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PERSONEN: 

JOE BAILEY, een Engelscbman. 

HOLBORN, zijn buurman. 

FREERIK, buisknecht bij Bailey. 

JACOB, neef en pupil van Bailey. 

DE VRIES, vriend van Jacob. 

Het stuk speelt in Zuid-Afrika. 
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EERSTE TOONEEL. 

Het tooneel stelt voor een kamer in 'thuis van 
Bailey. Tegen den achtergrond hangen twee fa
milieportretten; een is er nochtans van den wand 
genomen en op de plaats waar dit gehangen heeft 
en later weer komt te hangen, is een open·ing in 
den muu1· zichtbaar; een trap of ladde1· staat 
VOO?' of tegen den wand. Op de tafelliggen eenige 
zakken van verschillende grootte, gevuld met 
stukken lei, geld voorstellend, ook staan er eenige 
stapels afgeteld zilver en goudgeld (rollen hout 
met zilver en goudpapier beplakt). Voorts stoelen, 
tafel rm een kachel. ln een àer· schermen is een 
raam of v~Jnster. 

Ba i 1 e y, zit bij de tajel geld 
te tellen ; lacht : 

Hi, bi, bi! . . . mooi geld. . . kostelijk klinkende 
schijven. . . ik zou gek zijn, stapelgek, als ik ze, 
na ze achttien jaar te hebben bewaard en zien 
vermeerderen, nu afstond aan mijn neef en pupil 
Jacob, die mij voor m'n zorgen zou afschepen 
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met een: dank je, oom! (Staat op. ziet loerend 
rond, begeeft zich naar ~de deur en sluit deze; 
dan neemt hii een zak van de tafel). Als die 
brave neef komt, om zijn vaderlijk erfdeel, door 
mij sinds zijn kindsheid beheerd, op te eiscben, 
dan zeg ik, dat zijn vader onbemiddeld gestorven 
is en van dat geld neem ik op mijn ouden dag 
een rustig leventje; (gaat de trap of ladder op J 
daarom verberg ik den schat. (legt den zak in 
de muuropening. Tet·wijl hij de trap afkomt, 
wordt er geklopt). 

H o l b o r n, achter de schermen, 
luide roepend en 
kloppend: 

Bailey l Hei, buurman, Bailey ! ... 

Ba i l e y, verschrikt zichtbaar, sluipt 
op de toonen naar de tafel, 
houdt den adem in en geeft 
door gebaren te kennen, dat 
hij zich stil wil houden, 
kleine pauze: 

H o l b o r n, nog harder klop
pend, achter de 
schermen: 

Bailey! Bailey! . . . Drommels, je bent immers 
thuis I ... Waarom doe je niet open! Bailey!! 
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B a i 1 e y, ziet angstig om zich heen, 
doch stoot daarbij een geld
zak van de taf el; deze valt 
op den grond en verraadt 
hem. 

H o 1 b o r n, luider; achter de 
schermen. 

Bailey! doe open! Nieuws, belangrijk nieuws! 

B a i 1 e y, langzaam bij zich 
zelven: 

Ik ben toch verraden! (luider:) Is er iemand'? 

Ho 1 b o r n, nog al luider, nog 
achter de schermen. 

Ja, ik ben het, buurman Holborn, met gewich
tige tijdingen. 

Ba i 1 e y. 
Heb een oogenblikje geduld, buur! Ik deed 

juist een dutje! Ik zal even mijn jas aantrekken. 
(Hij neemt middelerwijl haastig het geld van de 
taf el, verbergt het in de kachel en maakt dan 
de deur der kamer· open, rekkend, geeuwend en 
zich houdend, alsof hij zoo juist ontwaakte). Is 
er zoo'n haast bij '? 

H o 1 b o r n, komt binnen, een 
brief in de hand, 
is gejaagd. 

Wat zeg je'? Haast bij'? Ik vraag je wie er 
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nu gelijk heeft! Wie heeft er onmogelijkheden 
volgehouden! Komaan, spreek op l wie was dat, 
vraag ik je. Jij of ik? Hier lees! (toont den brief). 

Ba i 1 e y, benauwd: 

Hemeltje lief, wat is er aan de hand? 

Hol b o r n, 

Wat ik lang vermoed heb, (met een air van 
gewicht) voorzag en voorspelde, is nu gebeurd. 
Generaal Christiaan de Wet is in de nabijheid! 
Met onze ru t en vrijheid is het gedaan! 

Ba i l e y, trillend: 

Ik val om en bezwijk! Dus is het gerucht 
waar?! 

H o 1 b o r n, met een gewichtig 
gelaat knikkend : 

Maar al te waar, helaas, ik heb 't wel geelacht 
(klopt op den brief). Hier dit schrijven zegt 
alles l (leest). >>Waarde vriend! Wat ge sinds 
acht dagen hoordet en vreesdet is waar. Nauwe
lijks verscheen de dag aan den hemel, toen eer
gisteren de voorhoede Vttn het dappere leger 
van de Wet hier doortrok, en dat duurt bij 
tusschenpoozen voort tot op heden .... 'n Vree
selijke ramp, zoo 'n oorlog! Wie marcheert, 
krijgt honger; wie vermoeienissen heeft uitge-
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staan, wil eens uitrusten ; wie gevaren beeft 
doorworsteld bezit moed, wie moed in zich voelt 
is een held en helden willen beloond zijn, het 
zij in 't groot of in 't klein. Chamberlain heeft 
wat op z'n geweten! De boeren ver-dedigen zich 

, tot het uiterste, en kennen dus voor den Engelseh
man geen genade. Van daar die vastberaden, 
grimmige gezichten, welke men sedert drie dagen 
ziet en bij u weldra zal zien I" 

Ba i 1 e y. 

Ach hemeltje lief, ik val om en bezwijk; wij 
worden geruïneerd ! 

H o 1 b o r n, teest verder : 

>llk heb achtereenvolgens een dertig man in 
huis gehad. Zij hebben liever gebraden vleesch 
dan stokvisch, drinken liever wijn dan bier, 
zijn weliswaar medelijdend en toegevend voor 
zieken en arme menschcn, maar daarentegen 
jegens rijken en gierigaards onverbiddelijk. Ik 
meende wel te doen je hierover in te lichten. 
Als steeds je vriend (prevelt iets onverstaanbaar·s 
en vouwt den brief' toe). Ueb je 't laatste ge
hoord 7 >>voor zieken en arme menscheu mede
lijdend en toegevend daarentegen jegens rijken 
en gierigaards zeer brutaal en onverbiddelijk". 
Onthoud dat. De brief is vijf dagen oud; den 
achttienden zijn ze daar doorgetrokken, d~ (ilè.~·,,1 +"" "o OI; • ;.4 

"': "' v m 
~ 
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F r e e r i k, haalt zijn schou
ders op: 

Ja, maar hij is er nu eenmaal en heeft ge
zegd, dat hij in geen geval het huis verlaat, 
alvorens je te hebben gesproken 

B a i l e y, als vo1·en : 

Schobbejak I ik zie wel dat jij 't met hem 
eens bent; je speelt met hem onder één hoedje 
en jelui hebt een complot tegen mij gesmeed. 

Freerik. 

Ik heb medelijden met den armen jongen en 
daar hij uw neef is, dacht ik ... 

Ba i 1 e y, hem in de rede val
lend, driftig : 

Daar hebben wij het immers 1 Jullui tweaën 
hebben het gemunt op mijn geld! Je gooit hem 
oogenblikkelijk de deur uit, hoor je? Terstond, 
zeg ik, of ik smijt jou er uit, vlegel die je bent. 
(Freerik af). Ik arme stakkerd 1 M'n geld, mijn 
goeie, lieve geld .. . (zachter:) Stil ... hij mocht 
't eens hooren! 

.. 
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DERDE TOONEEL. 

Bailey, Jacob. 

Ja c o b, driftig opkomend, neemt zijn 
hoed af, knikt zijn oom koel toe 
en treedt vastberaden op; hij 
ziet Bailey van ter zijde aan. 

Oom, voor de laatste maal vraag ik je goed
schiks, mij 't geld en goed af te dragen, dat 
vader zaliger u ioevertromvde, om gedurende 
mijn minderjarigheid te beheeren. Ik eisch be
hoorlijke rekening en verantwoording. 

Ba i l e y, vriendelijk sussend: 

Beste Jacob, die afrekening is spoedig gedaan 
(legt zijn hand op Jacobs schouder). Je bezit 
niets I ik heb 't je immers herhaaldelijk gezegd, 
dat je goede vader arm gèstorven is; ik heb hem 
verzorgd tot aan zijn dood en na zijn overlijden 
heb ik voor jou gezorgd, m'n jongen. 

J a c o b , rukt zich los, on
stuimig. 

Het is gelogen, dat vader arm was; ik heb 
nog eene flauwe herinnering uit mijn kinder
jaren bewaard, dat het er in mijn ouders huis 
mooier uitzag dan hier. En jij zoudt voor hem 
gezorgd hebben 7 (schamper lachend:) ja, gelijk 
je voor mij gezorgd hebt, dat wil zeggen, je hebt 
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je volstrekt niet om mij bekommerd, maar mij 
honger laten lijden ! 

B a i l e y, de handen over el
kaa1' wrijvend op 
zoetsappigen toon : 

Als ge nu bedaard naar huis gaat, zal ik in 
de toekomst verder aan je denken. 

Jacob. 

Niet noodig, oom! Ik verlang mijn geld, of 
anders zal ik wel een middel vinden, om aan 
mijn rechtmatig eigendom te geraken ! Binnen 
drie dagen ben ik in 't bezit er van ... laat je 
dat tot troost verstrekken! (keert zich driftig 
om en gaat af). 

Ba i l e y, hem tot aan de deu1· 
volgend en naroe
pend: 

Jacob! ... Jacob ... als je nu bedaard blijft en 
je koest houdt, zat ik waarschijnlijk in mijn 
testa .... ment (komt mistroostig van den achter
grond terug). Ik ongelukkige man l (wringt zijn 
handen). Ik acht hem er niet te goed voor, om 
naar de Boeren over te loopen, om mij zóó heele
rnaai uit te plunderen ! Ach hemeltje lief, mijn 
geld ! . . . Maar ik geef hem geen penning van 
zijn erfenis! ... (pauze). De Boeren voor de poort 
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en neef voor de deur! Allebei willen ze achter 
mijn centen!. .. Hemeltje lief! ( ffij loopt gejaagd 
de kamer op en neer). 

VIERDE TOONEEL. 

Ba i l e y, Fr e er ik. 

F r e e r i k, binnenkomend: 

Meyer , de kruidenier op de markt laat u 
weten, dat er renboden voor het stadbuis zijn 
aangekomen met ... 

B a i l e y, valt in een stoel 
sidderend van angst: 

Ik val om en bezwijk .... Zijn ze er al? 
Fr eer ik. 

. . . . met bet bericht dat de gebeele omtrek 
sedert gisteravond door rle troepen van de Wet 
bezet is. 

B a i 1 e y, met de handen ten 
hemel: 

Wee ons, wee ons! ... (tot FreeTik). Ziet men 
de dorpen al branden 7 

Fr eer ik. 
Dat is er niet bijgezegd ; maar ze rukken met 

allen spoed voorwaarts. Uiterlijk morgen kunnen 
ze bier zijn. 
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Ba i 1 e y. 

Morgen reeds? Och hemeltje lief, och hemeltje 
lief! (wiegt zich vom·overgebogen heen en weer 
alsof hij hevige pijn heeft, zegt vervolgens tot 
zijn huisknecht:) Freerik toe, gauw, loop naar 
het stadhuis. Win nauwkeur~ge inlichtingen in; 
doe de deuren op slot en schuif er de grendels 
voor. Sluit ook alle vensters! ... die de Wet is 
overal!. .. Gauw; maak dat je wegkomt! (Freerik af). 

VIJFDE TOONEEL. 

B a i I e y, alleen : 

Nu vlug de gelden in veiligheid gebracht! 
(]{ijkt schuw in het rond, neemt het geld uit de 
kachel en beklimt haastig de trap of ladder, om 
het in de opening te bergen. Als hij boven staat 
met een buidel in de hand komt Freerik terug 
en binnen. Bailey hem bespeurend schreeuwt:) 
Kerel, wat mot je 7 Wat doe· je hier? Ik dacht 
dat je al lang op 't stadhuis waart. Je moet niet 
denken dat dit geld is; dan zou je je vergissen. 
Ik heb geen geld ! 

F r e e rik, met een knipoogje 
naar het publiek : 

Dat wil ik graag gelooven, (lachend:~ ik kom 
je enkel maar zeggen, dat het niet pluis is . ... 
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men hoort op de straat een lawaai van waar 
ben je me .... 

Ba i I'e y, nog op de trap of 
ladder: 

Ze zullen er toch niet reeds zijn?... Toe, loop 
wat je kunt en breng mij bericht (Freerik af). 
0 wee, o wee . . . . ik arme man ! Nou beeft ie 
alles gezien ... Hij zal 't Jacob vertellen en deze 
't weer aan de Boeren zeggen en dan komen 
die.... Ik ben geruïneerd, totaal geruïneerd. 
(neemt den zak met geld en plaatst dezen in de 
opening, vervolgens hangt hij het portret van 
grootmoeder er voor, klimt dan naar beneden, 
gaat op den voorgrond staan met den rug naar 
het publiek, kijkt naar het schilderij, wrijft zich 
in de handen en roept uit:) Geen sterveling zal 
bet vinden ! Al zijn de Boeren nog zoo slim, 
dáár zullen zij niets vermoeden . . . Mijn vermo
gen is in veiligheid ! 

F r e e rik, stuift naar binnen: 

Daar zijn ze ! Daar zijn ze ! 

B a i 1 e y, valt kermend op een 
stoel. 

Waar? vVie? Waar zijn ze? 

Fr eer ik. 

Een onafzienbare reeks Boeren met Mauser-
31 . 2 
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geweren en patroonriemen over de borst en om 
bet middel, met slappe hoeden, zware baarden 
en door de zon gebruinde gezichten, met pistolen 
en dolken in den gordel staat vóór het stadhuis. 

Ik ben verloren ! 

Ba i 1 e y, met teekenen vol 
wanhoop. 

Freerik. 

De leden van den raad staan met ontbloote 
hoofden vóór hen. 

Ba i 1 e y, half opspringend. 
woest: 

Zijn die raadsleden gek! Ik zou er geen een 
in de stad gelaten hebben, ik hield de poorten 
potdicht. 

Fr eer ik. 

Binnenkort zal generaal de Wet met zijn staf 
bier binnenrukken en overnachten. 

Ba i 1 e y, jammerend: 

Wat? de Wet? Ik ben een kind des doods ! 
Nu is bet plunderen onvermijdelijk! .... (maakt 
een afwerend gebaa-r). Ik wil geen inkwartiering, 
hoor je . . . . ik wil met geen Boeren te doen 
hebben .... 
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Fr eer ik. 

De commandanten en de veldkornetten met 
de beele artillerie trekken bier voorbij I 

B a i 1 e y, haastig bevelend: 

Freerik, de deuren gesloten . . . . de vensters 
gebarrikadeerd ... Laat geen sterveling binnen. 
(Freerik af. Bailey alleen). Nu vlug alles opge
ruimd I (Hij neemt de ladder of trap weg en 
schuift deze achter de schermen). 

Fr eer ik, opkomend: 

De overbeid laat aanzeggen, dat elke buisbe
woner de bier binnenrukkende troepen met alle 
voorkomendbeid in zijne woning moet ontvangen 
en opnemen en aan alle eischen te gemoet 
komen en ze inwilligen, onze zeer critieke positie 
schrijft zulks gebiedend voor. Een ieder zij voor
zichtig den vijand niet te tergen. 

Bailey, smalend: 

Zóó, nu moet ieder voorzichtig zijn, wel 
zeker! Waarom lieten jullui de Boeren de stad 
binnen, uilskuikens van raadsleden? Maar Bailey 
zal wijzer zijn en jullie allemaal bij den neus 
hebben, Boeren en Engelscben, allemaal bij den 
neus, (grinnikt.) bi, bi, bi ! (tot Freerik:) Allo, 
eerst de huisdeur op slot, dan de luiken voor de 
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ramen gedaan en gordijnen laten zakken. Ik 
neem geen enkelen man in huis ! Geen een ! 

Fr eer ik. 

Dat zal je niet veel baten. Men schrijft reeds 
huis voor huis op. Het bestuur van de stad gaat 
zelf met de kwartiermakers mee. Maak liever 
toebereidselen om ze goed te onthalen. 

B a i 1 e y, schamper : 

Dat kun je begrijpen! Neen, neen, daar ge
beurt niets van. Ik blijf bij betgeen ik gezegd 
heb! Ik ben zeker van mijn zaak. Ik zal het 
heele leger van de Boeren met de Wet incluis 
zoo netjes in de luren leggen, dat het een lust 
is om te zien . . . (tot Freerik :) Haal vlug den 
ouden leuningstoel van boven, en breng mij een 
hoofdkussen, maar gauw wat! Toe rep je .. . je 
moest al terug zijn 1 ( Fr·eerik af. Baûey alleen, 
wrijft zich vergenoegd in de handen.) Zoo, boog
wijze beeren van bet gemeentebestuur, dezen 
keer zal een ouwe slimme vos jullui met je Boe
ren de loef afsteken. >)Jegens armen en zieken 
betoonen zij medelijden en toegevendheid" stond 
er in den brief. Jelui zult een waren Lazarus 
aan mij vinden, en ik zal dermate jullies mede
lijden weten op te wekken, dat ik eerder wat 
van jelui ontvang, dan jelui van mij. Sapper-
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loot 1 dat zal m' een grap geven, hi, hi, hi! 
(slaat een kuitflikker en lacht.) 

Hier is ie! 

F r e e r i k, brengt een leuning
stoel en kussens. 

Ba i l e y, zeer vriendelijk: 

Goed Freerik! Zet 'm hier maar neer, Free
rik. (schikt de kussens terecht.) Als er wellicht 
soldaten in huis willen dringen en naar den 
eigenaar of bewoner vragen, dan moet je zeg
gen, dat ik doodziek ben . . . Voor 't overige 
zal ik dan wel zorgen. (Zet zich in den stoel, met 
een kussen in den rug en een achter zijn hoofd.) 

Fr eer ik. 

Dus je wilt je ziek houden? En wat voor ziekte 
zal dat zijn? (hem uitlachend.) Dat zullen de 
boeren wel gauw in den neus hebben. 

Bailey. 

Neen, Freerik, niet mij ziek houden, maar 
het werkelijk zijn! (Men hoort iemand komen.) 
Hu! daar komen ze zeker al ! (Hij drukt zijn 
hoofd diep in het kussen.) 
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ZESDE TOONEEL. 

Ba i l e y, Fr eer ik, Hol b o r n. 

Ba i l e y, houdt de handen voor 
zich uitgestrekt, teTwijl 
Holbarn binnenkomt en 
roept op klagenden toon: 

Ach, dappere boer, heb medelijden met een 
ouden, zieken man. 

Fr eer ik, hem uitlachend: 
't Is geen eens een boer, 't is mijnheer Hol

barn, uw buurman. 

I-I o l b o r n, ook lachend: 
Maar kerel, wat ga je nu voor kunsten ver

toonen? Heb je een beroerte gekregen 7 

Ba i l e y. 

Och, hemeltje lief, nog niet ... maar ik kan er elk 
oogenblik een !\rijgen. 

Hol b o r n. 

Dus plotseling, uit vrees voor de Boeren ziek 
geworden? 

Ba i l e y. 

Dat gaat je niks an 1 

Hol b o r n. 

Heb je ze al gezien 7 Nou, wat zeg je er van 7 
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Ba il e y. 

Ik wil ze niet zien, laat mij met rust. 

Hol b o r n. 

Wat, er nog geen één gezien? 0, kom dan 
bier eens aan 't raam staan. (Doet 't raam open) 

. Binnen vijf minuten Komt het heele commando 
ginder bier door de straat. Kom naast me staan, 
zóó iets heb ik in m'n leven nog niet gezien; 
er zijn er nog maar enkelen, maar kerels als 
reuzen en baarden als vossestaarten. 

Ba i l e y. 

Ik wou, dat de drommel ze baalde met 'r lui 
vossestaarten 1 Ik wil ze niet zien ! Weg, weg 
er mee! (Hij weert met handen en voeten af.) 

Hol b o r n. 

Luister i:naar, daar komen ze. 

B a i 1 e y, kermend : 

Och, hemeltje lief! Mijn hoofd! mijn beenen! 
Ik, arme man! Wee mij, ik krijg een ?eroerte! 

Il o l b o r n, door 't mam ziende: 

Prachtig! Kranige lui, dat moet ik zeggen ! 
Een rijdt er voorop ... zou dat de Wet zgn 7 ... 
dan volgt ... ja, wie zal dat zijn ... ik weet bet 
niet . . . Alle leden vau den raad, met bet da-
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gelijksch bestuur complimenteeren de Wet. De 
generaal neemt zijn hoed af ... Nu spreekt hij ... 
Dat moet ik hooren .... (loopt weg.) 

B a i 1 e y, kwaad. 

De vent heeft een slag van den molen beet. 
Hij is stellig de eenige uit de stad, die zich op 
straat vertoont. 

F r e e r i k, met zekere min
achting. 

't Lijkt er niet naar! Oe markt is zwart van 
menscben. Wel de helft der inwoners gaat ben 
met de muziek te gemoet. Kijk maar hier en 
overtuig je l 

B a i Ie y, in tweestt·ijd met vrees 
en nieuwsgiet·igheid. 

0 mijn beenen ! . . . Zou men mij van be
neden kunnen zien? (Hij spr-ingt uit den 
stoel, bukt zich diep en st·rompelt z66 door de 
kamer tot dicht bij het 1·aam; plotseling wm·dl 
er aan de . voordeur - achter de schermen - ge
scheld. Bailey strompelt onmiddellijk terug naar 
zfjn stoel, duikt weder in de kussens en roept 9P 
klagenden toon): Daar zijn er zeker al een paar! 
Freerik ga naar voren en zeg hun, dat ik dood
ziek ben, dat ik elk oogenblik (met verheffing 
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van stem) een beroerte kan krijgen. (J!reerik af. 
Bailey springt uit zijn stoel, zet een slaapmuts 
op en begint te steunen en te km·men). 0! o! o I 
o! (elke o op hoogeren toon) mijn been! .... 
Au! (gillend) au I mijn hoofd! (houdt zijn zijden 
vast met een lany gerekt:) brbrbrbrbr! (gaat 
weer zitten. Freerik komt terug; tot zijn bedien: 
de:) Zijn ze inderdaad weg 7 

F re er ik, meer of min spot
lead: 

't Waren geen boeren ! Die staan nog rustig 
op de markt. Het was uw neef Jacob. Hij kwam 
vragen, hoe het met zijn oom ging. 

Ba i 1 e y, met zwakke stem: 
Heb je hem gezegd, dar ik ziek ben 7 

Fr eer ik. 

Ja. 
Ba i 1 e y, met gretige nieuws

gierigheid : 
En wat zei hij wel 7 

F r e e r i k, met leedvermaak: 
Hij lachte er om en zeide, dat de Transvaalsche 

boeren zulk eene ziekte al heel spoedig zou
-den genezen. 

B ai l e y, jammerend: 
Och hemeltje lief, daar hebben wij het al ... 
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Die is in staat, om alles den boeren aan den 
neus te hangen. (tot Freerik:) Hebt je hem dan 
niet gezegd, dat ik elk ooge~blik een beroerte 
verwachtte? 

Fr eer ik, komiek, ernstig: 

Ik heb hem verteld, dat je plotseling, om de 
boeren van je hals te schuiven ... 

Ba i 1 e y, springt recht, schreeuwt 
toornig, hem in de rede 
vallend. 

Wat? Stommerik! 

Fr e e r i k, onnoozel : 

Dat je zoo maar op eens ziek was geworden ... 

B a i l e y, springt op, razend 
van drift: 

Domkop! Snul! idioot! half-gare! ezel! af
schuwelijk stuk mensch! Die zal alles den boe
ren verklappen. Hu, hu, hu! (houdt de handen 
voor het gela.at). 

Fr eer ik. 

Wees onbezorgd! Er zal je geen kwaad ge
schieden! (terwijl hij door 't raam ziet.) Thans 
worden de inkwartieringsbiljetten verdeeld! 
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Ba i 1 e y, klagend en ker
mend: 

Ach, ach, ach! GoJ moge ons genadig zijn! ... 
(met de handen op den buik.) Wat krijg ik hier 
een pijn .... 't Wordt elk oogenblik erger l 
(gaat weer zitten in den stoel.) Oef .... mijn 
beenen (grijpt er naar.) Au, mijn armen! (be
tast ze.) 0 wee, mijn hoofd! (neemt het in zijn 
handen.) Beste Freerik ... ik ... geloof ... dat ... 
ik ... toch ... wel ... een beroerte ... krijg! 

F r e e r i k, nog steeds uit het 
venster kijkend. 

Nu verstrooien zij zich. 

Ba i l e y, gejaagd : 

Er komt toch, hoop ik, niemand op mijn 
huis af7 

Fr eer ik, nog altijd naar de 
straat ziende : 

Ik kan het je nog niet zeggen! Wacht! .... 
(buigt zich ver uit het raam). Ja, daar komt er 
een! Uw neef Jacob gaat naar hem toe en praat 
heel druk met dien boer. 

Ba i 1 e y, valt achterouer in 
zijn stoel, kermend: 

Ik ben verloren ... lk bezwijk! ... Ik krijg ... 
ik heb al een beroerte! ... Hij zal mij verraden! 
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Haal nog een dik kussen en een paar dekens! ... 
Loop naar de deur ... houd Jacob tegen ... zeg 
hem, dat ik een arme, doodzieke man ben ... dat 
ik al sedert een paar dagen op sterven lig ! 
(Freerik af' , Bailey roept hem na:) Gauw! Gauw! 
(middelm·w-ijl begint hii te kermen en te steunen 
en te jammeren). 

ZEVENDE TOONEEL. 

De vorige n; de Vries, als Transvaalscbe 
boer. 

Men hoort van buiten een kolfstoot tegen de deur. 
D e V r i e s, van buiten schel

dend: 

Hola, jou Englisb divvel! Is bier no boddie 7 
(weer een bons). 

Ba i l e y, schreiend en afge
broken: 

Freerik! Doe de deur open! Hij slaat ze an
ders kort en klein ! Laat hem niet binnen l Zeg 
hem, dat ik elk oogenblik kan sterven. 

D e V r ie s, achter de schermen 
met zijn geweerstoo
tend en kletterend en 
nog harder sch1·eeu
wend: 

Holla, joe rooinek! 
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B a i 1 e y, angstig : 

Och hemeltje lief, wat een stem! Ik blijf hier 
niet; ik ga op den loop! / sprin,qt op, loopt heen 
en weer, trekt de slaapmuts diep over de ooren 
en roept:) Freerik, doe toch open! .... Nee, 
niet . . . Ja, toch wel . . . 

Mijnheer! 

F r e er ik, achter de schermen 
tot de Vries: 

D e V r i e s, buiten : 
Aha! tok 'n leefend kreatuur I 

F r e e r i k, buiten, terwijt Bailey 
weder gaat zitten en 
toeluiste1·t: 

Wat blieft u, mijnheer 7 

D e V r i e s, buiten : 

Ben iek ier bei maaster Bailey 7 

F r e e r i k, buiten : 

Om u te dienen, mijnheer. 

B a i I e y, jammerend : 
Och, och, die stoethaspel, nu zegt hij niets 

van mijn ziekte! (hij schreeuwt luide:) Breng 
mij, armen, zieken man, weg ! Heb medelijden 
met een armen zieke. 

(Freerik leidt de Vries in de kamer). 
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D e V r ie s, tot Bailey : 

Koet dee, sur! Ik wil foor joe english spreek. 
lek oor up de straat, rneinheir sebiet keworden 
is ziek. 

Ba i 1 e y, hem in de rede val
lend: 

0, mijnheer, spreek maar Hollandsch, ik ver
sta het goed. - Niet subiet, ik ben reeds sedert 
langen tijd doodziek. 

De Vries. 

No, iek pen Francoos in die leger van die 
Boers en iek spriek beleefd die taal van dien 
iek maak visite. lek Englisb toe joe, Sur -
liek sek, joe must laot joe koereer. lek oewil 
kwiklie bilp joe, iek al die medicien koed ken. 
Sek mie oonlie, weer joe hept pien 7 (wfjst op 
zijn buik.) Ien joer boddie7 (wijst op zijn beenen.) 
!en die boons? (wi(jst op zijn hoofd.) Of ien die 
het 7 lek wil joe koereer. 

Ba i 1 e y, zich nog zieker hou
dend: 

Ik krijg buikpijn van uw Engelsch; spreek 
asjeblief Hollandscb, · mijnheer de Franschman. 
Ik ben al zoo ziek over mijn geheele lichaam; 
ik verwacht elk oogen blik een beroerte I 
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D e V r i e s, met verbazing : 
Sapperloet I . . . peroer ... ? peroerte I (legt 

hoed en ransel af en zet ziJn geweer in een hoek.) 

B a i l e y, haastig : 
Het spijt mij dat ik mijn ellendigen 

toestand niet . . . niet in staat ben, de heeren 
te onthalen. 

D e V r i e s, met een geruststel
lend gebaar : 

U, ik wil mieself ont-alen, mieself en maio 
manskap. Oud oe maar pedaard, tootkalm mien
heir! 

B a i l e y, verschrikt : 
Lieve hemel ! Komen er dan nog meer ? 

D e V r i e s, droog : 
lek keloof wel I 

B a i 1 e y, lamenteerend : 
Oooo! Ach, ik arme man I Wat moet ik lij

den!... M'n beenen !... U zult wel zoo goed zijn 
medelijden te bebben met een armen, zieken 
man, niet waar, en een ander kwartier op te 
zoeken ? Ik ben z~o zwak, dat het mij onmoge
lijk is voor uw gemak te zorgen. 

D e V r i e s, hem geruststellend : 
0 sur, maar pedaard .. Die Boer krootmoetik 



32 

folk ies l lek en main manskap aar content 
wits ee paar bottels champagne. 

Ba i l e y, van schrik ineen
krimpend: 

Och hemeltje lief ... champagne ? ! . . . Ik heb 
geen enkel drupje wijn in mijn huis. 

Fr eer ik. 

Mijnheer, in uwen kelder liggen toch zeker 
nog wel ... 

B a i l e y, hem toornig toe
wenkend: 

Beroerde stommerik, er ligt zelfs geen enkele 
flesch bier daar. 

D e V r i e s, tot Bailey : 

Joe koo niet sebiet kapot, jou ken te koet 
floek jou. (tot Freerik :) Man, joe goo hool wain 
uit kellàar, joe mot soek ... joe hooi biefstek, of 
rostbief, bred end kies, iek onger ep. (terwijl 
Freerik af gaat :) lek plaif bie mienheir ! 

B a i l e y, zucht diep : 
Oef! 

De Vries. 
Oewat passiert, sur? Joe toetsoo: (bootstBailey's 

zuchten na) ))Oef!" Werd iet nok meer slekt? (neemt 
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zijn pols). lek joe foel te poels. Aah, Sur ! (op 
geheimzinnig en, fluisterenden toon :) Joe sóó slekt 
.... zekerliek (steekt zijn vinger op met nadruk) 
één uur, joe kapot .... pierdood. 

B a i l e y, met zwakke stem : 

Ik weet het ... ik weet het 1 (kermend:) Het 
zal niet lang meer duren met me . . . . Vaarwel 
. . . denk dikwijls aan me .... blijf niet langer 
hier! (hem met de hand wenkend:) Vaarwel....! 
(al zwakker en gerekt:) v-a-a-r-w-e-1! l 

De Vries, met veel belang
stelling: 

Wat doe joe denk, Sur, iek joe verlaat? ... . 
(schudt met levendigheid zijn hoofd.) 0 noo ... . 
noo . . . . nefler . . . . lek beleefd Franschman, iek 
nobel Boer .... lek pai Sur plaif, tot Sur dood 
.... kapot .... pierdood is .... iek hum dan 
pekraaf. lek al Englishman so sie sterf end pe
kraaf. 

Ba i l e y, ter zfjde met na
tuurtij ke stem : 

Die broerling l (luide en weder op den toon 
van een zieke:) Ik zie, dat u een braaf, christelijk 
mensch is ; doch ik hoop, dat het niet zoo schie
lijk met mij afloopt .... Rust . . . . volslagen 
rust is voor mij het beste . . . . lk verzoek 4 
dus .. 

31 3 
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De Vries. 
Perfekt, perfekt .... joe rust .... ik drink ... 

Doe joe sliep, Sur, ferrie wel. (gaat naar de • 
deur en roept, deze openend, den gang in :) 
Holla, man mit die champagne I 

Fr ede rik, brengt twee fles
schen met glas, 

plaatst ze op tafel. 

B a i l e y, springt half op, bijna 
huilend van drift : 

Maar Freerik, ezelskakebeen, wat doe je nu ? 
Uilskuiken ! (balt zijn vuisten). Schaapskop ! 
Beestachtige stommerik ! 

D e V r i e s, kalmeerend : 

Pedaard, Sur, pedaard ... Not so floek als joe 
gaan sterf... Doe joe sliep... oogen tikt... (Hij 
drinkt.) Joer kesontbait, Sur 1 (drinkt weder, 
terwijl Bailey hem woedend aankijkt). Wil joe 
mitpreuven 7 Wain sei koet feur die estomak, 
(wijst op zijn maag), feur die boddie (klopt op 
zijn buik) end feur die peen (wijst op z'n beenen). 
Ah, smekt koet. ( Bailey weert met handen en 
voeten af, wend het gelaat af, alsof het zien drin
ken hem pijn doet en kijkt toch telkens van ter 
zjjde naar de Vdes, die tot Freerik zegt:) Hool 
rostbief, bred end tsjies ... ollandsche kies, end 

· woorst I 
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B a i 1 e y, smeekend : 

Freerik, goeie, lieve, beste Freerik, blijf 
hier! ... Ik krijg een beroerte ! ... (Fr·eerik af.) 

D e V r i e s, sussend als tot een 
kind: 

Plaif tok kaalm, eel kaalm. (komt tot Bailey 
en vat zi}n hand). 0... te ankstzweet preekt oet ! 
Sur, joe gaat sebiet kapot. 

Ba il e y. 

Neen, neen, zóó erg is het nog niet; er ont
breekt mij enkel rust I Die kan ik niet eerder 
hebben, dan wanneer ... 

De Vries. 

Tat iek fort bin ... ( sch'.),dt hevig zijn hoofd.) 
No, no, no! . . . lek plaif ier, tot Sur iest pier· 
toot.... Doe joe but sliep, Sur. lek wil ètten. 
(Door de deur 1·oepend den gang in:) Holla man 
mit rost bief, bred, tsjies.. . . kies end woorst ! 

Fr ede rik, komt op met brood 
kaas, wor·st enz. 

B a i 1 e y, springt op en huilt 
van woede, ter zijde : 

0, die rekel, die vlegel! (luide:) Ezelsoor.! 
Schurk I Ellendeling ! 
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D e V r i e s, sp?·ingt op Bailey 
toe : 

0 Sur! jou ken veel skeldwoord 1 Joe bekint 
toe ailen ? . . . Kroot kefaar, verry kroot kefaar 1 ••• 
Pring joe keweten in die orde ... Hef joe oltied 
kehandelt as ee praaf man ? 

B a i 1 e y, kermend : 

Freerik, och, hemeltje lief, help mij toch I 

D e V r i e s, dreigend : 

Allons, sek subietelie, waat joe hef edaan feur 
slekte tinge. 

B a i 1 e y, kermend : 

Freerik, Freerik! Help! Help ! Breng mij weg 1 

De Vries. 

Tat kepeurt niet ! lek mag joe not laat loop. 
Sur gaat sebiet kapot 1 

Ba i Ie y. 
Neen, neen, ik sterf niet, ik ben immers vol

maakt gez.... hu, hu, hu! (Hij bergt het gelaat 
in de handen en steunt. Men klopt. Freerik af.) 
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ACHTSTE TOONEEL. 

D e v o r i g e n ; J a c o b, als commandant der 
boeren gekleed ; patroonriemen over de borst 
en om het middel, alsmede sjerp met de Trans
vaalsche kleuren, breedgeranden hoed, zwaren 
vollen baard, sleepsabel, 1·evolvers in den gm·del. 

J a c o b, schreeuwt vóór de deur: 

Holla, rooinek! Waar zit je ! 

B a i l e y, huilend : 

Freerik, breng mij toch in 's hemelsnaam weg! 
Daar komt er nog al een. Ik ben verloren ! 

D e V r i e s, toespringend : 

Ah, wat passiert joe, Sur 7 Wil joe tok goo 
kapot 7 

Ba i 1 e y, jammeTend: 

Hu, neen, neen! ... Maar die Boeren, die ezels, 
die dieven, die smeerlappen, die rebellen ! 

De Vries, komt dreigend vóór 
Bailey staan : 

Joe demned rooinek! Wat doe joe sek van 
die Boers 7 

J a c o b, binnenkomend op bar
schen toon: 

By long Tom, wat is dat hier voor een huis-
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houden 7 (tot Bailey :) Ben jij de heer des huizes? 
Waarom sta je niet op, om mij te begroeten, 
gelijk het behoort 7 Weet je niet, dat ik com
mandant Viljoen ben ? l Ik kom, om te zien of 
mijn manschappen alles hebben, wat aan de 
dappere verdedigers van land en vrijheid toe
komt. 

De Vries. 

Ah, generaal (spreek uit: dsjeneral), ut ies 
maor soo la, la l 

B a i 1 e y, met klagende stem: 

Ik verzoek zeer nederig om verschooning 1 Ik 
ben ziek. .. zeer ziek ... ik kan niet opstaan. 

J a co b, tot de Vries : 

Waar zijn de overige manschappen 7 Liggen 
hier in dit groote huis geen kameraden van je 
ingekwartierd, veldkornet 7 

Ba i l e y, als voren: 

Uit hoofde van mijne ziekte heeft men onge
twijfeld uit toegevend .... 

J a c o b, hem toesnauwend: 

Wie vraagt je wat 7 Wacht, totdat ik je aan
spreek l (tot de Vries:) Waar zijn de anderen 7 
Hoeveel man liggen er in dit groote huis 7 
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De Vries. 

Pardon, dsjeneral, die compassie wits te Sur ... 
bis kranke boddie eeft mai peweekt ... 

Bailey, hem in de rede vallend: 

De heeren waren zoo edelmoedig, inschikke
lijkheid te gebruiken, wegens mijne ziek .... 

J a c o b, tol Bailey barsch : 

Wil je je mond wel eens houden ! Spreek als 
je gevraagd wordt. 

Ba i l e y, ter zjjde: 

Hadde ik mij maar niet ziek gehouden ! 

J a co b, tot de Vries : 

Hoe kunt ge zulk een man gelooven? Begrijp 
je dan niet, dat hij veinst, om ons te bedriegen 7 
Wij kennen die streken wel, maar ik versta ook 
de kunst, om zulk volkje te genezen. 

D e V r i e s, in militaire hou
ding tot J acob : · 

Hoe veul fan die manskap motiernok liegen? 

Jacob. 

Ik wil, dat er oogenblikkelijk nog tien man 
hier worden ingekwartierd. 
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B a i 1 e y, strekt zijn handen 
naar J acob uit; kla
gend: 

Mijnheer de generaal, of wat u nog meer is .. 
erbarming, wat ik u bidden mag. U ziet immers ... 

J a c o b, hem in de reden 
vallend: 

Dat ik nog veel te inschikkelijk ben jegens 
zulk een huichelaar en bedrieger. Ik ken je wel. 
Ik heb in de stad al genoeg van je gehoord. Je 
moet ook een neef van je zoo onrechtvaardig 
behandeld en bestolen hebben. 

Ba il e y. 
Och, hemeltje lief, ik heb vele vijanden, Mijn

beer de oppergeneraaL 

J a c o b, met verachting : 
Oppergeneraal!... (tot de Vries:) Komaan veld

kornet, maak wat voort! Haal terstond hier 
vijftien man; zij moeten een flinken maaltijd 
hebben en telkens daarbij een .flesch wijn. Wij 
blijven hier acht dagen in kwartier en ik zal 
eiken dag persoonlijk mij komen overtuigen of 
mijne bevelen worden opgevolgd en er niets 
ontbreekt. 

B a i l e y. handenwringend : 
Genade, mijnheer de generaal, ontferming! Ik 
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ben niet in staat om een-en-twintig man .... : 
ik ben zelf arm.... met de grootste moeite kom 
ik van den eenen dag in den anderen ! 

Jacob. 

Comediespel! Veinzerij ! Ik weet, dat je een 
gierige schobbert, een rijke schraper bent. (neemt 
een van de flesschen.) Is dat wijn van den huisheer! 

Ba i l e y, vlug invallend: 

Ja, edele heer! Het is champagne; ik heb 
naar best vermogen reeds alles gedaan, wat ik 
maar kon. 

De Vries. 

Niks niemendal nie heit er gedaan. Te Sur 
heit ons nie kekeef keen tronk water nie ! Eb 
ut self kehoolt. 

J a c o b, woest, stamt op den 
grond: 

Duizend bommen en granaten 1 Daar hebben we 
't 1 Voorwaarts, veldkornet, twintig man hierheen 
gecommandeerd, maar van de onhandelbaarsten, 
die je maar vinden kunt en dat wel terstond. (tot 
Bailey.:) Ik zal onmiddellijk bij het stedelijk be
stuur ook mijn beklag indienen, je zult dubbel 
bijdragen voor de oorlogskosten. 
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B a i l e y, strekt zijn handen 
naar J acob uit : 

0 wat ik u bidden mag, mijnheer de generaal! 
(valt voor hem op de kn-ieën.) 

De Vries, terwijl hij zijn patronen
riem omdoet en zich ge
baart als ging hi;j het 
bevel van den generaal 
uitvoeren, fluisterend tot 
Bailey: 

Keef de dsjenneràl een present, Sur, misskien, 
hie wil joe ... 

J a c o b, hem onderbrekend: 
Voorwaarts, veldkornet, dertig man gehaald, 

maar van de grootste en zwaarste, die 't meest 
eten, hoor! 

B a i 1 e y, nog steeds geknield : 
Erbarming, generaal, erbarming! Mijnheer de 

sergeant, wacht nog een beetje. (staat op; tot 
Jacob). Edele heer (kruiperig beleefd) zou mis
schien een geschenk uit mijne a.rmzalige bezit
ting mij niet uwe genade kunnen verschaLTen 7 

J a c o b, njjdig hem toesnau
wend : 

Kerel, wat zeg je daar 7 Denk je mij door geld 
te kunnen omkoopen 7 (tot de Vries:) Doe uw 
plicht. 
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B a i l e y, sidderend : 
0, ik dacht maar zoo, weet uwes ... ik ken 

uwes smaak niet. 

D e V r i e s, ter z~'de tot Bailey: 

Kif den dsjenneral present dat piktjoer .... 
skilderie (wijst op de schilderijen aan den wand) 
hie is ee kroot kenner van sukke dings da; hie 
wordt joe dan weer koet. 

Ba i 1 e y, ter zijde tot de Vries: 

Zou u dat denken? Als ik maar wist ... (tot 
Jacob :) wat u het beste beviel! Mijnheer de ge
neraal kies maar uit, welk schilderij u hebben 
wil ... 't is mij om 'teven ... maar ... niet het 
portret van grootmoeder! (hij wijst op het schil
derij vóór het gat, waar zijn schatten verborgen 
zijn). 

Jacob. 

En waarom wil je juist dàt behourlen, daar 
steekt wat achter. 

Ba i 1 e y, verward, angstig : 

Neen, neen, neen .... er steekt niets achter. 
(begint te schreien:) 't Is een oud fami~iestuk .... 
mijn dierba .... ba .... a .... re groo ... ootmoe ... oe ... der t 
hu, hu ! Zoek alsjeblief wat anders uit. 

Jacob. 

Nu en ik zeg;, die schilderti of anders geen. 
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Veldkornet, geef acht ... dat portret of je haalt 
de dertig manschappen ! 

De Vries. 

Dsjenneràl, sel iek dat piktjoer, tie skilderie 
van te wand maar alen? (Hij schuift een tafel 
bij den achterwand, plaatst e.,. een stoel voor en 
klimt er op). 

Ba i l e y, met bibberende stem: 
Ik ben verloren... nu krijg ik zeker en wis 

een beroerte ! 
De Vries. 

If joe plies, dsjenneràl (hij geeft het portret 
aan Jacob :) But loek, loek, kiek, kiek I Ee gep, 
un troe, ein loch, een ooo ... pe . .. nink akter te 
skilderie... (springt op den grond en wijst naar 
het gat in den wand). 

Jacob. 
Een ga.t, een opening?! Dat is verdacht. Ei, 

ei . ... dáárom wou je dus van dat portret geen 
afstand doen, hè, ouwe slokkerd. Zóó komen je 
streken uit, gauwdief! Daar achter zit zeker de 
schat! 

Ba i l y. 
Er is niets. Waarachtig niet, er is niets dan 

spinnenwebben en muizennesten. Freerik, lieve 
Freerik, toe, (naar de schermen schreeuwend :) 
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loop gauw de straat op en schreeuw moord en 
brand, opdat men mij te hulp komt I 

Ja c ob, trekt de sabel en dreigt daar
mee Freerik, die op 't ge
schreeuw van zijn meester is 
binnengekomen. Tot Freerik: 

Als je nog één voet verzet, steek ik je neer. 
F r e e r i k, in angst tot J acob : 

Maar m'n... beste J ac ... I 
J a c o b, valt snel in en geeft 

Freerik met het plat 
van den sabel een slag. 

Houd je bakkes, domme eend. (tot de Vries:) 
Stel een onderzoek in, veldkorneL Daar zal wel 
iets zitten, als de vent moord en brand wil 
schreeuwen. 

De Vries. 
Se biet, se biet, dsjenneràl! ( sp?'ingt op de taf el 

en den stoel en scharrelt in de opening met z'fjn 
arm, daarna haalt hij vjjf uf meer zakken e1· uit). 

B a i l e y, snelt naar het venster: 
Help! help! (tot Freerik :) Freerik, schreeuw 

mee! (roept uit 't raam:) Brand, brand! Help, 
help! Moord, moord! Politie! De Boeren! 

J a c o b, dreigt hem met de sa
bel en pakt hem bij 
den kraag: 

Schurk, boud je mond, of ik bega een ongeluk 
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D e V r i e s, nogmaals in het 
gat tastend: 

Ik eb skat ... (haalt eer(/, kistje te voorschijn). 
Ba i l e y. 

Nou val ik toch echt om en bezwijk ... Och 
m'n goeie, beste Boeren I 

De Vries, opènt het kistje: 
Ee sak full of kostbaar dings end kroot pam

pier (geeft het kistje aan J acob ). 

0, o, o! 

Ba i l e y, houdt de handen 
voor 't gelaat: 

D e V r i e s, luide, terwijl hij 
het document ont
vouwt en leest: 

Lijst van de nalatenschap van Jacob Eerlijk, 
grondeigenaar. (geeft het aan Jacob en ontvouwt 
en leest een tweede papier). Verzoek aan zijn 
vriend Jac Bailey, om de plichten van voogd 
tegenover zijn zoon Jacob trouw te vervullen en 
als deze meerderjarig is, hem dan dit vermogen 
met rente ter hand te stellen. 

J a c o b, trekt zijn sabel en 
gaat naar Bailey . 

., toe, die rilt als een 
espenblad. 

Allo, spreek op, maar de waarheid wil ik 
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hooren, versta je, of ... (onverstaanbaar wegster
vend gemompel). 

D e V r i e s, dreigend : 
Sek noe tie waorheit, angters krieg joe ee 

peroerte! 

J a c o b, streng: 
Behoort dat geld aan jou? 

B a i 1 e y, met benepen stem en 
schuld bekennend : 

Neen, alles niet! 

J a c o b, als voren : 
Hoeveel komt er jou van toe? 

B a i l e y, als boven : 
De drie eerste zakken; in elke zijn 25000 gulden. 

J a c o b, als voren : 
Aan wien behoort het andere en de kostbaar

heden. 

B a i l e y, als boven : 
Dat behoort aan mijn neef Jacob Eerlijk, voor 

wien ik het moest uitzetten. Ik wil er niets van 
behouden. 

De Vries, legt zijn vermomming 
af en zegt spottend 
tot Bailey : · >.. 

Wie is er nu gefopt, jij of wij ? 
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B a i 1 e y, opspringend, muts en 
doeken wegwerpend: 

Och, ben jij het maar! Dan zal die andere 
(treedt lachend op Jacob toe) mij ook niet veel 
kwaad kunnen. 0, wat een verlichting I Nu, ik 
ben weer zoo gezond als een visch hoor. (Gaat 
(vóàr hen staan met de handen op zijn kromme 
knieën en lacht hen met vooruitgestoken hoofd u'it). 

Jacob. 
Bedaard alsjeblieft. Wie het laatst lacht, lacht 

het best. (werpt hoed en baard enz. weg en 
zegt:) Ken je me niet meer, waarde oom? (Hij 
buigt voor hem, draait zich vervolgens op dm 
schoenhak om naar zijne vrienden). 

Ba i l e y, slaat zijne armen uiteen: 
Wat 7 Ben jij dat, Jacob? ... Dat is ... (slaat 

zich voor het voorhoofd:) 0, ik zelfben een suf
fert, een schaapskop, een ezel, een kameel! Maar, 
Goddank, er zijn toch geen Boeren ! 

J a c o b, tot Bailey : 
Oom, denk er aan: Loontje komt om zijn boontje 

en eerlijk duurt het langst. (men hoort herhaalde 
trompetsignalen). 

D e V r ie s, zjjn hoed zwaaiend en 
naar bu~ten wijzend: 

Baas Bailey, heb je het gehoord 7 Je bent nog 
rijk 7 Geluk er mee, 't komt van pas, want >>daar 
zijn de Boeren !" 
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