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Chamberlain in Transvaal.
pgn O-'E~:
Tranvaalsche Boer, geldceel: in bocrencostnum, pijpje in den mond.
Engelschman, geldeed: lange jas, hooge hoed, als reizend voornaam heer, een dik boek (Baedeker reisboek) in de band.
Eeuige boeren zingen het strijdlied achter de· schermen.
Tranvaalsclte Boe?' knmt op met een pijpje in den. mond en de lwnden
in de zakken. !Jij kijlct eens rond en knikt tet•reden.

Goed. Heel goed. Ons heeft vandaag hard moeten werken,· nu
zal ons eens een poosje rusten en ec'n pijpje rookcn. Wat zou toch
die vreemde snoesbaan hier uitvoeren ? Hij loopt den heelen dag
rond van de eene plaats nn.ar de andere, en dan praat hij in ziehzelven zoo druk, alsof er een dozijn meoschen om hem heen staan . Het
lijkt me een soort van Engelschc baron of lord of zoo iets te wezen.
Enfin, laat bet zijn, wat het wil, als hij zljn handen maar behoorlijk
thuis houdt en zich niet met ons of onze zaken bemoeit. Ja, ziet
ge, daar hebben die Enge1sche mesjeu's nog al eens een bandje
van, zich bemoeien met zaken die hun in de verste verte niet aangaan.
En bovendien, ze zijn meest aUP. maal een beetje heel erg aan den
hebberigen kant. Als er hier of daar iets te grüpen of te vangen
is, zijn die luidjes gewoonlijk voornau.
(Kijkt in de pijp.) Ziet ge, dat komt nu van al dat gepraat, nu
is mijn pijpje uitgegaan. Ik zal maar eens opnieuw stoppen, en in
dien tusschentijd ons geliefkoosd Volkslied eens zingen:
(Stopt de pijp en zingt :)
Kont gij bot land vol heldonmoed
Door Boeren slechts bewoond,
Hot geeft ons allen overvloed,
Onz' arbeid is be1oond.
Wti hebben niemand nu te vreezon,
Geen vijand sterk en groot,
Wij willen niemands lmecht meer we7.Cn,
Maar vrij tot in den c1ooc1!
We b1ijven vrij! \Ye blijven vrij!
We blijven vrij tot in den dood!

Pa1·lando.
Ziezoo, nu zal ons even een vlammetje gaan halen en dan eens
lustig aan het dampen gaan. (At sprekende cq:)

Engel s c h man.
(lwmt deftig en in 't boek ziende op.)
0, yes, hier is 't all right. Hier isse die Transvaal met die domme

• .t.

()

•)

Boeren, der in, die . ... die dom m o Boerenkinkel€. -· Yes, yes ....
0, hè ! (Gaat op den eeni_r;en stol':l ::illen, 1caa1· de Bue1· stmks op
::at.) Waar is nu al die kerels? (Roepend) Ho! Heila! Ho!
Boer. (kalm en rookend opkomend) Wat blieft? (ter =lïde.)
Daar heb je nu diezelfde vent vn.n vandaag en gistoren on ·
eergisteren weer.
Engelschman.
Joe bint een boer, uit deze land?
Boor.
Jawel, wat zou dat dan ?
Enge 1 se h man.
Joe biut een uilskop, yes~
Boor.
Wat zeg je?
Engolschman.
Ikke wil met joe sp reek.
Boor.
Zoo, maar dan zou ons jo aanraden, eon ldeiu hecljo 1JL>1 cdtl te
zijn, waarde heer!
Engo1schman. (luid.)
0 yes, ikke bin altijd beleef! G ranclioo::;!

B o c r.
Dat dunkt me. Om te heginnen bon je al op mijn :;tod gaa11 zitten.
Eng cl s c h m a n.
Die stoel is toch om op te zilten ?
Boer.

J ui. t.

.:\laar ik ....
J~ ll

g 0 1 S C Jt

n.
All right! Ikke zit en ikke zal blürcn zitten . Joe kan wel staan,
o yes!
Boer.
Zoo, hm ! Is dat Engelsoho beleefJbeid '?

Xatunrlick. ...

lil LL

Engclschma11.
Zet joe ooron los, ikke zal joe wat \'ertel, 1\J

lumm el.
Hoor. (let· ::~jde.)
Wat een brutale vent. (l-~tid.)
\VaehL even, eerst een stoel haleu!

(elu!f a/)
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Die malle Boer!

Engelschman. (1·ondziende.)
Ikke zal even zing die Engelsche Volkslied.

(Zingend.)
WIJZE:

Bngelsch Volkslied.

Er is maar óéno land,
Die land heet Engeland
Gezegend strand!
Er is maar óéno volk,
Die volk is 't Engel. clt volk
Kanon on ~waard en dolk
lloud~ zij in stand!

Pcwlando.

Een mooie lied toch! Ecne fijne lied, grandioos! 0, yes, die
Engelsehen allemaal grandioos. In Engeland nergens domme bo~ren.
Boer. (met een stoel opkomend.)
Ziezoo, nu kan je wel beginnen met je vertelling. (Gaat zitten
en steekt de pijp r.wn.)
EngeIs c h man.
(le,qt lwt boek op den sclwot en de handen op cle knieën.)
All rigbt. Joe bi ut hier m die Transvaal gaan wonen ? Waarom
joe hier wonen? Non ?
B o er. ('ve1•baasd.)
Waarom we hier wonen? Wel, dat is me nu ook eene vraag.
Waarom woont u m Engeland?
En gels c h man.
Waarom?

(luid.)

Omdat Engeland ons toehoort, ons eigendom 1s.
Boer.

Precies. En omdat Transvaal ons toehoort en ons eigendom is,
daarom zijn ....
E n g e l s c h m a n. (verbaasd.)
~at

joe zegt?

Wie dat toeboort?
Boer.

Wel, ons natuurlijk.

Transvaal hoort aan de Boeren !
Enge 1 s c h man.

0, o!

Die domme Boer!

(lwofdscltudclend.)

Ha, ba, ha!

(verbaasd.)
Waarom?

Boer.
Wat blirft u?

Domme Boer?

E n gels c h man.
Wel, die Transvaal hoort niet aan die Boeren, no, no!
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Boer.
Zoo niet?

Aan w1e dan ?

Enge l s c h ma n.
Och, joe weet wel, natuurliek. En is hier ook 111 dio grond
veele goud?
Boer.
Jawel, we vinden hier tamelijk veel.

E n g e 1 s c h m a n. (luid.)
Joe moet zeggen heel veel, grandioos vecle goud.
Boer.
Reel veel, grandioos vee1e goud.

(!adm.)

Enge 1 s c h man.
En . . . en . . . e . . . . en joe vinden hier ook nog ... nog ...
diamant?
Boer.
Dat is zoo.

Een enkele maal ....

Enge 1 s c h man.
(opspring 'mi en met de armen zwaaieurl.) Lttid.
Wat? Enkele maal? Joe moet zeggen Altijd diamant, hccle boel
diamant, grandioos, o yes!
Boer.

(op8]J1'i11!)tltd en de armen ::waaiend. )
Altijd diamant, hecle boel dimnaut, grandioos, o yes!

E n g el s c h m a n.
Goed, heel goed. En omdat hier is veele goud en heele boel
diamant, daarom üke jou zeggen .... bm .... hm ....
Boer.
Hm, hm! Wat beteekent dat eigenlijk'?

E n g el s c b m a n.
Dat beteekent .... hm .... hm.
Boer.
't Is me nog niet recht duidelijk.
Engels c h man.
Dat beteekent . . . . Die Transvaal hoort aan Engeland .... h m !
Boer.
Wat .... zeg .. , . je . . . . daar?

(lang:aam opstaa11de.)

Engelschman.
Yes, die Transvaal hoort aan Engeland, en niet aan domme
Boeren.

(j

Boer.
Zeg eens even, waarde heer, houd je roe een beetje voor 't lapje?

(opent 't boek.)
No, no! Hier staat in deze boek te lezen .... (bladert tven)
ah . . . . hier staat al (wijst met den vin,f}er bij) Bier. . . . Die
En gels eh man.

Transmal i een deel van Engeland.
ou? Wat joe nou zeg'?
Boer.
Wat ik zeg?

Wat ik zeg?

(kalm.)

Won je dat graag weten?

E n g e 1 s c h m a n.
0 yes.

Ik wil hooren, wat joe zeg.
Boer.

Wacht dan even, ik kom dadelijk terug.

(Boer af.)

Bngelschman .

(lachend.)

lla, ha, ha.

Die dom me Boeren! ·wat zullen z\j doen met al
die goud en al boel diamant'? No, alles goed voor Engeland. Wii
bedeboel geld noodig om grooto oorlog chepen te bouwen en zware
kanonnen te koopon, allemaal heel duur. Engeland moet vcelmonschcu dood chieten, en daarvoor vede geld llOodig, o grandioos
boel geld:

J!en !tvort acltlt1' de

~;clwrmtn

::inye11.

"\\'JJz!l: A·amp nw Zt:i t .

ooit zü n wo nog bevreesd
Voor Engeland geweest,
Dat hooft hot dikwijls ondervonden!
trijd, Broeder., tot bot laatste, 1
Als wo gaan naar bot kamp.
&is.
Hoezoo!

.1:

f

1

Al haald nu Eng •land
Naar onze diamant,
Geen stukje laten w'ons ontnemen!
trijdt, Broeders, tot bet laat. to, 1
. bis.
Al wc gaan naar hot kamp
Hoezo !
1
1

Het .-ehoon Transvaal ebc gourl

Is ons wel loevertrou wd,
Wij wet n 't nuttig to gpbruiken !
'trijdt, llroodor., tot het laatste,
Als wo gaan naar b t kump
ói,{.
JloezcP!

f

(I)~ l'..'n,~trlsdutlan

!tuft om!et• 't :; tilflUt t·erbaa.ld

::ÎI/1'11

luisll'l'tll.)

,..
I

B o c r.
(komt op met een gewee?' of pistool in de /wnd.)
Heb je dat zingen wel gehoord?
En g cl s c h man.
0, yes. :Maar 't klonk een beetje va}sch lD mun 001·en.
Boer.
In uw ooren, ja, dat geloof ik graag.
(floudt hem het gewee?' t'0 01'.)
Kijk eens eventjes, ken je dit ?

En gel s c h man. (angstig)
0 . . .. bm .... o yes, datte is . .. . hm ... datte is een geweer.
Boer.
Precies. En weet je wel, dat de Boeren nooit mis schieten ?
(De Engelsclan an 1..-rnipt in elkaar en knikt lwaslifJ ja.)
Boer.
Ons Schieten vooral op Engelseben nooit mi s. Ons kan op
duizend meter een Engelschman een hnpjo biefstuk van de York en
een stuhje pudding tusscben de lippen wegschieten.
Eng c 1 s c h man. (in eenh·impeud.)
Grandioos!
B o c r . (kalm. )
Willen wc eens even de proef nemen?
Enge 1 s c h m a n.
( op1p1·in,r;r:.nd en ?'ondvlie!Jr:.ncl.)
No, no . .. . ikke boud niet van . ... van proef nemen . . .. ikke
wel geloof o, yes.
Boer.
Nu, luister dan eens even. Wie ben je eigcnlljk? Hoe beet j e ?

E n g el s c h m a u.
Ikke hoeten Sjn.mberlain!
Boer.
Zoo, bent u dat, Sjampanjclein ? Nu, hoor dan eens even toe,
mijnheer Sjampanjelein, de eerste maal, dat je weer begint over
Transvaal hoort bij Engeland zal ik je eens in den loop van dit
g~wcer laten kijken.
Goed vcrstaan?
pl~lo ol
Enge 1 s c h man. (opent ltet boek.)
Maar zie dan toch eens, Boer. Hier staat het duidelijk, dat
Transva .. . .
Boer. ('t geweer oph~fj'end. )
Niet goed begrepen, mijnheer Sjampanjelein?
E n g e 1 s c h ma n.
0, yes, yes. Gansch goed begrepen, all right.
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Boer.
Zoo, dal 1s gelukkîg .. , voor één van ons beiden.

E n g e 1 s c h m a n.
Voor w1e dan ?
Boer.

(kalm.)

Voor mij niet.
Enge 1 s c h man.
Voor mij ook ....
(De Boer heft 't g ·weer op en de Eny lscltman ltoudt 't uuek voor ::icll,
luid roepend.)
Wel o, yes voor mij wel, n·el !

(De Boe1' laat 't fJeweer weer .:.akkr:n.)
Boer.
Luister nu norr eens even !

(Ziugende :)

WrJZJ•:: In 1wam van 0l'lluje.
In naam van do vrijl1cid, vcrlaat nu dit land,
En kom daarin nooit meer terug,
Ons goud krijg je niet, evenmin diamant,
Vort el dat jo vrienden maar vlug.
"1i weten wel, dat men bestelen ons wil,
\\'ij bielden ons hier nu al veel te lang stil.
:Muur nu is 't mot zwijgen gedaan! (bis.)
En daarom, mijnheer
0, yes!

B o er. (wijst naa1· de deur.)
Jampanjelein, wees weg.

En ge Is c h man. (snelt ·dug lt •en.)
Ikke hin al weg. Grandioos weg! (Eugelsclmwn af.)

n 0 er.
Ziczoo, die is voorloopig tenminste heen. Ons verlangt niets
naar zijn terugkom t. Nu nog een Plipje opsteken, en dan ....
Maar neen, laat ik liever eerst nog eens een liedje zingen.
(Zingende:)
\Vmm:

Kroninr;slied.

Wees begroet met jubeltonen!
\Vee s gezegend. ~choon Transvaal!
\Vil ons chpp'ren strijd bclooncn,
Dat wij d' overwinning baal.
Groot en klein en arm en rijk,
Elk geeft van zijn moed nu blijk!
Ieder trijut naar kracht en gayen!
Heil u, ons 'rran~vaalschc grond,
Plek. waar onze wieg op tond.
immer, neen (bi.-!)
Zijn wc Englands sinven !
----?=i~----

Bij den Uitgever dazes:

C. H. lUBERS Jt., IS

0}'

Een uurtj e in het Spreekvertrek van Dr. Vermeer.
Blijspel in één Bedrijf voor 5 per onen,
door JEAN OBAH.LIER

De Amsterdamscha Keukenmeiden,
O.t'

Een Soirée in de Keuken.
Kluchtspel met Zang in één Bedrijf voor 7 of meer
personen, door JEAN OIIARLIER.

F. A. VAN LEENT,

NIEUWE GEDICHTEN voor
Ve1:jaar- en Nieuwjaarsdagen.

F. A. VAN LEENT,

"A M I C I T I A"
A L B U M - V E R -, J E :).

