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Het tooneel verbeeldt den vlakken top van een berg
kopje. Tusschen de met hoog gras omgroeide rotsblok
kenlangs den achtergrond en den rechter-en linkerkant, 
komen met het geweer tal van teruggeslagen burgers 
van de Zuid-Afrikaansche Republiek en den Oranje
Vrijstaat opgeloopen. Aan hun hoofd een kommandant 
en een veldkornet, alsook eene Transvaalsche burgeres ; 
deze met een geweer in de rechterhand. Nog enkelé 
andere burgeressen merkt men op, den bandelier met 
patronen dwars over de borst en de buks in de hand, 
alsook enkele knapen, welke dragers zijn van verschei
dene patronenbandelieren en geweren. -

Verwarde stemmen : 
Wij staan in 't nauw, 
Ueel ingesloten I -

Ze rukken aan I -

Daar komt dat grauw 
lp dichte drommen 
Bergop geloopen ! -

Bedaard ! - Bcdaa rd ! -

Ze zullen ons doodcu ! -

Toont nu den klauw 
Naar boerenaard ! -

Laat ze maar komen!-

Gauw, gauw, 
Bestookt hun hoopen, 
Mikt naar de baan ! -

Moed, moed, 
Vcrkoopt uw bloed ! -

Doet goed ze uoopcn, 
J..?at rood gebroed ! -
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Knaap 
Reikt, opgewonden, uit zijn patronenbandelier aan 

zijn vader verscheidene patronen : 

Vä. l Vä. ! - Hier zijn patronen ! -
U hoeft hen niet te schoonen! -
Ik zal gewis het vuur niet vreezen, 
Altijd met verschè bij u wezen ! -
Doe maar den djek braaf vederlezen! -

Veldkornet : 
Omhoog de vaan ! -

De vaan der Zuid-Afrikaansche Republiek en die 
van den Oranje-Vrijstaat worden naast elkander door 
twee burgers in den grond geplant. 

Kommandant : 
:\ls in den razenden orkaan 
De schipbreuk grijpt het krijgsschip aan, 
Ziet men hen allen, man bij man, 
.\an de' verschansing plechtig staan : 
En in der winden bruisend loeien, 
En in der baren ruischend vloeien, 
Hoort men den kreet den wind opgaan : 

T foezee, hoezee, het vaderland ! -
't Dek over zweept der golven brand ; 
Geel slingert heen des bliksems band; 
liet krijgsschip beeft; hij breekt, de wand ! -
Pas is de laatste toon vergaan, 
De baren over het krijgsschip slaan ! 

Laat ons op dezer bergen toppen, 
- De trotsche perken onzer rijken 
Eer onze harten niet meer kloppen, 
In onze vrijheid wij bezwijken : 
Gij, boeren, in den doornenkrans, 
- Doch in der menschenwaarde glans 
Des lands gedenken, onzca lands, ' 



- V oor welk de hand zoo vurig streed -
Des lieven, vrijen lands der Boeren ! 
0, klonk hij luid ten ' eersten keer, 
Zoo galm hij rlavrencl nu ook \veer, 
De warme, schoone, heilgc kreet : 
- Dan mag de doodsgeest ons ontvoeren ! 
Het land den Boeren ! -

.. 

Burgers, burgeressen en knapen · 
H oog, hoog Transvaal ! -
Hoog leve de Oranje-Vrijstaat! 
Het land den Boeren ! -

Kommandant : 

\ i\Tij staan aan onzer vrijheid laatsten paal ; 
L aat ons dien persen, mannen, in onze armen ! 
H ier galm nog luidkeels onze moedertaal ! -
Hier nog éen keer der boeren waarde straal ! -
En zinken wij ; och, gaat ons volksras onder : 
De vijand duur ons uiterst uur betaal ! -
Zijn bloed, volop, moog' onzen grond verwarmen ! 
H eer, Gij wil t onzer zielen U erbarmen ! -
E r sterft een volk in bi iksem en in donder ! -
Hebt gij voltooid ? -

Burgers· 
Wij zijn bereid ! -

Kommandant : 
Neer ! Flu~s! 
Mikt ! 
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Burgers, burgeressen en knapen plaatsen zich knie 
lend of staande achter de verschillende rotsblokken 
en leggen naar buiten aan. 
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Transvaler, 
welke even hartstochtelijk zijn Mauser aan zijne borst 
perst: 

Buks, buks, 
Aan 't hart gedrukt, 
Mis nooit! -

Kommandant · 
Vuur! -

Burgers, burgeressen en knapen lossen een salvo. Ge
weervuur antwoordt uit de rechterzijschermen. Kanon· 
slagen klinken. De kommandant, doorgeschoten, zinkt 
ter aarde. Eene bom slaat van een rotsgevaarte een stuk 
af ; door een hiervan weggeslingerd gedeelte geraakt, 
zakt de burgeres ineen.Verscheidene burgers sneuvelen. 

Veldkornet : 
Vuur! -

Opnieuw schieten burgers, burgeressen en knapen. 
De veldkornet,getroffen door eenen vijandelijken kogel, 
heft beide handen omhoog en stort vervolgens dood 
op zijn gelaat neer. De overgebleven lossen nog eens 
hun Mauser. Engelsche officieren met ontblooten de
gen, aan het hoofd hunner soldaten, welke de bajonet 
opgeplant hebben, stormen tusschen de rotsblokken 
van den rechte"rkant op, en, terwijl zij de nog recht· 
staande burgers met hun bajonet naar den grond stoa
ten, langs de linkerschermen af. 

Enkele minuten rust. 

Een groote gier daalt op een van de achterste lijken 
neer, klapt met de wieken en slaat den bek in den 
gesneuvelde. Eenige sekonden later keert de Trans
vaalsche burgeres tot bewustzijn terug. Zij richt zich 
langzaam op de voeten,en de roofvogel stijgt krijschend 
van het lijk en verdwijnt omhoog. 
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Nadat de burgeres tot bezinning gekomen is, grijpt 
.zij naar haren rechterslaap, langs welken bloed zijpelt; 
ten gevolge:hiervan ~::1oopt zij een zakdoek om haar 
hoofd. 

Uit de verte klinkt het hoerageroep der Engelschen. 

Burgeres : 
Ha, hoor! - Hoor toch der moordnaars rauwe kreten!
Heer, help, mijn vaderland wordt heel vertreden!-
Och, ~ijn van redding wij gansch afgesneden, 
Iloort geen bevrijder onze vuurge beden?-
liet is te veel! -

gilt luidkeels, daarop een tweeden keer. 

Mij kropt de keel l-
Ach, heel ons land wordt uitgcmoord!
Of dan geen volk on~ roepen hoort?-

Europa, sla diep neer uw afgeleefd gezicht! -
Och, hoe gij pronkt in kanten en fluweel!-
Voor uwen glans .elke andre tijd ,·erschiet I -
In golven baadt gij van elektrisch licht! :
Maar, ijdlc vrouw, spreidt uit al uwe weelde, 
\iV at daar zoo praalt, wat is dat ? - eenc hoer! 
De deugd en plichten, leer die van den Hoer! -

Mijnbceren zitten om 't groene doek en handJen : 
Wat biedt gij mij, laat ik den Boer in steek? -
Och ja, ze willen slechts het ordepad bewandlen, 
Zoo houdt dan ieder eene prachtge preek ; 
Doch in hun oogen zie den duivelsstreek I -
Sluw zoekt den buur men om den tuin te leiden, 
Doch samen uit ons vel zich schoenen te bereiden ! -
Smet, smet op hen die orde, plicht, misduiden! -
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0 judassen, gij kindsche diplomaten, 
Uw eigen grond zult gij met vloek beladen! -
Door ikzucht slechts en valsch spel aan te raden, 
Het levensrecht den deugden weg te spreken, 
Zult gij het noodlot voor uw land apkweeken ! -
Eens zal uw land zijn recht vergeefs afsmeek en, 
Ligt het, zijn lijf doorboord met duizend steken, 
En vloeit zijn dierbaar bloed in warme beken ! -
Och, Boeren, weerstand!-Weerstand!- Laat uw moed 

[nooit breken ! -
0, de Voorzienigheid zal ons afgrijslijk wreken ! -
Och, Boeren, voort! Och, voort! Volharding wees ons 

[teeken!-

Een der gesneuvelden op den middengrond richt 
zijn bovenlichaam half op en zucht : 

Tegen Eng-land l -

waarop hij levenloos op den rug neerzijgt. 

Burgeres 
naar het lijk van den laatstvermelde 

Ach, hoe mijn hart verk\.\ ijnt ! -
Zie, zoo ons ras verdwijnt ! -
Rust zoet, vermoorde broer ! -
Op, op, gij volkren, hoort, 
Uit rust wordt opgestoord! -
Helpt toch den armen Boer! -

Van uit de z1jschermen van den linkerkant kruipen, 
het geweer voor zich houdend, tusschen de rotsblokken 
verscheidene burgers meteen veld,kornet op het tooneel; 
allen dragen, hetzij om den arm,hetzij om het been, hetzij 
om het hoofd, eenen hebtoeden windel. 

Eerste burger : 
Nog blijft mij eene hand 
Den :\Iauser af te drukken : 
Nooit, nooit zal ik mij bukken, 
Steeds op die Djekken mikken, 
Vrij blijv' het vaderland I -
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Verscheidene burgers : 
Vrij blijv' het vaderland ! 

Tweede burger : 
Helpt mij toch op den rand, 
Mij hangt het been in stukken ! -

wordt door de makkers, die hem onder de armen hunne 
hand steken , van buiten op d e topvlakte geheven . 

Burgeres: 
\ Velkom, welkom, gij makkers ! 
Gij komt van waar ? -

Veldkornet : 
Met Krist Dewet , 
Van gindsehen kop ! 

Derde burger: 
Ue Brit staat daar ! 
JI ij trok daarop 
~Iet sterke schaar. 

Vierde burger : 
\Vij zakten af 
Naar dezen top -

Vijfde burger: 
Van hier den Djekken 
Den pens te spekken ! -

Derde burger : 
C.iod ze vcrplett', 
J> ic duivelsrakkets ! -

Eerste burger : 
Dat ze vcrrekken ! -
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Veldkornet · 
Stelt rond u op ! -
Hier!- Daar!-
Ver uit elkaar! -
Wij staan in 't nauw; 
Doch geen wees laf I -
Houdt stijf den kop l -
Bedaard drukt af ! -
Toont moed, beleid en trouw ! -'-

Burgeres: 
Ach schouwt, ontzettf'nd is de strijd 
\Vee! - Is geen volk tot hulp bereid ? -

Gij, Duitschers, op ! -
Soldatenvolk van Memel tot den Rijn, 
Toen onverdraaglijk eens steeg uwe pijn, 
(1) Herman oprees, der vrijheid zich te wijden 
En wreed zijn zwaard ging Rornes heir kastijden 
Gij zijt geroepen, volkren te bevrijden I -

( I) Onder dezen ongeschiedkundigen naam de meest gekende en 
gevierde heldenfiguur der Rijksduitschers . De "Arminius" der wereld
geschiedenis. Tacitus, Ann. I. 55-70; II. 7-23; 45, 46, 88, en steunend 

' op hem, Vellejus Paterculus, II. 107, 120; Florus, IV g, 12; Dio 
Cassius, LVI. 18-24; Suetonius Aug. 23; Strabon, rer. geogr. VIII -
berichten over den vrijheidsstrijd der Germaansche volksstammen, 
oostelijk van den Rijn tot aan de Noordzee en noordelijk van den 
Donau, tegen de veroveringstochten der Romeinen onder de keizers, 
van Augustus en Tiberius af. Zie ook Caesar, comm . cl . beJio gaJiico. 
Uit de lijsten dezer eeuwenlange wiltie worsteling verheft zich Arminius, 
vorst des Germaansehen stams der Cherusken, als onvermoeibare, 
hartstochtelijke veldheer en staatsman. In den driedaagsehen slag in 
't boschgebied tusschen \Verra en Fulda (., Teutoburgerwald"), de 
spruiten der Wezer, verpletterde hij de drie legioenen van Quintilius 
Varu~,den Romeinsehen stadhouder aan den Rijn . Uit dezen zegepraal. 
vermoedelijk 8-Io Sept. 9 na Chr. geb., en zijn verderen strijd tegen 
Tiberius en Germanicus, ontsproot de nijheid van Groot-Germanié. 
Hij viel, 37 jaar oud, in 't 12e jaar van zijne heerschappij over tal van 
Germ. stammen onder den dolk van zijne verwanten. Tacitus, 11, 88 
zegt ; " zonder eenigen twijfel is hij de bevrijder van Germaniè ..... , 
bij gindsche volkeren, bezingt mèn hem nog in liederen . • 
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Ook gij ontvingt den zweepslag in 't gezicht ! -
(x) Vertrapt werdt gij ; maar nooit de hoop gij liet! -
Gij peinsdet, schiept en sloot u innig vast 
Zoo hebt gij afgeslingerd eens uw last, 
Uit uw verdrietvol, laag, zoo puister niet, 
U Juisterlijk geplaatst in 't ochtendlicht ! -
Ons te bevrijden is uw heilge plicht ! -

Wilt gij niet kransen u met eeuwge palmen, 
Wat de beschaving eischt der wereld Jeeren, 
Laat gij die wandaad plichtloos maar gebeuren 
Dan zal geen vijand meer uw grenspaal éeren, 
Dan zal geen adem meer uw streven prijzen, 
Geen Duitsch lied meer zoo schoon als eens nog galmen, 
Geen held dan meer uit Duitsche Vrouw nog rijzen 

Heer, Gij zijt uit diens grooten (2) Graven bloetl, 
Die, toen de vijand eens hem stal zijn goed, 
Prophetisch sprak, en waarheid werd zijn woord : 
" Cit mijn gebeente spruit de wreker voort! " 
Wordt ons te wreken, Sire, Gij niet bekoord ? -

(r) ]IIen denke aan de ontwikkeling van h··t Duitse he nhk door de 
eeuwen heen ! !Ioe werd het geteisterd door Je Homeinschc lcgiocncn, 
gespli lsl door den strijJ der I lohcnstau fen en pausen, verarmd en on t
volkt door den derliJSjarigen norlng. vcrtrapt en verscheurd door 
Ladewijk XIV, Napoleon I, enz.- een' ontz ettende tragcxJie, welke 
wel is waar, door regeerders en het onverstand van het volk, dikwijls 
op eene tragikomoedie lijkt. Maar hr>c schitterend rees hel ten slotte 
uit Jen nacht ! 

(2) Frederik \Villem, keurvorst van Brandenb'Jrg, zoon \'an Georg 
Willem, geb. r6 Febr. r62o, gcst. 9 Mei r688. Zijn snijdend zwaard 
tegen zijne vijanden, zijn diep vooruitzicht, welk hem, tot herstellingen 
verzekering van zijne vertrapte landen, leger en ambtcnaarsstand, zelfs 
ccno vloot, handt:! en industrie, liet opkweeken, vcrschaften hem den 
naam \'an Grooten Keurvorst. Als ll<"ze in Jen vreJe van St-Gcrmain 1679, 
anJer de drukkin!l' van Lodewijk XIV, aan Zweden Voor- Pommcren 
moest terug-geven, dat hij vcrovrrd h:hl, alzoo wil de geschiedenis, sprak 
hij smartelijk 't oude vers uit : rxonare ali<juis ex nssibus ultor (uit mijn 
.::cbeente ... enz.) 





Zwitsers, daagt op ! 
Dat (x) Tell u leid ! Zooals uw woud uw Foen, 
Den vijand overstort, verbrijzelt koen ! -
Haalt uit, zoo machtig, als eens op dien dag, 
Waar voor u zonk Burgenjes vreemd gezag, 
Ifaalt uit, gij Zwitzers, tot den (2)Murton-slag! 

!3 

Op, Vlaandrens Kerels! Voort! --Voor ons ten strijd!
Hier is een (3) Kortrijk u opnieuw bereid ! -
" Vlaandren den leeuw! "-\Vat \'laamsch is wees een 

!held!-

den 14 Juni bij Sehooneveld, .?P 21 Juni bij Kijkduin. In 't jaar waarin 
hij sneuvelde, ondersteunde ZIJne vloot de Spanjaards tegen de Engel
scheil. Destijds voerde meesterlijk het bewind over de Nederlanden de 
krachtdadig-e raadspcnsionaris Jan de 'Wit. Diens rechte hand was de 
Ruyter. Engelan,l werd in den vrede van Breda neergeworpen, en 
ochitterend steeg de zon der Nederl11nden en verblindde de wl'reld. 
Zondereenigen twijfel is de Ruyter de grootste admiraal der geschiedenis. 

(1) Willem Teil. U.it het .?ericht va? zijnen ee:sten verslaggeVI~r. 
den Zwitscrschenchrom]kschn]ver Melch10r Russ (emtle der J5e eeuw), 
alsook de daarna uitgewerkte gegevens van Tschudi (16• eeuw), welke 
de geestdriftige Duitsche dichter, Frietlrich Schiller, in zijn machtig 
tlrama: Willem Teil : benuttigd heeft - blijkt niets voor de geschietl
kundig~ waarde van deze figuur. Toch leeft hij in 't bewustzijn der 
Zwitsers. Als men tiekantons noemt: Zwytz, Uri, Unterwalden, en hun 
verbond 1291, der braven gedenkt: \V alter Fürst, Arnold von Melchthal, 
Werner Stauffacher, ên hunner samenzwering met 30 vertrouwden, te 
middernacht van 17 Nov. 1307 op tie hoogte van den Gri.itliberg, dan 
treedt uil dezen kreis ook het beeld des landmans met den nooit missen
den pijl in 't volle licht, als een der strijders voor .:Ie onafhankelijkheid 
dl'r kantons tegenover het huis van Habsburg. Te Morgarten, 15 Nov. 
1315, werd deze onafhankelijkheid op Oostenrijk en het Duitsche rijl; 
veroverd, toen de Zwitsers van uit de hoogten de ridders en ruiters der 
hertogen van Oostenrijk, Fred,.rik en Leopold, met neergeslingerde 
];Jokken verpletterden en met spiesen en pijlen versloegen. 

(2) Begeerig .naar land, staken de hertogen van Burgondie_, in 't 
bijzonder van Ph1ltp den Stoute (1363-1404) af, hunne hand m~ naar 
de aanpalende gewesten der Nederlanden, van Frankrijk en het Du1tschc 
keizerrijk. Doch de palriotische Zwitsers renden met hunne spiesen den 
1 Maart 147!3 bij Granson,22 Juni 1476 bij Murton, 5 Jan.l477 bij Nancy, 
zoo onevenaardig op het ridderlijke roeversgevaarte aan, dat het in 't 
stof z:onk. Karel de Stoute (1467-1477) zelf sneuvelde bij Nancy. 

(3) ll Juli 1302. De burgers der Vlaamsche steden .Gent, 
Brugge, Yperen, enz., schuddeden in dezen s]a<Y het juk der ndder
schap en dat van Frankrijk af. Pi eter de Coninck ~Jan Ereijdel war~n 
dekens van Brugsche Gilden, de ziel van dezen strijd, en voerden 111 
dezen slag het gros der ambachten aan. 





Gij hebt aan 't menschdom ( 1) rechten toegeschreven : 
Het hoogst recht is, zijn land aan 't hart te dragen ! 
Die achter recht en ideaal geblc\·en, 
Het recht geschandvlekt met zoo stoflijk streven, 
Bestraft, verdelgt hen met geweldge slagen ! 

Op, Russen ! -
Gij wildet tranen (2) drogen, eedle Tzaar, 
En ziet ze zijpJen nu op meenge baar! -
(jrootsch spreidt uw Kremel zich alom ten toon 
Zoo was uw streven hoog en schittrend schoon 

Luid in het Kremel schalt des popen mond: 
- En orgeltoon doorruischt de hallen bont - 
Eens doet de Heer God zijne meening kond ; 
Dan stijgt de zee, dan beeft het wereldrond, 
liet rijk des boczen vijands gaat ten grond ! 
Vol engJen welft zich een verlicht azuur, 
En helder slaat der godsvrees zalig uur ! -

rS 

den haar plan. Bij den storm op Parij1, dat met de Engelsehen 
samenspande, 8 September 1629, werd zij zwaar verwond. Iri haar 
trad nu zwaarmoedigheid op. Bij eenen uitval uit Compiegne, dat 
Engelsehen en Burgondiërs beles-erden,werd zij gevangen (23 Mei I43o) 
De Engelsehen kochten hare Uitlevering van den Heer de Ligny. ZiJ 
zocht aan de Engelsehen te ontkomen, met zich van de hoogte van 
haren toren naar beneden te werpen. Naar Reims gebracht, dientie 
Je Engeland vleiënde bisschop '·an Beauvais, Peter Cauchon, tegen 
haar de klacht wegens ketterij in. Zij :i~W<>erde :~.f; maar opnieuw 
ontvlamde hare geestdri1t, en zij herriep hare verklarinRen. Op last 
der Engelsehen werd zij verbrand. De erbarmelijke koning bekom
merde zich om baar niet. Jaren later echter (r4So), liet hij haar proces 
nazien, en de opsporingen stelden haar karakter en hare bedoelingen 
in schitterend licht. Zij is een indrukwekkend voorbeeld, hoe ondank
baar het kan zijn, eenen koning te dienen. 

(5) Jean Bart, kapitein van zeeschuimers, geb. 1651 te Duinkerken 
daar gestorven 27 April 1702. De Engelschen, die hij klauwde, noemden 
hem ; den schril< van 't Kanaal 1. In bewondering benoemde hem zijn 
konin~r, Loclewijk XIV, tot kommandeur. «Sire, U heeft wel ge 
<!laan! ~. gaf des visschers zoon ten antwoord. 

(1) Verklaring van de « menschenrechten , (droits. de l'homme1 
in de nachtzitting der Nationale Vergadering, den 4c Aug. 1789 ; bur
gerlijke gelijkheiu, persoonlijke vrijheid, souvereiniteit van 't volk, 
werden afgekondigd. 

(2J Zinspeling op de vrede·conferentie in den Haag, Aug. 1899, 
samengeroepen door Tzaar Niklaas II, maar door de andere mogend
heden, voornamelijk En~.reland en Duitschiand, ~redwarsboomd. 
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Och, Tzaar, wees bode van dien dag der smarten! -
Kozakken voort! - Laat wild uw paarden snellen, 
Hoera, hoera, den vijand neer te vellen ! -
Verzadig het gebed van onze harten ! -
Steek op den geurgen vruchttwijg van den vrede, 
Behaald voor 't menschdom uit de bloedge veete ! --

Sombere stem: 
Op, gij volkren ! -

Burgeres 
verschrikt, grijpt vervolgens den arm van den naast 
haar staanden veldkornet: 

Hoe? - Wie riep dat woord ? -
Zeg, hebt gij dat niet gehoord?-

Veldkornet: 
\Vellicht eens makkers kreet, 
Dien ons leed heel vervreet ! 

Burgeres, 
opgewonden, met ten hemel geheven handen 

0 neen, neen! - Dit klankakkoord, 
Tiet vloeide nccr\\"aarts uit gindsch oord, 
Daarom het zoo het hart bekoort ! -

nadert de strijders. 

Het zweept ons t gen En~land voort, 
Dat in de we1 cld het eedle moordt, 
:\an 't vuil slechts open stelt ue poort ! 

Op, groen Erin ! - Ieren staat op ! - . 
Afgrijslijk fladdert O\'Cr Ierlands gouwen, 
Het bloedge hoofu des graven \'ai~ (r) Tyrone ! 
Bang hoort de herder uit des nevels grauwtn 

(l) Een vermaarde persoon <Ier Ieren uit hun eeuwenlange worste
ling tegen Engelaml. Ilugh O'Xell, graaS.,·an Tyrone. verhief (l;)9ï). 
zich zegevierend t<:>gen Ehsabeth, koningm van hngeland. maar werd 
ten slotte overwonnPn (!GO~); een ander llugh O'Xell streeJ voor Ier
lands onafhankelijkheid tegen Elis~Lbeths op,•olger, Jakoh I, en werJ 
door een van En~eland omgekochten officier vermoord. 



Des wreed vermoorden mans smartvollen toon : 
"Mijn arm, arm volk, sta op, uw rijk te bouwen, 
Eindlijk verbreek uw ecuwenlange vroon ! -
Home rule, mijn Paddy ! - U wen vijand vat ! -
Haat tegen England, gloeiende, eeuwge haat!" -

Indiërs staat op ! --
Ziet hen als meesters aan uw Ganges smullen, 
Met uwe schatten zich de zakken vullen ! -
Op Maharadscha, laat uw zucht zich koelen, 
Laat langer niet uw kromzwaard zich onthouden ! -
Leidt ze terug, gevlucht naar sombre wouden, 
\i\laar olifant en tijger om haar knielen, 
Der Indiërs Beschaving, - Indiës zonen : 
Naar Delhi toe, den (1) Grootmogol te kronen! 

Opschudding der burgers. 

Eerste burger, 
b ij d e linker zijs chermen 

Help, grootc God, 
0, richt mijn schot 

• Goed op dat rot ! -

Afrikaander 

I7 

bij de voorste zijschermen va n den rechterkant, welke 
achter een gesteente n ee rknielt e n naar buiten mikt : 

'k Heb zwaar er voor geboet, 
Wijl ik, als Afrikaander, 
Verloochend niet mijn bloed, 
Asch, - gruis, is hof en goed ! 
\Velnu, mijn Afrikaander, 
V er delg het vreemd gebroed ! -

(1) Babur, afstammeling van den vermaarden khan der Mongolen 
Tamerlan, richtte in het heclcndaagsche Engelschc Voor-Indiê, 
een door glans, rijkdom, bloei van poezie en wetenschappen. schit
terend groot rijk op (1SoS). Babnr, Akbar, Aurengzib, waren de 
uitmuntendste heerschers (Groot-Mogols).Onder Alurr. li werd dit rijk, 
welks glansrijke hoofdstad Delhi was, 1788, door de Engelsehen ten 
onder gebracht. 

' ... 
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Tweede burger. 
op den achtergrond, naar buiten wijzenel 

Daar! - Daar! -

Derde burger : 
\Vaar ? Waar ? -

Verscheidene burgers 
Het zijn de onzen ! -

Kanonschoten klinken in de verte. 

Vierde burger : 
De bommen gom~cn! -

Vijfde burger : 
Het is Dewct! -

Verscheidene burgers 
Hoezee l>cwct ! -

Zesde burger 
Die door dat net, 
Dat Roberts sloot, 
Fluks, - als een fret, 
Der wereld tot pret, 
Nog altijd sloop ! -

Verscheidene burgers ; 
Des Jandes hoop ! -

Der Britten dood ! -

Der manheid tolk, 
Koen, vol beleid ! -

Dt;r rechtswraak dolk ! -



Grijsaard in palmen , 
\Viens paard zijn bed, 
\Viens wereld de steen, 
Het veld vol halmen ! -

Die weer en heen, 
Zoo als een rook, 
Ha, - als een spook 
Verscheen, verdween ! -

Op alle stappen 
IJ en deed verrassen ! -
Hun toevoer snappen, 
Verbinding kappen ! -

In alle passen 
J-Ien deed verslappen ! -

Zevende burger 
Zijn roem zal galmen 
Ten ieder tijd ! -
\Vaar maar een volk 
\'oor vrijheid strijdt, 
Daar zal men roepen 
Van alle stoepen, 
Kristiaan Dewet ! -
Dat hij ben leid , 
Hun vrijheid red ! -

rg 

Terwijl deze opmerkingen geuit worden, bij welke 
de mannen eerbiedig uit elkander treden , zijn bij het 
achterste zijscherm van d en linkerkant, met het 
voorste gedeelte d r ie paarden z ichtbaar geworden , uit 
welker zadels de vermaarde Vrijstaatsche guerrilla-aan
voerder, hoofdkommandant Kr istiaan Dewet, alsook 
een kommandant en een veldkornet, afstijgen en naar 
de lijn rotsblokken van den achtergrond en de rech
terzijde stappen, van waaruit zij met veldkijkers den 
gezichteinder afspieden . Kristiaan Dewet is drager 
van een grijzen, hoogen , vilten hoed met breeden 
rand, over zijn linkerschouder van een geweer, en 

• 
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van een langerer. staf in zijne rechterhand. Achter 
hem dringen een grooter getal gewapenden van beide 
Boerenrepublieken op de topvlakte. 

Aan de manschappen van Dewet, dezen zelf, alsook 
zijne onderbevelhebbers, zijn in 't bijzonder vermoei
enis en ontbering, het slijk en de havening zichtbaar, 
welke de gevolgen zijn van gevechten en lastige 
marschen. 

Kristiaan Dewet : 
duidt met zijnen staf naar den achtergrond : 

Ons gros doe hooger posto vatten ! -
. ' aar ginds ! - Daar op den breed en top ! -
Houwitsers zullen van daaruit spatten, 
Gedekt dooi \"lakte, het ravijn ! -

wijst met zijnen staf de burgers aan, rechts van hem~ 

Gij echter houdt me dezen kop, 
Bestookt van hier des vijands rij'n ! -

treedt onder de strijders. 

Makkers, hoort aan ! -

V erseheidene burgers : 
\Vat is 1, houfdman ? 

Kristiaan Dewet : 
De vijand richt op ons alzijdig honderd slonden, 
Ten J:~atsten strijd, den strijd des doods, zijn wij Yer

[bonden!
Gelijk een aloud woud omsluit zijn heir de gronden, 

Gelijk een hert omblaft ons woest dat koppel honden ! -
Laat ons wat plicht, wat manskracht kan, der wereld 

[konden!-

England, bescliaving, deugd, bedolft gij onder zonden!
Gij sloegt der eedle naastenliefde doodlijk wonden ! -
Gij hebt bij schand en misdaad lollig u bevonden ! -
Maar afgemeten, England, zijn reeds uwe stonden, 
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Der wereldgeschiednis vonnis zal u schielijk raken ; 
Ik hoor een wereldrijk storten met ontzettend kraken ! -

Vloek U ! -Vaar heen, llet geestenschip der zee, 
Omruischt van eenen oceaan van vloek ! -
Praal met uw donder, - uw ontelbaar zeildoek ! -
Eens zal van Indil'! tot aan Ierlands hoek 
\Voedend de orkaan in al uw zeilen blazen; 
Dan zult gij siddren ! - Wee, Albion, wee, 
Verslonden wordt gij in der stormen razen ! -
Tommy Atkins, Tommy Atkins, blinde, geef wel acht, 
Op onze koppen houdt de boer voor 't land de wacht!
Van onze koppen daalt op u zwart neer de nacht, 
En rijst voor al uw offers op der vrijheid pracht ! -

Kommandant : 
Tweede en derde sectie ! 

Veldkornet : 
Eerste sectie ! -

De burgers rangschikken zich ijlings tot twee ho open, 
waarvan de talrijkste langs den achtergrond en de 
linkerzijschermè'n, de mindere langs de zijschermen 
van den rechterkant te zamen treedt. Kommandant 
en veldkornet ordenen den eersten, twee veldkornets 
den laatstvermelden hoop, bij welken zich Kristiaan 
Dewet plaatst. 

Enkele vertraagde strijders daagden onder de voor
afgaande aanspraak van Dewet op en sloten zich bij 
den grooteren hoop aan. Onder deze optrekkenden ziet 
men eene jonge vrouw aan de zijde van haren jopgen 
broer. 

Burgeres, 
welke deze jonge vrouw herkent, treedt op haar toe en, 
terwijl zij hartstochtelijk dezer hand drukt,: 

Hannah, zijt gij ook daar ! -

overmeesterd door hare aandoening,wijkt zij terug, en, 
bij het zicht van beide stijdershoopen, spreekt zij : 
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Heiige, heiige schaar, 
Gods zegen op uw hoofd 
vVie in 't barnen van 't ge\·aar, 
Vast aan zijn zaak gelooft, 
Den twijfel in zich dooft : 
Is godlijk, - onweerstaanbaar! 
De zegekrans ligt voor hem klaar ! -

grijpt met de rechterhand de opgeplante vaan der Zuid
Afrikaansche Republiek en verheft deze ten hemel: 

Steek door de wolken uwen 1\lozesstaf, 
:-.Ju leid ons, uwe Boeren, Piet Retief ! 
Pretorius rijs vreeslijk uit uw graf, 
Die in het zand ons rijk in 't leven riept ! -
Kruger, die ons zoo'n wijze leiding gaaft, 
- Iloe waaktet gij, waar ieder ander sliep ! -
Oom, van de kralen sla dat rooftuig af ! -
Helden, met geestdrift onze scharen staaft, 
Met sterkend manna ons, vermoeiden, laaft!
Ons, Boeren, leidt door nood en drang den weg, 
't Is der beschaving, vrijheid, groote (1) Trek!-

(1) In de geschied<'nis van Zuid-Afrika. de eerste (1834\ der 
achtereenvolgende uitwijkingen (tot 1840) der scheppers der Kaap
kolome, der Bocren- afstamml'lingcn van linde )je eeuw) daarheen 
vcrhuisde Franschc II\lgcnot!'n en llollandsche burger~ - uit dit 
gebied ten gevolge der stel~clmatige \enlrukking Jer Engclsche 
veroveraars. Louis Triechard, Jan ,-an Hensburg-, Andries Potgicter, 
Karel Cilliers, Jakobus Uijs, leldelen zulke Treks. Men zwierf heen 
en weer door Oranje, Transvaal en Xatal, omring-d ,·an bcrg<'n, 
stroomen, wourlen, wilde beesten. onophoudelijk slaags gerakend met 
de Matabelen van het opperhoofd :\Ioselekatsc of met d~ Zo(' locs van 
Dingaan. Bijzonder muntte uit I' IET RETIEF, welke in 18~8 trok en 
verraderlijk op last van Dingaan, met alle gezinnen zijner Trekkers, 
afgemaakt werd. PRETORJUS, een ander aanvoerd~r, versloeg daarop 
Dingaan aan de • Bloedrivien. Door de verstroOide, oneensgezinde 
Boeren-distrikten in Transvaar te vereenig-en, richtte hij deze repu
bliek op. P . ...ur. KRUGER wrhief deze tot rijkdom en krachtdadig
heid. Onder zijn voorzittersc-hap ontplofte de eeuwenlange afg-unst 
van Engeland in den oorlog van lll~;.t en den strooptocht van Dr. 
Jameson in Hl!lti. beide ten nadeele van Engeland afgcl"open, om 
met dep 11 October 1!-i\l\l tot <.!en hedendaagsehen vcrdc'ging-skrijg \'an 
Engeland tegen de Boeren uit te barsten, welke de beschaving \'tront
waarcligd.Ecn luister van mensch~lijke en l>urgcrlijkegrootschhel(l kranst 
dezen hedendaagsehen worstelstrijd der Boeren. Als men in OranJe· 
Vrijstaat en de Zuid-Afrikaansche republiek · de Enl:"elsch" soldaten 



Op volkren I - Op ! -
Daagt op! daagt op!- Der vrijheid breekt de baan ! 

Het noodlot, Albion, grijp u grimmig aan ! -
Zwaar zult ge boeten wat ge zwaar misdaan! -
Dat was uw geur, uw eigenaardig teeken, 
Zoo tuk op roof, den aardbol of te grazen, 
Door eeuwen heen, knechtschap, armoè, te kweeken, 
Dan bij die gruwlen, die den vloek neersmeeken, 
Ei ja, u, huichlend, deugdvol op te blazen ! -
Ter hel toe zweept u het vermetel razen, 
Gebrandmerkt zijt ge voor het wereldrond ! -

Heer God, in gindsche, zaalgelichte sferen, 
Met heilgen toorn verpletter Englands heiren ! 
Heer, Heer, hoor mijnen kreet uit 's herten grond, 
0, doe rechtvaardigheid toch einulijk kond ! -
Dat wreed vermoordt der volkren vrij bestaan, 
Voor wien beschaving slechts een nutge waan, 
Dat altijd valsch was van den eersten stond, 
Een schrikbeeld - laat het naar den afgrond gaan! -

Doopt uwe vanen in des zonlichts gloed, 
Verslaat, verslaat, des Satans boos gebroed I 

liet zaad is rijp ! - Gij. maaiers, weest bereid, 
Het veld bebouwt voor ecnen hetren tijd! -
Dat rijk is rot, vergaat in oproer, strijd, 
Dat aan het stof slechts zijne zielszucht wijdt, 
Niet meer verheven wordt door edel streven! -
Ten grond het ga ! - In 't duister moog het leven ! -

ziet, hoe ze. op hooger bevel, gehuchten in brand steken, vrouwen en 
kinderen kerkeren, onzijdigen uit het land zetten, en hoe te Vmden 
de aanzetter van deun oorlog, de minister Joë ChambPrlain, voor 
't v. Ik raddraait en heim<'lijk met mijnenbezitters en leveraars sa
menspant, om uit den verdelgingskrijg z1jn fortuin en zijn aan:tien 
te buiten - verschijnt de ePnvotHiigc, bcleid,·olle, taaie. vaderlands
lievende Kruger duidelijk als een persoon van antieke grootte', De 
hcdendaagsche mogendheden, in 't bijzonder het Germaanse he Duitsch
land. schandvlekken de beschaving, door 't beroep op h('n g-edaan 
door Prf'~ident Krugcr, "niet te aanvaarden. 
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De vloek des menschdoms volge zijne schreden ! -
Des Yreemdlings krijgszwaard teistre zijne leden ! 
Het worde smartvol in het slijk vertreden ! 
De diepe neerval loutre zijne zeden ! -
Ieder verdorven rijk eenmaal tot scherven gaat, . 
Dat in de wereldgeschiednis taften schittt end staat ! -

Kristiaan Dewet 
steekt de vaan van den Oranje-Vrijstaat ten hemel 

Tegen EngJrtnd ! -

Alle burgers 
Vrijheid! -
Vrijheid! -

Terwijl de talrijke hoop, voorafgegaan door de 
burgeres met de vaan der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, tusschen de zijschermen van den linkerkant 
afstormt, klinkt kanongebulder, en bezet de kleine 
hoop burgers ijlings de linker- en rechterzijde, alsook 
den achtergrond. 

Alle burgers : 
Vrijheid ! 
Vrijheid! -

Het doek valt. 
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I. 

DE BOER. 

Ziet zijnen groote~ hoed ! 
Zwartkrullend is zijn haar ! 
Hoe zit zijn hoesbaard naar ; 
Ei ja, die mist de schaar ! -
Zijn pak is grove waar ! -

Bekijkt den man eens goed ; 
Men ziet hem 't aanstonds aan, 
Dat is een vrije man !-

Zijn oog glanst vast en kloek ; 
Daar schijnt geen slimme streek, 
Wel iets zoo warm en week ! 

liet is niet lang te zoek : 
Hij is een man vol moed 
En redelijk en goed I -

Steeds heeft hij ,,·erk ter hand ! 
Ilij heeft niet veel verstand, 

Toch is de Brit bezweken I 
Geduld dat is zijn teeken ; 

Zelfs in den grootsten nood 
Hoort men alleen hem spreken 

Geloofd wees God ! -

\V eet gij, zoo is de Boer ! -
\Vaar gij hem ooit ontmoet, 
Daar licht VO')r hem den hoed ! 
Hij voet t met rechte keus 
In 't wapen als zijn leus : 

*Vrijheid, geduld en moed ! 

-----~---

* Zoo luidt het opschrift in 't wapen van den Oranje-Vrijstraat. 

I 
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De broeders staan afwachtend aan de schans ; 
Een heilig vuur vervult de bravt.n gansch; 
Terzij treed ik ; voor God eerst wil ik vallen, 
Dan mag mijn schot voor onze vrijheid knallen I -
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knielt op zij ter aarde, beide handen om den loop van 
zijn op den grond gesteund geweer: 

Heer God, Gij zijt overal I -
Heen over berg en dal 
Zweeft Uwer oogen straal : 
Heer God, Zabaoth ! -

0, Gij waart ons genegen ! -
Gij gaaft aan 't land den zegen, 
Gelijk een milden regen : 
Heer (;od, ZabaoU1 ! -

Dat liet den nijd ontstaan I -
Als eens in Kan~iaan 
Philisters rukken aan : 
!Ieer God, Zabaoth ! -

Och, hoe is gras en blad 
\·an bloed zoo rood en nat, 
In haat daarheen vcrspat : 
!leer God, Zabaoth ! -

Och, toorn niet op uw kindren, 
\Vijl zij den vijand hindren, 
Verdelgen nu en mindren: 
Heer God, Zapaoth ! -

Vijfduizend gaaft Gij brood ! -
Help ons in onzen nood ! -
Ge'ef ons een' zaalgen dood : 
Heer God, Zabaoth ! -
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~Mijn Vaderland. ~ 
L1.ed van een Boerenknaap. 

Ik las zoo dikwijls in de klas 
Van Romes, Hellas' heldendaden ; 

Beschreef de meester, wat het was, 
Deed ons verhalen, zoo ons raden : 
Ik hadde toen nog geen verstand 
Voor 't zoete woord, mijn vaderland!-

Dan nam ik mijn geweer ter hand ! -
De vijand toog op onzen grond I -
Ik was in dezen, gindsehen slag ; 
Ik heb zoo meengen, stillen nacht · 
In 't bivak wakend doorgebracht : 
En zie, een bPeld in mij ontstond, 

Mijn vaderland, mijn vaderland I -

Ik zag de bergen, dalen, stroomen, 
In 't weeldrig groen, mijn vaderdak, 
Och, zelfs de landstaal tot mij sprak : 

Wild heb de buks ik opgenomen I-
Ik hadde nu voor 't woord verstand, 
Mijn vaderland, mijn vaderland I -



IV 

OE SltllG llllN GitENCOË. 

Wij stonden op Glencoë-Hill 
Den vijand te bestrijen ! -

De troep stond hier, de troep stond daar, 
Zoo stond in lijnen onze schaar, 

Vereend met batteriJen ! -

Wij hielden op den bergkop stil. -
Daar spmk de kolonel : 

Gij burgers, wijdt aan God de ziel ; 
En ieder Boer, hij mikke koel 

En schiete juist en snel I -

Wij mompelden : als God het wil I -
Bergwaarts trok vaan bij vaan ; 

En ieder Boe1 de buks ras greep, 
Hoc schel het floot, hoe kil het peep ; -

Ook ving het huidren aan ! - ' 

De ruiters stcrmdcn in 't geschil, -
Och, wat een wreed gewemel!

Ze vloog, der Britten ruiterij ! -
Ze spoog, der Burgers batterij, 

Och, lieve, goede Ir emell -

Wij stonden op Glencoë-ITill 
Pal voor ons heilig recht ! -

En als de vijand stormen ging, 
Den armen Tom de dood ontving: 

Waarom was hij zoo slecht?-

29 
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