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DRIE B EO RIJVEN 

door 



PERSONEN . 

. JAKOB VAT DE WE~THeiZE '. 
A 'NIE, zijn nouw. 
KATHI, zijn doc-ht r. 
DIHK, zijn zoo11. 

ALBERT YAN BEB:K, 1Whoolrncester. 
PIET LABU CliAU TE . 
. J() TU PIET, zijn zoon. 
TIER~IAN J) .. RI TU . 
. JA T TEH IJORHT. 

('ASPAR Pl. 'TOHIPH, ' ldrornet. 
THI.J, FERREHL\. 
Een dokter nm het Roodc Kruis. 
Twee \Crplegers \'all het Roode Krui~<. 
Zes Eng>lsche oldate11, hoeren. 



EERSTE BEDRIJF. 

liet eerste bedrijf peelt op Roodepoort, boerenplaats 
van Jacob V. d. vVesthuizen, in den Oranje Vrijstaat, twee 
dagreizen van Kimberley. 

liet Tooncel stelt voor een groote langwerpige kamer. 
De grond is ~rijs, van vastge.;tamptc klei. Het behang nJal 
van kleur, h1er en daar bijgeplakt met papier van een 
ander patroon. Aan den wand hangen een portret \'an 
Paul Kruger en eenige bijbelteksten, achter glas, in een 
lijstje. In het midden van de kamer staat een groote lompe 
tafel. Aan den eenen muur een ouderwetsche kast met 
veel laden, aan den anderen een lange houten rustbank 
met zitting gevlochten van mat, zes dito stoelen, niet alle 
van gelijk model. In een hoek staat een harmonium. Daarop 
Ji.,.gen een groote bijbel n eenige gezangboekjes. In het 
front een deur, die naar buiten voert, tusschen twee ramen, 
waarvoor witte rolgordijnen. Rechts een kleine zijdeur. In 
een hoek staan twee geweren. Over elk hangt een gevulde 
patroonband. 

EERSTE TO< >NEEL. 

K t'l'IIJ , . . IJ. \\rEs1'1lllZE:\ (IS jaar oud, fri eh en 
ge-:;oud, gt•kleed ût wdte blouse en ::;warteu rok, wd 
schor/je, groen lintje om haar hals. TVee!deYI:!{ hoofd
haar, opgebonden in twee vlechteu.) A J.BEUT '"\"\ BEEK 

(!lol/ander, 2.1 jaar, half als boer gekleed, bmin pal..•, 
sporthemd, groote hoed.) Later .hcoB '"· u. \V~<:~TIItlz.~>x. 

Al hert. 
.Ta Kathi, nu zal h t zal'htje. aan mijn tijd worden. 

Kat h i. 
Pa he ft lcmuinl'lt ~<.'zcid \ ' OOI' zmJond r zal on rij. 

A I hert. 

Zal je aan mij hl ij' e11 deuken, Kathi ~ 

Kat h i . 
. Tn Alhcrt, zeker. 



Al hert. 
Kan ik er Yast op H'rtmuwen Kathi? 

Ka I h i. 
I di uooies 1) in Holland zoo Alh d, dat hulle die 

ene dag hulk woord ~eef eu dat llic Yollende dag
weer glad Yergcct ~ 

Al hert. 
Nee, tenmin~<l de meesten niet; maar zie je, ik kan 

mis ·ehien wel zoo lang w<•ghlij,·cn. 

Ka I h i. 
Om ,·oor die laud ''an 011~< te ,·ceh. Daar komt pa, 

praat nou ,·oor hl'rll ook. Ik loop kofllc lilaale 

J~KOB v. D. \VJ;~·,·nnZE\ komt op. Groote, breede man 
met lallg•'lt donl<crbrutl/CII baard, jas, die urocgcr .Jwart 
t's geï.L'l'''SI, maar nu •rroenac!ttig, bnu'ne broek, genut 
katoenen hemd, ::;onder das. 

() o m ,J a k o h. 
I. tn ester klaar~ 

Al hert. 
.Ta oorn .Jakob, 111aar ik w11 U nog wel grnag- e,·rn 

"i llcn spreken. 
0 o 111 .J a k o h. 

Praal maar mee~te1-. 

Albl•rt. (kan md go ·d uit :::Jjn woordt'll lwme11) 
Oom .Jakob .... ziet u hl'! .... is er zoo HH'e g<•steld, 

dat .... Kathi cn ik YCl'l ran mckaa1· houden en ik ... 
zou .... lXraag willen wct<'ll ot' l .... dnt g-oed 'i11<lt. 
l weet zelf wat lllijn po. itie is en .... hoP\ rel ik 
'erdicu. lk hch tic11 pond sub~idi<• \'lUl het goll\'l'l'nP
lllCnt in d<• maand, ,·ijl' pond ii<'hoolgcld, \OOI' de org-el
lessen .... 

() o m .T a k o h (valt hem ût de rede). 
Al. meest r zcll' zeg, dat ik wt l't wat hij ' rclit'JJ, 

waarmil moet lllecst<•t· dan al di<• ding IlO!!; opliO<'nl; 



A liJ er t. 
.Ja oom .Jakob, dat is waar. Maar· 

dat •en menscll op zoo'n oogenhlik al. 
precies we t wat lt ij zeg-t. 

() o 111 .J a k u h. 

lJt•gr·ijpl wt•l 
dit, 11iet zoo 

Dat nwet ee11 men. eh altijd "eet. .\lees ter ons keu 
\'OOr jou 110\1 tUnper dri jaar. A Is 011s • •r·st die land 
h h choon~l·maakt 'an die nrilgoetl eu 1le llecn• "il 
dat ik en lii('Cstcr gezond terugk •er, dan zal ik Yoor 
nlt'esler a.an die seht\ol '•n huis hij houw. 't 1: nou di • 
tijü ni on1 ,·erder· Hlll di· din!!; 1 • praat. 

A I h • rt. 
Oom .JakolJ, ik dank l niendelijk Your uw h(•lul't . 

en ik zal er rru niet Yerdcr m t•r spreken. Alleeu wil 
ik er· ooi ev n met tante A uni(• on•r· prat '11. 

() o rn .J a k o h. 
Tante Anlli •, dat ho n ni •t 111 I' nie. 

A I h 'I' t. 
Weet z • het dau al~ 

0 o 111 .l a k o h. 
Ons hocr•n is llHHU' donr en dit• llollanders hnllc is 

banj ·r .lim. I>t>uk lllt'l'Sfl'r nou sollis dat ons dit• dill!!' 
al 11iet lang zou heh zi '11 ankon1 ~ 

.Maar meest •r· on. 1110 t nog kotli ' krij ,·oor· 1111. ' rij 
en di' zon i · amper onder. 

A I b t' r t. (/nopt naar hl'l raam) 
(lom .Ja], oh, daar hij dt• t" t•t•dt• . pruil kouren !!.·el oot' 

ik oom Piet Lahu.- ·ha!lllt' t'll joug Pit•t. 

()onl .Jakob . 
.Ja, huil • zal met orL saarnrij. 

(/lij l:aal aan dt• lrifd :::t/11'11, 1.•1'1/1 mrt .:iju :::al.·
tlll' · l'l'll stuf.· <'ll11 t't'll rol labal.•, stopt :::ijn pijp t'll 

rookt. Albl'l·t rraat door dt• :::ijdcur af). 



6 

TWEEDE TOO JEEL. 

Omr .Juwn, 1'.\ . TE AYsLE, omr Ptt: r L\Bt:-;rJt.HL\J·:, .Jo;.;n 
PrET, later A T.Bt!R'J', K \'I'III en DutK. 

T ... :vn; A'\":-;u komt binnen. Een knappe, groote vrouw 
~~an 38 jaar, àz d.ou/;oerf!roene japon, zoudrr strookm, 
gem opscluk dan om de hals een l~etting 1•an ó/oed
kralen, ciet er ernstig maar 111d om,nenddijk uit. 

()om Jakob. 

"M'n hart is die goed klaar~ 

'1' a n t e A n n i c. 
Hiernaast op die bed heb ik alles klaar gel i. 

0 o m .J a k o IJ. 
Ik denk ik zal maar hier die o·oed in mijn kom bers L) rol. 

(T\Yrt. .A" '\"IE brengt hem door de zi.fdeur een 
gestreepten wollen dekm, lzl•ee zakjes, eenig ondergoed, 
een rol tabak, em bijbeltje, een if;erm potjr, em 
keteltje, ·ueldjlesch en beker.) 

T a n t e A n n i e. 
In die eene zak is ])]·ood, in di • andere hiltonp;. 

(Oom Jakob pakt de tz •re zakjes, het ondergord, dm 
rol tabak m het potje iu een grooteren zak, dien hij 
in zijn rrisdekm rolt, it'elken hij daama met re1z 
paar ándjes touw samen bindt. 

0 o 111 .J a k o h. 
:;\lee ·ter moet die keteltje maar op zijn paard va t

maak. 
Tante Anni 

Ik :r.al het hij zijn goed zet, het staat huiten hij :r.ijn 
zaal. 

Door de bwtmdeur af. Oom Jakob VO~!.[I haar met 
zijn goed. De budmdeur blijft openslaan. Oom Jakob 
rorpl, in de deur slaandr, aan zijn ka.ffrr. 

1
) Deken. 
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0 om .Jakob. 
Ou hoy, help die twee baz n al'zaal en !!e 1' die 

paarden wal r. 

(00)[ .hxon, ' 1 '.\:-\'t' ~' A:-;:-;rE, OO)t Piwr L .\Bl'C'll W:'\E en 
zijn :wou .Jo.·n PtET komen binnen.) 

()om Piet. 

(Een krasse oude man van 7 I jaar, 11og geheel 
recld, lange gr~ïze11 baard, ougeveer gekleed als Jakob 
·v. d. Westlnu'zen, rookt eeu hotden pijp.) 

Dag neer .Jakoh, dag nich Annie, ho gaat hel nog~ 
( Druld bet'den de hand.) 

0 o m J a k o u. 
Nee dankie dat gaat noo- go d en hoe gaal het met 

oom Piet? 

T a u t e A n n i e. 
Zit maar oom Piet. 

Jon~ Pi t. 

(Lange jongeu va11 21 jaar, geNeed als zijn vadrr. 
BNdeu hebbeu eeu gewerr bij zich rn patroonba11d om, 
dim ze mrt lnm grweer iu l'C11 'hoek zetten). 

])aU' oom Jakob, dag tante Annie. 

0 o m J a k o b c n l a 11 t A u n i e. 

Dag: Jong Piel, zit maar op die bank bij jou pa. 

0 o n• Piet. 
Wat voor lijd h IJ neef Jakob O'edacht le rij? 

0 om .J a k u b. 

1 l ZOIIOlld 1'. 

()om Piet. 

Gaal ue>f .Jakoh 111aar alle u~ 

0 o 111 ,Ja k o b. 
Nee mijn me'slct· ;~,al 111d 111ij saanu·ij. Hij wil ouk 

lager toe . .Miju zeun Jan i in Tatal. 
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(Tante Amu'e gaat af en kom/ met Kat/u' eu met 
een lwffiestel en lwmmen, die groot 1•au stuf.· zijn c11 
een bak met besclun't. Nadat Kat/u· gegroet !teef!, 
scheukt ze koffie in en ~et 1100r haar 1•ader, oom 
Pt'et, jong P/et een lwm koffie neer). 

A 1 1> er t. (komt bT1men) 
Dag oom Piet, dag Jong Piet. ( druld heu de hand) 

Oom Piet. 
Dag meester. Zal meester niet bang wees nie om 

tegeu die rooi es te gaan vech? 

A llJ er t. 
Ik weet niet oom Piet. Ik was nog nooit in een 

oorlog. Maar ik zal mijn Lest doen om te blij \"Cil staan 
waar~ de Afrikaners staan. 

0 u 111 Piet. 
Ons Yerwach zoo van jou meester. 

(Zij nemen een stuk beschut't, doopen het 111 lum 
koffie en eten het op). 

T a u t e A u n i c. 
Nou heb ons niet warme kost n ie, wel koud ilees

tenvleesch. Wil uout Piet? 

0 o nt Pi e t. 
Nee, dankie nich Annie on heb geiiet op mijn 

plaa. 

0 om .Jak oh. (loopt 11aar de deur en roept_) 
Dirk Yang die paarden! Laat ou boy voor jou help! 

Oom Piet. 
Neer .Jakob, ik denk ons zal van avond t·ij, tot hij 

Ylakl'ontein, lllijn broer z'n plaas. Ons ken daa.r over
nach, monenavond bij .Jacohsdal wees en ovennorren 
bij ons men eh n an l\lodderri ' ' i er. 

0 o m .J a k o u . 
.Ja, oom Piet. 



(A"atlu· !{aal naar buitm l'll komt 1ta cm oogmb/ik 
terug mrt lwt•e nuï.•r•rtjes <•ioolljes, dté ::e achter haar 
!tand houdt). 

(} 0 lll .) 3. k () h. 
As oom Piet p:o dvindt, zal o11 

zinp: \OOI' OIIS rij. 

o o 111 P i e t. 
.Ja, IIC f .Jakob. 

() o m .J a k u h. 

•rst nop: een \'Cr· i ' 

\Yil lllèt'stcr da11 •l \'Uil g za11g- t\HC 

die •er·te ,. ,ri 

(Aibcrt a-aal aa11 !trt Orl{fl zt!lm en speelt. De 
a11dPren lamt rr omhrr11 e11 :;;iua-t'u) 

Den Hoog-en Ood :tilt• n zij e r! 
Elk kni 1 Yoor hem aauhiddeud neer! 

Elk lllO t hem dank hcwijze11! 
.Ja ITem, die 011s zoo eiudloo goed 

Y crzorgt en in ge' aar he hu •dt, 
~loet alle l'l'ht'JIM'I prijzen. 

Ilen aan, heft aan, ro 1111 zijn !!.. na! 
11 ij :-; loerr ou mededongend g-a, 

Hij sehon k on,; zijn heseherlllill!! 
Zingt dan de11 hoog 11 (;od ter eer! 

Àan bidt hem, h~li[!! l' dan kcnd neer! 
Looft <tod, looft zij11 o111f nnin!!! 

(1/i'erna gmm allen dltm, dt• ma11nen stoppen 
lt'eder ltu11 pijp. Tante Amtie sr!tenl~t Zt'l'l'r l.•of.fir in. 
A"al!ti brl'll,uf iedrr ern kom. I laar moedt•r l'lt ::ij 
driul.·m 11og mrt. Dirl.· !.·omt binnl'll). 

J) i I' k. 

(/:..·,·n joll_!{l'll 1•mt dl'rlti·u jaar met lu•ldrrr oo,re11, 
re11 oud blmm• pal.•, houdt t'l'll strooim hoed, <t'aar dt• 
ra11d vanrif ,:., tit ::ijn !tand. I lij loopt blools<•orls). 

Pa. d it• paar<kn i, opgt•zttald. 
Pa, ik '' il ook stt:llll g-aa11 on1 die rooi 's t • Thi •t. 
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Ta n t A 11 n i e. 
Ook van die Yrij taat? 

11 et'lll a n. 
Nee, \'Uil Trans,·aal, van Pr loria. Tk werk er hij 

het ~ouvernement eu hij hij de . poorw ·g-maatschappij. 

T 'a n te A n n i e. 
Al lang in die land~ 

IIe1·man. 

Tk al amper acht jaar. 

Ja 11. ( ;preekt ·ulug eu een beetje gemaakt, 1/t.et te er![.) 
En ik nog ~ceu acht maanden. 

T a u t e A n 11 i e . 

.Ta, dat ken een menseh wel zien. Julle het HUl 

a' ond nog u iet gei;et nie:J fk h h gee11 warm kost 
meet·; net maar koud Lee ·t mIe sch' met be cl111il en 
kotli ut' melk. 

.J a 11. 

1s wel Yriendel ijk, dat ons zoo ~!,'astYl'ij 1111l vang-t 
en T moet het ons uiet kwalijk 11 'nJen dal wij 11og- zoo 
laat komen hinnemallen, liHUlr wij hadden niet gedacht 
dat .Jacuh dal zoo ver YUII Petntshu1·g- aflag e11 uitspan
plaatsen Yindt men maar weinig aan den weg. Daamm 
hesloten wij maar ons .... 

T a 11 I c A 11 11 i e. 
Als jij zou rad e11 zoo hoog Hollandsch praat, kn11 ik 

jou glad niet YCt"laan ni '· 

1l e r 111 a n . 
.Mijn niend wil maar zeggen dal l1et missd1ien 

ong •makk lijk voor U is, dat. ~,· ij nog zoo laat kome11. 

Ta n te A 11 11 i c. (1'erwijtmd) 
011g-cumkkelik, Oll).!:'lltakkelik~ Is l1cl YIHII' jullt> nil'l 

ongemakkei ik om 'oor di' land 'an ons l' gatlil vech: 
(a(.) 



Herma11. 

Zeg, hou je Hollandf'l'h ~l'wauw l e n beetje 'om 
je .. Je praat waanwhti :.r tll't of je een aanspraak houdt 
op en ,·er~ad rilll! ''an h t Nut t Kampen . 

• J a n. 
Nu ja, maar ik mo •t loch wat z ·~gen! 

II er ma u. 
Dat iR Yol, trekt niet noodig al<> j u iets gevraagd 

wordt. [) mensellen pmt •n hier zoon~ l niet. 

.Ta n. 
Zonden w siJ·alc niet u.· e n eindj' ktum n traan 

wandelen met dat mooie m i:-je, dat op zij nHl h I 
hui~; m t een kan wat •r stond, toen wij aankwan1en~ 

1T e ,. m a 11. 

Ben je gek~ .Je mag I dij "t'zen als je haar 110g <'<'11. 

te zien krij~t. Afrikaanseli • moed 'rR zijn in dat opzil'l1t 
heel wat kie. cher dan d• mee ·t • llollandsche. Z • Ionpen 
niet liH'l haar dochter te koop om ze aan den tnan te 
hrentr •n. 

T a n t e A 11 n i e. 

(terwijl ::re over het t't'IIC eliui i'all de• tn(d Cl'll a•t't 
sr•n•c•t lt••rt acltlc•recuvo/•rcu, / . .'oud ;•/ccsdt, bt• dmd, ö J ö 

kojfi1', bordc!lt eu lllt'SSt:ll brcll'rf c'll twre /..•rwrscl/ 
aal/slcc/..'1.) 

Ook naar illodderrivi r~ Et•t maar. 

ll e rm a 11 • 

. Ja, wij gaan Kitnhrrk,v zijn kant op. 

T a n t • ,\ n n i t•. 
()ok ~ec·omliHllHh•t•rd: 

11 <' r· nr a n. 
Ik wPl, maar m'n 'riend hit•r niPt, hij "a nog t!t'l'n 

hurgt•r· <'n gaat nij \\ illi!!. 



'J' a, n t e A u n i e. 
Zoo, dat iR mooi Yau di' Jlollanderlje. 
1l'u man is ook zoo loe met ons mee ler. Die is ook 

een Hollander. M'n oudste is in Natal. 

D i r k. (komt op, gelift Herman en jan een lzaud.) 
Dag oom, dag oom. 

.Jan. 
\Vel vriendje, zeg mij eens hoe je heet. 

Dirk. 
Hoe meen oom? 

lier man. 
Hij vraagt wat je naam is. 

Dirk. 
Mijn naam is Di•·k, oom. Ik wou ook met pa mee 

om die rooief; te schiet. l\Iaar pa wou 't niet he u ben 
nie. 

T a n t e A n n i e. 
Zenutje, breng jij mel Annie die hed uit de bniten

karner in meester z'n kamer, dan kau daar l wee liltlil 

Jaap en kijk dan or er genoeg watC'r is. 

n i r k. 
Ja :Ma. (aj) 

(Tante A unie loopt naar de kast m !taalt er een 
paar sclwone bedde/allens en sloopen ud.) 

.Jan. 
\Yij hadden eigenlijk g-eda<'ht om onze paarden maar 

een paar uren te lateu rtlsten en dan n~rdcr le rijden. 

Ta 11 te A u n i e. (onder !zet afgaan) 
'ee die pa:nden lijk voor mij Ie !.(edaan om Yan 

tnond Yerdcr te rij. 

.Ta n. 
Dat Ïl' toeh merkwaawliQ"~ 
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Herruan. 

Ze zijn bijna allemaal zoo; de non\Yen tcnmiuste. 
Voor die mensellen is het e n elleud' dat er ooit !J:Oild 
eu diammrlcu in Tramwaal en d 'n Vrij taat ?; Youdcn 
zijn. 

Tant A11nie. 

(lwmt terug en scltenld nog eens koffie lil) 

Wil jnlli mis. chien lieYer melk? 

Herman 
Nccu, dank U. 

.Jan. 

n .Jan. 

JI t heeft ous nit:;t kcnd ~:csrnaal t. 

H c r· ma 11. 

Bij w:tt voor veldronrel iR l w liltlil ~ 

Ta 11 t c A 11 n ie. 
Bij oom aspar Pis!oriu. Yan Donkerhock. 

He r m a 11. 

\Yij wetc11 110~ niet hij wieu we imredc"'hl zullen 
word 11. 

Ta n t c A u n i c. 

~liRs<'hien haal j lllOJTCII rnijn man met zijn Hraats 

nog wel in. On oom Piet Lahmwha!!:nc rij niet graal! 
zoo ' 'innig nie. 

II e r m a n. 
Nu zullen w uo~ c 11 e,· n een onderzoek naar 

onz paarden p;aan insteil 'n. 

Ta n t c ,\ 11 n ie. (tot 1/crmanl 
Wat wil ie l!;aan maak~ 

H c r· m a n. 
Ilij wil nog- een heetje ;whtcr nnz' paanh-11 J,ijkl'll. 

T a u t t' A 11 n i l'. 

Dat lrm•l' niet. llC'! ,·olk hPh dit• paarden water ~l'UI't'f 
n mij11 z nntjc kijk er· 11nu twhtt•r·. 
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Herman. 
Wij willen morg-en maar teg-eu zonop rijden. 

T a n t e A n n i e. 
Dan wil jul! i nou miR chien slapen gaan? 

II er man . 
.Ta als 't U blieft. 

T a n t e A n n i e. 
Ik zal julle de slaapplek wijs. 

(Zij ueemt een kaars en gaat 1'00r. 1 Ierman m jan 
neme u geweer en patroonband, d/e ze bij 't biuuen
komell afgelegd hebben mee.) 

VIERDE TOONEEL. 

TAX'l'E A.'.:->11·:, KiTIII, later DmK. 

(l(athi komt bûmeu, zet de kopjes en bordm in 
elkander en vouwt het servet op. Daarua gaat zij op 
de ban!< zütm met haar schort voor de oogm. Als 
haar JJweder billlzenlwmt, staat ze op.! 

Ta u te A 11 11 ie. 
Maar Kathi ... m'n kiud. 

Kath i . 
. Ja ma, maar .... 

T a n t e A n H i e. 
En ik dau ~ Die m'n gocien Yadcr Cll drie hroen; al 

in di(' oorlo~ Yan 'RO ' heb uloeten n'rliezen~ Had jij 
dan gewild, dat n1 e~tcr hij die hnis had g·chlijl'~ Dat 
ie geen man gewee t was:J (Ook fot Dirk die btilllm
komt.) Ki nderR, die Hollanders wi 1 lllOJT 'll lilt' I zon 
op rij en hnlle mo t e r. t koilie hebben \'om· hulle rij. 
On. zal gaan slaap. ~Jaar laat ons cer~;t bid. 

(Alle drie kuielm bij em stoel. Ilet gordijn valt.) 

Eiude vau het eer~;te bedrijf. 
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TWEEDE BEDRIJF. 

(Twee maanden later.) 

Het tooneet stelt voor een Jagertje aan de voorposten bij 
Kimberley. Zandige bodem, geen boomem, eenig struikgewas. 
In de verte ziet men lage bergtoppen met dor gras begroeid. 
Op het tooncel vier ol vijf tenten, met boeren er in of er voor, 
Boven een houtvuur op den achtergrond staat een pot met 
vleesch, boven een ander een ketel met koffie. 

Tijdens het eerste gedeelte van de handeling gaan de boeren 
vleesch eten uit den pot. Vijf of zes hurken er omheen. Zij 
gebruiken geen vorken, maar hunne zakme ·sen en schenken 
zich daarna koffie in hunne tinnen beker , zonder suiker of melk. 

Twee tenten staan met de opening naar het publiek. In het 
midden van elk staat een ki ·t die al· tafel dien·t doet, op den 
grond liggen dekens, geweren, zadels en staan een paar kleinere 
kistjes. 

In de grootste tent, rechts vooraan, de eenige waarboven de 
vierkleur waait, zit lierman Düring te schrijven. Bij het opgaan 
van het scherm staat veldkornet Pistorins bij hem te rooken. 

EER 'TE TOO.r'EEL. 

Veldeurnet C \liPEU PrsTORII ", 1-LElDL \:\ DiiuL ·n, later 
.lA~ nu Hon:;T en A LBERT nm BI; EK. 

Yeldeurn et. 
U11rm van 6o jaar, onderse/ie/dl ;;/eh 111 zyn kleed1·11g 
/11 u/ets van de andere boerm.) 

Wel m'n vrind j, die lij. t Yoor de uittleelin~ um 
di kieeren op morren klaar~ 

[f (' I' til H 11 • 

. hl" el 'eldeome(. 

Yeld<·ornet. 
Mooi zoo. En is 1" aar kt•rrb an!.!ezeid 0111 Yàn a Youd 

hrnn<hnwhl 1t rij~ Dip mnies ht>h Yandaa~ hanjt•r 
gt'\\OC'ld daar a('htvr die n1g. 

if('J'IllHII, 

.la, dat hoor ik. lll'h \'l'ld<·ot'lll't al gl'geten" 
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Veldcornet 
.Ja, bij m'n broer, hij Bloemhotsche menscheiL (aj.) 

(Aibert en jan komfll bàmen.) 

Ja u. 
Dag mijnheer de secrelaris. 

Herman. 
Dag- mijnheer. Heb je 110!/: alt\jd een tolk noodi~ al~> 

je met de menRellen hier in 't land praten wil. 

.Jan. 
\Vat? Iedereen YerRtaat me hest ! 

Herman. 
Tou maar dan praat je toch zeker alleen maar met 

Hollanders. En zeg-, wie ,cheert zich nou zoo netjes op 
<·onnnando~ Dat heh ik nog- nooit op de viool Ilooren 
Rpelen . .Je ziet er uit als een vcrmonHlt' <lrmwaarders
klerk. Laat toch je baard staan . 

. Jan . 

• Ja, maar dan zie ik er zoo raar uit. 

Ilerman. 
Och "·at! ·wat komt dat er op aa11! .Je IJ nt hier 

niet op een repetitie Yan een g-emeng-de zang,·ereeniging. 
Er iR g-een mensch die er naar k\j kt. 

lk weet al niet meer ho of ee11 'ron w er ui tzict. 
Maar van wat ander g-esproken. Denk r aan dat je 
Yan anmd op brandwacht moet. 

.Jan. 
Ik heb nog bijna eeu kwarti r tijd. 

Herman. 
Pas maar op mannetje; de Engelsellen konden wel 

een. dichthij komen; ik heb zoo iet hoor 11 mom pelen 
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.T an. 

D uk je soms dat ik hang hen~ W~j zijn toch den 
elfden en twaalfden samen p;eweest bij ~Iap;er. font in! 

~Jaar het heeft er Yeel mn, of ik weer alleen hier 
gekomen ben om mij t moeten laten plagen. 

li e r m a 11. 

.Ta, Yoor een groot de I wel, maar toch ni t heele
maal. Veldcornet Piet Grohl r, die twintig- minuten 
meer den kant '' an Cronj(• op ligt, was nlll morgen 
hier. Zijn , choolmee. t r, di secretari. ook hij hem is 
mo t naar het hospitaal te .Tacob·dal. .._·u heeft 
hij een ander noodi~. Ik heb hem geze~d dat ik 
iemand wi. t en jon morgen hij h m zou stur n. Ter 
Beek, jij wil miss('hien morgen wel eYen met hem me 
Ik kau niet weg. 

Alh rt. 

Zeker met plezier. Ik ken Urohl r ~roed . 

. Jan. 
lferman, je weet dat ik al lang naar zoo iet ,·erlaJ1g:d 

heb. Ik ben je er hartelijk dankhaar Yoor dat j aan 
mij g daeht hebt en dat je je he. t hebt ~edaan om 
mij t helpen. Als ik ..... 

IJ er m a n (valt hem tit de rede) 
Zel!, hen je p;ek, 't is hi r gPen rederijker kamer! 

.Jan . 
. Ja, maar als iemand je eeu dienst he,Yijst, hreng:t 

de heleefdheid loeh m •e dat je hem hedankt. 

li e r 111 a n. 
Zeker, maar dan zeg je, u t al e n .Afrikaander 

do I "dan kie". Be<leYm't"i ugrn hor,·en Pr hij zoo 'n 
~eleg-rnheid IIÎPI te \\ cmi<'ll ~t•honcll'll. f mand, die Jang
It ie•!' iK, \\<ll'llt 11 't'l and •rf' dan jij nu nog· hent. 

.T a 11. 

Wal meen jP mei andt·rs? Het •r:' 



20 

II e r m a 11. 

In 't al?:emeen gesprol;:en weel ik niet of ik kan 
zeggen "beter" maar in ieder geval wel "natuurlijker.'' 
En dat is al heel wat waard. 

Wat zijn hij slot ,·an rekenin:; al die vormen in de 
samenleving? 

Wat is diplomatie en wat is parlementairisme? \Yij 
moeten elkaar twer die dingen maar niets meer wijs
maken. Engeland is belust op het TransYaal. ehe ~oud 
en het stuurt, na allerlei mooie praatjes OYer reehtcn, 
plichten en IJeschn,ving zijn soldalen en zijn ka11onnen. 

Ze l1ehben in Holland de negentiende eeuw wel 
eem; de eeuw Yan de verteedering der harten genoemd. 

T u het laatste jaar, lHflfl, zet wel d kroon op hel werk: 
mo.ord, roof, dief' tal, schieten op het Roode Kruis, 
afmaken ,·an gewonden en wat niet meer! 

.J a n. 
Je schijnt ' 'andaag wel luRt te hebhen YOOr wijR

o-eerige heRpiegeliugen. 

Herman. 
Och, wijsgeerig hen ik iu het geheel Jliet, maar 

wanneer je, zooal:-; wij nu, zoolang in het ,-eJ<l le,·en 
moet, krijg je toch iets me r nm den uatunrmcnsch 
in je, en dan kom je er toe om de dingen bij den 
waren naam te noemen . 

. Jan . 
. Je praat als een anarchist; h n je , oms HOf!; van 

plan om met hommen te gan u gooien ook ? 

Jl c r m a n. 
Met honunen gooien!! U ooien de Engelst'he ll i er 

mis. chien met bloemen? Toen je indertijd in Frankrijk 
die anarchisten processen hadt, werd er i!eze11:d: je 
redeneert niet met zulke wilde bee~;l n, je ~laat ze 
neer. Dat nmd me u toen overal in Europa l'r~ mooi. 
liet waren nog niet eens lyddiethotum n, die TllCJl toeu ge
bruikte. En nu wisselen alle Europecsche H ~eeringeu 
beeldschoone en vriendschappelijke nota's met Engeland. 
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Alh •rt. 
.Ja, nmar <laar mrerH'n ze ook weinig Yan. 

IJ t' J' 111 a 11. 
Dat is een troost, al i· 'l e n ~ehml '· 
.Maar wat zeg je er dan wel nm, om 111 zoo'n 

manhwlrappij te moet n I ven~ 

V e I d c o r n e l P i s t o r· i u 
(/u/d roepende lussrhm de 11'1/len.) 

Brand wadrlen op zaal! Brand wadrten op zaal! 

.J a 11 (haasti'g.) 
't I. m ij11 tijd. Tot zien . 

lL rman en Alh •r·t. 

(Twaalf lltall mf'l <rewctr, patroonband 1'11 ::add <'t'r
a•i_jdcrl'1l :::/eh naar rechts.) 

TWEEDE TOO 'F,EL 

Ht:Jt\1\, Aun.rn, latt•r· Yeld!'OJ'IIt'l J>r,Tonr< ... , Omr 
Prr:r• en nor.Rt-::>.. 

A I her· t. 
Om j<' de wuarlreid l • ze~·!!t'll ht>gin ik er~· naar 

huis t • 'erlangen. 
Il er 111 au . 

.Ja, dat "il ik wel !!eloo\ en. Ik zou maar· t>l'll. '<•l'lof 
nage11. 

,\ I h t' r· t. 

De 'ol!!,cndt• n1narHI dt•uk ik h •t te dneu. 't I· 'oor 
die :tl'IIH' larrft• Allnic t'll Katlri ten ht•t•le sla!!; dat 00111 

.Jakoh hij ~la!!t'r·:fontl'ill i !!'t'\ allt•ll. Daaro11r ook zou 
ik zoo g'nlU!! Ct'tl.' op Hoodcpoort \\'t'Zt•n. Tn11t' A1111it! 
zal nit•t kln!!en, dat dopt Zl' nooit. ~laar z;ulkt• nrt'rhwlrt•fl 
lrt•hhcn ltl'l Yoor zidr zt•lf 'l'l'l Z\\ aardt•r·. ~lijn arnu• 
Kntlti zal pr· ''PI 'lil'! zoo ka!ur olldt•r '' cz '11. 111'1 .pijt 
me dal j • haar 11i •t lladt•r· h •ht !•er '11 kennen. 
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Herman. 
0, ik kom later op de bruiloft. 

Albert. 
Bruiloft! Ja, waren we maar al zoo ver! 

Herman. 
Ja, ik hen ook wel bang, dat het niet vandaag of 

morgen zal zijn. .Maar er moet toch eens een eind 
aan komen! Eigenlijk heeft iedereen het zich wel 
voorgesteld dat het vroeger zou zijn afgeloopen. 

Albe r t. 
Ja, maar het blijkt dat men in Europa niets doet. 

\V at zeg je nu van zoo'n vrede conferentie? 

Herman. 
Och, een poppenkastvertooning, anders niet! 

Albe t' t. 
Zou jij dan denken, dat men de menschen opzette

lijk bedriegt? 

Her ma u. 
Opzettelijk! Opzettelijk! Ik geloof dat het zoo van 

zelf komt. Als iemaud eenmaal zooveel aan de poli
tiek en aau intriges gedaan heeft, dat hij eindelijk 
mini ter is, heen hij met zoo'n massa dingen rekening 
te houden ! 

Het gaat daarom niet aan; om van die mensdten 
te deuken dat zij slechter zijn dan het gros . .Maar als 
zij een aan het comedie pelen zijn, moeten zij wel in 
huu rol blijven. Persoonlijk zal iedereen het optreden 
van Etweland wel een ongehoorde hrutaliteit noemen; 
maar het komt niet lot drulen van verzet. 

J<:n zoo wint het brutale egoïsme het. 

Al hert. 
't Is wel een heele schok, dien WIJ 111 onze over

tuiging hebben gekregen. Ik heh nooit kunnen gelooven, 
dat zulk een onrechtvaardigheid hestaanbaar was. 



2H 

H r man . 
.Tn, een 1whok in on~. OI'CI"tuiging- en in ons z nnw

gestel ook, want ik moet je ï:l'!!!!t.'n, dat ik 110!! 1·an 
~;tred; hen, al~; ik aan .:llagersl'ontein en al dit• dooie 
lllCnAdlen denk. Zooiets kollil IIH'll, !!eloof ik, nooit te 
hoven. Ik heb zoo'n ge, oei, ol' ik 'cnler door het len•u 
mo t gaan met een lijk op mijn rug. 

Al hert. 
.Ta, 't i. zekc1· h el wat ander" om in e<'n ho kje 

van de nHlcrlandsdJe ge.t·hied 111. 01 er oorlof! te leï: •n, 
ol' er zt>lf' een mee te maken. 

V e I d co r n c t Vwmt biilllt'JI. I 
Ik dt>nk ons zal uHuu· •n ' 'rl'ie !!aan zi11g. (;eer 

10or mijn ecu heetj' mijn !!t.'zttn[!enhoekjc. 

( Albrrt geeft hem reu boekje dat op de tafel l(t;t.) 

Dank ie llleeAlcr. Ciaan jul Ie sam11; 

(Alle dr/e z•erlatm de tent. De Peldcornd rvept:) 
I\ om llll'IIscheu on~ " i I zing. 

( Ta•aal( r?f vi.Jft/l'll lllll/1 1't'r:;amden ::;/eh 0111 ht'ln, 
ter:;i.J'de 1•an ájn tent. Ondt'r hen oom Pt't'l Labu ·clwgne.} 

\' e I d l' o r n e t. 
Wil oom Piet c r~t maar een ' •rsie opgeef'. 

() 0 111 p i (' I. 

Laat ons zing- 'au dit• 'ijt'-t>II-Zt'sli!!. te p.·alm die 
er.· te \'t•rsi •. (AIIt'n IU'/111'11 lllflllll' hot'dl'n af t'n :::/n t:rl'n.) 

I> lofzan!!.· klinkt uil :-,ions zalen 
Tot { mt•t . til out za!!. 

l>aar zal llll'n l o ( {od hetalen 
Clelol'ten dag hij da!!; 

U ij hoort ht•n, di' { 11 heil 'en1 at·lllcn, 
() llotll'dt>l' dt•r u;ehei•n, 

l>ii'H ï:lllll'll all •rlt•i !!t' l:u·htt•u 
( )ot u wed i!! lol tr 'Pil. 
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Veldcornet 
Is daar een van die andere broeders, die een Yersie 

wil opgeef? 

(Men hoort eensklaps een hevig geweervuur, op 
m'et grooten afstmzd. Allen snel/eu uaar lnm teuteu 
en nemen hun zadel, geweer en patroonband. 

Veldcornet 
Wil Oom Piet Lahnscha~ne en Oom Thijs Ferreira 

hier blijf om die tenten op te pas? 

0 om T h ij s. (een oude boer) 
.Ja veldcornet. 

i De veldeomet haastig af.) 

DERDE TOONEEL. 

O<m PlET, Oo11 TIIJJS, later eeu Roudekru is-Dol<ler, 
t"·ee verplegers en de Yorige personen. 

()om Piet. 

(Gaat op een steen zitten a au deu kant 1•amuaar 
men hoort scludm. *) 

Het lijkt YOOt' mij, broer IJUlle ken niet verder als 
tien minuten weg wees. 

0 o m Th ij s. (loopt heen e11 weer) 
lk denk ook zon. Die rooies heb otts hrundwaclt(en 

O\'Cnal. Zal je rook; (Geeft Item zijn tabakszak. Be/dm 
stoppen en rooken.) 

Oom Piet. 
Dat 's ander broer als in 'RO, !oen was on. saam 

altijd nn die Yoors!en. Jou ken on toekijk. Hoe oud 
is jij nou? 

•) Hier en overö.l elders, waar Afrikaand rs met elkaar spre
ken, wordt het gesprek langzaam gc\·oerd. Telkens een rustpoos 
van eenige seconden. 
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0 o m T IJ ij ~
Ik 1 · negen- n-z :-;tig. 

Oom Pi t. 
Ik een-en-zer •u tig. Di ,·eldcomet h h g;e" ild ik 

zou op die plaa. geblijf hehheii. ~laar wat zal ik daar 
alleen maak~ Mij u tw e oudst zoon h 11 in ' 11 in 
die nijh idsoorlo~ ge,·allen, mijn derde di Yorig 
maand \OOr .Maf kiug; miju go i \rouw is al dri 
jaren dood. Mijn jon~ ·t iH nou hi r Yan a rund met 
di brandwacht 11 uit!!elr k. 

<) o m T h ij 
'ee, ik heb nog g u ki ut! •rs a11 die laud g ge •I" 

ui ; ik had n t maar mei:ies-kiuders. )laar da~ nou, 
m t die kall"er-oorlog u m e, ze,·en maal dat ik in die 
YeJd ÎH. 

Oom Piet. 
Ja, ln·oer, om; h h niet zoo gedoch ui , maar di 

uurlog nou i e u and r din!!: al di kalfer-oorlog. 

0 o m T h ij ~ . 
. Ja, maar onf> mo t draa!!: wat di He r ous opleg. 

(!let sc!tt'eten duurt ;•oor!. Er /.>omelt fzl'Ce <•erp/e.o-er · 
mn het Roode Krw> op; 1/chtbnaite pakkm, t'ell rood 
knus om den arm en op hun hoed.) 

1 Y e r p I e !!: E' r. 
Oom, waar IH het g ' cht; 

()om Pi 't. 

Zoo julle 1s der gauw hij dokter. 

le \' J' pI eg r . 

. Ja, "ij lig:g '11 maar een kwartiel' 'l'l'dt.'l' op t'Il to '11 

het .Tlri •ten IJ \!;on, ·touden onz • muil '11 toenlil i!! nog 
iugesptuluen 'om· den wa!!cn, outdat wij ·u patien t 
hij \ eldl'orllet ( :rohl 'I' uehaald haddt•n. 
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Oom Piet. 
Maar julle ken met die wagen daar niet kom nie, 

dokter. 
1e V e r p l eg e r. 

een, dat denk ik ook niet. (tot 3.,. verpleger) Wir 
mu en laufen. 

2e V e r p l e g e r. 
Wie weit ist , aagt der Alte? 

1e V e r p l e g e r. 
Hoe ver denkt oom dat bet nog is van hier naar de 

plaats van het gevecht? 

Oom Piet. 
-Hulle schiet daar bij die eer te rug, dat ken niet 

verder wees as omtrent tien minuten. 

1e e r p l eg e r. 
Dan zullen we den dokter waarschuwen, hij i bij 

den agen gebleven. Die staat hier vlak bij, aan den 
anderen kan van de tenten. 

Oom Piet. 
Is er nog een dokter? 

1e V e rp leger. 
Ja, hij i de dokter, wij zijn maar verplegers. 

(Het schieten vermindert.) 

Oom Pi et. 
Het lijkt voor mij di schieten ordt minder. 

1 erp leger. 
Ja, dat m n ik ook. tBeüie verplegers af.) 
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0 om Pi t. 
Ik geloof jij is rech hroer. Ik hoor nou nik meer nie. 

(De dokter eu tz •ee 1•erplegers komen op met twee 
bra11rards.) 

1e Y er pI eg er. (tot dokter) 
11 nous faut aller encore üix minutes, monsi ur Ie 

doeteur. 

Dokter. 
Ce n'est pas grande chose, num ami. 

0 om Th ijs. 
\Yat voor een landsman i die? 

1e Y e r p I e g er. 
Hij i een Rus. 

0 o m T h ij . 
Was dat dan nou die Russi. che taal, die jij ,·oor 

hem gepraat heh ~ 

ie Ver p I eg er. 
Nee, dat was die .Fransche taal, die preekt hiJ ook. 

0 om Th ijs. 
Allama tig! 

VIERDE TOO 'EEL. 

De vorigen, v.:T.DCOR~•:T, H•:R)(.\:\, t rtwgekomen 
hoeren en gevangen Engel 'l'hen. 

V e I d \' o r 11 e t. 
Ou heh die rooieR terugge laan, hulle wa 200 man. 

Hulle heh meer a 50 dooien. Laat die dokter gauw 
gauw zoo toe grulll; un. heb twe gewonden en ze 
dooien. 011R h b zeR rooi es !!e' ung. 

Dokter, daar is 1wg m n 'l'hell genoeg om voor je t 
help. 

(Dokter en <•erplegers aj.) 
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V el d co r n c t. (tot oom Pzet) 
Oom Piet, ik weet oom Piet i. een man en e n 

oprech Chri ten. Jij zal met ~elatenheid draag wat die 
Heere jou opleg. 

(Enkele andere boeren komen terug.) 

Oom Pi t. 
Is m'n zeun .... ? 

Veldcornet 
Ja oom Piet, hij is ge,·allen voor die land. Die 

brandwachten is OYen·all n, voor hulle positie had 
kennen inneem .. Jon!! Pi r reed ,·ooran.n en die eerst 
chot wa voor hem. Die lleere zal jon krach ~eet' om 

die slag te draag. 

(Oom Piet gaat alleen ter::;ijde van zijn tent :::lften, 
met zijn haud onder het hoofd.) 

( Tusschen vier boeren worden zes Enf{elsclte soldaten 
opgebraclzt, gekleed in <.•ut! geel pak, met helmhoeden 
op. Twee zijn VOJl midddmalil{e grootte, mer zijn klem. 
Allen hebben boeveu- en <t•lu"skey-tronies.) 

Y el d cornet. (wijst naar deu achtergrond) 
Breng die kerels daar. Twee man is g-enoe~ om 

hulle te bewaak. Om twaat' uur ko.u die andere twee 
aflos. .Morren voor zo nop moet h ulle gebra('h worreu 
na die hoofdlager Yan Cronjt•. AH hnlle hescllllit en 
water wil, ken hull krij. (~eet' voor hull tahak ook, 
al. hulle wil rook. 

E e n g e ,. a n g e n e t o t n a n d e r . 

I am very glad that I am pri. oner, now w ar l'afc. 

(Allen gaau üg.uen.) 

(De verplegers en boeren dragen twee branrards 
oz•er /zet to01zee/. Op ceu lu;t jan ter Horst. llermmz 
loopt er 11aast, spreekt met den dokter en komt dan 
terug.) 
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Veld co r u t. (tot Herman) 
Wat h •b die dokter u:ezeid Yl\11 die twee kcr •I"~ 

li r m a n. (li'rnrergeslagcn) 
(:een hoop, " ldcornet. 

Veldl·orn •t. 
Arme k r IR! .... On. moe mmTen \Toe op. Ons zal 

nou f..!:t\t\11 ~Jaap. (r<Jt'fi!l Vuren dO<Hl! Lichten dood. 

(Eu!.·dc kaarsen, die iu de tcntl'll aanl:e ·tokl'll <l'llrt JJ, 

Zl'Ordm uz'tgebla:;en. De boere11 t.l•ikkelm ::ich in hunne 
dekens en gaan, zonder ::iclz te ontldceden, in de tcntm 
of daarbuz'ten liggen.) 

Jl e r 111 au. (z/t op een ki t voor ::ijn tent, lau u:mam) 
Al hert ter Beek dood! .\l'llll' Kathi! .Jan t ,. Hor"t 

mor~eu dood! Alweer tw•• \\t'f.!:. (barst los) Vervloekte 
Eu~el~l'he dieY •n! 

(Hij :;iel oom Piet ;;ittm, loopt op lztm toe 1'11 drukt 
hem de hand.) 

Oom Piet. 
:\lijn oudste in die ourlog- Yan ' 0, mijn tw '•dl' ooi· , 

miju d rde hij .Mat't•king-, mijn laatste hier. 'ou is ik 
maar alleen! 

(! fl'l ~t:ordijn valt.) 
E i n d c v a 11 h e t t ,,. • c d h e d r ij r. 
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DERDE BEDRIJF. 
Zelfde kamer op Roodepoort als in het eerste bedrijf. De portret

ten enz. zijn niet meer aan den wand. Het orgel staat e r niet meer 
en er zijn slechts twee stoelen in de kamer. Ook de gordijnen 
zijn afgenomen. Bij de kast staat een groote houten koffer. 

EERSTE TOONEEL. 

TAX'L' K AxNn~ en KHm. (Beiden zi1 zwaren rouw, 
zie11 er slecht uil. Zij pakken ut! de kast goed in den 
koffer. Dirk bij 't raam staande) 

Dirk. 
Ma, daar kom twee kerels. Maar 't zal niet rooies 

wees nie, want hu!Ie durf 11iet met zoo weinig man 
te rij nie. 

Ta n te A 1111 ie. (komt bij 't raam) 
Dat lijk voor mijn oom Piel LabuscLague en die 

andere ken ik ook . . . dat 's die Hollander, die die 
andere dag hier was en ' 'oor jou geschrijf heb Kathi, 
toen hul Ie mee ter ge, ebi ct heh. 

Kat h i. (een laatst stapritje goed ud de lwst nemende) 
Het iR gedaan ma. 

T a n t e A n n i e. 
Dirk m'n zeun lei die trelqroed kltuu· bij die wagrn 

en i die bee ten in die lu·aal: Ons wil morren voor 
zonop die laatste goed op die wagen breng en trek. 

Dirk. 
Ja ma, die trekgoed lei klaar. 
Ma, hoe zal h. t nou voor ma 'vez n, als on niet 

meer een eigen huis heb nie? 

Kat h i. 
Yraag toch niet zoo,·eel ,-oor ma! 



31 

Tante Anui' 
Stil Kathi, hij iR maar e 11 kind. (lol Dirk\ Ilo' wa 

't Yoor mijll, toen ik in die 'rijheid. oorlo!.! mijn 'ader 
h •b 'erlies~ En hoe is '1, nou ik jou pa au die land 
heb ~ geef en non jon on hroc1· ~e,nn~ iR~ 't I. di 
wil van de He re. 

n i r k . 
. Ja ma. Ik loop die oom::-. hPlp afzaal. 

af. 
Kat h i. 

Ma ken ons die ka. t u iet "aann at~ 

Ta ut An11i . 
ree Kathi. 

Kat h i. 
~la, ik is lmng-, aH al die g-oeie g-oed z.oola11g in e n 

kiHl blijf, dat hel zal bed rf. )la en ik h t ZOOYCCI tijd 
daamau g w rk. 

T a n t c A n 11 i t>. 

M'n kind die kast i · 11og van miju !!Oei moeder, ik 
k '11 \OOI' hem al zoo lang a . ik Ie r, maar di \\'ll!!;CII 

is Z\\'llllr en KroonHtads<'he distrikt is lmnj •r 'er. ( )Hs 

k •u 11ie meer vrach opneem nie. 

TWEEDE TOO 'EEL. 

De 1orig-eu, oo" Pu:r, IIut\L\ . 

(Oom i >1d 1'11 i kr ma 11 l.•oJJit 'll b1111 1C11 en drukl.·m 
Tante Amui• t'll Kat/u' de hand.) 

Ta 11 t l' .\ 11 11 ie. tlol iit'rma11) 

Zt ~ jij 'oor mijn IIH ar tant ' , jij i:-; nou 'au on. 
111 {' 11 St' h ('Jl. 

lleh julle nog- hij l'ronjt'• ken uitkom :' 

() 0 111 p i l' t. 

.Ja, IH'l op dit• laatste oo!.!t'nhlik. On" ht•h 't•t•l H'r
lies uidr A unie, sind . uu: di • laahll' maal hÎl'l' "a . 
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Ta n t e A n n i e . 
. Ja, oom Piet. .Mijn goeie man dood . .M'n zeun ge,·an

gen en Yer o,·er die zee. 

Oom Piet. 
Gaat nich Annie trek? 

T a n l e A u n i e. 

Ja, oom Piet. On. ken hier u iet on he. ehennd aeh
terhlijf nie; twee zwakke Houwmenschen met eeu kiud. 

Zit maar op die hank. Kathi m'n kiud haal kortle. 
(Kat/u' haalt koffie en dll'Jzkt t'u .) 'tI maar 'lwarte 

koffie, die ik ken geef. Mei k heb ons al in geen maand 
meer gezien. 

Oom Piel. 
I die rooies hier al nabij ~ wees~ 

T a n t e A u n i e. 

llulli zeg zoo. Op Klipfout in. Hier hen alleen maar 
die laatste slachschapcu gesteel eu die t wt'C een i ge 
paarden, die niet geeomtmuuleet·d wa~. 

()om Piet wa nof! niet op oom Piel z'n plaat~ nie 

0 o 111 Piet. 
Nee nieh Aunie. 

T a n t e A 11 n i e. 
Ik hoor, daar die andere week heesten weggehaaL 

()om Piet. 
Ik lteh zoo gedoeh. 

T a n t e 1\ n 11 i c. 
Ons heb <relukki<r nog t waar magere becsie~ om ous 

te trek. n; Heer; ge~· e maar dat hulle OIIH di' ran 
nach hou laat. 
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rr e r m a n. (getft Katlli een bijbeltje) 
Kathi, dit heb ik nou· hij Alhert g nmden. 

Kat h i. 

(slaaY het bijbeltje opm t'll laat cmige gedroogdt• 
bfOfllll'/1 :::il'll.) 

Die bloemen heh ik \'om· hem g-cgeef, toen ie weg
gaan i .. \\'aar heh hulle h m gesl'hi t? 

ll c I' m a n. 
Il1 zijn hor~t. Hij was d:ult•lijk dood, zooals ik .Ï" al 

gesl'hl'C\ '11 heh. 

Ta n te A n 11 i e. 
Waar is die IIollandt•rtje, dit• hirr di' andere dag 

met jou iiaam was~ 

1I e 1· 111 a 11. 
lfij is ook dood ta11te .\nnie. !lij werd in datz •lt'de 

gCYt>dlt zwaar g '"oud. \\'ij hadden twee gewonden, 
.Jan t •r llorst en dan 11og t'!'n J>uitseher, die hij on. 
in het la!!er was. Zt• zijn all• t\\l'C den \'ohenden 
lliOI'gl'll !.!;l'SlOI'\'ell. 

Ta n t e ,\ n n i e. 
Zal die andere naties dat allemaal goedkeur, dat 

Eng('land h nlle mcn~t'hen lil' hiel~ 

Herman. 
0l'h, wat zal ik U zeggen: Ze sl'hijm•n ook te d •n

ken dat ec11 lll('llsl'h nieh !.!emakkclijker dnHt!.!l dan 
c •n anderm:ul z'n I t>d. En dan, Holland zal er natuur
lijk niet aan do '11. fcckt· jaar ge' c11 ze m!lliocnen uit 
voor ht•t kger en clt• 'loot, maar zno'n mullmkkcn 
llollandsrltc n•gt'l'l'illg durft nit•t eens naar Engt•land 
t't'll lll·icl' te s,·ltrijYen, waal'tlit zou kunnen hijken dat 
llolland ook nog: l't'll natit• j;, l'll dat \\'t' oll.' m:u.r 
nil'l alles laten "t•lge' alle11 wat Pt'll paar !!:til\\ dit>' t'n 
als ('ham herlai 11 e11 B ltodt•s 1111 · aandol'll. 

() 0 111 p i {' I. 
Holland is mam· Ct'll ldt•in land en zwak. 
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Herman. 
Ja oom Piet, Holland is klein en zwak. Maar als de 

mensellen dat un mekaar onophoudelijk blij,en voor
praten, dan gelom·en ze op 't laatst zelf daL ze heelc
maal niets meer kunnen. Oom Piet is nn in dezen 
oorlog een tijeliaug met Hollanders samen geweeR!. 
Hebben wij ons ooit laf gedragen? 

0 om Piet. 
Die Hollanders, hnlle heh hnlle gedraag aiR pure 

mannen. :Maar die andere 11asie. ~ 

Herman. 
Die vinden het wel goed dat Engeland z'n handen 

Yol heeft in Tran Yaal en den Vrijstaat. Dan kunnen 
zij ergens anders hu11 ~;lag slaan. l\Iaar om nu nog eens 
op Holland tentg te ko111en. Al~ wij ons hier goed 
houden, kunnen we het in on. eigen land ook. 

Ik bedoel niet dat Holland dadelijk oorlog met En
geland had moeten maken, maar de Regeering had 
hrutaiC'r kunnen wezen. 

De andere landen Yinden het nu wel goed, dnt ('ham
berJain Transnud wil nemen; maar of ze nu Holland 
ook dadelijk hadden laten inpakken dat is een andere 
zaak. 

Oom Piet. 
Laat ons daar maar niet meer over praal nie. '! Is 

alleen die Heere die 011 nog help ken. 
Waar trek nich Annie toe? 

T a n te A n 11 i e. 
Kroou tad z'n di tJ·ikt, oom Piet, als die heesi s ons 

ken hreng. (Zij steekt een paar kaar en aan. ) 

Dirk. (opkomfnde) 
Oom Piet, Ou boy zeg, oom Piet hoef niet lt:l 11'11 

plaa:; te rij niC', want die rooieR h!'h 'au na<"h di<' 
baste heesten en sehapen g-e~teel. (1eelho.r, 1·an oom 
Piet z'n plaa heb het ' 'an IllOITen Yerlel 'oor ou hoy. 
Oom heb nou net nog die kreupel lnRponnie, dals al. 



Oom Piet. 
Alles weg! Die Heer is wel goed g-ewec, dat Hij 

,·om· drie jaar m'u \Touw heh Wt'g-treneem. Audcr was 
ze uon nu1 verdriet g-e:-;ton·en. 

11 e rm a 11. 

Oom Piet, zouden wij \'tUl nacht maar niet huiten 
slapen? AuderR worden miRs('hien onze paardeu ook 
nog weggehaald. 

Oom Piet. 
.Ja, ik deuk dat zal di' he te plan wee;. 

Tante A n n ie. (tot 1/ermau) 
LIUlt m'n zeun Dirk met jon huiten Jaap. T>au ken 

die ou oom in eeu hed sl!Ulp. 

()om Piet. 

'ee, dankie ui1·h Annie. Ik is wel oud, maar uog 
uit't gedtum uit' voor die lt•' t'll in die veld. Ik znl in 
die veld hlijf tot die Het•r mij tot zich neem of tot 
die lna te Eng-els<"hmau di land uitgejan!! i .. 

Al ui1·h Annie goed ,·iruh, !!ll ou>o nou Jaap. 

T a n te A n u ie . 
• Ja, ons trek morr·en met zouop. 'a Kroonstad. Die 

lleere g-eve dat ons dnur eeu tijdlaug ru t ,·iuden. 
Maar wie zal lwt zeggen~ 

lleh jnlle genoeg komher ·en: 

Ilt•rmau . 

• Jn, we hehhen ieder een goeden deken. 

l Tcmtt• Annie en Oom Pid gaan af, Herman ;ei/ 
1.•olgeu, maar wordt door Kat/u' tauggehoudt'll.l 

Kat h i. 
Vertel ,·oor mij nl. 't je hlit'ft rwg nu1 die hegrafeui ·. 
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Her m n. 11. 
0 ja, daar heh ik niet OYer ge. chrHen. 
' AYonds was het te donker ·e11 te laat, daarom lijn 

wij er den ,·olgenden morgen 'ro g heengegaan. De 
,·eldcomet heen een aanspraak ~ehouden hij het graf. 
Hij heen nog al':wnderlij k oYer Al hert gesproken. 

Kat h i. 
Wat heb hij ~ezegd? 

Herman. 
Dat hij zoo dapper was en dat we hem in het lager 

zoo zouden miH:-;en, omdat hij zou goed en \Tiendt•lijk 
wa. en altijd iedereen \\!JU helpen. 

Kat h i. 
\Yaren er kiRten~ 

II e r m a n. 
1 Tee, dat giug niet ~,ie je. Er· wnden er acht noo(lig 

ziju !!eweest en .Jacokdal was te ' •r. lDruld 1\atht' 
de ha11d en gaat aj.) 

Kat h i. (lanu::;aam) 
Zoo maar zoo in die aarde! 

(E i n d e ,. a n h e t d e r cl e h c d r ij t'. ) 
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