




TU CUE~ 

Engeland en de Boeren Re~uD\ieken. 

tusschen 7 personen 

TEN DIEN TE DER 

IIIU~TELIJKE JO\GEU\GS\'EREE\IGl\~. 

DOOR 

KOJ,l , ' )l. - T. LAGTER 



PERSONEN. 

IU~lNAIW JANSEN ) 
) Transvaalse/te Boeren~ 

DIRK KLOPPER ' 

)JARLINY ) 
Engel.~clten. 

E""TGELSCH AGENT) 

JAN BOTHA 

EERT FIS 

POTGIETER 

~ l'rij.~taatache Boereu. 

) Jl eldcornet. 

.. 



JJirk Kloppers met Charles Jlladitl!J. redegen

woordiger der Pirma C. Harlt:!f c • Ca. 

komen 1·an Johruwesóurg, waar laatstgenoemde 

woont, naar 1Jiater(outei7t Reinard Janse,t 

een óezoe!..· brengen, die, op het oogenUik 

dat ze binnentreden aan tafel zit met eM 

J7!JP in den mo,ul. 

R e i n a r d J a n e n. 

Goeien dag ! goeien dag! (hij reikt JJirk Kloppers de 
ltaud en schudt die hartelijk). Wie zou dat gedacht 
hebbben, een bezoek van jou te ontvangen ? 

D i r k K I o p p e r s. 

,Ja, zie je, ik was in Johanne burg hier bij Marliny 
gologeerd en ik dacht, eer ik weer nMr V reedenoord 
ga zal ik nog even \V aterfontein bezoeken, want wie 
weet ..... 

( preekt ?tiet uit daar Jansen lwn in de rede valt.) 

.T a n se n. 

Maar z g neef, wie i die vreen"!_delincr die ge daar 
b[j u hebt, me dunkt ..... 

( llij wrij!'t ziek orer ~et t·oorltoojil). 

Klopper. 

K n je die niet l ,J mo t hem kennen, j h bt hem 
een outmo t hü i g trouwd m •t m[jn kJ indo •hter 
Lcna. 



Jan sen. 

(lVa eerst ~Marliny, die nu naar raren t1·eedt, 
de hand gedrnkt te hebben). 

0, ja, nu ken ik hem wel, 't is dezelfde (en zijn 
1·oorlworrl ~etrekt) die mij op dat familiefeest b!j je r.oo 
boos maakte toen hij brutaal genoeg was, z!jn glas te 
ledigen op het heil van Rhodes. dien Engelsehen bloed
hond, en ons vrije Boeren daar ook toe wilde bewegen. 

Mar 1 in y. 

Kom, kom neef! dat is al lang geleden ; dat moet ge 
nu maar vergeten, want in dien tjjd is er al heel wat 
gebeurd dat uw achterdocht tegen de Engelsehen ge
rechtvaardigd heeft, maar toch zeg ik, afgeûen van 
Rhodes gebreken. dat hij een groot . 

• J a n s e n. 

(Taft in met ltef':,ir;lieirl). 

Schurk is bedoel je, heê? 1Iaar voor dien keer 
dat ge hier zijt, zullen we om samenz!jn niet vergallen 
door ovet• zulke dingen te twisten ; 't bloed kruipt toch 
waar 't niet gaan kan, en gjj :>.!jt een Engelschman en 
ik een Boer weet je. (flit laat11le zeg! hij met uarlrul.:). 
(fot Dirk J..loppera): Hoc gaat het in ,T ohannesburg? 

KI oppers. 

Ja, :>.ie je; ik ben er eigenlijk nog te kort om er 
veel bijwnders van te weten, maar toch merk ik wel 
dat het er lang niet pluis is ondet· de uitlanders. Hier 
Marliny, kan je er meet· van vertellen? 

Marl iny 

Dat is het r.eker niet, met onrn t. en klimmend n 
ang t zie ik de toekomst in en ik rrcloof dat wc aan 
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den vooravond staan van groote gebeurtenis en. tenzij 
de Transvaalsche regeering toegeeft. 

Jan sen. (rlriftig) 

.. Toegeven? nog meer toegeven aan dat ge puis van 
geldwolven, 'ti, net de chuld van de regeering dat ze 
zoo brutaal worden, die heeft al te veel toegegeven. 
wat zeg jij et· van neef. 

KI" p per e. 

Wat ik er van zeg, dat al die goudmijnen een onge
luk voor ons land zijn en dat Johanno burg dat broei
nest van allet·lei onlusten en knocicrijen ter dege 
onder den duim gehouden moet worden want, indien 
de Almachtige God het niet verhoed, dan staat er 
weer een oorlog voor de deur. 

Jan s <' n. 

Nu als het dan niet ander kan dan liever oorlo~. 
dan die muiters en raddraaiers in iet hun zin te 
geven. dan liever vechten 1 ot ik er bij neer val voor 
vt·ijheid en recht; want dat zie ik aankomen, hoe meer 
de regeering toegeeft, des te meer zull(>n ze gaan 
eischen, en wat ten slotte op omverwerping van het 
tegenwoordig bestuur zou uitloopen ; en dan zeg ik 
het nogmaals (met IJerltetfing 1:au stem) dan liever vechten 
tot den laatsten ademtocht. · 

Mar I in y. 

Ho, ho ! neef, maak je noo- maar zoo drifti,... niet, 
zoove1· u h t nog weet 't kan mi. chien nog in der 
minne ge chikt worden. Wel is er een he 1 tr cp door 
mijn r kening fl' hnald, nu die ·am<.'nkomst van Krufl' r 
n ~liln r t Dloemlont in niet~ heelt uit11Plmald. mnat· 

toch v rnam ik dat de laatste voor -tellen der Trans-



vaalsche regeering met ingenomenheid aan het minis
terie waren ontvangen, en naar alle waarschijnlijkheid 
zullen er geen tegen voorstellen gedaan w01·den, zoodat 
het er nu nog zoo lwchelijk niet bU staat; het eenige 
wat me niet aan sta~t en verontrust is, dat de Johannes
burgers er niet meê tevreê z!jn. 

,Jan s c n. 

Je had het daar over die samenkomst te Bloemfon
tein, hoe zit dat toch ; wat was daarvan het doel, wal 
heb ik er ook van gehoord, maar het fijne er van 
nooit. 

Mar 1 in y. 

Een maand of wat geleden is er een adres gericht 
aan de koningin van Engeland, voorzien van ruim 
21000 handteekeningen, alle uitlanders, niet tevreden 
met de Transvaalsche regeering. 

KI op pc r s. 

Zeg er ook met een bij dnt er b[j die 21 00'1 hand
teekeningen, waren van vrouwen, kinderen, kaffers, en 
van per onen die nooit bestaan hebben. 

i\1 a r I i 11 y. 

Ja dat wet·pt een donkere chaduw op dat verzoek
schrift, en ik ben wat blij dat ik et· niet op teckcnde . 

• Jan sen 

:Jiaar vertel verder. 

Mar I in y. 

De koningin trok zich dat verzoekschrift aan, en gaf 
MiJner, Gouverneur van dt:: Kaap Ja t, om me>t Kruger 
OYer de gr·ieren det· uitJander te sprckPn, en zoo mo
gelijk tot een gewen chtc oplo . ing te komen . 



Jan s c n (gemclUk.) 

Nou en Iaat me nou eens hooren wat voor grieven 
die landloopers, die arm en berooid hier aankomen, 
wel hebben. 

Mar 1 i u y. 

De voornaamste is, dat zij geen kiesrecht hebben. Zij 
willen het niet, zooals zij het nu kunnen krijgen, maar 
als zij hun zin kregen, direkt, zoodra zij in Transvaal 
zijn. 

K 1 oppers. 

En dartrvoor maken z[j nu zoo'n alarm, 't is of hun 
het gt·ootste onrecht wordt aangedaan; maar dat weet 
ik wel, als wij iloeren in Engeland zulke bokke prou
gen maakten, als uwe Iandgenooten in J ohannesburg, 
we al lang achter slot en grendel zaten. 

Mar I in y (met vuur.) 

Denk je dan dat ik al dat chimpen en schelden op de 
Boerenregeering goedkeur? Integendeel, met alle kracht 
en macht heb ik me verzet tegen alle revoiutionait·e 
besluiten, en hun tot voorzichtigheid aangemaand ; en 
meen je dat ik voor niemendal uit hun club geworpen 
ben en voor een verrader en een verklikker uitgemaakt 
word, maar ik . . . . (daar wordt geldopt geloof' ik.) 

J a n s c n. 

Binnen! 

( Ee/L heer met een C!Jlinrlerhoe.l op, ee11 s{o.~ Îlt 

de hand... e1t lorgilet op de ;teus, em echte 
Oelltlemett komt Umwz.) 



E n g eI s c h a g e nt. 

Goeden dag hem·en ! (ligt heel bdee/{l en galant zijn 
hoed). In wie van de hoeren heb ik do eer Reinard 
Jansen te zien? 

Jansen, (kort) 

Die ben ik. 

E n g e I s c h u g e u t. 

lleeft intu.yschen een stoel gekregen, zet zljuen 
hoed af, kijkt het verb·ek eens rond en zegt, 
terwijt ltij Jansen Ollverscltrokkell aanziet: 

Zoo ! ik ben agent voor een landbouwmaatschappij 
ziet u, en kwam eens hooren of ik voor geld en goede 
woorden Elandavallei van u zou kunnen koopen. 

J a n s e n. 

X een ! (norschweg.) 

E u g "' I s c h a g e n t. 

Ja, maar, laat mij eerst maar eens uitspreken dan 
zult gij wel grager worden. 

Jan sen. 

Neen ! nooit! (met wrevel op zijn gelaat). 

Engelschagent 

(Zourler daar acht op te slaan). 

Kijk ziet u, ik reis voor ecne maatschappij die land 
aankoopt, en daar arme boeren op plaat t, die dan, 
indien zij willen, een goed stuk brood kunnen verdienen. 



J a n sen, (spottend). 

(1ot 1Ïirk Klo)J]JCIW). Engeland altijd cbrist lijk he~! 

Eu ge Is c h a g c n t, ( vool'tgaande). 

Op zoo'n manier ziet u, wil die maat chappij het 
oeiaal vraagstuk oplo en. 

J a n se n, trnet drift). 

Zijt ge haa t uitgepL·aat ·? 

E n g e I s c h a g e n t. 

Du , gü züt verlan5end om te weten hn veel dat 
land me waard i , nu dat zal u meeYallcn hoor, 3GOIJ 

gld. (:300 pond terling.) 

Ja u s c n. 

Ik heb u immers gezegd dat ik geen land verkoop 
versta je geen Afrikaan eh. (Bar.) 

E u g cl s c h a g e n t. 

'k Geef u gelijk dat ge u taai boud, zoo veel te meer 
moet ik bieden. ~Tu ik doe er 2+0 gld {20 pond terlin"'J 
bü, 't is veel voor Eland vallei, (trekt eelt rerachtelijk 
gezicht,) want go d b houwd i het maar n woe tijn, 
een tweede 'ahara. 

Ja 11 u n. 

liet volgeilti-J laug::aam uil pre!.-eude, 1raarbij hij 
de,t Euyd dunall O/lllet::. eke/l(l aaukijkt 

En waarom geeft "'ij vo r di 'n woe tij a, zoual 
ze belieft te noemen, zouveel geld? 

u.s. 
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E n g e 1 s c h a g e u t. 

(!Jen blik ontwijkend.) 

Wel kijk, ?.iet u, ze ligt net in de buurt waar de 
maatschappü meer land heeft liggen, en daarom heeft 
zij er zoo'n zwak op, weet u. 

J a n s c n. 

Juist, en daarom verkoop ik bet nooit ; gü kunt 
vertrekken, et· komt niets van. 

E t1 g e I s c h a g e n t. 

Zeg dat niet, münheer Jansen. Ik ben sigarenhande
laar geweest, en werd bij een heer, die ik te lang op
hield, van de trap gegooid, en dienzelfden dag verkocht 
ik toch nog eene flinke partü aan hem ; ik ben agent 
in wijnen geweest, en om dezelfde reden werd ik de 
deur uitgesmeten, en een achterdeut· ingaande deed ik 
toch nog zaken, ik zeg altijd maar de aanhouder wint, 
en daarom (11ertro1twelijk) wij zullen ook nog wel zaken 
doen. 

Jan sen. 

Met ingehouden drift op:taande, maar toch 
kalm blij1iende. 

Ga je haast? 

Engelsch agent 

{ rerbluft op8taanrle, waagt ltet nog eenmaal). 

llijnheer Jansen, vraag; vraag HOO gld (350 pond
E.terling 't is chandelijk duur maar vooruit, ik wil het 
hebben, sla toe wat ik u raad, zoo'n bod krtjgt ge 
nooit weer. 

•. 
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J a 11 s e n. 

(Voet de deur open, pakt tlea ar;eut bu de!l 
ar~~~ en zegt) : 

Gij wilt niet! vooruit dan ~ 

Engclsch agent. 

( BrolllltLC!trl, hul( vustaa1LiJaa1): 

Lompen boerl'l'r, (en gooit de tle11r hard toe). 

Jan en. 

Ben ne1'sche PViJ stoppend en intusschen ook nirk 
Aloppers de tataks::a!.: or:ergaetlde etL Jlar
lin!J ee11 sigaar. 

~ie zoo! die ongelikte Engel'chman zal vooreerst 
mijn erf niet weer betrede u. ( t:hamper tot J1larlin!J): 
Dat is ook weer zoo'n fijn werktuig in de hand van 
uw grooten Rh odes. 

l\1 ar I i n y. 

lloor eens aan, ik heb alles met bedaardheid gezien 
en gehoord, maar eerlük gezegd. vind ik het ver mn 
bele fd die persoon, die toch,~ met goede bedoelingen 
hier kwam, zoo te behandelen. ~ 

1( I oppers. 

Zoo te behandelen? Ik moet h t geduld en ue kalmte 
van n 'Cf bewondNen, W<tnt had ik in zijn plaat ge
staan, ik geloof zekt>r dat die• ~morker er niet zoo go d 
wa afg komen, want h t w zoo duidelük merkbaar 
wat hü met die aankoop van dat land voor had. 



Marliny. 

bat is mjj nog zoo duidelijk niet en jelui Boeren, 
moeten, waar niets in zit, niets zoeken. 

Ja n s e n. 

0! gij Engelschman, (moeite doende om zijn drilt te 
temperen) gij kent het woelen en het werken van uw 
I andgcnooten nog niet, of, gij gelooft niet, dat Rh odes 
en zijn kliek slang~n zijn, die onder het gras schuifelen 
en sissen, en ter gelegener t!jd hunnen slag slaan. 

KI opper s. 

Ja, die aartsvijand van ons Boeren heeft ook hier 
weer de hand in, dat begreep ik al, zoodra die agent 
zijnen mond open deed. Met grove leugens overdekt 
door een Chr. verni , wist bij het doel te bemantelen, 
want had hij de waarheid gespt·okcn, dan zou hij ons 
verteld hebben dat Rhodes uw land, (verbeeld u neef, 
het land van een Transvaalsehen Boer,) wil gebruiken, 
om daar magazijnen op te zetten voor ammunitie en 
schuren voor zijne artillerie, opdat hü dan gemakkelijk, 
in gemrrnschap mrt hrt fort }fnfrking, als h t in 
Johannesburg tot een oproer kwam de rebellen zou te 
hulp kunnen komen. 

Mar I in y. 

't Is misschien wel wat te wantrouwend, gij Boeren 
hebt al een slecht oog op de Engelscben. en van ach
teren bezien kan ik het niet begrijpen, hoe ik, een 
Engelschman een vrouw uit uw volk gekregen heb. 

,J a 11 s e n. 

Daar hebben ze het na gemaakt, en daar maken ze 
het nog na. Zal ik u verhalen waarom wU hier in 
Transvaal zijn, en niet aan de Kaap of in ,.atal, moet 
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ik u de t·eden opgeven, waarom wij tot lijf: preuk hebben 
J>Yet'trouw op God en houd uw kruit droog", maar 
waartoe, ik weet dat ik tot iemand spreek, verwant 
aan den Boer, die dus hun met uloed ge chrevcn ge
schiedenis wel keut. 

Marliny. 

Er is helaas veel, zeer veel waarin Engeland niet 
wel doet, maat· ook de Boeren . . . . . daar wordt 
weer geklopt geloof ik. (Allen luisteren tot ziclt het klop
pen nog eens herhaald). 

Jan sen. 

Binnen. 

Jan Botha etL .Eert &is, Frijstaatsche Boere11 komm 
óiwze1t en rcikM de aauweziqe1t de hand, eu, 
nadat zij plaats geuomen hebben zegt : 

Jan sen. 

Gij moet noodig kloppen, alsof gij vreemden waard. 

Bot ha. 

Wij boordeu zoo'n druk O'epraat, en daarom tapten 
wij niet dadelijk door, al zijn wij Boeren, weten wij toch 
ook nog wel wu.t past of ni t (lachcJtd), als het er op 
aan komt, rJ denken de Engel ~hen het alleen te wete·n. 

Jan. en. 

Pa t op denkt er om hier zit er een (op Jlarliuy 
wijzend) en om onaangenaamheden voor te komen zal 
ik je manr eens zeggen wie of hier zitten, (tot de l'rij-
8taatlicheu,) dit is Dirk Kloppers van Yr denoord, en 
Ma.l'liny van .JohannP ·bur", (tot IJirk liloppers ~n .llar
liu!JJ en dat nu twe familieleden nu1 mijn vrouws kant. 



ltloppers. 

Zeket· een heele reis achter den rug, vrienden ? 

u is. 

Dat moet ge gelooven oom, wij komen bijna van 
Bloemfontein, dus gij kunt wel begrijpen, dat we menig 
UUL'tje te paard hebben doorgebracht. 

Jan sen. 

Geen nieuws onder weg, hoe staat het gewas bij u ? 

Bot ha 

0 ! da's een wonder, 't heugt me niet dat ik het ooit 
zoo goed gezien heb, het belvofd een goed jaar te 
worden, maarrrr ... 

J a n s e n. 

·wat maar, toch geen sprinkhanen ? 

Bot ba 

Neen dat niet, of gij moest er de Engelsehen onder 
verstaan, die, zooals men in hun blufl'ende en dreigende 
berichten der couranten leest, van plan 1.ijn om als een 
zwerm sprinkhanen ons land binnen te komen, indien 
uwe regeering niet bukt en buigt onder hun juk. 

KI oppers. 

lloe heb ik het nu ! Marliny vertelde daar zooeven 
dat het er goed bij tond en de oorlogswolken over
dreven. 
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u is. 

't Mocht wat, Engeland, dat bedriegelijke li tige En
geland, is oorlogzuchtig t' dan ooit te voren. Wie ".edacht 
hèeft dat het geschil van kiesrecht maar een onder
geschikt punt is, waar Engelan 1 nooit r den in kan 
zoeken om Trans,·aal den ool'lo". aan te doen, zal. al 
hti de geschiedenis der laat te dagen kent, wel ont
nuchterd worden . 

• J a 1: s e n, (gejaagd ) 

Wat is er dan gebeurd? 

u is. 

Wat et· gebem·d is? Wel, terwUI Engelanu met Tran -
vaal ondet·hnndeld, stuurt het zijn tro 'pen naar Zuid
Afrika en bezet de grenzen van ~~atal. 

KI oppers. 

Wat een schurkenstreek! Ja, zoo iet moet men van 
Engeland verwachten. 

J a 11 s e u, 

met dri('t op.ttaande rragend aa/I ui . 

En onze regeeriug dan? maar, 'ti waar ook. (bitler) 
die is met lam- en met lafheid ge lagen. Paul Kruger 
is een kind, dat zich van En".eland laat bedotten. 

0 ! waar z!jn d dagen onzer vaderen. waar onze 
voormannen? Is et· d·m ".een GJtl in den hemel. Die 
onze verdrukking zi t? Waar ( het vertrouwen op 
Hem, maar de regeering ........ . 

Bot ha. 

evetteell~ opvtaande leJt zijlt luwrl op zij1t 
schouder en zégt : 

n daanl! u <la.at·ll oom spt•' •kt g<' ·n he ·chuluigin·, 
uit t<'gen uw rcgccrin .. , venvUt oom Pttul niet:;, hU 
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deed wat ieder oprecht vaderlander, wat een vader 
voor zijn kinderen zou doen. 

u is. 

Hg tracht den engel der vcrwoeRting den oorlog te 
vermijden, en daarom zal hij toegeven, zoolang de 
onafhankel!jkheid der republiek geen gevanr loopt. Van 
zeven jaar heeft h!j nu het kiesrecht op vijf jaar ge· 
bracht. .Maar 'teen helpt net zoo veel als het ander. 
Engeland u;il oorlog. \Vel werden de laatste voorstellen, 
zoo het heette, te Londen met ingenomenheid ontvangen, 
maar Chamberlain stelde andere eischen die binnen 
48 uur aangenomen moesten worden, of anders .... 
natuurlijk oorlog. 

Kloppers 

Ik heb het alt!jd gezegd, Engeland zoekt wat. 't Is 
niet het kiesrecht, hooge belasting, of dgnamiet-kwestie, 
maar de mijnen van Witwaterrand , en rusten zal het 
niet, voor het die in z!jnen macht heeft . .Manr, die zal 
bet niet kr[jgen, zoolang de echte Afrikaander Boet· 
leeft, en op God zijn vertrouwen stelt. )\"een! nimmer! 

.T a n s e n. 

Dat is taal, die doet het harte goed Zoo meen ik het 
ook : God zal zijn volk, hunne zonden en gebreken niet 
aanziende, der verdrukking en verguizing niet overgeren. 

Bot hu. 

Dat zal Hij zeker niet. en ook op Zijne hulp ver
trouwend is gisteren in den V rijstaatsehen Volksraad, 
met algeroeene stemmen be loten de broeder in Tran -
vaal, in nood en dood, met lijf er. goed bij te staan, 
en jui t daaraan hebt gij on bezoek toe te schrijven. 
Want wg zijn ook opgecommandeerd om do ~rrenzcn 

van den Yt•üstnat bü Kiml~trlry te vl'rdc!ligcn r.n 
kw:tmcn uaarom nog oven een bezot>k brengen. 
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Mar I in y., (verbaasd). 

Zoo ! is het al zoo na, dat had ik niet verwacht. Tot 
op deze oogenblikken had ik gehoopt, dat de billijk 
voor tellAn van Tran vaal wel aanO'enomen zouden 
worden, maar nu wordt het ook mij duidel[jker dat 
m!jn Vaderland niet ander wil. Diep te beklagen zijn 
zjj. die zulk een onrechttaardiO'en oodog uitgelokt 
hebben, maat· nog meer de vele slachtoffers die weer 
zullen vallen in dezen ongelijken strijd. 

Ja n se 11. 

IIa! het doet mij genoeO'en dat er toch eenmaal 
de hand a:tn den ploeg "'('sla"'en wordt. 't Kan niet 
anders, toegeven aan Engeland eh dwangpolitiek, be
teekent voor ons Boeren vet·lie onzer duurgekochte 
onafhankelijkheid. ~Ioet Engeland zegevieren, dan over 
onze l!jken en niet eer zal het zich aan het goed ver
zadigen, dan dat de laaUe Boer zijnen laat ten kogel 
ver choten heeft en tervenu terugzinkt op de hat·de 
klipsteen. 

Gestommel en geacknif. Jlet zwamt atap lwmt 
eeu groote Boer zonrler kloppen binnen. 

Potgiet er. 

Goeien dag jelui. 

:A 11 en, ('·erbuasd.) 

Goeic>n dag. 

!lij' kaalt em qroot courert uit een 1·an zij1t 
za!.:ken ut :eyf : 

Heinnr'l .Jn.n n, vnn Comm< .lant cn('ranl ('l'lmjt'·. 
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Jan s c n. 

rle brie/ aam1emenrl en óekij"kend. 

Wat beteekent dat? 

Po tg iet e r. 

Dat zult gij er wel in vinden, maar ik kan het u 
ook wel vertellen. 

De inhoud zegt u. dat g!i en uw zoon Frits op com
mando moeten om het vaderland tegen den ,·jjand te 
verdedigen, uw standplaats is )lnfeking. 

,T a n s e u. 

Is de regeering einrlelijk onwaakt uit haar zorge
loosheid? . 

P o tg i e t e r. 

Gij beziet de dingen verkeerd neef, ik heb er al 
velen ontmoet, die ook scholden en raasden op de re
gearing. )laar geloof mjj H!j, dat het voor de regee
ring moeilijke dagen zjjn, want niet alleen onze repu
bliek staat op het spel, maat· ook onze bondgenoot, 
de V rijstraat, wordt meegesleept in 't oorlogsgewoel, 
en daarom heeft ook Oom Paul gedaan wat hij kon, 
om het onheil te keeren. 

Bot ha. 

Maar nu is het uit, het geduld der Boeren heeft ook 
zijne grens. De bloedzuiger -politiek van Engeland 
moede, zullen wij vechten, en wat de pen niet vermocht 
tot stand te brengen. zal met het geweer uitgemaakt 
worden. 

Kloppers 

En ik ben vol v rtrouwcn dat onze rerhtmanligc 
zaak zal zegevieren. Aan onze zjj is het recht ; ik hen 
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oud, maar nogmaals wil ik op mijn plaat achtet· de 
rotsklippen niet ontbreken, en ik hoop het mede te 
beleven dat wij eeu vrO volk zijn, vrij van Eno-eland 
juk dat ons al jaren heeft achtervolgd. 't Is vijftig jaat· 
geleden dat ik Natal hielp vet·dedigen tegen de roovers, 
twintig jaar dat ik de ~fajuba meê schoon veegde, 
bijna ·l jaal' dat we Jame on' trooptocht tuitten, 
en nu aan den avond van mijn leven weet· Eno-e!ancl. 
dat on de vrijheid tracht te uenemen. ~een Albion 
(met rerlu:tfing Vllll stem) het zal u niet gelukken~ E n
maal zal ook uwe heer chappti, die hemeltergend wordt, 
vet·broken worden, en wie weet of nu niet reed de 
woorden van dien ijzeren kan eliet·, dien man uit het 
verr ~oorden, in verntlling treden: l>Aft·ika w0rdt 
het graf det· Eogelschen." 

l'otgieti.!L' 

Dirk f. /oppers de !tand hartelijk dr~tkkeud. 

Ik hoop en wen eh dat de :~.!machtige God uw 
woord Yervulle, tot heil voor onze benarde republiek, 

en tot eer van Zijnen grooten ~'Jam. ( rot nlle11) : Ik zal 
zien dat ik verder kom, nu gendag jelui. 

K I op pc r s. 

X u ga ik ook spoedig heen, want, al zal men mU 
niet meer oproepen toch moet ik, eer ik op mar-cll 
ga, orde op mijn zaken tell n, en )lar!iny wat zijt "Ü 
van plan? 

~I a r I i n y. 

Als het moet, zal ik tegen mijne ontaard landcrc
nootcn ten ·tt·ijde tr kk<>n, maar toch de d ik, zooal 
gij wel begt·üp n kunt. 't li ver ni t, liet t bl f ik te 
.Johanne burg Daar zijn ook mannen noodig om ru~t 

en nede te bewarl.!n. 
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Jansen ltedt intussclien den brief' gelezen. ler;l 
rlieu op taf'el eu zegt : 

Op dan mannen. naar de bedreigde grenzen ! En 
doe het Engeland gevoelen, dat onze Y>G1·oote Generaal" 
van den >>V r[jheids:)Orlog" nog ouzen aanvoerder is : 
dat Afrika's zonen nog niet verbasterd z!jn ; maar dat 
Transvaal en Vr[jstaat schouder aan schouder zullen 
str[jden, onder onze geliefde, aloude vlag en onder de 
leuze : )fet God voor vr[jheid en recht ~ 

.\ 1 lt- n h c r h a I P n. 

Met God voot· vr[jheid en recht! Leve '1'1-ansYaal! 
Leve de Y r[jttaat ! 

\' E 11 T R E K. 
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