB het dorp. dat daar later 
verrezeu is. ~ Veertett. 

Paul Kruger, toen nog maar elf jaar oud. is ook 
getuige van dat bloedbad geweest, en beeft zeket· wel 
meegeschoten op de Zoeloes. In geL'll geYal zal hij 
onder gedaan hebben Yuor bet tienjarig zoontje van 
Gert 1laritz. dat, in plaats mn zich op een veilige 
plek te verschuilen, zouals zijn nwecler ilem zeide, 
antwoordde: >>. • emt, Jf oer! er, geef me liever een pistool. 
<1at ik ook op de Kafler~ kan schieten!" 

1 ·auv>elijks had Potgieter geboord in welk een be
narden toe:;tand zijn broeders in 1 atal verkeerdeu, 
of bij snelde hen ter bulp met Piet Lijs, die zit:h juist 
met zijn Trek up (le Drakensbergen ht•vorHl. .Maar het 
lloeren-comman(lo werd door den vijand in een hin
dt•t'laag gelokt, een n:unnm ber~pas, waai' de Zoeloes 
plotseling van alle kauteu opdoken. Er ontstowl een 
\\'ocrlell(l geveebt Ctt :;lcchb met groott• moeite konden 
de Boeren zich op hun vlugge paarden duur de vlucht 
redden. Piet Gijs 'verd door een <t~segaai getrollen, 
en viel dood el ijk gewond van zijn paard. Met zijn 
laatste kradtten 'renkt<· hij nog zijn veertienjarigen 
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zoon Dirk, die hcu1 ecu eind vtu'n· wa~. oru te vluchten . 
..\Iaar de jonge held dacht niet aan eigeu behoud, <'ll 

reed terug om zijn vader te lmlp te komen. • 'og 
driP Zoeloes schoot hij neer: maat· een speet• droug 
!rem in de borst, en dondr.lijk ~ewond Yiel l1ij in de 
arlllcn van zijn stervenden vadt'l'. 

Een bange tijd bmk 11u voor dP Trekboereu aan. 
Niet allt'Cll rnaakten dP Zoelot'S het !nut o\·rral on
veilicr, maar hun ll' ven~middel1~11 ett krijgs vout·r·aad 
raakteil op: en aanhoudende zw:u·e t·e~en~ vcroor
zaaktt!ll kwaadnardige kool'tsen. ITeuddk PotgiPtr•r 
tr·ok terug uaar· de Tmnsvaal, en Gert ~faritz \Yürd 
ziek Cl! stiet'f . 

. Maar de Heer~ Die nooit hPschaa111t wie op Hem 
ve1·tr·ou \\t, hoorde lmn geroep en zond hun een kt·aclt
tige hulp in Anddes Pretorins, die het op zich nam. 
den machtigen Zoeloc-konin<r tl' ~trafli.~n. Jiet t'L'll 

commanrlo van vier honderri Yijftig lllan deed hij cPn 
iural iu het land mn Dingaan. waar hij "·eldt•a op 
een legPr ran twintig dnizt~nd Zoeloe:-; :;tuitte. 

lievig werd er gevochten. een sttijd np leven i'll 

dood .. Maar de I I eer str·e<•d Yoor de Boeren. en schonk 
hun de ,·olkomen zegepraal. :\Teer dan zes duizend 
ZoPloes lagen dood of stenend op het slagveld. De 
overigen sloPgen op de \'lut.:ht, t'l'll riYier on'r, die 
rood gekleurd werd \"<tn huu l.tocd, l'H nop: lwdt'll 
den naam draagt van BloPdrit•im·. De hoofdkraal 
van Dingaan werd vêrbrand. en hijzelf over de grenzen 
gejaagd en diep het binnenland ingedreven, waat· hij 
door een andm·en. hem Yijandigcn Kallerstam, werd 
Vermoord. 

Het was den ·lö•lrn DecPrnber lH~. dat de Hoeren 
deze beslissende overwinning op den Zoeloe-koning 
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behaalden, en volgens een plechtig aan God afgelegde 
gelofte wordt deze dag, dien zij Dingaans•lag noemrlen, 
nog ieder jaar door hen als dank- en bededag gevierd. 

DE E:\<;ELSCIIE:\" KO:'Ifl~:\! 

Zoo hadden de Boeren rlan met Dingmw afgerekend! 
Zoo waren ze dan ook van dien \'üand verlost! Nu 
konden ze voortaan als een vreedzaam. vrij volk 
wonen in het land, dat hun rechtmatig eigendom was. 

Zoo hoopten ze en zoorlachten ze ook. Maar· jawel! 
Natmelijks had•len zij er f~en dorp opgetrokken, naar 
Pieter Retief en Gert )laritzPietenna;·it:lmry genoemd, 
of de roofzuc!Jtige Engelsehen kwamen. Zij hadden 
ook zin in het mooie Natal, en verklaarden het zonder 
complimenten een Engelsche bezitting: en zijn bewo
ners onderdanen mn lwt Britsche Rijk. De vlag der 
Boeren \Yercl neergehaald en die der Engelsehen om
hoog geheschen. 

Het laat zich clenke11 dat de vrijheidlievenfle Boereu 
niet gezind war~n zich andermaal onder die gehate 
vhlg te scharen. en hun pas herkregen onafhanke
lijkheid prijs te geven, waarvoor zij zulke kostbare 
ollers badden gebracht. Met al wat in hen was, 
kwamen zij op tegen de laaghartige, onrPchtvaardige 
handelwijze van de Engelsche regeering. En toen 
Engeland naar geen rede wilde luisteren. grepPn zij 
op nieuw naar bet geweer, om te strijden voor hun 
goed recht. 

Het gelukte hun een eersten aanval op hun kamp 
af te slaan, en den Engelsehen majoor, die dacht dat 
het hoopje Boeren bij het eerste kanonschot uit elkaar 
zou stui\·en, zes en twintig dagen lang ingesloten te 
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houden. :\laar toen de Kaller:; er !Jij kwamen. eu 
twPe Engelsche oorlogsschepen lanrlden. \YarPn zij 
tegen het machtige Groot-Brittannië niet meer bestand. 
Zij hadden in de laatste jaren al zooveel doorgemaakt, 
en waren gPheel uitgeput door de Kalleroudogen en 
doorgestane ziektrn. 

\Vat nu te doen? Op nieuw zich buigen onder het zoo 
gdtate Engelsche juk?. een. dat nooit! l~n zuo verlieten 
zij • 'a tal. het land, dat zij niet allecu \'oor den I.Jt'
dongPn pl'ijs, maar ook met hun hlu 'den hun tranen 
badden gPkocbt, en trokken de Drakeusbergen weer 
OYP.r, naar de Trans vaal, het lan<l der vl'ij heid, terug. 

Daar breidden zij zich uit, \'Oot·al naar het westen, 
en stiehtten er een stad, die zij naar hun wakkeren 
Commandant-Generaal Pretorius, P,·pfol'io noemden, 
de hoofdstad van de tegenwoordige Znid-Af'rikaansehe 
Rep u bliek. 

Daar leefden zij als een \'l'ij volk. dat een cigeu 
regccring had en eigen wetten. Daar plantten zij hun 
Vlag, rood, wit en blauw, de Hollandsche kleuren, 
Want zij waren en bleven flollandseh-Afrikaansche 
Boeren. ~bar nog ééne kleur Yoegdcn zij er· bij -
het groen, de kleur der Hoop. Dat is hun Vlag, 
DE 'fRANSVAALSCHE VHI.THEID!"\'LAG! 

Het was in het jaar 1842, dat het heerselizuchtige 
Engeland zicb up zulk een onrechtntardige wijze 
Natal toeëigende. En was het nu te\Teden ? 

Ach. neen. Een hebzuchtig mensdr heeft immers 
nooit genoeg; en een bchzuchtig t•olk ook niet. En
geland liet de Boeren niet met rust. en zoo ontstonden 
er telkeus nieuwe vijandelijkheden. Ecr:;t werd lmn de 
Stt·ook lands ontnomen. waarin de diamautvPlden lagen 
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en in ·1877 beroofde Engeland hen anderm~al van 
hun vrijheid en annexeerde 1) de TransmaL 

Maar de Boeren hebben zich vrij gevochten, en op 
Amajuba, een grooten »Kop" of berg, onder aan
voering van Generaal Jouhert, Pen schitter·ende over
winning behaald. 

»Daar is die Engelse nou op die Kop! .T ullie moet 
hullie gaan afhalen!" riep de wakkere Genemal, uit 
zijn tent vliegend: een handjevol Boeren toe, toen hij 
de tijding kreeg, dat de vijand boven op den Kop was. 

En ze hebben ze er afgehaald, of liever afgejaagd, 
met verlies van slechts één dootle en vijf gewonden, 
terwijl de Engelschen, die in de grootste wanorde 
op de vlucht sloegen. negentig dooden, en ruim twee 
maal zooveel gewonden en gevangenen achterlieten. 

8 Augustus ·1881 moest Engeland hun tegen wil 
en dank hun land en bun vrijhei1l teruggeven. 

Dat was een vreugdedag voor de Boeren, vooral 
toen, ten aanschouwe van een groote menigte. die 
van alle kanten saamgestroomd was, de Vlag gebcsehen 
werd! De gansche schare barstte in een luid gejubel 
uit, toen de geliefûe Vierkleur aan de vlaggepaal werd 
opgehaald. Oud en jong zag men elkander hartelijk 
de hand schudden, en met van vreugde straleude 
gezichten geluk wensellen met de herkregen vrijheid. 

»Broeders, vrienden en laudgenooten !" zoo sprak 
Generaal Joubert, na dit plechtig oogenblik, de menigte 
toe, »deze is voor ons een gewichtige dag. Die Gorl, 
Dien gij hebt äangeroepen in de dagen \'tUl kommer, 
onze Groote Generaal, heefl onze handen gesterkt, 
zoodat wij heden weder onze vrije \ïag kon1len 
hijschen, welke hier jaren lang gewapperd heeft. 

1) Zich toet>igenen, inlijven. 



Wapen van .Oranje-Vrijstaat". 
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Laat ons die Vlag eerbiedigen, en niets doen, wat 
haar bezoedelen zou. Onder die Vlag wordt volledige 
bescherming toegezegd aan iedereen, hij zij Burger, 
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rechtigheid. optreden. tot wij geheel en al ,van Enge
land ontslagen zijn. Zie bij den Jameson-imal: dui
zenden kogels en bommen hebben zij op onze macht 





den President zegt ze : ))God alleen bestuurt de kogels." 
Dicht bij haar stond een Duitsche rlame. wie het 

hart blijkbaar te vol werd. Zij kon het niet laten 
om al de coupés langs te gaan en die mwe vuisten te 
drukken. »Dag mannen! Zal je almaal terugkom?" -
»Misses," was het antwoot·d, llons kan ni vast belt) 
ni, maar ons zal daarom pt'obeer.'' 

Toen de trein wegstoomde, werd l's,dm ü8 gezon
gen: /)e IJ eer :al OJISftutn lot tle11 sfrijtl. En de 
achterblijvenden wnifdeu hem na, zoolang zij de 
Vi,~rkleur er bovenuit zagen wapperen. 

Z1JÓ zijn de Boeren Natal binnenuptrokkeu. lnm 
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