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SAMENSPRAAK 

TUSSCUEN 

Zes Personen, 

ten dienste vo..n d.e G:h.ristelijke _9ongelings= c:llereenigingen, 

DOOR 

G. HOGEWEG. 

Tweede druk. 

OosTWOLDE (Olda.mbt), z. J. KoNING GzN. 

I 'fOO 



FE :eS 0 .l::N" EN : 

1. ELOFF, kleinzoon vn.n Kruger. 

2. STEFANUS ROOS. 

3. VALKOOG. 

4. GERRIT HENNY , Hollander. 

5. PIETER VALKOOG. 

6. EEN SOLDAAT. 
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T 0 E L IC H TIN G. 

De 'l'nmsrual.scfle Boam .~taiiii/U'H ran de Nt'derluwlf'l'.<; a{, die 

in vorige eeuwe11 uit o11.s lawl aun de KaaJJ de r:oede ]Joop gingen 
wonen. Engelaud VI'1'011e1·de dl' Kaap en toen trokken cenige Jiolland· 
sche Boeren, die niet onder Enyelsch !Jestwtr wilden staan, Noord· 
wuart.s, ncwr Natal. Ontzettenel t•eel moeilijkheden hadden ze te 
ovenvinnm. De Kaffers en Jiottentotten. die e1· woonden, belaagdm 
hen voortdurend. A.ltijtl moest liet geweer klaar staan. 1'oen er 
rust kwam, kwam E11geland en pakte ook Natal in. Prcto1·ius met 
de zij11en trokken toen Noonlzcaarts en lW ontzuggelijke moeite kwa· 
men ze orer de gren~>ricier. dt! Vaal. z.:unwcwr hun land dm naam 
kreeg z·cm 1'1·awwtwlsclw ili'JI1lhl'it•k. Naar hun roortrekker lm•t tiP 
hoo(diitetd Preto1·ia. 

Onder pt·esident Burgers uwnen de Eugelscheu ook de Transvaal 
in bezit. maar werden verd?·ez·e11 nu den slag op den Spitskop of' 
Amuju!Jct. 

1 Januari 1897 probeerde Jitmeson nog een poging, die evenwel 
:::eer treurig voor Item afliep. lltj ltcnl met ullm, die bij hern 
waren, gevangen genomen. Ue Hoen11 JWt'lllen elkaar .. Yct'(; jOI'!Jf!l'l'll 

zeggen tegen ouden: Oom of 'l'wtte 



inv·a] - r - van J'ameson 
OF 

1n het legerkamp der Transvaalsche Boeren 

(Valkoog r'll Hmny alleen), 

V a Ik oog. 

Zie zoo, eindelijk rust. Ik ben blij , dat we on kamp opgesla
gfln hebben. 'tb bijna teveel V;\11 de pnarclen gevergd. 

Henny. 

Van de paarden, neef? 

V alk oog. 

Ja, van de paarden; ge verstaat me toch wel. Of kent ge het 
Boeren-'l'mnsvaalsch nog niet? Ik herhaal nog eens, zulk een rit 
is van de paarden bijna teveel gevergd. Als mijn Moorkop er maar 
geen hinder V<11l hoeft; vijf uren aehter elkaar in galop. 

Hen n y. 

Zijt gij dan niet moe? 

V alk oog. 

Wat praa.t je daar? Waar hebt ge het over? Houdt ge mij 
voor de gek? Vraagt ge, of ik moe ben? Hebt ge wel ooit een 
Transvaalsehen boer gezien, die moe was? Moe! wie heeft dat 
woord uitgevonden'? Weet je, wanneer ik moe word? als ik niets 
te doen heb. Maar gij zijt het zeker wel? 

H enn y. 

Waarvoor zou ik onwaarheid spreken? Ik beken het, dat ik 
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zoo'n rit nog nooit gedaan heb , en dat ik dus een beetje moe 
ben , wil ik wel weten. 

V alk oog. 

Ja, zoo zijn de Hollander.·. Ze z.i.in aa.n niets gewond. Dan 
had je er bij moeten zijn, toen wo den Spitskop hébbon bestormd. 
Jongen, dat vergoot ik nooit. Maar luat ik er hij zeggen, tonware 
de Heero niet aan de spits getreden was , wij hadden het uou.it 
volbracht. 

Hen n y . 

N e6n , dtLt geloof ik u ok niet. lk was to0n nog in Holland ; ge 
weet, ik ben nu ruim acht jttar hier. Maar ik heb toch de ge· 
schiedenis nauwkeung nagegaan. Hierin hebt go volkomen golijk. 

V alk oog. 

Waarin heb ik gelijk? 

Henny. 

Dat ge den Heere de eere geeft. 

V alk oog. 

Wio zijt ge toch'? Weet ge wel, dat ge mij beva1t? 

(Stefantts Roos komt binnen). 

Roos. 

Dag samen. Wie bevalt u zoo , neef Valkoog? 

V alk oog. 

Wel neef , goeden dag ; wel, dezen Hollander. 

Roos. 

Dan moet er toch zeker iets bijzonders zijn aan dezen man, 
want anders heb je zooveel met de Hollanders niet op. 

V tt l koog. 

Geen wonder. Ik heb nog niet veel Hollanders ontmoet, maar 
die ik op mijn reis door dit leYen tegenkwam, waren àf verwaand, 
Of dronken , bf, en dat juist is verschrikkelijk, gebruikten G-ods 
Naam niet dan om te vloeken. 
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B o o .·. 
* 

En hebt t:o nu eon IJ ollttnder gezien , die dat niet deed ? 

V alk oog. 

Ja, ]1ij is nu een paar dagen mijn reismakker. Yloeken heb ik 
niet gehoord. Van verwaand zijn heb ik niets bemerkt. Brande· 
wijn drinken doet hij niet, en wat mR, ik zeg het ronduit, het 
meest verwonderde , was, dat hij mij gelijk gaf, dat bij Amajuba 
de Heere ons geholpen heeft. 

H, 0 0 s. 

:Maar wie zal dat ontkennen. 0 , ja neef, wij waren bij elknar, 
hè, toen we de kogels hoorden fluiten langs den t-Jteen, waarachter 
wij zaten. 

V a J koog. 

Of ik het nog weet. 0, het is mij nog eon wonder, eon groot 
wonder, <hLt we boven kwamen, zonder maar iets geschramd to 
zijn . 'l'oen heeft de 1 leero ons zichtbaar bewaard. Hem dan ook 
alleen de oe re tot in alle een wighoid. 

Roos. 

Amen. 

Ho n n y. 

MatLr vrienden, gij verwondert n over mij, en toeh z\jn er dui· 
zenden in ons Nederland, die denkon als gij en ik. 

V alk oog. 

Hot kan wel, ik heb zo nog niet gezien. Misschien dat ik het 
altijd ongelukkig getroffen heb, dat ktw wel. Mattr ook andere 
boeren denken alt-! ik. 't Zuu toeh vreemd zijn, dat allen ongeluk· 
kig waren. 

Henny. 

MisRchien weet ik wel oen verklaring te geven van dat ver· 
..:chi.i nsel. 

Roos. 

Nu. daar ben ik nienwRgierig nn. 
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V alk oog. 

Ik ook. Ik ben bepaald benieuwd , eens te ho01·en, hoe sommi· 
gen spotten met den godsdienst hier te lande , en anderen , zooals 
gij, er mede ingenomen zijt. Want er komt nog iets bij. Gij z~jt 

de eerste Hollander, dien ik ken, die aan onze zijde staat tegen 
de Roodbaatjes. 

Hen n y. 

Ook dat is misséhien te verklaren. 

V alk oog. 

Nu begin dan. 

Hen n y. 

Ik ben een leerling van een school met den Bijbel. 

Roos. 

Wat is dat nu? Een school met den Bijbel? 

Hen n y. 

Ja, wat is dat nu; dat is nu zoo gemakkelijk niet, om u dat 
te verklaren. 

V a 1 koog. 

Probeer het dan maar, want ik begrijp ook zoo'n ding niet. 

Hen n y. 

Er zijn bij ons in Nederland twee soorten van scholen, scholen 
met den B\ibel en scholen zonder den Bijbel, dat wil zeggen, scho· 
Jen , waar over alles mag verteld worden, behalve uit den Bijbel. 

V a 1 koog. 

Die zijn zeker opgericht door de socialisten. 

Hen n y. 

Neen, neef, dat zijn de scholen, die door het land betaald wor
den; dat zijn de openbare scholen. 

Roos. 

Wat, betaalt de regeering aan zulke scholen nog? 
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Hen n y. 

Nog slimmer, dat zijn de oenige scholen, waar do Regeering 
aan betaalt. Aan die scholen moeten alle burgers betalen , want 
de belasting is daar goed voor. 

V alk oog. 

Maar waarom is dat. 

Ho n n y. 

Ju, waarom, om de Joden en de Roomf:lchen niet te kwetsen, 
en misschien ook, omdat oenige rijke lui besliste godloochenaars 7.ijn. 

Roos. 

En ik dacht, dat de Nederlanders zich vrijgevochten badden van 
het Roomscha Spanje. 

Hen n y. 

Dat is ook zoo. Maar de Joden hebbon voel macht in Nederland. 

Roos. 

Zoo, spelen die daar de baas. 

Hen n y. 

Wel niet geheel, maar wel heeren, die zich liberaal nocmen en 
ook liberaal zijn, behalve voor hen . wien de Christus dierbaar is. 
Nu begrijpt ge, dat er velen niet tevreden waren met dat onder
wijs, en dio hebhen nu uit oigon 7.n.k fwholcn opgericht, waar wel 
uit den Bijbol verteld wordt. Dat zijn nu scholen mot den Bijbel. 

Roos. 

Begrijp ik het goed, dan moeten die dubbel betalen. Voor die 
heidensche scholen, want zoo zal ik ze maar noemen, en dan nog 
voor hun eigen scholen. 

Hen n y. 

Dat hebt gij goed begrepen, neef Roos. 
dorp, waar ik woonde, ook zulk een school. 
mij heen en .... 

V a 1 koog. 

Daar deed hij goed aan. 

Nu kwam er in ons 
l\Iij n vader deed er 
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Hen n y. 

En m1 heb ik op die school gele01·d, behalve de grondstukkeu 
van den Bijllel, ook de Vadorla.ml~che Ge~chiedenis. 

Roos. 

Wordt die op de heidenscho scholen d<tn ook niet geleerr1? 

Hen n y. 

Ja wel, maar ge begrijpt wel hoe'? De ~aam des neeren mag 
niet genoemd worden en zoodoendEl wordt wel geleerd, dat ~eder
land vrUgevochten is doordat onze voorouders zoo dapper W<Ll'Otl, 
terwUI wij op school leerden, doordat God de Heere ons ter 7.ijde 
stond. Begrijpt ge nu, dat ik veel op heb met een volk, dat nog 
leeft als onze voorouders, die ook u we voorouders w~uen ? dn.t ik 
met hart en ziel aan 'rmnsvaal gehecht ben? 

V a Ik oog. 

Nu begrijp ik, dat de leerlingen van die andere scholen liever 
niet met de stijve boeren te doen hebben: zij richten zich teveel 
naar den Bijbel. Wat ben ik blij. dat dan tenminste in ons oude 
vaderland nog een volk gekweekt wordt naar de eisellen des Heeren. 

(Eloff komt binnen). 

R o o ::l. 

Wel, neef, waar komt gij Vttndnttn? En zoo onder het stof! 

El of f. 

Allen gegroet. 

Hoos. 

~cum me niet kwttlijk. Door V('rba7.ing hc::b ik d;tt vergeten. 
Van harte welkom. Ik heb ll een IIulla.nder voor te stellen. Neon, 
kijk niet zn ur. 'ti· er nog eeu V<tn u en ouden ::;teclpr·l. 

E 1 o f f (f)ee(t hr•m cl!~ lunul). 

Wee::; m~i welkom. Als Hoos en Vttlkoog je attnbevelen, zijt gij 
ook mij een vriend. 

Hoos. 

:\raar waa.r komt ge nu vandaan·? Ik kan het jP W('l <tanzit·n, 
dat go een goeden rit <Whter den rug hebt. 
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El of f. 

Ge vmagt me, w;.t<Lr ik vandaan kom? D~tt mn.dt ge in geen 
tienen. Uit het kamp van Jameson. 

V a 1 k o o g (verbaasd). 

Wat?? Oe spot or toch mee? Uit het kttmp van dien vri.ibui· 
ter? En liet men u dan vrij gaan? 

EI of f. 

D;tt kan je begrij pen ! 

Hen n y. 

Ik begrijp h t. dan niet. Hoe zijt ge dan hif'l"? 

El o ff. 

Ik 7,;t] maar even de ge..;chiedeni>::! vertellen, zuoa.ls ze is voorge· 
vallen. Als officier van do grenswacht, had ik vernomen dat de 
vrijbuite•·s een inv;Ll ge<.b;tn h:tdden. Ik er heen met een paar man. 

Roos. 

D;tt is goeu, een Boer wüardig. Met tien tegen honderd. 

El of f. 

Ik kom ze tegen. Ze waren verb<1zend snel gevorderd, als men 
in ;.w.nmorking neemt wat ze meevuoren: een paar maxim kanonnen, 
transportw!1gens, enz. 

V a 1 koog. 

Wat·? Ook maxims? Den ken die beulen ons te behandelen als 
die arme Zoeloe's? Één diug is zeker, ze zullen mij met hunne 
maxims niet in deu rug schieten, want ik hoop ze steeds het aan· 
gezicht te laten kijken. Wee hun, die de maxims afvmen. Dootl 
zullen ze. Zoo bne- .Jan V<tlkoog er bij is en h1.i kan ze met zijn 
achterlader bereiken, geef ik de verzekering, dat het gaan zal als 
op AuJttjub<t, hé, neef Roos. 

El o ff. 

Ik kom dü;ht bij het kamp en toen Ian.t ik de manschap achter. 
Alleen rijd ik binnen, en vraag aan een officiur naar den bevel· 
hebber. Ik werd gestuurd naar Jameson, die mij gevangen laat 
nemen. Mijn wapens werden mij ontnomen, enz. Natuurlijk eisch 
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ik mijn wapens terug, maar mij werd gezegd, dat ik die in Johan
nesburg terug kon krijgen. 

V a 1 k o o g (opgetogen). 

Ah, zoo, is de reis naar Johannesburg. Mis, roovers, zoolang 
Jan Valkoog nog een kogeltj e heeft, zijt go er nog nie1.. Wat zegt 
gij , neef Roos? 

Roos. 

We zullen proboeren, of ze ook zand lusten. 

El of f. 

Eindelijk, to8n Jameson voorwaarts ging, zei hij, dat ik mijn 
wapens terug kon krijgen, als ik hem beloofde, nog twee uren na 
zijn vertrek daar te blijven. Dat deed ik en toen op weg. 

V alk oog. 

Oh, nu begrijp ik het al. Jameson meende, dat een Boer niet 
rijden kon, en dat hij , als hij twee uur voor wn.s, ook voor zou 
blijven. Zeg, je bent hem toch voorgekomen? 

El of f. 

Of ik. Mijn arme p.wn.l! Het was geen loopen moor voor het 
beest. Uren aaneeu rennen, alsof het leven er aan afhing. Maar 
't Bruintje kon dat niet volhouden. Ik zou hem doodgejaagd heb
ben. Daarom ging ik een paar honderd pas met don teugel aan 
den n,rm naast het arme dier loopen, om hot weer op zijn verhaal 
te laten komen en dnn weer voorwaarts. En zoo ben ik hi•)r. 

V a Ik oog (t?·otsch). 

Gij llebt u ,Lis eeu wco,trdig zoon der Boeren gedragen, u at zegt 
u J,m Valkoog. 

H e n u y. 

Znlk rij1lon i::; toch ougelH;ord, behrd vo bi.i de BoerP.n. 

H. 0 0 H. 

J:t , vriend, ma,tr do ou::~.flmnkelijkhr:id VcLn on::; dierbaar hLncl 
staat up bet spel. 

lL on n y. 

Dttt begrijp ik, en daarom ben ik ook hier. Ik was werkzaam 
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aan den spoorweg, maar ik heb het werk in de ~teek gelaten en 
lien naar Pretoria gegaan, on vandaar bon ik met neo( Valkoog 
hier gekomen. 

E 1 of f. 

Zijt ge al lang in 'l'mn~vaal? 

Hen n y. 

Huim acht jaar. Maar 't bevalt mij zoo goed, dat ik hier hoop 
te blijven . Ik hoop 'l'ransvaa.l::;ch burger te worden. 

Roos. 

Zulke mannen hebben wij noodig. Laten die goudzoekers voor 
mijn p'lrt zoo spoedig mogelijk terugkeeren. 

Y alk oog. 

0 ja, nu sehiet het mij net te binnen. Ge kent immers Koten 
011 Terdu wel? 

Roos. 

Bedoelt go die beide Boeren, die voor drie jaar zoo'n ruzie hadden? 

V alk oog. 

Dezelfden. Ge weet, het zijn esn pa:n· stijfkoppen, zooal~ alloen 
een echte 'l'r<"wsvaler wezen kan . 

Roos. 

Nou, of ik dat weet. Ze haddon ruzie over hot kerkE:gelU en ge 
kunt begrijpen, niet üén van beiden wilde het opgeven. Zo zijn 
weggeloopen, zonder elkaar de hand te geven, dus onverzoend. 

V alk oog. 

Die twee waren ook in Pretoria, toen ik er was. Ze komen 
mekander tegen en wat gebeurt? 'l'erdu rijdt op zijn hengst naar 
Koten. reikt hem de hand en zegt: We hebbon mekander in drie 
jaren niet gegroet, maar het land i::; in gevaar. 

E l of f. 

Mooi zoo, en wat deed Koten? 

V alk oog. 

Zooals het een Boer betaamde. Hij schudde de hand van 'l'erdn 



13 

en hoewel ze allebei al mooi op de zeventig aangaan, zijn ze nog 
beiden opgetrokken in hetzelfde kamp. 

E 1 of f. 

Zie, dat doet een Vaderlander goed. Dan kan ons volkslied ge
zongen worden : Di vierkleur van ons dierbaar land , 

Di waai weer oe'r Transvattl, enz. 

(.Als dit lied bekeml is, zingen de vier 
personen d;it lied). 

Hen n y. 

Zoolang· de Transvaalsche Boer zoo op zijn h1nd blijft, en laat 
ik er bij zeggen, ge zult mij begrijpen, en zijn Bijbel, da.t geschenk 
onzer vaderen, in eere blijft, is hij onverwinlijk. 

V a 1 koog. 

Naar mijn hart gesproken. Dan is ieder soldaat. Voor ik weg 
was, had ik wat te stellen. 

Roos. 

Dat begrijp ik niet. Hadt gij wat te stellen? Neen, dan is 
mijn vrouw anders; die hangt mij zelf mijn bandelier met patronen 
om, die haalt mijn geweer en zet mij tot spoed aan. 

V alkoog (driftig) . 

Ge begrijpt mij verkeerd, !naar toch, neef Roos, vind ik het 
Jeelijk van u. dat ge van mijn vrouw anders denkt. 

E 1 of f. 

Geen twist, vrienden! 

V alk o o g (nog driftiger). 

Neen, da.t niei., ma:tr ik vind het gemeen, dat hij denkt, dat 
mijn vrouw mij tegen wil houden. 

R o o i'! (sttssend). 

Neem me niet kwalijk, neef Valkoog, ik had het moeten begrij
pen, dat ge wat anders bedoeldet. Geef me de hand. 

(Beiden geven elkander de hand). 
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Hen n y. 

Zoo gaat het goed. 

V alk oog. 

Neen, ik heb wat te stellen gehad met mijn jongen. Die kwa
jongen i"> plts twaalf jMr en die wilde mee. Bij slot van rekening 
kreeg ik mijn vrouw ook nog tegen me, want die gttf hem gelijk. 
Mijn vrouw zei, dat hij nu al oud genoeg was, om mee te gaan, 
en dat ze het van mij niet mooi vond, dat ik mijn jongen, dat ik 
haar jongen een verkeerde opvoeding gaf. 

Roos. 

Dan moet ik zeggen, dat uw vrouw voor haar land W<tt over 
heeft. 

V alk oog. 

Mijn vrouw, mijn Aaltje, ze schiet tegen d~n besten boer. Ze 
zou het iederen boer nadoen, om op hond0rd P<IS afsb!lrl een leeuw 
in het re<.:hteroog te s<.:hieten. 

Hen n y. 

Da.t is kras. 

Roos. 

Wat is kras? Zoo zijn er tal van •rmnsvaal 'C'he boerinnen; 
niet waar, neef Valkoog? 

Hen n y. 

In Nederhtnd huilen de meeste moeders, als haar jongen op 
twintigjarigen leeftijd soldttat moet worden. 

E l o f f (verachtelijk). 

Wat een akelig volk! 

V a 1 koog. 

Natuurlijk kreeg ik het kwaad. Want mijn jongen heeft ook al 
een kopje . 1k zei kort en goed, dnt ik baas was en daarmee uit. 
Jij blijft hier, zei ik. Jij past op de boerderi,i. Toen liep de jongen weg. 

Roos. 

Dat schikte dan nog al gauw. 
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V a 1 koog. 

Dat meen je. Toen kreeg ik mijn vrouw aan den hals. Ze zei: 
Maar Jan, is dat nu goed van je, om zoo tegen onzen oudsten 
zoon te zijn. Ge weet voor 1~ jaar, hoe blij we waren, dat het 
een jongen was. We hebben elkaar beloofd voor Gods aangezicht 
hem op te voeden in de vreeze des Heeren en zoo het God beliefde, 
er een echten Transvaler van te maken. 

H e 11 11 y. 

Zulke moeders z~jn goud waard. 

V alk oog. 

Wat goud! Voor al het goud van Tra.nsvaal wil ik m\in Aaltje 
niet missen. En, zei ze, nu is het land in gevaar, en nu wil je 
hem groot brengen nJs een meisje. Laat hij meegaan. Ik zeg, neen 
wijf, ik heb eenmattl gezegd nee, en nu blijft het nee. Ik ben 
toch baas in huis. 

Roos. 

Ik begrijp, dat het een moeilijk geval voor je was. In je hart 
moest je zeker je vrouw gelijk geven. 

V alk oog. 

In zekeren zin wel. Maar ik wilde niet buigen, dat begrijp je 
ook. Maar daar hoor ik volk. 

(lema;nd treedt binnen). 

Is Jan Valkoog hier ook? 

V a 1 koog. 

Die ben ik. Wat is er? 

Soldaat. 

Ik heb hier buiten iemand, die naar u vraagt. 

V a 1 koog. 

Laat hem binnen komen. 

(De sold~J,at vertrekt en komt even later 
te1·ug met den zoon van Valkoog. Valkoog 
stctcu·t hem verbaasd aan). 



16 

V alk o o g (staat op). 

Wat is dat? Kwajongen, die je bent·! wat doe je hier? Wacht, 
ik zal jou eens mores leeren. Wat had ik jou gezegd? Je moest 
bij moeder blijven en hu ben je hier. Kwajongen, i~ dat naar je 
vader luisteren? 

Roos. 

Stil, neef Valk oog. Ge weet immers nog niet, waarom de jon· 
gen hier is. Het kan immers wezen, dat h\j een boodschap van 
je vrouw te brengen beeft. Misschien, wat ik niet hoop, dat er 
een ongeluk gebeurd is. Houd u dus even stiL Kom nader jongen. 

V alk oog. 

Dat denkt gij, maar ik ken den vlegel beter dan gij. Hij is zoo 
stijfkoppig als er een boer in den omtrek te vinden is. 

E 1 of f. 

Een slecht zoon, die niet naar zijn vader aardt. 

Roos (lachend). 

Van niemand vreemd, neef Valkoog. 

V a 1 koog. 

Ja, spot ju11ie maar, maar hij is koppiger geweest dan ik, en 
dat mag niet. Maar laat ons hooren. Kom hier Pieter. Wat doe 
je hier? 

Piet er. 

Dag vader! Dag allemaal! 

V a 1 koog. 

Kijk zoo'n vlegel nu eens aan. Eerst hier komen, en nu wil 
h~j mij nog leeren, dat ik niet beleefd ben. 

Roos. 

't Zal hem toch zeker wel door jou zelf geleerd zijn, om beleefd 
te wezen. Nu ik wil niet voor hem onderdoen. Dag, Pieter ! 

H e n n y en E l o f f. 

Dag, Pi eter! 
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V alk oog. 

Dag, jongen! Hoe is het thuis? 

Piet er. 

Goed, vader. De groete van moeder. 

V a 1 k o o g (weer driftiger). 

Zie je wel, dat ik gelijk had, met te zeggen, dat de vlegel een 
kopstuk is. Een ongeluk i er niet gebeurd en ik had hem ver· 
boden te komen, en toch is hij gekomen. 

Roos. 

Misschien had hij er een reden voor. 

V a 1 koog. 

Ja, ik merk 't wel, je wilt hem maar vrijpleiten, maar ik wil 
weten, wie hem toestemming gegeven heeft. Ik hoop niet, dat 
m~in vrouw dat gedaan heeft, want ik wil baas zijn in mijn huis. 
(Tot z·ijn zoon) . Wie heeft jou gezegd, dat je hier mocht komen? 
Wie heeft jou toestemming gegeven? 

Pi eter. 

U, vader. 

V a 1 koog (opspringend). 

Wa.t, kwajongen, houdt ge mi.i voor den gek. Ik vmn.g, wie . 
jou permissie gegeven hooft om de hoerderij te vcrlaton? 

P iet er (bedaard). 

U, vader. 

El of f. 

Dit vind ik mooi. 

V a 1 koog. 

Wil je mij soms hier voor de oomei:i tot een leugenaar maken? 
Heb ik dat gezegd? 

Piet er. 

Ja, vader. 
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Hen n y. 

Die wordt mooi. Nu zult ge zelf nog toestemming gegeven 
hebben . 

E 1 of f. 

Ja neef Valkoog. Me dunkt, er zal toch wel iets van aan 
weze~, want de jongen zal toch maar zoo brutaal niet blijven 
liegen. 

Roos. 

Alloh, jongen, spreek de waarheid. Heeft je vader je toestem
ming gegeven om hier te komen? 

Piet er. 

Ja, oom. 

V a 1 k oog (opstuivend en boos). 

Wat let me jongen, of ik zal je hier slaan, dat, dat, dat de 
flarden er afvliegen. 

Roos. 

Bedaar, Valkoog. (Tot Pieter). Wanneer heeft je vader je toe
stemming gegeven? 

Piet er. 

Voor hij wegging, oom. 

Roos. 

Waar was dat, en wat heeft hij Llan gezegd? 

Piet er. 

Het was buiten bij moeder. Ik had aan vader gevraagd, of ik 
mee mocht, want ik wou de Roodbaatjes zoo graag kloppen, maar 
va.der zeide, dat ik dat niet kon, dat ik mee mocht, q.ls ik een 
Roodbaatje geraakt had. 

V a 1 koog. 

De jongen spreekt de waarheid. Nu zie je, dat hij geen toestem
ming heeft, want hij heeft natuurlijk geen Roodtaatje geraakt. 
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Pieter. 

.Ja wel, vader, ik heb een Roodbaatje doodgeschoten. 

A 11 en. 

Wat??? 

Piet er (heel t1·otsch) . 

Ik heb een Roo,Çibaatje doodgeschoten. 

V a 1 k o o g (gest1·eng) . 

.Jongen, je liegt. Ik had mijn achterlader meegenomen, dus je 
moet liegen. 

Pi eter. 

Nu, vader, heus eh waar. Ik heb oen Roodbaatje doodgeschoten. 
Buiten staat zijn paard. Onze Bruin is er ook bij , maar ik heb 
hem aan het andere paard zijn staart gebonden . Ik ben zelf komen 
rijden op het paard van den officier. Eon groote ta eh had hij ook 
bij zich, en die zit aan het zadel. 

Roos. 

Een h:tsch? .Jongen, ik begin te geleoven, dat je een helden.'tuk 
gedaan hebt. Zit die tasch aan het zadel? Nu dan ga ik hem 
dadelijk er afhalen, want dan.r kunnen gewichtige brieven inzitten. 
Ik zal ze terstond ga::m nazien, om ze bij den commandant te 
brengen. (Iiij vertrekt.) 

E 1 o ff. 

Nu Valkoog, je kunt nog plezier van je jongen beleven. 

V a 1 koog. 

Jk moet het ook zachtken::; aan gaan gelooven. .Maar hoe was je 
aan een geweer gekomen en hoe is hot gebeurd? 

Piet er. 

'roen u weg was, Vader, was ik erg boos, dat ik als een meisje 
thuis moest blijven. Daarom liop ik een poosje in 't weiland, tot 
ik me opeens hehnnerdr, d<lt er op zolder nog een oud geweer lag. 

V a 1 koog. 

Ja, een oud, afgedankt, verroest, percussie-geweer. 



20 

Piet eL 

Ja. Vader, verroest was het. Ik kon eerst den trekker niet over 
krijgen, maar met een bee~je olie ging dat weer. Toen heb ik 
met een speld het gaatje in het schoorsteentje open gemaakt en 
toen was alles klaar. Het kruit had ik gauw gevonden en een 
kogel ook, en een paar dopjes lagen er op den schoorsteenmantel. 
Moeder vroeg, wat ik doen moest, en toen zei ik, dat ik op de 
jacht ging. Ik haalde Bruin v<tn stal en was gauw oenige uren 
van huis, toen ik in de verte een soldaat zag aankomen. 't Wa: 
een Roodba.atje. Dadelijk dacht ik aan hetgeen U gezegd had. Hij 
zag mij ook, maar dacht aan geen gevaar. Ik schoot en hij tui
melde van het paard. Ik nam zijn wapens af, ving zijn paard, 
bond er mijn Bruin aan vast en zoo ben ik hier. 

El of f. 

Dat is oenig in de Transvaalsche geschiedenis. 

Hen n y . 

Een volk mt:t zulke jongens is or.overwinnelijk. 

V alk oog. 

Pieter, je hebt gelijk gelmcl, met te zeggen, dtü ik jo toestem
ming gegeven heb. Maar heb je wel nagedacht, dat je moeder 
ongerust zal wezen, als je van avond niet thuis komt? 

Piet er. 

Neen, Vader, daar heb ik niet aan gedacht. 

V a 1 koog. 

Nu jongen, ga dan als eon hazewind weer naar buis, en al ~:~ je 
thuis geweest bent, d<tn m;tg je terug komen. 

Pi eter (opgenGimd.) 

Alsjeblieft vader. Dag. (Hij vertrekt.) 

Ho n n y. 

Neef Valkoog, ik maak _je !llijn compliment over jo :~.oon . Dat 
zal een echte Boer worden . De lJan.t tegen de Roodbaa.~jes zit er 
bij jou jongen vroeg in . 

V alk oog. 

Kan het anders? Wie zijn het geweest, die ons uit de Kaap 
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hebben verdreven? De Roodbttittju:-;. Wi e zijn het geweest, die 
on. Xat:tl hebben af~onomeu '? AlwN'r dr Roodbaatjes. Wio zijn 
het geweest, die de Kafferf:l op on:-; hebben afge:-;tuurd, die onder 
Burgers ons dA 'J'r:1usvaal wildon afnom ·n '? Altijd on altijd weer 
de Roodbau.tjes. Neen. :t:oolang ik leef, :t:<tl het :,;:ijn: , Do Vrije 
Rep u bliek," of ik vertrok naar een and •r land. Nooit onder het 
bestuur van oen Engelschman. 

El of f. 

Ik ben het geheel met u eens. Zie nu dezen itW<Ll maar weer. 
Zijn het weet niet de Roodbaatjes, dir ons van onze haardsteden 
afhalen? 

Hen n y. 

En toch, geloof ik , gelukkig voor 'l'ransvaal. Juist door de:t:en 
inval is hot 'l'ransvaalsche volk weer é •n. 

V alk oog. 

Gij hebt gelijk. Des Tieere n clnd n zijn wonderlijk en wij be
grijpen ze niet alt~id. 't Is best mogelijk, da.t deze inval tot heil 
van Transvaal moet dienen. 'l'enminste, mijn naam zal geen Jan 
Valkoog meer zijn. 

S o l d a a t (komt binnen). 

Er is beweging in het kamp der vrijbuiters. 

Eloff. 

Dan wordt het ook onze tijd. 1Ioed mannon! 

V alk oog. 

Vaarwel. God behoede Transv'tal! 

(Ze ve~·trekken). 

----~G::FOb-----
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