
KAP'fEIN PUINER ONDER DIE VRYBUITERS. 

Harman Pulver, Kaptein van ,~Die Prins te rerd" ia 
met "1Y stuurmrm Sander Gerrits in stormweer oor
boord ge1'1aan, en dPur 'n Spaanse skip opgetel. Hierdie 
skip word toe deur vrybniters aangeval en verow<"r. sodat 
Pulver in gevangeuskap geraak bet. 

Hy vertel hierdie lotgevalle in 'n famieliekring op aie 
buiteplaas Heizicht,. en bet soos bier volg vourt:,-eg;zunu.: 

,, Ons het onderseil gcgaan, en dit het sowat vier .Of 
vy1 vol dae gednur, dat ons in die hok opgestuit geMy 
bet sonder om die son of maan te sien: maar, dit m-oet ek 
darem tot eer rnn die vrybuHer en van sy kok s€-. ~s 
bet, al was ons gevangene, beter kos gekry as 01> die 
Spaanse skip. JDindelik, ek glo dit was die sesde dag, 
h~t hn llc ons op 0.ie tlek laat bys. Ek het ~n bietjie 
rondgekyk om te sien waar ons eintlik was, maar jmlle 
kan my doodmaak, as ek die plek kon herken; en dTt was 
nogal heel llatuurlik, omdat ek nog nooit daar gew~ 
bet nie. Ons bet aan die anker gele in 'n l'leestraat, tea 
mini;:te so ''er as ek <lii in Oie kort tyd kon bespenr; dit 
Wa8 8trnt water, en so helder, dat 'n mens die sand op. 
die bodcm en al die visse, wat daar been en weer swem,. 
kQn onderskpi. Regs en links 'n muur van rotse, wat n• 
my gif:King n::i,_asteby yyfhonderd voet uit die water o~ 
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gel'ys het, en so steil, dat 'n mens kon dink, dathulle net 
die dag tevore van mekaar gesplyt het ; orals groei daar 
borne en struike, waar daar maar 'n bietjie grond, en 'n 
skeur in die rots gewees Iiet, waaraan hulle kon vaghou, 
terwyl die kanaal op enkele plekke so smal was, dat. die 
takke van weerskante af mekaar geraak het.. Yerder 
was daar voels van allerhande soorte, duiwe en hout
kappers en eende en nagtegale, wat gesing het, dat dit 
'n lus was, en wit reiers en swart reiers, wat hier en 
daar gestaan en kyk het net soos 'n konstabel voor 'n 
Sinterklaaswinkel. Maar ek het nie veel tyd gehad OJ?l 
alles noukeurig op te neem nie: ons is na onder toe ge
laat in die skuitjie en 'n hele entjie van die skip af 
.)Veggevoer, tot ons op 'n plekkie was, waar die water. 'n 
klein baaitjie in die rots gemaak het. Hier was 'n 
landingsplaas en 'n natuurlike trap in die rots wat ons 
moes opklim; dit was somtyds maar net donker, want die 
takke en struike het so dig gehang, dat die son nie 'nkans 
gekry het om daardeur te skyn nie, en daar het orals kog
gelmannetjies geloop, so vinnig en so glinsterend ~s ek 
hulle nog nooit in my lewe gesien het nie. Nou ja ! toe ons 
daar bo op die hoogte was, toe moes ons weer aan die 
antler kant af, en op die manier het ons eindelik in 'n 
laagte gekom, waar die eintlike tuisplek van. die seerower$ 
was; en dit was 'n goeie skuilplek, want as jy die toe; 
gang tot die seestJoaat en die pad oor die rotse nie geken 
het nie, sou jy jarelank daarna gesoek het. Hier het 
hulle ons in 'n groot skuur gebr'ing, waarvoor dag en nag 
brandwagte niet gelaaide roers gestaan het, wat nogal 
rnooi onnodig was, want al wou of kon ons wegloop, so 
het ons tog nie geweet waarnatoe ons sou gaan nie. :Al
dae het hulle een van die senhores (Spanjaarde), wat met 
ons saam -gevang was, kom ha al, en dan kom hy nie weer 
nie. , Hy is sekrr nou al koud,' het Sander dan gese. 
Maar ek het gese: , Nee! dan sou hulle ons nie so lank kos 
gegee het nie; maar hulle gee jou die kans om opgehang 
te word of by hulle aan te sluit; dis die seerowers !!e 
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manier.' Ons het al gedink: wanneer salons beurt kom?' 
Toe op 'n sekere dag kom daar 'n allerliefste juffertjie 
binne, 'n meisie van so 'n veertien of vyftten jaar, na my''· 
gissing, met 'n regte vrindelike gesiggie en 'n danig net-· 
jiese tabberdjie aan. , Is hier nie Hollandse seemanne nie?'' 
het sy in suiwer Nederduits gevra. Sander en ek het 
mekaar aangekyk, asof ons dit in Keulen hoor donder. 
, Tot jou diens,' het ons altwee gese: , wat wil jy van ons' 
M? ' , Wil julle so goed wees om ID(}' te volg? ' s~ sy toe: 
weer, met 'n allerliefste stemmetjie. , Niks liewer as dit 
nie,' het ons geantwoord, wantons was al baie moeg om in· 
die stinkende skuur te sit. Sy het voor ons geloop; die> 
wagte het die gewere vir haar presenteer, net asof sy 'n: 
prinses was, en so het ons agter haar aangeloop oori . die1 

veld, totdat ons by 'n baie mooi somerhuis gekom het, ·wat 
tussen hoe klapperbome staan. Hier het weer 'n k~rel op; 
brandwag gestaan, wat ons saam met htllar deurgelaatf 
het. Sy het toe 'n sydeur oopgestoot, en ons sien toe 'n 
man aan 'n tafel sit met 'n geblomde sis kabaai aan sy 
lyf, baie besig met skrywe. , Hier is die twee Hollanders," 
P.apa !' het die jnffertjie gese. Die vreemde meneer k'yk' 
op: en dit was wrintig die seerowerkaptein . 
. , Vi!at is jou naam ?' bet hy gevra, terw,vl hy my skerp 

aan kyle 
, Harmen Pulver,' so ek toe. , Wat die duiwel praat, 

UErl. ook al Nederlands?' ~ " H 

. ,Jy kom bier om antwoord te gee en nie om vrae te. 
W>a nie,' het hy met 'n bars stem gese, terwy,l hy sy 
winkbrone saamtrek. , Hoe oud is jy? ' 
·., Vyf-en-veertig jaar,' het ek ges~, terwyl ek my kop 

krap. . . 
·.· , Hoe het' .iY op die Spaanse skip te lande gekom?' het 

hy weer gena. 
· , Dit sal ek n n<:>t gou vertel,' het ek gese,-en so bet ek 
horn die hele waarheid vertel van s:tukkie tot beentjie. Jiy 
het heeltemal aandagtig gelulster en my toe gev;ra, hoe 
lank ek·a1 op see geva:.ir het;- en of ek vrou en kinders tu is 



b.et'.ei~ ~il renler. ·r0e dtaai by bom na Sandertjie toe, w~t 
09k ,sy n.amn en sJ jaar moes beken. , Sanders Gerrifae,' 
Se by. ,toe, ,"jy sal Yereers in my diens bly, totdat ek 'U· 
ander bP8tcmmi11g vir jou gekry het. Amelia! bring die 
ku;_iap:,agtettoe en ::;c vir Diego, dat hy hom 'n pak 
klere .. nwet beso1·g en horn sy werk moet leer.' ,. 

By .hierdie ge<leelt<! van Pulver se verhaal kon ek dit 
nie naJaat om verwonderd op te kyk nie. ,, Amelia," her
haal .~k, ,, het sy dogter Amelia gPheet '?" 

.,, Ja Reker, Amelia!" se Pulver, ,, 'n mooi naalll vir die· 
dogtel1 mu 'u towerkaptein. };'ou <lit daar gelaat. Di~ 

rueisie was iu alle geval 'n liewe en Yrindelike dingetjie~ 
sy wip 'die kamer uit en Sander bet ham· gem lg, 'n bietjie 
onseke1· of l1y reg of verkeerd doen, bet dit vir m,v gelyk, 
want hy het my in sy gaan 'n keer of drie aangekyk. net 
soos 'n tolgaarder, wnt die mense omkoopgeld in die 
bande gestop het, sou rloen. 

, Nou kom ek aan <lie beurt,' het ck gedink. , En jy, 
Harmen Pu 1 ve1• ! ' het die Kaptein gese, , jy sal onder
stuurm~n by my wQrd, aangesien ek myne in die laaste ge
v~g ·verloor het.' , Ek bedank jou hartelik,' het ek gese. 
Toe maak hy 'n gesig, a.sof hy my wou opv·J'eet .. ·wat, en 
wam·om nic?' v1·a J1y, asnf dit 'n admiraalshaantjie was. 
wa t hy my :rnngep1·eRtm teer het. 

, Wel!' seek weer, ,omdat .... ' en meteens snuffcl ek 
in my broeksak, waar ek nog, nieteenstaande skipbreuk 
en rowers en watal. nog 'n klein sakbybeltjie gehere het. 
Ek slaan dit ope: , Kyk,' se ek, en wys l1om die 
agste gebod.'' 

,, ·En hoe het die seerowe1· dit opgeneem? ;1 vra ons 
almal as nit een mond. 

,, Wiel ! dit het nogal taamlik meegeval (soos die drouk 
km1meester gese het. toe hy met die gangtrap in die see 
rol). Hy bet, dis waar, eers 'n bietjie stuurs gekyk, maar 
dit het darem in<ll"l1k gemaak, merk ek. ,Ek wil geen 
teologiese dispuut met jou begin nie,' se by, 'anders sou 
ek jou kon oortuig, dat hierdie artiekel' (hy het dit 'n 
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artiekel genoem: die man was ook Tiie. suiwer in die leer 
nie) ,dat hierdie artiekel/ se by, 'op my beroep nie toe
paslik is nie. Ek is hier so goed as soewerein, meep ek,' 
~ hy, , en ek is in oorlog met al die nasies: maar ek hou 
nog altyd van die Hollanders, ofskoon hu1le dit nie aan 
my verdien bet nie .... Ek gee jou een uur om jou te 
besin,' Se 1iy, en meteens YOU by heeltemal bed:aan! die 
papier, waa,rop hy geskrywc het, toe, en staan op om 
weg te gaan. 

, En a~ ek di t non nie ammeem nie,' se ek, , wat dan ?' 
, Dan word jy opgehang,' se hy, op dieselfde toon, as· 

of by my die kens gelaat het tussen 'n sluk brandewyn 
ell 'u glas bitters,--en hy stap die deur uit." 

,, Jou toestand moet alles behalwe vrolik gewees het," 
bet ek aangemerk. 

,,Gladn·ie !'' liet Pulver gese, ,,maar ek het dit so half en 
half verwng, en n.1y hesluit bet ek al geneem; want ek het 
gedink, 'n mens moet tog eenrnaal doodgaau, en dan i>l dit 
tog beter om as 'n kristenmens te sterwe. Daarom het ek 
gaan sit en ek dink: ek sal my laaste nnl'tjie so goed as 
moontlik denrb1-ing, en 'u kapitteltjie nit die Skrif lees; 
en terwyl ek daarmee besig was, kom die jong nooientjie 
weer binnegetrippel. , Og,. Kaptein,' se sy, , vertel my 
tog eers fots van Holland; ek boor so grang van Holland 
praat.' , Liewe juffertjie,' s~ ek, , dit sou ek: met ple.sier 
rloeu, waarom nie? maar ek hct non so sleg tyd daarvoor, 
want oor 'n um:, weet jy, moet ek opgehang word, ~n 
daarom hehoort ck my laaste oomblikke so te 
bestee dat ek my siel in 'n staat van genade bring, en om 
nog eenkeer aan my arme vrou en ses kinders te dink, 
wat ek tuis gelaat bet.' En toe ek so praat, voel ek 
dat my ,oe oorloQp. 'Wat!' se r;;y, ,bet jy Yl'OU en kinders ?' 
en sy bet begin om met .my sa?m te hui1, die goeie, 
me\}elydende siel. , En wie wil jon laat ophang?' vra·sy, 
>is dit my Pa ?-Ja ?-As dit so is, dan .sal ek hom so 
lan]s: smeek en soebat, totdat by jon genade skenk.' 
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, Juffertjie,' se ek toe, , dit hang van myself af, om te 
bly lewe, maar dan moet ek diensneem by jou vader; en 
sien jy, dit kan ek nou nie somarso met my gewete 
ooreenbring nie.'-,En waarom dan nie?', vra 111y met 'n. 
heel natuurlike stemmetjie. , Ja,' seek,, omdat die rowers 
se werk in stryd is met goddelike en menslike wette.' Toe 
het sy my stip in my oe gekyk, omtrent net so stip. as' 
haar vader gedoen het. , Ek weet,' se sy toe, snel 
111prekend, net asof sy bang was vir wat sy gese het, , ek 
\Veet dit :--moenic daaroor praat nie. Jy het reg: dis net, 
omdat ek nie meer gewoond is om sulke waarhede .te 
hoor nie. Lees non maar verder, en ek sal jou nie steur 
nie.; maar ek sal bier bly, ek moet met my vader praat: 
dit mag nie so af:l.oop nie.' ' 

,, Sonderling," se Henriette, terwyl sy 'n traan uit haar 
o<;>g vee: ,, en hoe bet die vader van 'n meisie wat so praat, 
aan die hoof van 'n rowerskip gestaan?" 

,, Dit i111, wat ek ook al gedink het, Juffrou," se Pulver: 
,, maar u sal nog meer boor. Juffer Amelia bet toe ,r~g
oor my gaan sit, met haar arms oormekaar en bet stip 
voor haar gekyk. Die uur was skaars verby, daar stap 
haar vader weer binne. , Wie bet jou gese om bier 
te · ko,m?' vra hy vir sy dogter, , laat .ons alleen bly.' 
, Nee,' se sy dogter: , di t sal ek nie doen nie, of pa moet 
my eers belowe om die man vry te laat. Hy bet vrou en 
kinders,' se sy, terwyl sy haar hande vou. , Laat ho:r;n 
gaan, liewe vader, dit sal u tog nie vir u klein Amelia 
weie'r nie?' En so het sy aangebou, en hy bet voor horn 
gekyk. Eindelik het dit gel.vk of hy tot antler gedagt~s 
kom. Hy neem haar toe aan die hand, se vir haar iets in 
Spa~.ns. en bring baar half gewillig, half onwillig uit die 
kam'er. Ek het egter gehoor, dat hy haar buitekant 'n 
soeri gegee het, en ek bet gedink dat dit 'n goeie voor· 
teken is. Toe kom by weer na my toe. , En non,' se by, 
, h'et jy jou besluit geneem? '-, Ja,' seek. , En wat is dit, 
kortweg, sonder tekste ?' vra by my, , ,Ja of nee?' , Nee!' 
seek.-, D11s hang?' vra hy weer. , Nee! dit ook nie,' se 
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e'k, , tenminste nie met my toestemming nie ! '.:...__, J y be
gryp tog,' se 'hy, 'dat daar geen derde keus oorbly nie. 
Ek kan tog nie iemand, wat eenmaal hier was, lewend laat 
vertrek nie, om, as hy tuiskom, my skuilplek te verklik 
nie.' , Hoor, weet jy wat, kaptein ! ' se ek; , laat my 
gerus gaan, al was dit ook op dieselfde manier, as wat eli 
gekom het; van my besoek sal jy geen las meer M nie; dit 
beloof ek jou; en om vir antler die pad te wys, dan moet 
ek horn tog self eers ken. Dis tog waaragtig. beter dat jy 
vir my my lewe skenk; jy weet Die hoe dit jou nog later 
kan te pas kom nie, as b.v. die Here van die Kompanjfo 
jou op 'n goeie dag aan die nek beetkry, dan sal dit vir 
jou voordeliger wees as ek in jou voordeel ka:n praat 'as 
wat ek nou aan een van die borne daar ginder sou swaai:' 
-Dit het gelyk of hy 'n bietjie nagedink het. , Jy kail on~ 
manier van lewe nog nie beoordeel nie,' se hy, ,'n man moet 
weet, wat hy Ides of wat hy verlaat.' Meteens het hy 
gefluit. en daar bet 'n mooi jongetjie in 'n matroospakkie 
binnegekom. In Spaans bet by horn toe orders gegee. 
,Loop agter die jongetjie aan,' se hy toe, ,hy sal jou 
bring waar jy moet wees!' ·wat sou ek anders doeri ?· Ek 
het hom gesalueer en toe agter ons maatjie aangeloop'. 
Hy het my buitetoe gebring en toe na 'n antler gebou, 
waar die bende, SOOS dit vir my gelyk het, gewoond Was 

om hulle middagmaal te gebruik. Hier het daar 'n hoop'b{ 
mekaar gekom;•nsof hulle van die toring van Babel gestu~r 
was. mPnse van alle nasies en tale: daar was Portug'ese; 
Spanjaa1·de, Engelse, ltaliane, Franse, Hollanders ook; 
tot my Rkande moet ek dit se. Ek moes ook aansit, 'en 
sien hoe <lit daar aangaan. Ek moet se, die skelms het 
'n tafel geha<l asof dit vir 'n burgemeester was~ vlei:!r 'e11 
voels van a1lerliande soorte, en wyn soveel a.s hulle Wo'ii 
he en van die beste. Ek dink toe: Pulvertjie, dis ai 1 die 
tyd om jou ·te verlei, maar hierdie slag sal dit hulle hie 
geluk nie. Intussen het 'n paar langs my kom sit, wat'tny 
vertel hop goed hnlle dit het onder Don 'Manoel '(!fo het 
hulle die Kaptein genoem), en wat 'Ii dwaasheid ek s9M. 
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begaftn, as ek nie by hulle wvu bly nie; onderwyl het hulle 
vfr rny di_e een glas na die antler ingeskink. Maar ek bet 
in JllJ, vuis gelag en gerJink, as dit op drink aankom. dan 
is ek tog nie bang nie: ek het 'n maag, wat iets kan 
verd1:a, SOOS Yader 'l'homas in die komedie se. En 
buitendien het ek van al die praat 'n keel gekry so tlroog 
as 'n wewer se baadjie. En kyk, my bure het altwee so 
smoor-dronk geword, dat hulle van die bauk afgerul 11et. 
Toe kom daai· een, wat rny '11 papier wou hrnt 
tek~n, maar ek het dit ·net deftig oor die tafel ge:'myt, 
waarop daar eeu was, wat my wou aanval; maar ek ltet 
horn.so 'n oorveeg gegee, dat by nie vir 'n twede gena het 
,nie.·. 'l'oe bet hulle almal my aangeval, my vasgebind, en 
my. :Jn 'n hok gegooi, waar ck 1yd gek1·y het om my nil 
te slm;tp. Die volgende niol'c het vier k1~1·el~ 111_,. kom haal, 
en h,e~_,qeg:in. om 'n .doek vom· my oe te hind, sodat ek nie 

"kop~sil!iJ.;•w:H,.,buUe plan was nie. Ek het '11 onaangen:ime 
gedagte gekry, toe huUe my buitentoe hring. en het gedink. 
dat my uurtjie nou gekom het, en so moes ek my bes 
doen om as 'n vroom Kri:;;;tcnrnens te sterwe. )faar ck 
het skaars 'n entjie geloop, of hnlle gooi my in 'n hoot. Nu 
h~1Jle 'n 1,ydjie geroei het, merk ek aan die wind, 'vat op 
my gesig waai, dat ons digteby die see was. Metee11" word 
ek aan boord van 'n skip gehys. , Sou hnlle my 11ou op 
seemim!'l-m:mier aan die llwarsmas gaan oplrnng'?' dink 
ek: mam· I.lit ook nie. Hn Ile het my tusseB<leks g<'liring; 
ek het toe gehoor hoe hulle die anker lig, en ons her van 
die oewer af weggetrek. Dit het seker hvintig daP g·ednur 
eer die reis op sy end was, en ek het al die 1.~·cl onder moes 
bJy, Ronder dat ek een enkele maal op ,]pk niog kmn. en 
sond.er dat iemantl hoe of ba teen my g1•$e ltet: jnlle kan 
self dink of ek nie moeg daarvan wail nie. Rindelik her hul· 
le .die anker Jaat val; toe het hnJle m:· oe weer toegebin,J. 

' my in die boot gelaat. en aan wal gebring. Toe die doek 
van m:v 'le afgeneem word, sien ek, dat ek in 'n klein 
bossie was, maar wam·. dit wis niemand nie. Een ,·an di.:i 
rc;wers wat Hol1ands gepra::tt het, het nMlR my gestaan en 
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my 'n geldsakkie in die hand gestop. , Vat dit,' ·se 1iy: 
, en maak nou dat jy wegkom. Jy kan maar die eerste pad, 
wat jy kry, volg om ty mense te kom. Maar as jy altemit 
op die een of ander tyd ous sou berken, wees dau yer
sigtig, dat jy ons nie verraai of agter ons aangaau uie, 
of . . . ' toe maak hy 'i1 beweging, wat ek baie goed begryp 
het, '.Jy 'behoef nie hang te wees nie,' se ek, 'en goeie 
r~{s; lSOOS die man, wat aan die baai \v.as, vit; di'e

1 

liaa!e 
gesf> het )- H nlle loop toe dadelik weg; en ek het' daar 
afaeen bly ·staan net soos 'n itial ding. Maar· ek bet gedhik, 
~~ sal die ander pad vat, en het toe d)''arsdeur die bossi~s 
geloop, baie nuuskierig om te sien, wal!-r ek S0\1 uitkom tot 
ek by 'n snort van lrnisie kom, waar ek 'n paar neged! 
kry, wat,my reggehelp en na Havana gel)J·ing het, want 
ek, ~'as nie eers twee geweerskote daarvandaan af nie.

1
; 

· ... Ek kuier toe op my gemak in·Q.ie stad in, en bet gou. '.u 
plek.·gekry, waar ek onder dak kon kom, by 'n ou la!}d~ 
man van wie ek wis, dat by daar woon. , Nou, kap,tein 
Puivei~,' se hy, toe bJ my dai;tr sien, , hoe kom-j,y so ouy~i·~ 
wags nit die lug geval ?' ;Geduld, ou maat,' se ek, ., •dit 
sal ek. jou naderhand vertel.' Die volgende dag bet ek 
gaan -rondkuier. 'n Paar kooplui, wat ek: op my .IJ.a~ 
ontmoet het, ltet ek gemeen moes twee ·van Don ~p.n.!1el 
s·e mense wees, en 'n netjies uHgeruste en met kopel' 
beslae skuitjie met 'n Portugese vlag, wat in die baai 
gele het, het by my snaakse vermoedens laat opkom, maa~ 
ek het goeti opgepas om my mond toe te hou solank as ek 
daar moes bly, wat gelukkig nie so lank was nie. 'n Paar 
dae later bet daar geleentheid gekom om na Curai;ao to 
vaar, waar ek , Die Prins te Perd' wat net anker woll. 
Hg, met 'n gefokslag nog gekry het. En non kan jullt! 
1Hnk, lioe lrn11e almal gestaan en kyk het, toe hulle my 
weer lewendig kry, want hnile het nie anders gedillk 
nie, ek bet nit die groot spoelkom gedrink: Non vra ek 
Jitlle, of Kaptein Pulver iiie snaakse ondervindings opge
doen 'bet nie." 

J. VAN LENNFJP.-Ferdinand Huyck. 



OU BILLIE. 

Billie was naby 'n groot dorp gebore. Sy moeder was 
'n aktries~, en bet altyd in die sirkus haar kaskenades 
uitgehaal. Hy was ook al net vinnig op koers om baar na 
te aap. Hy sou nog eendag 'n goeie speler word. Toe by 
nog maar nege maande oud was, kon by al op 'n rywfol 
:µiet .d.rie wiele rondry. 

Hulle bet horn ook allerbande antler dinge geleer, maar 
waar hy die meeste van gebou het was om op die motorkar 
te ry. Partykeer gaan sit by ook nogal by die wiel net 
asof hy die kar wou stuur, en dan moet jy sy bakkies 
sien ! Jy sou se by is die baas vanself. Billie bet tussen 
roanne en vroue groot geword en bet baie vrinde onder 
hulle gebad. Hulle het horn altyd gestreel en suikerklon
tfies of .arider lekkergoed gegee. Die outjie was dan ook 
taamlik vet en het by die tweehonderd pond geweeg. Hy 
het nogal gelukkig en tevrede gelyk, maar soms was hY, 
net· ~n bietjie rusteloos. Net soos seuntjies partykeer 
doen, kon by ook somar die veld instap, glo om te kyk wat 
daarlangs aangaan. Hulle moes horn dus goed oppas~ 

want by bet somar losgeloop. 

Eenkeer bet by hulle ontglip. Ongelukkig bet by die 
dag te ver tussen die bosse en randjies rondgestap. Hy 
was omtrent 'n uur weg toe bulle dit agterkom. Daar was 
'.n bele opskudding, want hulle kon horn nerens vind nie. 
Almal het spyt gehad dat hy weg was en elkeen begin te 
soek. Vir myle en myle bet bulle rondgesoek, maar teen 
die aand moes bulle sonder Billie omdraai. Die volgende 
dag bet 'n paar persone, wat n}e gewerk bet nie, weer tiit-
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gegaan.. Die hele dag het hulle gesoek en die daarop vol
gende ook, maar die outjie was weg. Hulle was al bang 
dat hy ·heeltemal weg of dalk deur 'n jagter doodgeskiet 
sou wees. 

· Die vierde dag het Billie se baas alleen gaan soek .. Sy 
plan was om ver te gaan en daarom het hy sy motorfiets' 
geneem. Hy het myle ver gery, maar kon geen spoor van 
die dier kry nie. Hy het al moed opgegee en was juis 
van plan om terng te gaan huistoe, toe dit horn byval hoe 
graag Billie op 'n motorkar ry. So gou hy dan die gelnid 
van die horing hoor, koni die outjie gewoonlik om, op te 
klim. Dadelik begin hy te raas met die ho'ring van pie 
motor:fiets, dat dit somar so dreun in die bosse. Hy hoor 
of sien niks. Dan ry by 'n ent verder en begin weer .. So 
het hy seker meer as twaalfmaal aangehou. Daar hoor 
hy iets roer tussen dfo bosse. Eers' kon hy nie presies 
uitruaak waar dit vandaan kom nie, maar naderhand sien 
hy deur 'n opening iets swarts en harig· in 'n boom. Iiy 
herken dadelik die beer. :Qie ,outjie sit en rondkyk net of ~ 
hy soek waar die geluid van die horing vandaan korn. 
Toe begin hy af te klim. Sy baas wis dat hy die geluid 
gehoor het, maar hy hou maar aan met raas. 

Die baas wou nou al te graag sien wat die beer sal doen. 
Eers was hy van plan om sy viervoetige vrind ingemoet te 
hardloop en te omhels, maar naderhand het hv besluit om 
weg te kruip en te kyk wat die beer sal doen. Hy st('ot 
die motorficts terug sodat Billie horn nie ko:'! raak siP.n nie 
en maak weeF 'n geraas met die horing. Die outjie staan 
aan die voet van die boom en probeer om nit te vind 
waar die geluid vandaan kom. Die man raas weer lank 
en luid, en kruip toe agter 'n bos weg vanwaar hy kon 
sien. 

'n Rukkie daarna en daar kom die outjie op 'n sukkel
draffie aan. Hy kyk 'n bietjie rond en sien die motorfiets. 
Op RY tyd stap hy daarheen, ruik daaraan en lyk so te-
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vre<k dat hy op sy agtel·pote' gaan staan ·en ·met sy voor
p'l:>le 'dfw.raan vashou. Eers dog die baai:; die beer gaau 
w~g(v .. 'maar hy bet nie; 'vant hy staan en rondkyk'net .of 
hy nn die baai:; soek. 

·.Dain• rl!ik hy die kos.' Net 'n rukkie tevore h9t 8.f 
llaa8 .die· kos daar reggesit dm self te eet. Die beer is ook 
nie links nie en begin homr::;elf te help. Aan die manie1 
:waarop hy dlt ye1·slind was dit duidelik dat hy baie 
honger ·het. Hy het waarskynlik in die vier dae rn.aar 
min yoedsel gekry. Die man het horn so jammer gekry 
dat liy horn rnaar doodstil laat begaan het. 

Toe hy klaar geeet het,'het (lie ba,as uitge4om. Die een 
'fas so bly as die antler. Op 'n draffie het hy al agter die 
motorfiets huistoe gehol. Hy was self ook maar bly om 
weer tnjs tc. wees en het nooit .weer weggeloop nie. 
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IHE DOOD VAN MARIA STUART. 

Dinsdag, die 7de Februarie, het die twee grawe op 
Fot:b,eringay aangekom en het versoek om die koningin 
te sien. In haar teenwoordigheid het hulle 'n geskrif 
voorgelees, waarin die uitvoering van die doodvonnis be· 
veel word. Hulle het geeis dat sy haar moes voorberei 
om die ander oggend te sterwe. Maria het dit sonder on
steltenis tot op die end aangehoor, en nadat sy haar 
gekruis het in die naarn van Vader, Soon en Heilige Gees, 
het sy betuig: ,, Die siel, wat smart gevoel, omdat die 
liggaam die slag van die laksman moet verdra, is die 
vreugde van die hemel nie werd nie; en, al het ek dit nie 
verwag, dat die koningin van Engeland die eerstc 
voorbeeld sou gee, om <lie geheiligde persoon van 'n opper
magtige vorstin te skend nie, onderwerp ek my gewillig 
aan: die lot wat die Voorsienigheid op my gele. het." En 
terwyl sy haar hand op 'n Bybel slaan, wat by haar le, 
het sy plegtig verklaar, dat sy onskuldig was aan die 
sanieswering,. wat Babington teen die lewe van Elisabet 
gesmee hct. Toe het sy nog gepraat oor die versoek in 
haar laaste briewe aan Elisabet, maar het geen be
vredigende antwoord gekry nie. Met 'n besondere erns 
het sy die bede uitgespreek dat haar kapelaan haar in 
haa'r laaste oomblikke mag vergesel, en sy so die troos 
ka~ geniet van die instellings, wat haar godsdiens vir 
haar voorskryf. Maar selfs hierdie guns, wat selde aan 
die l snoodste misdadigers geweier word, het h ulle haar 
nie :.gegun nie. 

Ciedurende die onderhandeling het die trane in die oe 
van haar oppassers gestaan, en hulle het, al was hulle 
ook baie bevrees vanwee die teenwoordigheid van die 
twee grawe, hul boesem-smart skaars kan onderdruk. 
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l\faar net toe Kent en Shrewsbury weg was, het bulle na 
hulle meesteres toe ge\'lie, en bet uitgebars in die 
sterkste betuiginge van tederheid en rou. Nieteenstaande 
al die gehuil en gejammer het Maria nie alleen kalmte 
van gees bewaar nie, maar het ook probeer om die smart 
van die ander, wat oormatig was, te laat bedaar. Sy het 
op haar lrniee geval, en met haar huismense het sy die 
hemel gedank, dat haar lyding nou amper op 'n end was, 
en het sy gesmeek, dat sy in staat mog wees, om wat 
daarvan nog oorgebly het, op 'n behoorlike ~anier en 
moedig tf' verdra. Die grootste gedeelte van die aand het 
sy deurgebring met die reeling van tydelike sake. Met 
haar eie hand het sy haar testament geskrywe. Haar 
geld, haar juwele en haar klere het sy onder haar be
diendes uitgedeel, volgens hulle rang of verdienste. Aan 
die koning van Frankryk het sy 'n kort briefie geskrywe, 
en ook een aan die hertog van Guise, vol van tedere, 
maar tegelykertyd grootmoedige uitdrukkings; h11ar siel 
het sy aan hulle voorbidding aanbeveel, en haar bedrukte 
bediendes aan hulle beskerming. Sy het die aand, vol
gens gewoonte, matig geeet, en by die ete nie alleen rustig, 
maar selfs vrolik gepraat; sy het die gesondheid van 
elkeen van die bediendes gedrink, en het hulle om ver
giffenis gevra, as sy mh:;kien ooit haar plig teenoor hulle 
versuim het. Op haar gewone tyd het sy bedtoe gegaan 
en het 'n paar uur gerus geslaap. Vroeg in die oggend 
het sy in haar binnevertrek gegaan en het 'n hele tyd 
aan godsdiensoefeninge bestee. Om aguur het die hoof
balju met sy dienaars in haar kamer gekom en haar nog 
voor haar altaar neergekniel gekry. Dadelik het sy op
gestaan en met 'n vorstelike houding en 'n onverskrokke, 
ja selfs 'n vrolike gelaat het sy na die plaas gegaan 
waar die straf voltrek sou word, leunende op twee van 
Paulet se bediendes. Sy was in rougewaad gekleed, dog 
met 'n swier en prag, wat sy al lank afgele gehad het, 
uitgenome op enige weinige feesdae. 'n Agnus Dei het 
mf't 'n ketting aan haar hals gehang, 'n rosekrans aan 
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:haar gord, en in haar hand het sy 'n kruis van ivoor 
gedra. Onderaan die trap het die twee grawe haar ont
\'ang, vergesel van verskeie edelmanne uit die buurt; hier 
het hulle vir Sir Andrew Melvil, haa·r huisbesorger, wat 
haar vir enige weke nie mag gesien het nie, toegelaat, om 
haar 'n laaste vaarwel te se. Toe hy die meesteres, wat 
hy so teer bemin het, in so 'n toestand sien, het hy in 
trane uitgebars. Maar toe hy haar toestand so bejammer 
en homself bekla het oor sy harde lot, om die tyding van 
so 'n tr~urige gebeurtenis na Skotland te moet oorbring, 
se Maria: ,,~foenie huil nie, my dapper Melvil, jy het 
op die oomblik meer rede om jou te verheug. Jy sal 
vandag Maria Stuart verlos sien van al haar sorge, en 
jy sal aanskou dat daar so 'n end aan haar lyding gemaak 
word, ns wat sy al lankal verwag het. ·wees getuie dat 
ek stan<lvastig in my godsdiens sterf, vas in my getrou-
· heid aan Skotland, en onveranderd in geneentheid vir 
Frankryk. Praat goed van my by my seun. Se vir horn, 
dat ek niks skanrleliks gedaan het nie vir sy koninkryk, 
vir s~' eer, vir sy regte. 1ifog God almal vergewe wat 
sonder oorsaak na my bloed gedors het." 

Met baie moeite en smeek het sy van die twee grawe 
verlof gekry, dat Melvil met drie van haar knegte en twee 
van haar diensmaagde haar op die skavot vergesel bet. 
Dit was opgerig in dieselfde saal, waar sy voor haar 
regters gestaan net, 'n bietjie hoer as die vloer, en die 
stoel, die kussing en die blok was met swart laken beklee. 
Maria het vlug die trappe opgeklim, het al die voorbereid
sels vir die doodstraf met 'n rustig gelaat aanskou, en 
toe het Ry, nadat sy 'n kruis gevra het, in die stoel 
gaan sit. Beale het die lasbrief van die strafuitvoering 
met 'n verhewe stem gelees; met 'n onagsame houding het 

, .sy geluister, net soos iemand wat met ander gedagtes 
besig was. Toe het die deken van Peterborough met 'n 
godsdienstige toespraak begin, toepaslik op Maria haar 
teenswoordige toestand, en het die Hemel gesmeek om 
haar gcnadig te wees; maar sy het verklaar, dat RY ge-
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wetenbeswaar het om na die eerste te luister, en dat sy 
haar met die laaste nie kon verenig nie; toe het sy 
op haar kniee geval en 'n gebed in Latyn opgese. Nadat 
die deken sy godsdienstige verrigtinge geeindig het, bet 
sy met 'n hoorbare stem en in die Engelse taal die treurige 
staat van die kerk aan God aanbeveel, om voorspoed vir 
baar seun, en 'n lang lewe en 'n vreedsame regel'ing vir 
Elisabet gebid. S·y ·bet betuig dat sy alleen op genade 
hoop deur die dood van Kristus, aan die voet van Wie se 
beeltenis sy nou gewillig baar bloed gaan stort. Terwyl 
sy die beeld van Kristus aan die kruis opgelig en gesoen 
bet, bet sy dit op die volgende manier toegespreek: ,,Gelyk 
U arms, o Jesus, aan die kruis uitgestrek is, ontvang my 
net so in die uitgestrekte arms van U genade, en vergeef 
my my sondes." 

Hierop het sy haar klaargemaak om haar hoof op die 
blok te le deur haar sluier en ow.erkleed uit te trek. Eeu 
van die beule, wat haar op 'n ruwe manier wou help, bet 
sy bestraf, en horn gese, dat sy nie gewend was om haar 
voor soveel toeskouers uit te trek nie, en ook nie om van 
sulke bediendes bedien te word nie. Met 'n bedaarde en 
onbesweke dapperheid bet sy haar hals op die blok regge
le: en terwyl een van die beule haar hande vasgehou het, 
het 'n twede, met clie twede slag, haar hoof afgekap. Wat 
sy op haar hoof gehad het, bet afgeval, en die mense k9n 
sie_n, dat haar hare van hartseer en sorge al heeltemal 
grys geword het. Die beul bet die hoof, waarvan die 
bloed afgeloop bet, in sy han.d gehou ; en die deken bet 
uitgeroep: ,, Mog al die vyande van die koningin net 
so vergaan!" Net die graaf van Kent bet daarop Amen 
ges~. Die orige toeskouers bet geswyg en gehuil. want 
hu1le was toe nie vatbaar vir enige antler aandoening nie. 
dan die van medelyde en verbaasdheid. 

Dis die treurige einde van Maria, koningin van Skot
land, na 'n lewe van vier-en-veertig jaa·r en twee maande, 
waarvan sy amper negentien in die tronk geslyt bet. 

,WILLIAM RoBER'l'SON, D.D.-Geskiedcnis van Rkotland. 
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JONK EN OUD. 

Wat. jonk is, kyk .deur 'n vergrootglas; 
En oud, deur 'n donkere bril-
En geen van die twee is die regte, 
l\Iaar dit maak 'n magtig verskil. 
Wat jonk is, die leef in die sonlig, 
Wat oud is in treurige nag, 
En die een verstaan nie die ander: 

Dit het baie twis al gebrag. 
Dit pas oues nie om te brom nie 
By die sien van die vrolike jeug; 
Dit pas nie vir jonges, te spot nie,. 
As hul sien daardie stemmige deug. 
Die wat jonk is moet Hewer help lig maak 
Die oues 'hul drukkende las; 
'Vie oud is, moet tog verontskuldig, 
J>ie blydskap, wat jongeres pas,
En so steun die een dan die ander, 
En altwee hou hulle dan moed; 
En kweek die geluk van die lewe, 
En maak dit vir altwee ook goed. 
En hand aan hand kan hulle reis dan 
Die glibb'rige lewensbaan, 
En kom netnou met mekander 
In beter geweste aan. 
Die jeug strek die oues tot ere, 
Die oues is die trots van die jeug; 
En heide behoor hulle same 
Tot krag, en tot steun, en tot vreug r 
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'N ·woNDERBARE BEVRYDING. 

In die tyd van die middeleeue, toe die publieke vP,ilig
heid nog maar baie gebrekkig was, het daar in Henegoue 
'n aansienlike meneer gewoon, Jan van Chimay, 'n 
groot liefhebber van die jag. Eenkeer het sy jagywer horn 
oor sy eie jaggebied gevoer, op die van die naburige stad 
Couvins, waarmee by in vyandskap geleef het. Dit het 
gelyk of die burgers van die stad op horn geloer het; 
hoe dit ook mag wees, nouliks was hy op .die vyandelike 
grond, of hulle het horn gegryp, horn na 'n afgelee kasteel 
gevoer, en daar in 'n diep kelder onder die toring opge
sluit. Dit a1les het so stilletjies gebeur, dat net die wat 
dit gedoen het iets daarvan wis. Elke dag het hulle 
vir horn 'n bietjie water en brood gebring, meer om horn 
langsaam te laat sterwe, as om horn te voed. Sy vrou 
en sy vrinde, nadat hulle lank tevergeefs na horn g:esoek 
het en horn verwag het, het geen ander gedagte geha<l nie, 
dan dat hy deur rowers vermoor of deur wHde diere ver
skeur was. Die gat, waarin die gevangene gesug bet, was 
in 'n rots uitgekap, waarop die toring gestaan het, en 'n 
klein opening, wat deur 'n spleet in die rots gevorm was, 
llet 'n bietjie lig en Ing laat indring. Aan die voet van 
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die rots was 'n vlakte. Daar het eendag 'n klein skaapwag· 
tertjie horn met 'n pyl en boog vermaak. Plotseling 
kry by dit in sy kop om na die spleet in die rots te mik, 
en, na enige vergeefse poginge, geluk dit horn werklik die 
pyl in die opening in te skiet. Om nou sy pyl weer uit 
te kry, het hy sy arm so ver as moontlik in die spleet in 
gesteek. Jan van Chimay het die arm gegryp en vasge· 
hou. Die jongetjie, dodelik verskrik, het hard om hulp 
geskree; maar die gevangene het horn gerusgestel, horn 
na sy naam gevra en toe vir horn gese: ,, Loop gou-gon 
na jou vader, en se vir horn, dat hy vir my skryf~ereed
skap moet bring. Maar niemand in die wye wereld mag 
iets daarvan bemerk nie." Die jongetjie het stip die bevel 
uitgevoer. Die graaf het toe aan sy vrou geskrywe, waar 
hy was, en het haar versoek om sy getroue dienaars en sy 
vrinde bymekaar te maak, en die kasteeJ., waar hy gevange 
gehou word, in te neem. 

Die vader van die jongetjie het dadelik na die gravin 
toe gegaan, en aan haar die brief oorhandig. 'n Mens kan 
dink hoe ontstelcl en verblyd die vrou was. Dadelik het sy, 
haar gehaas om aan die versoek van haar man te voldoen, 
en na diP, kasteel toe op te trek. Toe so 'n groot bende die 
starl nader, bet die inwoners van Couvins om genade 
gesoebat, en hulle bet die gevangene aan sy vrou uitge
lewer. Maar in watter toestand,-sy hare bet wit ~eword, 
klere was amper aan sy liggaam vergaan en hy was so 
verswak, dat hy nie meer kon loop nie. Deur dfo goeie 
sorg van sy vrou het hy gou sy kragte weer gekry. Hy 
het die inwoners van Couvins die leed, wat bulle horn 
aangedaan het, vergewe, maar hy het geeis dat die kas
teel tot op die grond moes afgebreek word. Die klein 
skaapwagtertjfo en sy vader het natuurlik 'n ruimskootse 
beloning gekry. 
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GERMAANSE REGSPLEGING. 

Die regsaak is nog nie op 'n end nie. Die beskuldi· 
ging, wat nou ingebring word, lyk ernstig, want die voor
hoofde kry Timpels, en die winkbroue word saamgetrek. 
Met verbasing kyk jy op, want as jy so-ewe die regters her
ken het, non herken jy die beskuldigde: dis die driftige, 
onbarmhartige man wat in die waansin van sy toorn, sy 
mishandelde vrou op 'n wrede manier laat straf het. 
Nou staan hyself voor die regter en die misdaad waar
vau lty beskuldig word, bring niks minder as 'n groot 
skarhte oor horn nie, en sou horn heeltemal eerloos maak. 
Hy is saam gewees met die bende wat nitgetrek het om 
hulp te verleen. Dat hy non op die slagveld 'n gnlsige 
gebrnik maak van die kos, wat die vrone aange· 
bring het, sal ons aan sy groot rnaag nie verwyt nie. 
Dat by in daardie nnr horn te bnite gegaan het aan die 
gebruik van sterk drank, daarvan kan die oorsaak wees, 
dat hy vreeslik dorstig was. Dat hy by 'n nnwe aanval 
sy wapens gebrnik het as 'n slingerende dronkaard, daar
voor is hy aan sy eie lyf·verantwoording skuldig; rnaar 
dat hy in die heetste van die geveg nit die gelid tree, 
en die vinnige aanstorm van die vyand al wykende 
ontvlug, en in die vlug sy skild weggooi. ....... dit is 
Jn daad, waarmee hy die eer van sy stam tekort gedoen, 
en die krygRroem van almal verdonker het. 

Hier staan non die beskuldiger wat horn aanklae; hier 
staan die getnie, wat die saak met hnlle eed bevestig, sewe 
in getal; wie sal die misdadiger nog verontsknldig? 

Dis net verniet dat hy terngwys op vroeere dapperheid, 
en non sy onmatige drink as eksknns voorbring, so 'n 
vergryp mag nie voorkom nie. 



En die uitspraak van die regters is eenparig as volg: 
Hy word uitgesluit van die gemeenskaplike offer, hy ma6 
nie meer in die vergadering 1un die vry manne verskyn 
nie, hy is eerloos. 

Die kring waarin hy staan, word meteens groter omdat 
almal rondom horn hulle voete wegtrek van die grond af. 
Dit is die voorspel van wat horn in die toekoms te wagte 
is: net soas hy nou op die ope veld alleen staan, staan 
hy van nou af in die hele stam alleen. Sy famielie skaam 
hulle vir horn, sy vrinde gee horn op, sy bekendes gaan 
nit sy pad, hy is 'n balling in die middel van sy volk, en 
sy erf staan op 'n woeste plaas in die bewoonde vlakte. 

Hy gaan op die jag, en sy maats is die slawe. Die vry 
man, wat horn op die veld of in die woud ontmoet, draai 
van horn af weg, en gaan ~n ander pad en roep sy honde 
van die eerlose man af weg. Hy gaan visvang, en sy 
maats is weer slawe. Die vry man, wat deur die golwe 
in sy buurt gebring word, gryp haastig die roei om van 
horn af weg tc kom, en maak die ruimte wat hulle van 
mekaar skei, so breed ·as moontlik. Hy dobbel en sy 
maats is nog eenkeer slawe. Geen vry man sit ~y voet 
oor sy drumpel, of nog liewer-kom nie eers in die naby· 
heid daarvan nie. 

Hy dwaal oor die dorpsgrond rond. Onder die skadu
wee van 'n lommerryke lindeboom, waar die bye om die 
geurige bloeh:;el gems, sit 'n paar vroue bymekaar, be· 
sig met koring te breek, party in 'n vysel met 'n stamper 
en ander tussen twee klippe. Hy kom naderby, maar 
hulle slaan moedswillig geen ag op horn nie. Hy praat en 
groet, niemand van hulle gee eers antwoord nie. Hy 
prys die manier waaroµ die skottel gemaak is, en die 
hooghartige vrou, waar dit aan behoort, neem die ding 
somar en gooi dit ver van haar af weg, sodat dit in 
stukke uitmekaar spat. 

Op 'n ander plek speel seuntjies met 'n melkbok. Ry 
kom na hulle toe, praat vrindelik met hulle, en paai die 
gesig van een van die kleinstes. Skielik kyk een van 
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<lie ondste senns horn opmerksaam aan.-,, Dis die man 
wat ons vaders tnssen hnlle nit weggeja het,'' roep hy 
nit, en so verskrik asof hnlle 'n wolf gesien het, loop 
hnlle almal van hom af weg, en sleep die bok ook met 
hnlle saarn. 

Dis weer die tyd, dat die mense aan hnl koning 'n ge
deelte van h,nl presente bring, waarvan hy moet leef. 
Daar word vir hom 'n swaar os gebring, mooi vari vel, 
met blonde horings; 'n mooier gif het hy nog nooit gekry 
nie. Daar verneem by waar die mooi dier vandaan kom, 
en met 'n kone geringskatting gebied hy sy slawe: '·'Bring 
aan die man sy gif terug, ek wil nie iets wat besmet 
is nit die hand van 'n eerlose h~ nie ! " 

So is die rampsalige man net soos een wat lewendig 
begrawe is onder sy eie mense. Daar is geen oog:. wat 
vrindelik na sy oog kyk nie; daar is geen hand wat sy 
hand vr.indskaplik druk nie; daar is geen voet, wat ge
sellig met sy voet saam loop nie. Orals teesin, terug
stoting, veragting. Selfs as hy net dink is dit of hy ge
pynig word. Sal hy sy gedagte nitspreek teen homself, 
teen horn, na wie s~ woorde niemand wil luister nie? 

Hy probeer die skerp dorings van sy kwelling in dron
kenskap verdoof, maar na e1ke nitspatting word hy ver-
agteliker. • 

Hy is 'n spook geword, wat rondloop onder die lewende 
mense, maar vir wie die lewe eintlik nie plek meer bet nie. 

En op 'n goeie dag het hy verdwyn. 
Waarnatoe? Op <lie vraag word daar geen antwoord 

gevind nie. In die stroom, wat die grens is van die 
dorpsgrond, het daar 'n lyk gedrywe, deur die golwe toe
gedek en weggespoe1, dit was die lyk van 'n selfm.'.)orde 
naar. 

W. J. HoFDIJK.-Ons Vnorgeslacht. 
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DIE OOfEVAAR. 

Die kinders, vernamnlik die wat in die Oranje Vry
staat woon, weet, dat daar in die somerrnaande 'n voel 
in die veld rondstap, wat 'n mens in die winter nie sien 
nie. Hy is 'n taamlik deftige meneer, omtrent 18 duim 
hoog; hy het 'n lang rooi bek, 'n wit borshernp, swart 
broek en rooi pote. Ons noem horn die groot sprinkaan
voel, maar sy naam is eintlik ooievaar. Vroeerdae het 
die mense horn odebaar genoem, wat skatdraer beteken. 
Let maar op die woord ood in klein-ood, en baar verstaan 
julle natuurlik almal: dit beteken mos 'n ding, waarop 
mens iets wegdra. En waa1•orn het die mense die voet 
so 'n wonderlike naam gegee? Hulle s~ die ooievaar bring 
geluk aan. In die lande waar die voel broei, ver aan 
die anderkant van die groot see, maak die mense vir horn 
'n plek bo-op b,ul dak of op 'n hoe paal in die veld, en 
daar maak by sy nes. Niemand steur horn of probeer· 
om horn te skiet nie; elkeen is maar te bly as hy weer 
die ooievaar sien; want hy kom weer terug as die koue 
winter verby is. En die winter in Europa, kinders, is 
heelwat anders as hier by ons. Daar is die dae dan baie 
kort, die son kom om aguur op en gaan om vieruur 
al weer onder; die lug is donker en grou, en soms duur 
dit weke aanmekaar, eer 'n mens die liewe son weer 
sien. Die skole word met kaggels verwarm, wat die 
hele dag moet brand om die koue buitekant te hou. Die 
strate is vol sneeu en ys en die arme kindertjies, wat 
skooltoe moet gaan of weer terug huistoe, bet dit maar 
bitter swaar en moeilik. 

Non ja, in daardie. koue lande, .Holland en Duitsland, 
kom die ooievaar elke jaar so teen Maartmaand. Dink 
nou net dat hy van die Vrystaat af moet vlie na Hol-
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land toe, omtrent vyfduisend myl ver, en in Oktober kom 
hy weer dieRelfde distansie terug. Die mense weet dit 
baie goed; want eenkeer het hulle bier 'n paar van die 
voels gevang, wat ringe om hul pote het met die naam 
van 'n dorp in Europa daarop. En waarom sou by dan 
so irer been en weer vlie? Dit is waarkynlik omdat 

hy alleen nu die plekke toe wil gaan, waar die meeste 
kos is. Hy lewe van paddas en vissies en die is in die 
Europese lande volop. So gou as die winter in Europa 
verby is en die waterR weer oopgaan, .dan is by daar, 
en as die weer koud word, weet by, dat die ys netnou 
die waters1ote en damme sal toemaak, dat die 
paddas dan onder die modder inkruip en dat die visse 
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dan ook weg is, en .dat hy dan van honger sal moet dood
gaan, as ·by nog langer bly. Daar trek by weer na 
warmer lande toe, waar hy weer kan kos kry. Ons 
swaweltjies maak ook so. Hulle lewe van insekte en 
in die winter is dit ook maar skaars. Die soorte voels, 
wat so been en weer trek, noem mens trekvoels. 

In Maart kom <lie ooievaar dus in Europa aan. Bo-op 
die dak of in 'n hoe droe boom, en partykeer op 'n 
skoorsteen, bou by sy nes. So 'n skoorsteen 
moet natuurlik 'n soort van dakkie be om die 
reen af te keer. '1Jie voeI en sy maat vlieg rond om 
takkies en stroot op t~.telren..gon-gou het hulle die nes 
daarmee klaar . .J>i"if lrnns om te1'ou verstaan bulle maar 
&leg; hul nes l:fk baie soos die van 'n hamerkop, maar 
is nie so groot nie. Daar in die hoogte le die wyfie die 
eiers, twee of drie in getal, en broei dit dan nit. Die 
mannetjie moet rondvlfo en kos-.s.o.ek. As die kleintjies 
uitgebroei is, dan begin die lewe eers swaar te word,. 
want die outjies het altyd hmiger en. is altyd klaar om 
te eet. As daar net twee is gaan dit gewoonlik goed, 
maar as daar ongelukkig drie Ultgebroei is, kom daar
netnou een van bo af, so woel die kleillspan onderrnekaar. 
Die arme outjie wat afval kan natuurlik ni.e weer bo kom 
nie en sterf van koue en honger. So teen sononder hou 
die ou voels op met vlie en sing hulle hul aandgesang. 
Nou is dit wonderlik da~ h.ulle nie 'n stem het nie, maar 
alleen 'n soort van geraas·m!lj: "hul snawels maak. Hulle 
maak dit oop en toe en veroorsaak 'n klapperende ge
luid; dan se die kinrlers: die ooievaar gaan nou slaap; 
hoor, hoe !dapper hy ! 

As die kleintjies bietjie groter is, gaan hulle skooltoe, 
dit wil sf., hulle moet Jeer vlie. Hulle staan op die 
rand vau die nes en is bang om daar af te spring. Pa 
of ma stoot hulle dan daar af, maar voor hulle grondvat 
is die on voel by en vlie onder hom in, sodat hulle nie, 
kan seerkry nie. Kan hnlle non vlie, dan gaan hulle 
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saam met die 01tes uit om te leer om vissies en paddas te 
vang. 

Nou is hulle volleerd, en so stadigaan word dit tyd dat 
die groot reis na die suide toe moet begin. Op 'n wye 
vla}de kom al die ooievaars van die land bymekaa:r en 
daa,r word al die oucs en swakkes uitgesoek, wat die ver 
reis nie kan meemaak nie. Hierdie ou en swak voels 
word dan deur die ander doodgemaak. Dis maar 'n 
harde lot, maar tog is dit beter so. As hulle in Europa 
agterbly_. sou hulle van koue en honger sterf. 

Van 'n sekere moeder ooievaar word 'n mooi geskie
denis verhaal. Sy het 'n nes met kleintjies bo-op 'n huis 
gehad ~n die huis raak aan brand. Die vlamme slaan 
al op die dak uit en niemand kon meer by die nes kom 
om die kleintjies te red nie. Toe probeer die moeder 
om die kindertjies te dra, maar hulle was te swaar; ook 
het sy p:robeer om hulle tc leer vlie, maar hulle was 
nog te sw.ak. 

En toe a1lcs vergeefs was, vlie s.y nie weg soos 'n 
lafaard om haar eie lyf te Mre nie, nee! sy gaan op die 
kleintjiei;; sit om hulle, solank as moontlik kan, teen die 
vlamme te beskerm, en laat haar so met hulle saam ver
brand. 

Is dit nie edel nie, wat dink julle? 
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MY KINDER.TARE. 

Daar was in Sevenaar 'n Hervormde en 'n Rooms
Katolieke skool. Toe ek op die Hervormde skool gekom 
het, vind ek daar ook baie Roomse. Bewende bet ek, toe 
ek nog 'n klein ·seuntjie was, daarbeen gegaan, want baie 
maats het my daar omring, en bulle bet alles gedoen wat 
hulle kon om die klein seuntjie bang te maak. Daar was 
in die skool ook fots verskrikliks; altyd bet die meester 
die f!tok geswaai, en onbarmhartig die ondeunde jonge
tjies geslaan. Die skoolure was vir my angstige ure, en 
bewende het ek altyd die rneester sien kom. Maar die 
tyd het verbygegaan toe die ondeundste jongetjies die 
skoul verlaat het, en die skoolrneester sy natuurlike ka· 
rakter weer aangeneem het. Langsamerhand het ek ver
troue in horn gekry; by was met my tevrede omdat ek 
vlug geleer bet, maar ek het nooit een van sy liewelinge 
geword nie, omdat ek so sleg geskrywe het. Altyd bet by 
my as 'n voorbeeld van slegte skrif aan die kinders voor
gehou, en toe ek dit oplaas nie meer kon hou nie, het ek 
my uiterste bes gedoen om netjieser te skrywe. Maar al 
het my handskrif beter geword, die mening van my mees· 
ter het nie verander nie. Daardeur het my ywer verbyge
gaan, en al het ek later my bes gedoen, so bet ek dit nooit 
verder gebring as tot 'n taamlik duidelike. maar net maar 
leesbare handskrif. Nog dikwels het ik later gedink, hoe-
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veel beter dit tog is om op 'n aanmoedigende manier te 
berispe, dan om altyd af te keur. · 

Buite die skooltyd was daar gelukkig ook nog speelure. 
Gewoonlik het ons almal, arm en ryk, op die kerkhof ge· 
speel. Dit was sulke uitstekende oefenskole om te sien 
wie die handigste was; ek het in gouigheid kort gekom 
maar in die lus om te speel was niemand my baas nie. 
Watter aangename herinnerfage het ek altyd nog van d_ie 
spcle van my kinderdaP. Hoe handig was ons tog in 
die maak van fiuitjies; hoe goed het ons verstaan oni 
by die balspeel die twee partye gelyk te laat wees! Die 
jeug vorm hulle die beste as hulle op die gewone manfor 
in die volkslewe ingaan, want terwyl 'n mens speel fo. 
midde van sy tydgenote, leer 'n mens 'n oog kry vir die 
lewe van jou volk. Hoe goed is tog die spele van 'n kind, 
vernaamlik omdat die kind dit self maak, kies en ver
beter; hoeveel kennis kry hy daarby ·van die lewe, soos 
dit werklik is; hoeveel praktiese lesse, wat naderhand 
nooit vergeet word nie. Vi'at sou 'n mens beter kan uit
vind om die liggaam te oefen as die praktiese opmekaar 
volg van die kinderspeletjies wat elke keer hulle vaste 
tyd het in die jaarlikse gereelde terugkeer; en vir die 
vorming van 'n kind kan 'n mens niks beters uitdink nie, 
want waar kry 'n mens meer karakterkennis as by die 
spel? 

Ek herinner my nog hoe ek na kerktyd op 'n Sondagog
gend rondgeloop het op die speelplek van die kinders, en 'n 
klompie jongetjies gesien het, wat met albasters speel. 
Ek het somar gestaan en kyk. Een jongetjie was die 
oggend buitengewoon gelukkig. Hoe die potjie ook uit
draai, hy het altyd die pot gekry. Die antler jongetjies 
het alles gewaag en alles verloor, en het van droefheid 
amper gehuil. Eindelik het die gelukkige jongetjie aan 
die ander gese, ,, Hoor nou hier, maters, hou maar gerus 
op, want ek weet, julle speel tog verniet teen my." ,, Wat 
is dit dan wat jou altyd die geluk gee en vir ons die on
geluk?" bet hulle gevra. ,, Die kerkgeld," h~t hy op 'n 
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ernstige manier gese. Alinal het stilgebly. ,, Ja," het 
hy voortgegaan, ,, ek weet dit goed, julle steel die kerk
geld, wat julle moeders vir julle meegegee het; en dit het 
julle vanoggend nog gedoen, en julle het julle lee hande 
in die sakkie gesteek; daar rus geen seen op horn wat dit 
doen nie, en op sy spel ook nie. Ek gee altyd my kerk
geld eerlik vir die arm mense, soos ek behoort te doen, en 
daarom is dH: net verniet dat julle teen my stry." Almal 
het stilgebly en op die manier hullc skuld bely. By m.v 
het toe vir die eerste keer die gedagte opgekom; daar 
is 'n vergelding ! Dis seker 'n groot gedagte in die sieI 
van 'n jongetjie; soveel groter nog omdat die daad aan 
die woord voorafgegaan het. Ek moet bely, dat nie die 
skool en ook nie die kerk hierdie indruk op my hart kon 
maak nie: geen preek, geen sedelesse, geen vermaninge 
bet ,so diep in my hart gedring as hierdie woord. Daar is 
vergelding-'n grobt gedagte, wat my gevolg het my hele 
lewe deur, en wat my in die tyd nog in die ewigheid sal 
verlaat ! En waar het ek jou gekry? By die speletjie van 
kinders. 

0. G. HELDRING.-Leven en Arbcid. 



35 

WYN. 

Ek sou gl'aag wil he, dat julle in die somervakansie 'n 
reisie kon maak na ons ou Boland toe. Dit is tog 'n al 
te pragtige wereld. Die lug is helder blou, die lande is 
goudgeel en die wingerde is grasgroen. Daartussen staan 
die wit huise so ewe vrindelik. En as 'n mens dan nog 
by die see kom, en die rollende branders beskou, wat uit 
die verte aangerol kom en aan jou voete breek, man, llil'l 
tog te mooi. 

Een van di'e vernaamRte bedrywe, wat in die Bolantl 
uitgeoefen word, is die wynbou. Die eerste komman
deurR, Antonie van Riebeek en Simon van der Stel, bet 
gou gesien dat Suid-Afrika die plek iR om druiwe te 
lnw~ek, en toe die FranRe vlugtelinge hier kom, bet hulfo 
somar begin om wingerde uit te rn. En die wingerde 
bestaan van.dag nog. Natuurlik is dit nie meer die oor
spronklike wingerdstokke nie, want hulle word van tyd 
tot tyd uitgeroei, en deur nuwes vervang. 

Laat ons non so 'n wynplaas gaan besoek in die maanct 
Februarie, as die wynoes aan die gang is. Van die middel 
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van Jamrnrie af is die boer al besig om druiwe te sn,v. 
Die trosse word sorgvuldig nagesien, en al die slegj:e 
korrels word nitgehaal, en dan word hulle tussen houtwol 
in klein bout kassies verpak. Daardie kassies word ria 
die stoombotc toe gestnnr, wat {ll weke na Engeland toe 
vaar en op die boot in 'n koelkamer gebere. In daardie 
kamPr bly die druiwe goed en as hulle in Engeland aa11-
kom, waar dit dan winter is, gaan dit 'n goeie prys ~p 
die mark. 'n Mens kan darem nie met al die druiwe &o 
handel nie. Party se skil is te sag en word gou slek, 
naardie soort drn)we is goed vir wyn. 

Vil' twintig of dcl'tig jaar gelede het hulle die druiwe 
nog uitgct1·ap soos in die ou dae in Kanaiin gebeur het. 
Julle herinner julle nog seker die gelykenis van die wyn
gaard en die wynpersbak, uie waar nie'? Dit was 'n ge
messelde vierkantige bak, waarin die druiwe deur die 
knegte met voete getrap word. Die sap loop dan dem· 
gaatjies in emmcr·s, wat buitekarit die muur staan, w 
worrl dnn in 'n groot vat gegooi. In die Boland het die 
mense van.selewe ook so gemank. In die wynkelder het 'n 
taamlike groot balie gestaan; daarin gooi die volk die 
druiwe en spring dan dnarin en begin lustig rond te dans. 
Natuurlik: het hulle sweet ook in die mos gekom en die 
stof van hulle voete ook. Dit was 'n onsmaak:like ge
skiedeniR, en die resultant was ook nie goed nie, die 
Kaapse wyn was nie lekker nie. 

Nou doen hulle <lit anders. Die wynboer gebruik 'n 
soort masien, wat baie op 'n vleismeul lyk:, wat jou moe
der gebrnik om frikkedel te maak. Daarmee word die 
druiwe nou platged·ruk, en die UlOS is dus helder en skoon. 
Die mos word dan in 'n groot vat gegooi, waar hy ·begin te 
gis en te werk, en al die vuiligheid, wat daar nog in mag 
wees, kom op en drywe bo en word dan afgeskep. As die 
wyn klaar gegis het, dan w01;d <lit fa kleiner vate oorgetap. 
Pn na die wynhandelaar gestuur, wat .<lit weer in bottels 
en fle88e gooi en aan <lie hotelle en kantiene verlrnop. 
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Yan die verskillende druiwe kry mens ook verskillende 
soorte van wyn. Daar is rooi en wit wyn, swaar en ligtc~ 
wyn, en die beste is nrnar vir 'n kind om van wyn af weg te 
blv en dit aan ouer rnense oor te laat. Want, kinders, 
di~ mense is nie tevrede met natuurlike wyn nie, maar 
gooi daar bmndewyn by om dit goed te hou. En daarom 
maak dit dronk. Dit groei aan 'n krom boom, en die 
wat dH drink, gebruik ook gou-gou krom woorde en doen 
allerhande krom dinge, wat hy nooit sou doen nie, as h.v 
daardie kromhoutsop laat staan het. 

In die dae van die Bybelheilige was die brandewyn n.og 
nie bekend nie. Toe het die mense 'n soort stroop vau 
die druiwe gemaak, wat hulle in ftesse bewaar het, som~ 
ons nounog met lemoenstroop doen. As hulle dan wou 
drink, neem hulle 'n bietjie druiwestroop in 'n glas en 
gooi daar water by. As daar hevoorbeeld bruilof gehou 
word, was daar taamlik baie water nodig, daarvan lees 
julle in die verhaal van die bruilof by Kana in Galilea, 
waar die Here Jesus van water wyn gemaak het. Omtrent 
die jaar 1300 het iemand die kuns uitgevfad om brande
wyn te stook en van die tyd af is die verskriklike dron
kPnRkap in rlie wllreld gckom. 

En hoe word die hrandewyn dan gemaak? Die naarn 
bedui.e dit al so 'n bietjie. ,, Die wyn word gebrand." 
'Yat gebeur daar as die waterketel kook, en julle 'n bor(l 
voor die tuit hou om die stoom op te vang? Dan kom 
daar klein druppeltjies op, nie waar nie? en as julle dh> 
bord in stoom bly b,ou, loop daar netnou 'n straalijie 
water af. So maak mens brandewyn. 

Die. wyn word in 'n groot ronde ketel gegooi, waarop 
'n deksel vasgeskroef word, wat in 'n lang buis uit
loop. Die buis word soos 'n rol tou gedraai en in 
koel water gehou en as die wyn nou begin te kook, gaan 
die stoom deur die gekrulde buis, word afgekoel en loop 
druppelsgewyse as brandewyn uit. 

En dit vind party mense nou lekker.. Weet jy, wat 
brandewyn doen? Hy werk op die hart en laat dit 
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.sneller klop. As mens koud is en byna wil verkluim, kan 
jy 'n bietjie brandewyn as medisyne neem, want dit laat 
die· bloed in die Jiggaam gouer rondgaan, en verwek 'n 
gevoel' van warmte; maar die man, wat 'n gewoonte daar
van maak om brandewyn te drink, sal so 'n bietjie brande
wyn · ook nie mecr voor help nie al is dit nog so koud. In 
party siektes word die hart van die mens baie swak en 
dan gebruik die dokter ook 'n bietjie brandewyn om dit 
aan ,(lie gang te hou. Maar om <lit maar Romar te drink, 
kinders, is brandcwyn 'n baie gevaarlike ding. Dit werk 
op die maagRenuweeR, en 1lie staan weer in verband met 
die hoof. Die eerste wat gebeur, is, dat die verstancl 
benewel word; en as die koning daarbo in die hoof nie 
meer werk nie, dan wil die dienaars, d.i. die lede van die 
liggaam, ook niks meer doen nie. 'n Dronk man hoor nie 
meer nie, sien nie meer nie, kan nie meer loop nie, sy tong 
luister nie meer na sy verstand nie, by vloek en sweer, wil 
met sy beste vrind veg, kortom is die treurigste skouspel, 
wat 'n mens kan sicn. En as so 'n man dan nog getroud 
is, wat 'n rampsalige voorbce1d vir die kinderR ! 

In lande, waar geen druiwe groei nie, maak die mense 
bedwelmende rlranke van ander plante. Die kaffers var1 
ons land maak bier van kafferkoring en in Meksiko ge 
bruik hulle die hart van die garingboom om daarmee 'n 
soort wyn te maak. In Transvaal stook hu11e op party 
plekk.c hrandewyn van perskes en stamvrugte. 

In die kouere Jande van Europa, bevoorbeeld Engelanii, 
Skot1and en Holland, maak die mense wh1kie en jenewer 
van graan. In Rusland drink die mense 'n: soort suur. 
vog, wat hul1e wodka noem. 

In~1die faaste vyftig jaar het die mense al begin uitvin<l. 
dat die drink van al daardie stc1·k dranke eerder nadeel 
as vo01·deel is vir 'n vo1k. 'fen eerste is dit absoluut 
onnodig vir 'n mens. Die manne, wat in die laaste ty\i 
op reis gewres het na die Noord- of Suidpool, neem geen 
sterk drank hoegenaamd meer mee nie, hoewel dit in 
tlaardie strelrn so gPweldig koud is, dat 'n mens dit byna 
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nie kan uithou nie. En dan-dronkenskap lei tot aller· 
hande ellende en kwaad. Uit die honderd misdade, wat 
gepleeg word, is daar seker negentig aan misbruik van 
sterk drank toe te skrywe. As ek julle raad kan gee: raak 
nooit sterk drank aan nie. Sommige mense kan die ver
leiding nie weerstaan nie en drink m~er en meer, tot hullo 
eindelik volslae dronkaards is. En julle wil tog seker nfo 
tot daardie soort van mense behoort nie, hoe dink julle? 
Ons kan maar gerus vir die Spreukedigter luister, wat se. 
,, Kyk die wyn nie aan nie, as hy rooi lyk, as hy in d"ie 
beker sy verf gee, as hy reg opgaan ; op die end sal h,v 
soos 'n slang byt, en steek soos 'n adder." (Spr. 23 : 31 & 
32.) 

P. ELFFERs.-De Buitenschool. 

DIE BLINDE JAN. 

0 se my, se my, wat is lig? 
'Vat is die dag, waarvan jy spreek, 
Wat sm6rens deur die wolke breek '? 
Dis altyd nag voor my gesig.
"Wat _is die son, en wa;'s 'p.~ster, 
Is hul naby, of is hul ver'P 

·wat is die borne om ons heen? 
Die blomme, wat die velde tooi; 
vVat ied're jaar die Lente strooi? 
'k Het dit gevoel-gesien nie een ! 

Ek glo al wat jul my vertelt, 
M aar, o, so graag si en 'k self die veld ! 
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Wat is die wond're dinge al 
Wat 'k hoor, en smaak, en ruik, en voel '! 
'k Sien nie die vorm; 'k weet nie hul doel; 
'k W eet niks van maat, of kleur, of tal; 
Bn wat die meest' verwond'ring geef 
Is, waarom _ek op aard moet leef. 

Hul noem my ,, kind"; maar is dit waar? 
'n Kind kan tog mos vrolik syn! 
En ek-my liggaam het nie pyn, 
Maar ag, die donker is so naar ! 
En kinders leer mos-ek bly dom ! 
Ag, waarom heet ek kind ?-waarom? 

Jul ·:praat, jul hart het lief vir my, 
Maar liefde spreek mos ult die oog? 
Jul woorde is vir my te hoog ! 
Ek voel dit nie.-glo my tog vry. 
Merk tussen julle, al die tyd, 
En my, die- vreeslik' onderskeid. 

O. se vir my, wat 's lig? Ek voel, 
As een maar half se, wat dit is, 
Dat ek dit voortaan minder mis. 
En, kan dit wees, verklaar die doel. 
vVaartoe so 'n arme, blinde kind 
'n Plek by julle het moet vind. 
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. 
OP REIS NA 'N_NUWE WERELD. 

As die seesiekte 'n reisiger nie al sy belangstelling vir 
al wat rondom horn is, wegneem, vind 'n mens die eerste 
dae van 'n seereis glad nie onaangenaam nie. Die uit
sig op die uitgestrekte oseaan, wat eenkeer stil en blou, 
en. op 'n ancler keer weer woelig en donker is, die op en 
die ondergaan van die son, die toweragtige werking van 
die maanlig op die golwe, die seediere, wat hulle hier en 
daar laat sien, die lewe en die maniere· van die passasiers, 
dit alles lewer in ryke stof van waarneming en beskouing 
op. Maar, wat 'n mens elke dag weer sien, verloor gou 
sy merkwaardigheid, al was dit in die begin ook nog so 
boeiend; en so bet ons am per die skoonheid van die 
oseaan vergeet, en alleen die eentonigheid gemerk en sou 
dit ons verveel het. Gelnkkig die een wat onder sulke om
standighede lus het om te lees. In die opsig was ons nie so 
goed af nie, want die klein bietjie boeke wat daar was, 
was spoedig uitgelees, en na 'n kort tyd kon ek nog maar 
net kies tussen 'n Franse gebedeboek, en 'n handboek vir 
tuiniers hoe om borne te ent. Hierdie boeke het ek 
altwee vlytig deurgelees, en hulle was altwee vir my 
nuttig. Ek sal die besonderhede nie verder vermeld nie; 
wie die beskrywing van een seereis gelees het, ken hulle 
almal, maar die lewe aan boord van ons emigranteskip is 
tog werd om nader mee kennis te maak. 

Daar was 210 passasiers, waarvan ver die meeste, 
naamlik omtrent 160, hulle losies tussendeks geha{l het, 
terwyl die orige die sogenaamde twede kajuit bewoon 
bet. Die tussendek neem die grootste gedeelte van die 
skip in, vernaamlik die voorste en die middelste gedeelte, 
en is dus 'n Jang ruimte wat na die voorkant toe van die 
skip smaller word. Volgens die voorskrifte van die wet, 
moet die tussendek 7! voet hoog wees, maar op ons skip 
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was 1lie hoogte maar 'n duim meer as die lengte van 'n 
man. Lig en lug het die lokaal van bo gekry deur twee 
lnikies, waardeur 'n mens ondertoe gaan. Maar as .die ge
sluit word, soos dit by slegte weer altyd die geval is, kan 
Jaar geen vars lug binnekom nie. Aan die anderkant kom 
daar 'n matige hoeveelheid lig deur die venstertjies, wat 
skaars 'n halwe voet breed is, en aan die sykante van die 
skip ingesit is. As dus die emigrante deur stormagtige 
weer verhinder word, die fris lug op die dek te gaan 
inadem, kan 'n mens begryp dat so 'n tussendek te danig 
aan die berugte Swart Hol van Calcutta gelyk is. Die 
oop slaapplekke of kooie loop in twee rye bokant mekaar 
langs die sykante van die tussendek. Tafels en stoele is 
onbekende voorwerpe van weelde en hulle plaas word 
ingeneem deur kiste en koffers, wat in die middel van die 
lokaal so gerangskik staan, dat tussen die slaapplekke 'n 
gang oopbly. In die twede kajuit het ons dit 'n bietjie 
beter gebad, want dit was daar boer, en daar was twee 
rye hutjies, wat gesluit kon word, wat hulle lig gedeelte· 
lik deur twee glaasdeure en gedeeltelik van bo ontvang 
het. In elke ander opsig was ons met die tussendekse 
passasiers gelyk gestel. 

Met die hoofsaak op die seereis, naamlik die verpleging, 
het flit so gegaan: 

Ons was in klompies van vier manne verdeel, waarvan 
elke keer een, vir 'n week lank, die porsies van sy af· 
deling moes gaan haal. Elke oggend om sewe-uur het die 
kok in ons kajuit ingeroep: ,, Tee kom ha al!" waarop 
dip prowiandmeesters van die week elkcen met s;v blikkan· 
tientjie in die hand horn na die kombuis gchaas het. Dane 
het die koksmaat nie rneer tee in elke kan gegooi nie, as 
wat hy tussen sy vingers en sy duim kon vat, en dan ko· 
kend water daarop. Hierdie treksel en 'n st1;11fkie skeeps· 
beskuit was die eerste van die dric ,,oorvloedige maaltye'' 
wat aan ons volgens kontr.ak dn.eliks moes gelewer word. 
'n Ondersoek van die teeblare nadat hulle gebruik was, 
was .d'ikwels vir my 'n studie wat net so boeiend n.-; 
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leer::iaam was, omdat een wat die kruidkunde vereers be· 
gin te beoefen, daarin allerhande soorte v;m blarevorme 
kon leer ken. Wie horn liewer op die mineralogie of 
die geologie toegele het, het daarvoor f2Pk ryke stof in die 
swart skeepsbeskuit gekry, omdat hulle hierin, afgesien 
van 'n soort van meel ook nog verskillende soorte van 
gemaalde klip kon aangetref het. Na hierdie twyfelagtige 
·ontbyt het elkeen die tyd so goed as dit wou gaan, ver
dryf. en ek het toe uitgevind dat voormiddag slapies op 
'n emigranteskip net so 'n groot rol speel as 'n agter
middag dutjie. 

Die middagete het bestaan uit 'n hoeveelheid soep, wat 
die enigste eetbare gereg was onder al die skeepskos, be
halwe nog 'n klein stukkie spek of sout vleis. Volgens 
kontrak moes ons aldae 'n half pond vleis per kop ont
vang, maar dit het nie daarna gelyk nfe. Net soos die tee 
soggens, moes saans die koffie gehaal word. Dit het gelyk of 
die mense vergeet het om suiker aan boord te neem, want 
al was in die kon trak van 'n pond suiker per week per kop 
gespreek, het ons op die hele l'eis nie 'n spoor van so 'n 
artiekel van oordaad gesien nie. Van die punte in ons 
kontrak wat op 'n skandelike en bedrieglike manier nage
laat is, wi1 ek nog ll_!aar net vermeld, dat ons elke Sondag 
'n glas wyn moes kry. Hier is niks van tereg gekom nie; 
maar die stuurman het op sy eie rekening 'n wynhandel 
gedrywe, en aan ons wyn vir twee gulde per fl.es verkoop. 
Gedroogde vrugte moes ook op ons tafel kom, maar al wat 
ons daarvan gesien het, was 'n paar klein gedroogde 
pruimpies in die soep. Toe ons eenkeer, uit nuuskierig
heid, graag wou weet hoeveel van die skaars vrugte elke 
man gekry het, het ons na die maaltyd die pitte getel. Dit 
het geblyk dat daar ag-en-twintig pruime vir ses-en-twintig 
persone was. Kortom die kos aan boord was te veel om van 
te sterwe en te min om van te lewe. On~ enigste troos 
was, dat hoe slegter ons dit aan boord het, hoe groter ons 
genot by die aankoms op die plek van ons bestemming sou 
wees. 

0. RIETMANN.-Reizen op Nieuw-Holland. 
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WOJ.,1VEJAG JN DIE DERTIENDE EEU. 

Die win tersprei het nitmekaar gerol gem op velde en 
wee, op die weivelde van Holland en ook van Friesland, 
op die goJwende heideheuwels van Brabant en van die 
Veiuwe. 'En dit is nogal Irnud, dit vries maar net hard, en 
.dit het al enige wekelank gevries - en dit het in die 
hoere oostelike streke die landplae laat inkom: meer ~s 
ooit het die wolwfl uit die bosse gekom, meer as ooit het 
hul klaende gehuil deur die stilte van die nag gekom. Die 
vee staau en bewe in die trekkerige stalle, en die ver
skrikte dorpsbewoner het opgespring uit die bed, om 
horn ha:H~tig te gaan oortuig, dat sy deur goed toegesluit 
en vasgemaak is. 

Die klagte het d~eliks meer geword. Nie net van die 
vee nie, maar ook van die mense het 'n buit geworde van 
die rowers, wat deur die snydende honger oormoedig 
geword het, en wat nou in snuffelende bendes rondswerf, 
om al wat voor hulle is met angs te vervul, en jammer
klagte agter hul te laat oorbly. Eindelik het dit te veel 
geword vir die adel van die Veluwe, en hulle het besluit 
om verwoesting met verwoesting tee te gaan. 'n Klomp 
.van die edelmanne het lmlle met mekaar verenig, hulle 
bediendes saarngebring, en die rlorpsbewoners georder om 
saam te werk. 'n Verskriklike groot stuk land is deur 
'n menigte van mense, en deur versperringe en slote af
gebaken. Die dag van vergelding het uiteindelik aange
breek, waarna die grootste gedeelte, as dit nie almal was 
nie~ met net so 'n groot verlange uitgesien het, as die 
kinders na Vader Krismis. 

Vernaamlik vir die adel, wat baie lief is vir die jag, 
en vir hulle, wat tot die aanhangsel van die kring behoort, 
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is dit 'n fees vol van manlike genot. Daarom maak gou
daar is maar nog bai~ min tyd oor. 

Roor wat 'n gedruis en lawaai, wat 'n mengsel van 
klanke en geluidc, wat 'n geskreeu van manne en geblaf 
van hnnde, die gerunnik van perde en die geklap van die. 
swepe, bruh:end en golweno oor <lie golwende bodem: 

En dit het so 'n skerp kon tras gevorm inet die kapok· 
laag, wat die aarde in S~' winterrus toegedek het; en 
dit het darem ook weer goed gestem met die skerp wind 
wat <four die droe takke gewaai het ! 

Korn hierso ! Sien jy daardie heining van riet ge
maak-daar verder is nog meer-daar sal ons solank 
gaan IC by die hitsman en sy maat. Daar kan ons sonder 
gevaar een van <lie vernaamste dinge sien, wat sal ge· 
beur. 
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Of hulle al wolwe opgeja het? 
,, Hy hope!" se die hitsman. ,, Dis vandag die derde 

dag ! Dit gaan alles eersteklas en goed ! Ek glo nie dat 
daar vir die afskuwelike ongediertes nog erens 'n kans 
oorgebly b.et om hulle tande aan enige roof seer te maak 
nie. Hulle het nie eers 'n plek gehad om hulle verskrik 
like hongerige maag met klei vol te maak nie, en die 
groot honger .. met taai grond te stil nie,- soos hulle ge· 
\Voond is om te doen as die nood baie groot word." 

,, Het hulle al baie kwaacl gedoen?" 
,, Verskriklik: oor die gehele landstreek, en op ander 

plase net so veel. Die honger het hulle tot die uiterste 
gedryf, en al het meer as een slim man sy plaas met die 
bloed van 'n afgeslagte wolf bespreng-wat anders 'n 
seker middel is teen die koms van ander wolwe-hierdie 
keer het dit niks gebaat nie. IIulle het die vee uit die 
s'talle, die· kinders uit wiegies en krippe gehaal, die rond· 
dwalende mense op die pad verslind. Amper is ek self 
die prooi van die vrate geword. Digteby die somerhuisie 
van my baas op die berg, het ek eenkeer in die skemer
aand gevoel dat ek plotseling stom geword het. 0 wee! 
bet ek gedink, dit kom seker van 'n wolf wat my aankyk. 
Gou het ek pierheen en daarheen gekyk, en ja .... daar 
sien ek die vurige oe blink. In my bangheid het ek my 
stok op die grQnd gegooi tussen my en die wolf in, en 
terwyl hy daaroor 'n oomblik stil gestaan bet, seker 
orndat hy besorg was dat dit 'n strik kon wees om hom 
te vang, het ek my in der haas die klere van voor oop
geskeur, en toe het ek my spraak weer gekry. Toe het 
ek begin te skreeu, en die valkenier van my baas, wat in 
die somerhuisie was, het gou met 'n paar manne byge
korn, en hulle gaffels en l10oivurke het· die wolf sy stert 
tussen die bene laat knyp en fluks die haaspad laat Ides.'' 

Die honde wat by ons IC, begin hulle neuse teen die 
wind te hon en laat hulle ore regop staan, vol begerige 
onrus. Die veraf gegons, wat met die wind aanwaai, 
word 'n sterker en sterker gedruis en kom al nader en 
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nailer. Hoor .... jy kan al die geluide onderskei; die 
geroep en die geskreeu, die gehuil en die geblaf, die 
sweepgeklap, en die perde se gerunnik. Die dik kapok
laag was amper nie 'n hindernis nie. Niemand vra of 
dit goed gaan met die jag nie, niemand dink meer daar
oor dat 'n perd magteloos word as dit in 'n wolf se 
spoor trap nie. Dis waar1ik nie nodig om die honde aan 
te hits om aan te val nie; meer as een van hulle val van 
self aan. Die hygende roofgedierte word uit elke plek 
verjaag, en daar bly nie plek oort waar dit kan intrek 
of inval nie. 

Daar rol die oruisende golf aan-ook hier die wildst~ 
skuim voorop ! Met stuipagtige, net soos bliksem rond
kykende oe, met die tong uit die grinsende bek, vlie en 
tuimel die wolwe voort. Pas op, pas op !-hulle sal 
verbyglip! .... Geen nood, die hitsman en sy maat het 
die honde, wat hulle nouliks in bedwang kan b.ou, losge
laat; so gaan dit ook aan die anderkant, en met woede 
storm hulle op hulle erfvyande. En die pyle gons, en 
die jagspiese deursteek die reeds verwond- en verlamd 
gebyte wolwe deur die vel. Hulle het hulle gerol en 
kromgetrek en stuiptrekkings gekry in die kapok, wat 
somar purper geword het van die rokende bloed. Dis 
aan die opvolgers oorgelaat om hulle heeltemal neer te 
slaan en dood te maak, want die jagtrein storm maar
aan altyd dieper in die bos in, en weer oor die veld, 
en weer die bosse in. En net soos die jaggedruis in die 
verte langsamerhand verdwyn en wegsterf, so sal ook 
die skadelike roofskare uitgedun word, en die Ridder
skap van die Veluwe sal hulle beroem dat hulle sonder
twyfel in die viering van die onstuimige jagfees 'n goeie
werk verrig het ! 

"·· .J. HoFDIJK.-Ons Voorgeslacht. 



KAli'FERGELOOF. 

Teen die enu van die jaar 1856 was die land vol van 
gerugtes dat daar 'n kafferoorlog broei. Naderhand wmi 
dit al so ver dat dit gelyk het of die oorlog nou daar is. 
Ondcr die kaffers aan die anderkant van die Kei het 'n 
profetes opgestaan en kaptein Krelie het haar openlik be· 
!'kerm. Sy het voorspel rlat die kaffers se voorouers sal 
opstaan nit die dode en hulle aanvoerders sal word in 'n 
groot oorlog. Die witmense moes dan almal in die see in
geja word. Om sake so ver te kry moes hulle eers al 
hullr. beeste en ander diere slag en die koring vernie1. 
Al die versiersels moes hulle wegmaak, die grond moes 
hnlle nie meer bewerk nie, sodat hulle, as die oestyd kom, 
niks meer het om van te lewe nie. Die enigste dinge, wat 
hulle moes hou en wat hulle ywerig probeer het om deur 
mi.ddel van diefstal te vermeerder, was perde, gewere en 
amrnuniesie. 

Die aanhangers van die profetes het gese dat dit alles 
moes gedoen word om die geeste van hulle voorouers te
vrede te stel voordat hulle sou opstaan om hulle te kom 
help. 

Die witmense het weer gese dat dit maar net 'n plan 
was van die kapteins om hulle onwetende onderdane op 
daardie rnanier voor te berei vir 'n oorlog. Soos honge· 
rige wolwe sou hulle dan ibeter veg, verniel en roof. Die 
goewerment was goed op die hoogte ·met die toestand 
daar in Kafferland. Hulle het Krelie gewaarsku vir die 
gevolge van hulle waarn::innige dade. A 1 wat moont1ik 
was is gedoen om ook die antler kafferkapteins terug te 
hou om nie daaraan mee te doen nie. Dit het nie veel 
gthelp nie. Een van die regeringsamptenare het tog 
daarin geslaag om 'n klompie kaffers te oortuig. Dit was. 



49 

die oorsaak dat die kaffers in twee partye verdeel was, 
die ,, gelowiges" en die ,, ongelowiges.'' Die ,, ongelo-

v wiges" was meesal kalfers, wat a1 onder die sendelinge 
deurgeloop het of wat al 'n bietjie mak was.· Die gelo" 
wiges het so stadigaan hulle koring verniel en die beeste 
ges1ag, die lande won hulle nie bewerk nie. Party het 
gehoop dat daar maar gou 'n oorlog sou uitbreek,. ander 
het· weer gewag op die dag wanneer die voorspelliugs van. 
die.profetes moes uitkom. 

Teen die end van 1857 het sake na 'n p].!nt toe geloop. 
Die kos van die kafferstam het nou so verminder, dat die 
kapteins verplig was om een of antler stap te doen. Die 
profetes gee kennis dat baar voorspellings op Woensdag 
die 18de sou vervul word. As die son die more opkoni, 
het sy gese, sou h~-, nadat hy eers been en weer in die lug 
f'ondgetrek het, weer in die oostekant ondergaan. 'n Vrees
like storm sa1 dan opkom en ·almal wat nie in haar ge
loof bet nie van die aarde af wegwaai, of dit witmense 
was of kaffers. Dan sa1 die voorouers van die kaffers 
uit die dood opstnan en troppe beeste, 'n baie beter soort 
as wat hul1e gebad het, saambring. Nog baie andet 
rnooi dinge sou ook saamkom en die ou kaffers en ou 
meide sou almal weer jonk word. 

Dit sou nog net 'n paar dae wees en ·dan kom daardie 
1ekker were1d. Die bietjie beeste, wat daar nog was, bet 
die kaffers bygetrek en almal geslag. Die strooihuise het 
hulle weer gedek, sodat hulle kon hou teen die storm., wat 
sou kom. Die laaste bietjie kos, wat daar nog was, het 
hulle opgeeet, die bier was natuurllk: lankal deur hulle 
keelgate. 

Dit is Dinsdagnag. Niemand van hul1e kon slaap nie. 
Netnou sal die dag breek en dan begin al die wondere. 
Dit was vir hulle of die nag nooit 'n f?nd sou kry nie. 
Eindelik tog-ja, daar begin die dag te breek. Almal 
gaan sit in hul strooihuise en wag, want netnou, netnou .. 
Die ou son het maar weer opgelrnm soos hy gewoond was, 
en het hul1e swart vel1e gebrand, totdat hulle moeg waR 
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om te wag. Hy het sy selfde ou paadjie geloop en in die 
westekant ondergegaan. 

Die 19de Februarfo was <lit nog maar dieselfde ou kaf. 
fers van die 17de. Ongelukkig was hulle almal nou so 
vrekarm en teleurgestel dat hulle enige kwaad sou aan. 
vang om te lewe. Meide en R:lemgoed kon jy sien rond· 
stap op die veld om worteltjies te grawe vir kos. Die 
kapteins self het nie meer beeste gehad nie. Een van 
hulle was verplig om op die paaie te werk om iets te ver
dien. 

Sir George Grey het egter die loop van sake goed dop
gehou. Hy het rnaar gemaak of daar nie sou oorlog kom 
nie, maar intussen het hy daTern daarvoor klaargemaak. 
Van Engeland en Mauritius af bet troepe gekom totdat 
daar orutrent 8,000 bymekaar was. Hiermee kon by 
natuurlik enige opstand dooddruk, rnaar nou bet by bulle 
gebruik om die duisende lrnffers van die hongerdood te 
help red. Hy bet die kaffers laat wegbaal van bulle 
krale af en werk gegee op die paaie. Ander bet hy weer 
in klompies oor die land verdeel, sodat bulle oral kon 
werk kry. Yir die siekes het by 'n hospitaal op King 
William's Town opgerig en hy bet bulp verleen aan die 
sendingstasies en industriele skole. Ook die koloniste 
het hand bygesit en ywerig gehelp om die arme skepsels 
te red. 
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DEUR 'N SEEROWER GERED. 

Na 'n verblyf van ses jaar in een van ons Indiese 
kolonies het ek my tot 'n oorhaastige terugreis na Enge
land toP. genoodsaak gesien. Om staatkundige redes was ek 
verplig hierdie reis geheim te hou. Daarom bet ek be
sluit die re.is nie met een of ander oorlogskip te maak 
nie, maar 'n klein koopvaardyskippie te huur, waarvan 
die kaptein 'n handelsaak sou voorwend. Dit was 'n 
ligte, rank vaartuig, wat gelyk het of dit by gunstige 
wind ons vinnig sou oorbring. Alles het ook uitnemend: 
gegaan; ons bet al gemeen dat ons so dof die kuste van 
Ierland kon bespeur, toe ons teenspoed begin: 'n hewige. 
storm het opgekom. 'n Koopvaardyskippie wat maa1'-· 
min manskappe bet, is 'n gemaklike prooi vir die- ' 
woedende elemente; dis waar, ons bet almal ons uiterste
kragte ingespan, maar al ons pogings het niks gebaat 
nie: ons het skipbreuk gely, na ons gissing, nie ver van 
die kus af nie. Ek sal die ellende van 'n skipbreuk nou 
nie beskrywe nie, van 'n skipbreuk in die nag, in die 
donker, in 'n orkaan, as na die laaste vergeefse in
spanning die hoop jou begeef. As die wanhoop jou· 
aangryp, as al die bande van maatskaplike plig, en onder
geskiktbeid losgeruk word, en selfbeboud die enigste ver
skriklike leus is. Dit is skriklik omdat dan elke middel 
vir 'Ii mens welkom is', en hy alles wat in die pad staan rut. 

hinderpale heskou~ wat hy sonder medelyde of versko· 
ning wegstoot en verpletter. So het dit in hierdie geva1' 
ook gegaan. Iedereen het met dieselfde woeste drif na. 
die skuit gegryI?; daarin was net plek vir die sterkste.. 
en handigste, die_ ander is teruggedruk. Die worsteling:
wa.s vir my te akelig; ek wou die wanorde nie nog meel" 
maak nie, en het daarom besluit om op die wrak te bly, .. 
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te meer omdat dit vir my onmoontlik gelyk het, dat 'n 
skuit wat so oorvol was by so 'n hooggaande see die kus 
sou kan bereik. Ek het dan ook reg gegis; die skuit het 
verlore gegaan. Toe ek nou met die vier wat my lot 
gerlcel ltet, alleen was, ek erken dit, het my moed heelte
mal weggesink. ;\s die kans· om behoue te word vir bullf', 
wat weggevaar het, maar min was, ons eie verderf het 
onve1·mydelik seker gelyk. 'n Vreeslike doodsangs bet 
my a:mgegryp, wat saamgespan het met my liggaams
v~rmocienis, dit het my denkbeelde verwar, en my in 'n 
diep onrnag gestort. Ek moet lank in die toestand gebly 
het, wuut toe ek weer bykom, bet ek in 'n skuit gem 
tussen vreernde uwnse, waarvan een oor my gebuk 
eri _my 'n verfrif";sende teug aangebied bet. Haastig het 
ek;. µaama gegryp, want ek het gesmag van dors.; iri
tussen het hy op 'n klcin afstand gaan staan, sy hoed 
met' 'n bree rand diep oor s.v oe ingetrek, en sy gestalte 
onder die plooie van sy wye mantel verberg. Ek het 
meer en meer herstel, en gesien hoe dit skemer begfa te 
word, hoe die wind bedaar het, en ons wrak nie meer 
te sien was nie. Ook my reisgenote bet hulle, soos dit 
gelyk bet, nie in 'n beter toestand bevind as ek nie. Die 
vreemde rnanne, wat ons omring het, was forse, kragtige 
seeliede met harde en trotse gelaatstrekke. Bqiten die 
man met die mantel, wat ek vir die bevelbebber gehou 
h~t.; omrlat sy kort aanmerkings wat fluisterend uitge
spr~ek was as bevele uitgevoer geword bet, was bulle 
P.~ ih getal; hnl klere was nie die van gewone matrose· 
nie, maar enigsins skilderagtig, alhoewel nie onbevallig 
nie. Die mooi klere, die pistole en dolke in hulle gorde 
en vernaamlik hulle nors blikke bet my laat gis, wai· ek 
naderband vir waarheid nitgevind het, dat dit seerowers 
was, maar die seerowers was my redders. Hulle het 
h11lle in 'n storm gewaag om ons van die sinkende skip 
tc verlos, en ek bet my verplig gevoel om hulle my dank 
te betnig. Ek het gehoor dat bulle 'n soort verbasterde 
Frans praat; daarom bP.t ek in die taal met een van 
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hulle propeer praat, naamlik met die persoon wat my 
weer laat •bykom het. 1'Jk het my die meeste tot bPPl 
aangetrek gevoel. 1\fy dankbetuiging het geen ant\yoqrd 
gekr,v nie, en 'n vraag van geen betekenis het nie 'n beter 
gevolg gehad nie; maar ek bet darem aangehou. ¥~t 
kort woorde het ek horn my dringende saak vertel, 
wat my na Engeland toe roep. Ek het horn gese dat 
nriskien my eer en my betrekking van my tydige aan
koms in Londen afhang; en eindelik dat my redding vh· 
my onverskillig was, as ek dit nie •klaarkry om spoedig 
aan wal gesit te word nie. ., Dit kan," was sy kort a~t
woord, ., maar ek alleen kan nie daaroor beslis, of mis 
jou sal help nie." Daarop het hy een van die manne 
iets toegeftuisjer, maar verder is daar nie meer gepraat 
nie. Spoedig was ons naby die skip. Dit was 'n mooi 
frcgat, die bele bou en tuigasie was daarop ingerig om 
dit 'n vlugseiler te maak. Tfit die geskutgate het gedugte 
kanonne Clns nangegaap. Toe ons op die dek kom, 
was ons · omring van beelparty manne, wat net s.oo-s 
bootroeiers gekleed was. Daaronder was 'n paar. wat 
by al die kentekens van 'n ongereelde ]ewe. tog die onuit
wisbare iets gebad bet, wat 'n vroeere betere stand ver
raai. Die man met die mantel bet opsygegaan, na by 
saggies iets gese het. Daarop het hulle vir ons plaaR
gemaak. en vir ons tussendeks gebring, waar bulle tVir 
ons brood en vleis voorgesit bet. Die verkwikking bet 
ons boog nodig gehad. Die jong man, wat ons van al 
hicrdie dinge voorsien het, was vrindeliker as al die 
ander. Ek vra horn foe, aan wie ons ons reddi-J1g 'te 
dauke het, en op watter skip ons non was . 

. , Kaptein Almagro of sy manne is jou redders, jy is 
op die fregat , T,es Respresailles '! " Ek bet nie rirulig 
gebad orp. meer te vrll nie; hierdie naam, ook in Wes
Indie berug. het m~' laat bleek word; van die mnn het 
ek niks goeds verwag nie. 

Tog het ek aap. die jong man my horlosie aangebied, 
as 'n bewys van dank vir RY berig. 



; 1 Van jou mag ek niks aanneem nie," se hy, en wys 
·dit af. Toe kom hulle my se, dat die kaptein my wil 
sien. Ek volg toe die man, wat ::ny gou na die kajuit 
bring, waarin so 'n weelderige, smaakvolle prag geheers 
het, as in die sitkamer van 'n vrou, wat haar na rlie 

·mode inrig. Besonderhede kan ek vir jou nie opnoem 
nie, want die man, wat ek daar gekry het, het my hele 

--aandag geboei. Dit was Almagro. Fiere moed en onder
·lnemingsug het uit sy swart oe geskitter, en dit kon 'n 
clffi.ens ook lees in sy trotse houding en fors gespierde 
.;g€stalte. Op die hoe, deur die son verbrande voorhoof 
;het die pikswart hare nie onbevallig afgesteek nie. Daar 
:''was onmisken baar iets ruus en wilds in die harde trekke 
~van hierdie krygshaftige gesig; kortom dit was die see
l:rower net soos iedereen se verbeeldingskrag dit sou 
•ts<kH.der. Hy het my in 1!,rans uitgenooi om te gaan sit. 
Nog nooit het ek op '.n sagtcr sofa gerus nie, selfs nie in 
:die voorkamers van die skatryke dandies nie, en dit was 

.: vir my snaaks dat so 'n man aan sulke weelde kon dink. 
·Hy het m.v 'n paar vrae gevra. Ek het horn gese. wat 
. ek vroeer al vertel het, en vir horn met soveel kiesheid 
. as mvontlik is, my beurs· met banknote, wat ek voor die 
· skipbreuk tussen my onderbaadjie toegeknoop gehou bet, 
,as 'n aanvanklik bewys van my dankbaarheid aangebied. 

, 1 Mcneer! " se by op fiere manier, ,, die aanbod is oor
tollig: as u ons gevangene was, dan sou al u besittings 
aan ons behoort; maar u is deur ons gered. Ons h-elp 
hie mense om hulle 1e plunder nie. Ilou wat u het." 
Na 'n rukkie, wat ek nie deur 'n skerp antwoord afgekort 
het nie (want ek is geen .Julius Cesar nie, en ek bet IJlY 
te· .dan'ig afhanklik gevoel van sy hulp, om te maak nf 
~k' he1edig was) het hy voortgegaan: ,, As 'n mens jou 
te · Kinsale aan fand sit, sou dit vir jou van nut kan 
\vees? 0~1 van daar n a 'Brisfol 'te kom, kry u dan lig ge-
9.een theid. \Yat clink u?" · 
,,.·Ek Iiet hom verseker; dat' daar iiiks' is, ·wat ek so reg 
wens nie. as, dit kon. wees: 
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,, Nou1 dan sal u gehelp word. Teen die aand sal ons 
dit onderneem. Tot so lank bly u ons gas. Die matrose 
van u skip bly vrywillig by ons." 

Ek wou horn my dank betuig. 
,, .Belowe my, as 'n inan van eer, om geen misbruik te 

maak van u kennis van ons koers, en dat u 'n maand 
lank sal swyg van hfordie ontmoeting; dit is ai wat ek 
van ·u verlang." Ek het dit belowe. Toe het hy met 'n 
silwer fiuitjie gefiuit, en het aan die jong neger, wat 
binnegekom het, in 'n pragtige Turkse kostuum geklee. 
gese: ,, Jago! sorg dat die meneer alles kry wat hy ·nodig 
het." 'l'oe het hy horn gebuig om afskeid te neem, en ek 
het met Jago saamgegaan. E:y het my in 'n gepaste 
verblyfplilaS gebring, waar hy my nougeset bedierr, 
en van al die nodige voorsien het. Van die in
rigting van die skip het ek verder niks gesien nie. 
Jago, wat Engels kon praat, het my versoek om my 
verblyfplaas· nie te ver-laat nie, en toe dit aand word
het hy my sncl langs 'n trap, wat uitgehang was. in die 
skuit, wat vir my gewag het, gelei. Dit was pikdonker 
op die water. Ek het niemand van die wat daarin was, 
herken nie, as net die kaptein. Sy fors stem kon 'n mens 
so nou en dan hoor. Behoedsaam maar snel het hulle 
onder diep stiJswye voortgeroei; omdat ek my mense 
geken het, het ek dit nie gewaag om die stilte af te breek 
nie. Dit was 'n gevaarlike tog, bierdie vaar met 'n 
skuit na die kus van Ierland toe, maar aan 'party woorde, 
wat Almagro met die iµan··aan die roer gewissel het, het 
ek verstaan, dat hulle dfo gevaar vooruit bereken het. 
Aan die:.stuurman vernaamlik, wat ek later as die man 
met die 'sleutel Jwrken ·bet, wie. se weergalose ondervin
ding en oo_rleg slegs met sy handigheid kon, vergelyk 
word, het ons<'.dH te dank, dat on~ teen."dagbreek in die 
baai van Kins.ale; ·amper by ·die ·:staa:·~geland het. Ek 
kon dit nie doen, om die mense, wat hulle opnuut vir 
my in lewensgevaar gestel het, te v6l'laat, sonder om 
hulle enige bewys van my dankbaarheid te gee nie. Ek 
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het geweet da t A1magro self my sou afwys, daarom het 
ek my ring nan die stuurmap aangebied (hare van my 
moe<ler was daarin gevleg). ,, Meneel'," het ek gei;ie, 
,, die arme skipbreukeling fa nou nie in staat om iets te 
doen om julle edelmoedigheid te vergeld nie; maar deur 
julle hulp herneem ek in rny vaderland rnoontlik 'n rang 
en invloed, wat julle miskien eep.keer nog kan nodig h~, 
Shrnr dan hierdie ring terug na Job.n Dunc&I\, en by 
sal dit as sy <lure plig beskou om julle sy dankbaarheid 
te bewys." Hy het <lit nie afgewys nie; hy bet my hand 
hartelik gedruk. ,, Die pad na Kinsale le regsaf." se hy 
in gebrekkige Engels, en spring toe skielik in die skuit 
in, wat toe dadelik van die wal afgesteek het. Ek bet 
die stad gelukkig bereik, spoedig 'n geleentheid gekr:v 
om na Bristol oor te vaar, my besigheid in Londen het 
.ek rnaklik reggekry, en ek is Lor<l van die Admiraliteit 
geword, deur die edele hulpvaardigheid van 'n seerower. 

A. L. G. Bosboom-Toussaint. 
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'~ WA.TERVAL. 

Dit was in Septembermaand. Die winter met sy swaar 
plasreens, met sy droewige dae, sy hemel sonder son, 
sy nagte sander maan of sterre, het al afskeid geneem. 
Dit het gelyk of die lente vroliker as ooit sy intog in 
die land wou b,ou. Die veldblomme het nie een vir een 
gekom nie, hulle het somar by hope saam te voorskyn 
gekom, en het die aarde bedek net soos 'n tapyt. 

Ons het vroeg iugespan, heeltemal vroeg. 'n Bietjie 
oor halfdrie in die oggend het die waentjie met 'n 
flukse span van ses voortgetrek. Nog net 'n oomblikkie, 
en-voort het dit gegaan, straat uit, straat in, en toe die 
dO'rp agter ons was, bergkanttoe. 

Dit was 'n pragtige nag! Dis waar, dis al lank gelee, 
maar ek hoef maar net my oe toe te maak, en alles rys 
weer uit die verlede op met oue frisheid en oue glans
so lewendig is die indruk gewees, wat die Natuur hierdie 
vroee oggendure op my gemaak het ! 

Die hemel was hesaai met sterre. wat almal geskitter 
en gefonkel het, asof hulle die aand tevore eers verguld 
was i die he le landskap het in die vrindelike, tintelende 
lig van die balwe maun geswem; en vlak voor ons, asof 
dit vir ons as 'u kompas wou dieu, het die ontsagwekken
de skeppingswonder, die reusagtige komeet van 1881, met 
statige mnar seker stappe aan die hemelboog opgeklim. 

Ons diere het hulle net geweer: op 'n vinnige draf 
het dit ·al verder gega::m, en die rats voetjies het die 
harde pad so mooi in die maat aangeraak, dat dit ge1yk 
het asof die lieflike omgewing selfs die esel skoonheidr,;
geYoPl ingeboesem het. 

Die pad was lank, E:U die sit was nie gemaklik nie -
maar niemand het horn verveel nie. Somtyds was daar 'n 
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druk gesprek aan die gang, en dan was alles weer stil. 
Non en dan bet 'n kop geknik, maar dit was nie van 
vermoefonis, wat die sintuie benewel bet nie-dit was 
oorstelpende skoonheid, wat hulle in verrukking gebring 
bet, en hulle vil' 'n oomblikkie nit die werklikheid 

.. weggevoer het. Niemand was so reg by homself nie: 
·hulle het almal hulle hoof aan die boesem van die Natuur 
_gele, en dit geniet-'n halfonderdrukte sug nou en dan 
,het dit verraai. 

Daar was een oomblik toe die skoonheid sy toppunt 
bereik het. Die dag bet aangebreek. Een enkele bondel 

·· langgeskiete strale het oor die top van die hoogste berg, 
wat voor ons was 'n afgetekende gedeelte van die asure 
sterredak getref, en sy tint verhelder. Die son en die 
.maan en die. sterre het almal gelyk geskyn ! en, 'n mens 
kon sien, dat die magtige ligstert van die wonderkomeet 
gestry het met. die alles-verligtende vors van .die dag. 
Dit was maar net 'n oomblik-maar wie dit beleef bet, 
!;'al dit nooit vergeet nie. 

Orn sesuur was ons op 'n punt aangekorn, waar die 
pad horn in die bossies rnn die bree voet van die berg 
verloor het. Uitspan en voergee was die werk van 'n 
oomblik. Iedereen het sy deel van die kos wat ons mee 
gebring het gedra, en spoedig b'et ons die rytoer, wa en 
dfore vergeet, en was ons nog maar 'n kort afatand van 
die doel van ilie tog af. Onder vrolik gesels hef dit 
verder gegaan, heuwel op heuwel af, hoogte langs hoogte 
om·; eenkeer oor 'n afhuppelende stroompie water, en 
dan weer onder laaggetakte borne deur; non, vir 'n af
wisseling, deur hoe bossies, en dan weer oor los puntige 
klippertjies, wat die loop moeilik gemaak het, en rneer 
as een tere yoet gekwes bet. Xog een hoek om, nog een 
klofie oor, nog een klomp !dippers om, nog een rots verby; 
nog een stroompie deur, nog een steilte af, en da.ar .... 
o wonder, daar was die waterval ! 

Moet ek horn beskrywe'? 'n Gedonder, 'n gedrnis, 'n 
gespat, 'n neerplas, 'n gedrenn ! My hand weier. my pen 
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kan nie ! Beskrywe? .... so iets kon 'n mens maar net 
sien·! . 

Ons het in die middel tussen reusagtige rotse gestaan. 
Die een blok was op die ander blok gestapel, loodreg na 
die bemel steierend. Van alkante het hulle ons om-

ring; ner na die noorllekant ioe was (laar 'n opening. 
Die effek was treffencl. Aau ons voete .'n sknimende, 
woelende kom van kristalhelder water. .\gter ons en op 
die sykant die kaal klipmunr. met sy eentonige swart 
blou net bier en 11aar deur mos en afhangende varfags 
gebreek. Regs die reusagtige watcryal, wat in dolle 



60 

woede neeri;;tort langs 'n selfgebaande, dig met mos be· 
groeide spoor. Voor ons in die agtergrond, 'n landskap 
s6 vrolik, s6 ruim, s6 Iieflik, wat horn in liggloed baai; 
'n uitsig so onbelemmerd, so skoon en boeiend dat jou 
oe met dieselfde welgeva1le nou eens rus op die indruk
wekkende skouspel hier by ons, dan weer dwaal oor die 
lae heuw~ls been, <leur die wye verte. 

Ons bet gestaan asof ons aan die grond vasgespyker 
was, tot ons moeg was van geniet. Toe 'het ons op die 
grond gaan rn·; sommige in 'n klompie, ander \Yeer liewer 
alleen. paar was veel om in t·e neem; die stem van die 
natuur het al te duidelik tot elkeen se hart gespreek, 
dan dat ons 'n belioefte son gehad het aan geselskap. 
Die mceste het ingesluimer; ek ook-was dit te ver
wonder? Maar sluimer was op die plekkie tnsi;;en die 
berge net so soet as waak. Die lndruk van die lieflike 
omgewin~ 'het jou ook in jou slaap bygebly. Lank bet 
ons daall gesit - dit was asof ons nie kon wegkom nie. 
En toe i:>ns sat was van_ geniet, en ons met wat ons 
meegebrip.g bet, Yersterk bet; nadat ~ms nog 'n laaste 
lrlik geslaan bet op die grootse val-bet ons ons 
gehaas om na die wa toe terug te kom, en ons 'het die lang 
tog buistoe volbring met die lewendige en tot dankbaar
heid s·temmende gevoel, dat ons 'n di;lg deurleef het, wat 
ons lewelarik deur die lieflikste en vrugbaarste berin-
neringe in ons sou bewaar. 

H.E. 
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'N AR.l\IENIESE BEGR.AFNIS. 

Die Russe hou daarvan om die Nevsky ,, die straat van 
verdra,agsaamheid '' te noem, want binne een-derde myl 
van sy lengte staan 'n Hollandse, 'n LutherS"e, 'n Rooms
Katolieke en 'n Armeniese kel'k byna langs mekaar_ 
J' Nevsky" is eintlik mam· net die byvoeglike naamwoord 
van ,, Neva." 'n Engelse gesant beskl'yf in die volg~nde 
WOQrde 'n begrafnis wat hy in die stad bygewoon het. 

Na aan die Armeniese kcrk lict in my tyd 
·die µiinister van onde1·wys gewoon. Hy en sy vrou was 
.altyd .baie gasny en vrindelik teenoor die gesante van 
die antler lande. Toe hy sterf, het dus die meeste van 
hulie sy begrafnis bygewoon, almal, volgens Russiese .ge
woopte, in uniform geklee. Die famielie was Arm~niers 
·en so sou die lykdiens in die Armeniese kerk plaasvind, 
-<'n geen van ons het al van tevore die geluide gehoor, waf 
·die Armeniers as sing beskou nie. Ons was skaars binne 
of daar kom ses persone en begin te bler soos skape en 
·daarop begin hulle presies soos 'n klomp hongerige wol
we te huil. nit was te veel vir ons. Ons probeer om 
-sovecl moontlik ons begrafnis gesigtc op te sit, maar· dit 
.gaan maar snork-snork. Die onderdrukte lag wil maar 
net 11itborrel. Maar waar was julle ! Daar korn dric 
.grysbaard priesters in, hou hulle kenne in die lug en l1cgin 
:gelyk te blaf net soos honde, wat met .die maan bei:;i~ ii:;. 
Dit was bokant ons vuurmaakplek-ons hele klomp bars 
uit Nog nooit het ek mense so aanhoudend gesien la~ 
nie. Ons kon ons nie keer nie. Aan elkeen van ons bet 
ln1lle 'n opgesteekte waskers gegee toe ons ingekom het. 
~n nou was dit 'n naarheid. Met die gelag en geskud van 
ons lywe kon 'n mens natuurlik nie die kerse stilhou nie, 
-en Dl)U kon lv net sicn vet waai. Ek het teen 'n pHaar 
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gaan staan om niemand agter my te he nie en die Sweedse 
gesant was· net voor my. Arme kerel ! Elke keer as die 
drie grysbaarde met hul snaakse gehuil begin, bet ek sy 
mooi uniform van agter met vetbuie betake]. Sy klere 
het gelyk of daar 'n paar swerms bye op besig was en 
ek het my gelukgewens dat die man nie 'n pou was, wat 
alles van RY stertvere kon sien nie. 

Die Sweedse gesant, met sy ou groot lyf, wat dril 
iiloos hy lag, was in die tussentyd weer besig om dieselfde 
vrindelike daad op die rug van sy Roemeense kollega uit 
te haal, wat weer op sy beurt besig was met die uniform 
van die Nederlandse gesant. Soos iets moet wees, die 
famielie van die dooie, het gelukkig almal rondom die 
altaar gestaan, en die lawaai van die nabootsers het onse 
ongepaste plesier gelukkig so gesmoor dat hulle net so 
nou en dan 'n geluid van ons gehoor het en hulle het 
gedog dit was maar van verdrietigheid. Ek het 
regtig later gehoor dnt die famielie net baie ingenome was 
met onse teenwoordigheid en onse simpatieke houding, 
maar ek ~et nog pooit in my lewe so 'n plesierige begraf. 
ni$ bygewoon nie. 
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GOD MET ONS. 

Elke ou Switserse huisie is 'n voorbeeld van keurige 
ismaak en landelike bekoorlikheid. Heeltemal van hout 

'opgetrek, omring deur 'n bree veranda, vorm hulle met 
die landskap 'n onafskeidbare en harmoniese geheel. 

Een van· die huisies, die geringste miskien, het veral 
:m.v aandag getrek. Dit het teen die .skuinste van die 
berg, oy 'n klein baaitjie van die seetjie gele, en bet, so 
te se heeltemal van die wereld afgeskeie gestaan, verberg 
a,,.o-ter weelderige bosse, en rondom behang met fris drui
wcranke. 

Ool'eenkomstig die gebruik van die land was die gewel 
versier met opskrifte in ou Gotiese skrif : onder die dak 
'n bybelspreuk om die seen van die Hemel in te roep; 
tussen die vensters 'n vroom wens om van vuur en wind 
l bevry te bly; bo die ingang van die deur die naam va~ 
1 die stigters met die jaar van die bou, en in kleiner letters 
, hierdie eenvoudige, rnaar treffende woorde: 
l ,, God met ons." 
; "·Jn stille bespiegeling het ek die liewe woning aanskou. 
; Ek het van die stille genoee en die nederige deugde ge
: dl-oom, wat agter die groen blare gehuisves het, en on-
willekeurig het ek as 'n gebed die skoon spreuk, wat die 
hui!:)ie moes beskerm, herhaal, .... t~e 'n laggende koppie 
tusselj die bree winge~qblare verskyn, en met 'n vrolike 
stem my to~roep: ,, Heer Belgier, Heer Belgier !" 

Ek het :verwonderd opgekyk; maar die eienares van die 
~tern, 'u allerliefste Switserse meisie, het al voor my 
gestaan. 

Dit was Brigitta, wat my herken, en my kom uitnooi 
het om haar woning te besoek. Die skuur en die stal 
moes: ek gaan bekyk,. toe op die veranda kom en in die 



eetkamer gaan, waar 'n bejaarde man in 'n wye leuning· 
!doel sit, en by 'n oop raam, met blote hoof en geboe rug, 
die bybel lees. 

Brigitta het horn in kort woorde ons ontmoeting op die 
Ree vertel. Ily sit toe regop, soveel as sy kragte horn dit 
toelaat, reik my gulhartig die hand, en beet my welkom 
ondcr sy dak. 

,, nit lyk of u veel moeite gehad het om die opskrifte 
van ons gewel te lees?" vra die grysaard my, na 
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ons_ mekaar gegroet he!. ,, Dis waar," voeg hy daarby, 
so baie jare is al verloop, van die bou van die huis af, en 
die tyd het al menige letter uitgewis." 

,, Dis nie die oorsaak nie, maar die Duitse skrif bly 
altyd moeilik vir 'n vreemde; en dan, die eienaardig
heid van die sinspreuke het my laat nadink," en ek het 
horn my begeerte laat gevoel om daaroor 'n bietjie meer 
uitleg te kry. 

,, Dit behoort tot ons ou Switserse sedes en gewoontes, 
wat tot my spyt rnaar al te veel verlore gaan," was die 
vrindelike antwoord. 

,, As vroeer 'n jong man 'n nuwe woonplek aanle, en 
'n nuwe famielie stig, het biY een of ander teks uit die 
Heilige Skrif gekies, en dit het sy motto geword, en wa~ 
ai> 'n beskermingswoord vir die jong huisgesin. Toe voor 
fang, lang jare my goeie Anna-die Here mog haar be
skerm-vir my lrnar liefde geskenk het, het ons ooreenge
kom om hierdie plekkie te kies om ons huisie te bou. 
Gedurende die tyd van ons verlowing het ek met eie hande 
hierdie huisie aanmekaar getimmer, en toe die laaste slag 
van die hamer geval het, het ek n a haar vader toe gegaan, 
en vir horn gevra om met sy enigste kind te trou. Die 
goeie man bet saam met ons b1iernatoe gekom, en toe hy 
oortuig was, dat sy dogter 'n goeie plek sou kry~ het hy 
sy toestemming gegee. Toe strek hy sy hande oor ons 
uit, hef sy oe na die bemel toe op, en het ons geseen met 
die woorde: , God sy met ons, my vrinde, en met ons 
nageslag.' Ons het almal trane van vreugde en geluk 
gestort, en toe dit my later vergun word om my bruid 
onder my eie dak te bring, het sy bo die ingang die seen 
van haar vader geleeR: , God rnet ans/-

" Ons hele lewe lank, as ons na die werk toe gaan, het 
ons soggens vroeg altwee gese : , God met ons ;' en as 
ons na 'n Jang dag van swoeg en werk terugkom, was die 
woorde ons groet en ons troos." 

-,, (fod het 11 wens verhoor? Vrede en tevredenheid 
is alt;vd u deel gewees ?" het ek diep getref gevra. 
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,, Ons h\lt, soos almal, on~. teenspoed en pns bepr9ewiq_ge 
geh~d; m3:m; die flemel het on~ nie verlaat nie. O,ns he~ 
ons dale oorstroom ge~ien van vreemde oorweldigers. Die 
Fr~nse repub~~keil\e het in woeste drif ons valleie ver
wo~s, ons dorpe yerbrand, ons vaderla~d yerneder. In 
die nare ur~ het ons altyd ~erhaa): , God m~t ons,' en 
qie 9,u moed en die ou getrouheid van die vaders het ons 
gered." 

,, En nou !" het hy droefgeestig daarby gevoeg. 
-,, 0 nou," antwoord ek, ,, het u niks meer te vrees 

nie. Switserland is beskut deur 'n bolwerk, wat sterker 
is a~ al die leers, deur die toegeneentheid van die volke, 
wat iii die Switserse kantons die oorsprong en die setel 
van die vryheid- begroet." 

:' 'n Erger gevaar bedreig ons nou," se die ou man toe, 
met 'n toon van droefheid in sy stem, wat daarvan ge
tuig hoe na aan sy hart die heil van sy geslag vir horn was. 
,, Dis nie alleen vir die onafhanklikheid van ons land, dis 
vir ons he!e volksbestaan, vir ons sedes, o:o.s gebruike, ons 
taal self wat ons moet beef. 

,, \'roet0r het ons vry en gelukkig in ons afgesluite 
valleie gewoon. Ons het. welvaart en oorvloed in ons 
w~ilande en wou!fe, vrede en gelulr in ons eenvoudige 
lewenswys~ geyind. Yir jare het skaars 'n enkele rei
siger hier deurgedring: rnaar die sedeloosheid, die ondeu,g 
het vir ons vreemd gebly, misdade was vir ons byna 
1m bekend. Die stroom van vreemdelinge bring nou mil
joene in die land, maar tegelykertyd die bederf van die 
sede, qie twis . en di~ afguns tussen nabestaande en 
dikwels die oneer en die skande in die huisgesinne. 

,, Jat herhaal hy, terwyl hy horn na Brigitta toe draai 
en haar hand qruk, ,, bewaar altyd, my kind, die kos-. 
baarste ding, wat 'n volk k~~ besit, sy eie geaardbeid ~H 
sy eie deug, en herbaal meer as ooit die spreuk wat die 
jlu~ie van jou vader teen verval en ondergang beskut 
het." 
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Die meisie, diep geroer, bet haar trane nie kon bedwing 
nie. Sy het die ou grootvader om die hals geval, terwyl 
ek, · diep be woe, stil w,eggegaan het, en as. 'n vaarwel aan 
die skipper se huisie bet ek die spreuk, wat oor die ingang 
gestaan bet, herhaal :-,, God met ons." · 

' ' I 

AKT. BmRGMANN.-Brigitta,--Ecn Zwitserse hednnering. 

EDISON. 

'n Mens hoor baiemaal se van hierdie of gene dat hy 
,, die wonderlikste man in die wereld" is. Maar waar. 
vinjl. jy 'ii wonder liker man as Thomas Edison? 

Op sesjarige leeftyd was hy op skool, was altyd, die 
laa~te in RY klas, en na verloop van drie "maande bet die 
skoplmeester horn huistoe gestuur omdat hy ,, te dom 
was" om te leer. 

Daardie drie maande was al skool wat Edison ooit 
gchad bt>t. Sy verdere opvoeding as kind het hy van sy 
mo~der ontvang. Toe hy nog maar. ses jaar oud -was 
het hulle horn eendag op ses ganseiers gekry wat hy 
probeer om uit te broei; op sy sewende jaar het hy een 
van sy vingers afgek~p toe hy. iets wou maak; e~ op 
sy agste jaar het hulle horn opgegee as v.ersuip. 

T,oe hy tien jaar oud was, het hy sy eerste eksperiment 
gedoen. Hy kry 'n gedagte dat as 'n mens genoeg gas 
in horn het, dan sal hy kan opgaan en vlie. Hy gaan ook'. 
l'lomar ses Seidlitz poeiers koop, haal 'n vrindjie van horn 
om om dit almal gelyk in te neem en staan en wag om 
te sien wat sal kom. 

Op sy elfde jaar het hy vir horn tweehonderd bottels 
bymekaargemaak, en het die toestemming van sy moeder 
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'l'hornas Edison. 
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verkry om 'n paar rakke en 'n bank te gebruik en 'n 
laboratoriurn in te rig. Wat hy in die bottels het wis 
hy self nie, s~ hy; rnaar om seker te wees dat niemantl 
horn daarmee sou bemoei nie, skrywe hy tweehonderd 
"Gif" papiertjies en plak een op elke bottel. 

Toe hy 'n koerantejongetjie word op 'n sekere trein, 
het hy sy eie drukpers in die goederewa gehad en sy eie 
koerant gedruk. Sy koerant het egter nie al sy tyd in 
beslag geneem nie en so het hy die een kant van die 
goet1erewa .ingerig as laboratorium en het beginne cks· 
perimenteer. :B.;enkeer val daar fosforus op die vloer eu 
die trein raak aan die brand. Die kondukteur wa& 
kwaa<l. Hy gee Edison 'n paar harde oorvee en van die
dag af was by doof. By die eerste stasie het hy ho'm 
met laboratorium en al uit die trein uitgegooi. Edison 
wou ook lees. Hy gaan na die biblioteek toe. Daar 
staan 'n ry boeke op die rak. Hy begin somar by die 
voorpunt en lees almal deur tot by die agterpunt. Too 
begin hy met die twede ry. Dit kon horn min skeel 
waaroor dit bandel. 

Toe hy sestien jaar oud was het by telegrafis geword, 
maar hy was so besig om uit te vind hoe bif die instru
ment kon verbeter, dat hy partykeer glad vergeet bet om 
telegramme weg te stuur of af te gee, en .... hulle bet 
horn ontslaan. Toe le hy vir homself 'n lyn aan tnssen 
die huis van sy maat en syne en stuur dan saans bood-
skappe oor net vir pure plesier. ' 

Nou kry hy 'n betrekking in 'n kantoor waar die rotte 
baas was. Een-twee-drie het hy 'n uitvinding wat huUe 
somar in klompe elektriseer. Toe moes die kakkerlakke 
verbykom. Gou-gou het hy vir hulle ook 'n uilvinding 
en het hulle :-'l<JIDar in swerms doodgele oor die hele pJek. 
Dadelik moes 11y weer trek. 

In 1870 gaan Edison na Nu-York toe sonder 'n sent 
in sy sak. Hy bedel 'n bietjie tee by 'n teeproewer en 
dit was sy eerste ontbyt in ~u-York - dieselfde stad wat 
hum laier met retmale en eerbewyse oorlaai het ! 
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Op die vandusies daar gebruik hulle 'n instrument., 
*m die !'ltarid 'van ·die beurs aangee en wat hulle ,, stock
tiC'ker" n'oem. Die din'g raak deurmekaar en elkeen 
~enter 'n bietHe daaraan maar niemand kan dit in orde 
'bring nie. Edison sien dit en vra of hy nie kon probeer 
nie. Dit word toegelaat en binne vyf minute was dit 
·agtermekaar. Die verbaasde superintendent vra die 
armoedige ~geklede jong man na sy naam en versoek horn 
<im die volgende dag by horn aan te kom. So het hy 
,gedaan en hulle bied horn 'n betrekking aan. . 

,, Ek sal jou driehonderd dollars per maand betaal," 
>Se die superintendent. 

Edison was toe al ddof, hy hou sy hand by sy oor en 
'"Se: ,, Herhaal "dit tog asb. 'n bietjie weer." Die superin
'4:endent dhen dit. ,, Speel jy? '' vra Edison. Hy het nog 
nooit soveel geld gesien nie, laat staan nog om dit elke 
-d:raand te verdien. 
. Dit het nie lank geduui' nie of Edison begin patente 
'uit te neem vir sy ntnve uitvindings. Eendag neem hy 
;n patent uit vir 'n nitvinding wat 'n telegraaf kompanjit> 
juis net wou he. 

-,, Wat 'dink u sal 'n billike prys vir hierdie patent 
'wees ? '' vra die president. 

Edison het nie geweet nie en se, hy sou dit maar aan 
die president oorlaat. 

,, Hoe lyk dit, sal veertigduisend dollars genoeg wees?" 
vra hy. 

Daar gaan die hand oortoe, en Edison vra: ,, Se bietjie 
weer, as.seblief?" Dit word herhaal. 

,, O, ja," antwoord E<lison en neem dit glad nie ernstig 
'"'OP 'nie'. 

'n "''eek iater ontvang hy sy tjek vir veertigdui1;ertcl 
dollars. Hy kyk die ding aan en wis nie wat hy daarmee 
moes doen uie; en toe b.y naderhand in die n'abyheid van 
die bank kom waar dit moes getrek word, stap by daar 
.in en gl'e dit aan die kassier en staan en wag bin te sien 
wat sal g'ebeur. 
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"·wei," se die kassier, ,,wat wil jy hiermee maak?" 
,, N'ee, ek weet nie/' antwoord Edison ewe onskuldig, 

,, weet jy miskien? Is dit iets werd? " 
Die verbaasde kassier gaan roep die bestuurder, en 

Edison moes by horn in sy kantoor kom. In die tussen
tyd stum die kassier iemand na die kompanjie se plek 
toe met diP versoek om dadelik 'n verantwoordelike per
so'on na die bank toe oor te stuur. Toe die president 
daarvan hoor kom hy self oor. Hy het gegis wat dit 
was en le aan die kassier die saak uit. Hy stel voor om 
aan Edison die som in note van klein bedrae uit te bet!lal, 
en dan 'n detektief al agter horn aan te stuur om 'n oog 
op born te hou dat hy veilig huistoe kon gaan. 

Toe aan Edison die klein bergie note oorhandig word, 
het by amper fiou geval. Hy kyk na die bestuurder en 
gHmlag. Hy dog hullc maak 'n grap met horn. Toe dit 
eindelik vir horn duidelik word dat dit rerig sy geld is, 
vra hy ewe nai'ef aan die bestuurder: ,, Wat sal ek daal.·
mee maak?" Die man kry horn jammer, vertel horn dat 
hy 'n bankrekening kan open en sy geld deur middel van 
tjeks trek. 

EdiRon kon nie gewoond word aan groot somme geld 
nie. .-

Vir sy volgende uitvinding het hulle horn honderd-
duiscnd dolJar!l aangebied. Dit was vir horn te yeel, 
hy kon dit nie verstaan nie .en won dit nie ontvang nie. 

,, Hou dit liewers by julle, dis daar veiliger,'' se hy. 
Gee ~ maar elke jaar sesduisend dollars vir sewentien 
jaar lank." 

En hulle het dit gedoen, en toe hy sy elektromotograaf 
aan dieselfde kompanjie vcrkoop vir 'n ander honderd
duisend dollars het hy weer op dieselfde treurige manier 
die ding gereel. 

,, Ek sa1 dit net spandeer as ek dit het," was wat hy 
Se. 
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'n Sekere Engelse firma stuur aan Edison 'n kabel en 
bied horn ,, dertigduisend" aan vir een van sy patente. 

,, 'J'e goedkoop, Edison," se 'n vrind. 
,, Te goedkoop ! " herhaal Edison. ,, Die ding is vir 

hulle nie meer werd as die helfte daarvan nie." 
·,, Julle kan dit kry," kabel hy terug. 
Binne veertien dae na die tyd ontvang hy sy tjek van 

lwnderd-en-vyftigduisend dollars. Die Engelse firma het 
natuurlik die som in ponde aangebied en nie in dollars 
nie. 

,,Dit slaan my dronk/' se Edison. 
Sy uitvindings het nou dik en vinnig geko;m, want hy 

het vyf werkwinkels gehad en hy het hulle almal aan die 
g~ng gehou. 

Sy manier om sy rekenings te betaal was net so snaaks. 
Hy bere al die rekenings sorgvuldig en neem nie die 
minste notiese daa·rvan nie totdat daar wetlike stappe 
teen horn geneem word en daar 'n lasbrief van die hof 
kom. Dan betaal hy dit plus die hofkoste en hang die 
rekening aan 'n·haak waar bokant staan,,, Betaal." 

J?aar kom sy fonograaf, en toe die mense in sy labora
torium dit hoor, wou hulle dit nie glo nie. Hulle 'le 
hy is 'n buikspreker. 

,, Goed. Neem dan self die ding," se hy, en stap uit. 
Toe kom daar 'n gejuig. 

Tien jaar lank het by daaraan gewerk voordat hy dit 
op die mark wou sit. Die laaste keer wat hy daarmee 
besig was, het h;y vyf dae en vyf nagte aangehou sonder 
om te slaap of te eet. 

,, Vat dit nou, ek is moeg daarvoor,'' was sy laaste 
opmerking daaroor. 

Niemand wou sy elektriese lig in h.ul huise he nie, 
want hulle \Yas bang daarvoor. ~n Mens sou vandag daarom 
lag, maar in 1881 was dit so. 'n Vrind het naderhand 
toegelaat dat hy dit in sy kantoor kon insit, en hy h~t 
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Edison belowe om nog 'n paar vrinde om te haal ,, om 
hulle te raat doodmaak en hul '\'inkels te laat afbrand.'' 

Hy is naderhand getroud en kom terug van ""Y huwe
liksreis af. Hy stap padlangs van die stasie af toe 'n 
vrind horn teekom en horn vra: 

,, Het u nie iets vergeet nie, mnr. Edison?" 

,, lets vergeet? " vra Edison en kla p met sy hande op sy 
hoof, om te sien of sy hoed nog daar is: en toe weer· 
op sy. baadjie.sakke.. ,, Nee, ek glo nie." 

;, En waar is mev. Edison?" vra sy vrind. 
,, My genugtig ! '' antwoord hy, toe hy horn orridraai en 

haar nog op die platform sien staan. Sy lag vir horn en 
se: 

,, Jy is darem 'n mooi een, ne?" ,, Dit sal nie weer 
gebeur nie," antwoord hy, maar dit het, net 'n week latei.·. 

Edison kan nie verdra dat jy horn 'n waa:rseer, 'n 
towernaar of 'n genie noem nie. 

,,:Wat! Genie!·" se hy eendag. ,, Weet julle wat 'n 
genie is? Een perscnt inspirasie en neen-en-neentig 
persent perspirasie." 

Edison het meer patente uitgeneem as ·enige ander 
man wat lewe. Hy het tot honderd in een jaar uitge
neem en het nou al oor · 'n .duisend wat op sy naam ge
registreer staan. 

Hy <link nooit oor tyd nie. lly het eenkecr vir 'n jong 
n;i.an gese: ,, Kyk nooit op 'n horlosie nie, uitgesonder as 
jy wil seker wees om vroeg genoeg in die more aan die 
werk te gaan." 

Vyf-en-twintig jaar gelede was Edison laas by sy klere
maker. Toe het hulle sy maat geneem en van die tyd af, 
as hy 'n nuwe pak nodig het, lui hy horn maar net op en 
se: "Net SOOS die laaste een. Ja, dieselfde." 

Eerbewyse het vir hierdie merkwaardige man maar 
min betekenis. Die Uniwer.siteit van Pennsylvanie het 
vir drip jaar lank probeer dat hy na Philadelphia moes 
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iaat hy net weet: ,, Baie sp'yt. Te besig. Bere dit vi'r 
later." 

Toe die Oxford Uniwersiteit ook graag 'n graad aa'n 
horn won gee, was dit dieselfde ding. 

,, Wat! Daarvoor oor die oseaan gaan ! Te besig! Te 
besig ! :' was sy antwoord. 

Eendag ontvang hy 'n medaljie en dit was die hcfogste 
eerbewys wat 'n man in Nu-York kon ,te bel}rt val. 'O~ 
pad huistoe laat hy die -ding op die bank van die ka'r 
le. Die drywer gee dit dadelik aan. 

,, 0, ja," se Edison, ,, dankie ! Maar ek sou dit nie 
gemis h.et nie." 

Sy grootste vrind was Henry Ford, die motorkarmaker. 
,, Henry ii;: lmap." het hy altyd gese. ,, Groot man. 

daardie." Edison is non al in die sewentig jaai; otid. 
Soo.s alle groot geleerdes in die wetenskappe, so gJo 
Edison ook in die Ooddelike Almag . 

. , Baie mense het 'n mikroskopiese id'ee van die Skep
per." het hy eenmaal gese. ,, As hulle maar net sy 
wonderlike werke, soos dit in die Natuur self geopenbaar 
word, en die natuurlike wette van die heelal bestudeer, 
dan sal hulle 'n baie breer idee he van die Grote Skepper." 
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VIVIA PERPETU A. 

Ook in die stad Kartago in die noorde van Afrika hel 
die vervolging teen die Kristene uitgebreek. Ryk en arm, 
jonk en oud, het hulle gegryp en in die gevangenis gegooi. 
. Onder daardie gevangene was ook \"iYia Perpetua. Sy 

was 'n ryk en aansienlike jong vrou, nog maar twee-eu
twintig jaar oud. Sy he1. een kindjie gehad, wat sy bafo 
liefgebad b'et. Daar in die tronk mog dfo kindjie nfe 
by haar wees nie. Sy het self gese: ,, Hoe bet ek tog 
geskrik foe ek in die kerkerhol inkom. Wat was dit daar 
tog akelig donker en benoud ! Hoe het dit my gesmart 
om van my kindjie geskeie te wees." 

Dit was dan ook nie 'n wonder dat hierdie jong vrou, 
wat altoos in oorvloed gelewe bet nie, weggekwyn het 
'in die gevangenis, meesal uit verlange na haar kindjie, 
wat nog nie eers 'n jaar oud was nie. Maar God het 
'haar ook hier .getroos, want die 6uderlinge van die ge
'meente in Kai;tago het naderhan'd verlof gekry om haar 
id1rdjie weer by haar, te bring. ' 

Haar vade:i; was nog '.n heiden en toe hy boor dat 'sy 
o'or 'n tydji'e fu die openbaar sou ondervra word, snel hy 
na haar toe, om haar te smeek om tog maar weer na die 
iJietdendom toe terug te kom. 

,, Het tog medelyde met my grys hare," se die ou man. 
,, Het ek nie alles vir jou gedoen nie? Ek wil nog meer 
vir jou doen, as jy net· gehoorsaam is. Dink aan jou 
moeder ! Dink aan rlie kleill kindjie, wat jy daar op jou 
skoot lJ.et; sonder· sy moeder sal di't seker sterwe ! Maak 
my nou nie tot skande voor die hele wereld nie, sweer 
.maar daardie wangeloof af ! " . 

Die woorde· van haar vader het 'haar hart seergemaak, 
maar sy kon nie gehoorsaam nie. 
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Eindelik moes sy op die mark voorgebring word. Haar 
vader kom met haar seuntjie in sy arms en 
ie: ,, Erbarm jou oor jou kind en sweer die gekruiste af !" 
Selfs die hardvogtige regter het medelyde met die ou 
man gekry en se: ,, Het eerbied vir die grou hare van 
jou vader en doen wat hy verlang !" Maar die enigRte 
antwoord wat l'erpetua gegee het, was: ,, Ek is 'n 
Kristin." 

Hulle het haar toe veroordeel om by 'die feeste voor 
die wilde diere gegooi te word. Die ou vader het wan
hopig geword, toe by dit boor, en moes met geweld weg
gedryf word. Maar haar lyding moes nog swaarder 
word. Toe sy weer in die gevangenis teruggebring word, 
was haar kindjie nie daar nie. Sy stuur 'n boodskap 
aan haar vader, maar hy stuur die kindjie nie terug nie. 
Hy het geboop om haar daardeur te dwing om die Here 
Jesus te verloen. 
, Maar sy bly standvastig. Perpetua en nog 'n Kristen· 
slavin, Felisitas, moes deur 'n woedende koei gedood 
word. 

Die twee vroue word ontkleed en in nette gewikkel. 
l\faar toe hulle daar so staan, het selfs die hardvogtigstes 
me4elyde gekry en geroep: ,, Maak hulle los ! " Nou 
word hulle uit die nette losgemaak en elkeen kry weer 
haar eie klere aan. Weer word hulle voor die koei gegooi 
wat op altwee die vroue aanval. 

Felisitas word met gekneusde ledemate op die grond 
gegooi en Perpetua het diep wonde ontvang. Die twee 
martelaresse gryp mekaar aan die hand, en so staan 
hulle daar, die ryk, aansienlike Perpetua, en die arme 
slavin Felisitas, elkeen met 'n doodsbleek gelaat en wag 
op 'n nuwe aanval van die woedende dier. 

Die skare word deur die treffende gesig weer tot mede
lyde beweeg. Hulle word teruggeroep en moes na die 
middel van die plein gaan, om t;lie genadeslag te ontvang. 
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Felisitas was spoedig 'n Iyk. Die jongeling, wat 

Perpetua moes dood, was nog so onhandig, dat hy haar 
slegs 'n Ugte wond gegee bet. Toe vat sy self sy bewende 
hand en hou die dolk reg op haar keel. Nog een o~mbJik 
en Perpetua was nie meer nie. 

,, Wie Vader of Moeder, soon of dogter liefhet bow• 
My, is Myns nie waardig nie." 

V. R. in De Buitenschool. 

LEONIDAS IN DIE KLOOii' VAN 
TIIERMOPYLAE. 

Moeilik en langsaam het die Persiese mag sonder om 
teenstand te vind voortgetrek tot by die kloof van 
Thermopylae, wat na die hartjie van Griekeland lei. 
Hier, waar die see aan die eenkant en die steil gebergte 
aan die anderkant net maar 'n smal paadjie gelaat het, 
het die Spartaanse koning Leonidas met driehondercI 
Spartane en enige troepe van die bondgenote gestaan. 
Xerxes het lekker gelag toe hy hoor, dat die klompie 
daaraan dink om sy miljoene tee te hou, en hulle vir 
die stryd net soos vir 'n fees opgeskik het. Hy bet bood
skappers gestuur met die order dat hulle dadelik die 
wapens moes uitlewer. ,, Kom, haal hulle maar," was 
die antwoord, en toe dit aan die Grieke ges~ word, dat 
die vyand so talryk was, dat hulle J'eile die son sou ver
duister, het 'n Spartaan koelbloedig geantwoord: 
,, Soveel te beter, dan kan ons in die skaduwee veg." 

Nog het Xerxes gedraal om aan te val. Hy kon dit 
nie glo dat so 'n bandjievol mense werklik teenstand 
wou bforl; daarom het by hulle vier dae tyd gegee om te 
dink; miskien. so het hy gedink, sal hulle van self omdraai 
en wegtrek. Toe het hy sy Asiatiese soldate teen die hol 
pad laat opruk. Daar het die Grieke gestaan, dig by
mekaar, man aan man; in die linkerhand het hulle ''n 
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s4ild geh9u, wat voor }?.ulle rye ~~ 'n yster muµr gelo,o:p 
b,et, waa.rvan die pyle van die Bar~are met geraas terµg
gevlie het. Met die regter'.~iand het hulle 'n hos lU;ng 
sp,iese voor hulle uitgesteek. Skaar op skaar bet a~~: 
gestorm en probeer om daardie bos deur te breek, maar
~14e keer is hulle oor die ·iyke van hulle eie mense weer 
teruggewerp. Xerxes het toe die dapperste van sy lee~~ 
die ,, onsterflike skaar '' genoern, laat opruk. Maar ook 
hulle word gedood. Geen een van die Perse wil meer
waag om aan te val nie. Somwyle het die Spartane 'n 
krygslis gebruik, en gevlug ;-maar onverwags het die· 
dapper manne omgedraai en ruanne en perde neergestoot. 
Xerxes het dikwels van sy sitplaas opgespring, as hy sy 
beste krygsruanne sien val; hy het gewoed en geraas, en 
~Y. skare met sweepslae na die hol pad laat drywe, waar· 
vir hulle 'n seker graf klaargemaak was. En hier sm~ 
misk~en die hele '.Persiese mag vir die dapperheid van 'n 
f>~ar honderd Grieke beswyk het, as daar nie 'n verraa~er
g~wees het-Ephialtes was sy naam-wat aan die Per·· 
~iese veldheer 'n gcheime voetpad oor die gebergte gew;Ys. 
het nie. 

pie Per:;;e het -qou in rlie sti11.e teen die berg OP,ge
¥:i;uip, en die steil hoogtes oorgeklim, en het die Grieke~ 
'Yat nou verraai was, in die rug aangeval. Hierdie 
manne het nou hulle onvermydelike dooq voor oe ge~ien; 
J?~ar hulle wil hulle lewe so duur as moontlik verkoov. 
Woedend het hulle hul op die vyande gegooi, wat sqos 
gras onder die sens van 'n rnaaier onder hulle slae geval 
~et. Toe die spiese van die dapper Spartane verbi;e~k 
was, het hulle met 1n km·t sabel die vyand aangeval. 
D~ar bet Leonidas, na hy as 'n held gestry bet, in hierdie 
aeveg geval, en met horn baie van die dapper Spartane. 
Om sy lyk in hande te kry bet 'n groot toeloop v~n di<~ 
?erf¥l en die Las.e.demoniers ontstaan, totdat die Grieke 
!leur ·4une dapperheid die oqrhand geki;y het en dit '}'eg· 
geyoer het, nadllt hulle driemaal die Perse op die vlug 
g~jaag het.' Maar nou bet die vyande van alkante op die. ,. ' . ' 
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Gri~ks<: 1eer,, wat aldel,lr kleiner geword het, aangedrin~, 
to,tdat die dapper manne teenoor die oormag moes toe· 
gee. 

Van die driehonderd Spartane het almal op een na, 
Arisiidemus genoem, die heldedood gesterwe. Hy wa'l 
bJ; 'n antler 'Spartann, Eurytos genoem, wat om 'n ge· 
v~wrlike oogsiekte deur Leonidas weggestuur was. Toe 
hulle nou hoor, dat die Perse die berg oorgetrek het, het 
B\1r.ytos sy wapenrusting ge~is, dit aangetrek, en sy 
dienaar bevelgegee om vir horn na die plek van die shy~ 
te bring. Toe hy daar aankom, het hy horn in die vyande
like bende ingewerp, en is gedood geword. Aristidemus 
egter het sy lewe gered deur te vlug. Maar in Sparta h~t 
al die bm·gers horn vir eerloos verklaar; niemand h~t 
meer met horn gepraat nie, niemand bet 'n vuur vir horn 
d:µ:r;f a'ansteek nie. Die kinders het horn genoem ,, Aristotle· 
II\us, die Wegloper." Sulke skimp kon hy nie sluk nie; by 
het later in die slag van Platea geveg, en bet· v\r 
ho,m daar so dapper gedra, dat hy sy skande uitgewis 
het. 

'&o was die stryd van die Grieke by Thermopylae, in 
Junie 480 v.C: Na die geveg bet Xerxes die strydpla{\S 
bes9ek, en toe hulle ~ie lyk van Leonidas gekry het, h~t 
hy:, teen alle gebruik en reg, sy hoof laat afkap en die 
liggaam smad~lik aan 'n krnis laat ophang. Maar die 
Grieke het naderhand op die plaas, waar Leonidas gevql 
het, 'n leeu van ldip en 'n gedenkteken laat oprig m~t 
hierd~e opskrif : 

rWandelaar, kom jy na Sparta toe, maak l}an daf\I' 
b(f'kend, dat jy ons hier gesien le het, net soos die wet 
v~n ons land ons gebied het." 

A. W. GRUBE. 
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ROBINSON CRUSOE EN SY F AMIL IE. 

Wie van julle het ai die boek ,, Robinson Crusoe" ge· 
lees? J ulle weet hy was allenig op 'n eiland, waar geen 
ander mens van horn geweet het nie. Hy was die enigste 
wat daar lewendig uitgekom bet van die skip, wat naby 
die eilanp. vergaan het. J are het hy daar so allenig ge
bly; en nou wil ek dat hy aan julle vertel hoe hy met sy 
paar diere daar geboer het :-

Ek was non al drie-en-twfatig jaar op hierdie eiland 
en ek was die plek so gewoond dat, as ek nie bang was 
dat daar eendag wildemense sou kom nie, dan sou ek die 
antler end van my lewe ook maar daar wou slyt. 

Ek bet darem ook my pleHier gehad en dit bet my 
gehelp om die tyd om tc kry. Ek het Pol, my pappegaai, 
geleer om te praat, en by kon dit so oulik doen dat dit vir 
my werklik 'n plesier was. Pol bet nie minder as ses-en
twintig jaar met my saamgewoon nie. Hoelank by daar
na nog gelewe het, weet ek nie. Pappegaaie kan baie oud 
word. Ek hoor fa Ilrasilie word bulle tot bonderd jaar 
oud. 

My hond was 'n gawe maat' en 'n getroue vrind vir 
sestien jaar lank, en toe is hy van ouderdom dood. 

My katte, wel hulle bet in die begin so vinnig ver
menigvuldig dat ek party van hulle moes doodskiet, want 
anders sou hulle my dalk naderband heeltemal vervreet 
bet. Toe die twee oues, wat ek met my saamgebring bet 
dood waR, en nadat ek dio antler klomp gedurig weggeja 
en geen kos gegee het nie, bet hu1le almal wild geword 
en in flie bosse geboer. Ek het net 'n stuk of twee, drie 
gebon en <lie kleintjies bet ek altyd versuip. Dit was 'n 
gedeelte van my famielie. 

Daarby bet ek nog twee of drie bokkies gebad wat ek 
geleer het om u-i,J my hand te eet. I~k het ook meer pappe· 
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gaaie gehad, wat taamlik kon praat, en almal kon roep 
,, Robin Crusoe," maar daar was nie een so goed as die 
eerste ou nie. Ek het darem ook nie soveel moeite met 
hulle getfoen as met die eerste nie . 

. Ek het ook 'n he le paar mak seehoenders gehad, ek ken 
hul name nie, wat ek op die strand gevang en die vlerke 
afgelmip het. Die stokke wat ek voor die wal van my 
fort geplant het, het nou al opgegroei tot 'n groot digte 
bos. Die hoenders het daaronder geboer en daa!-' gebroei 
en dit was vir my net haie mooi. Ek was al net heelte
mal tevrede met my woning daar. 

Ek het nou nie net bokvleis gehad nie, maar ook melk. 
Dit was dinge wat ek in die begin nie eers aan kon dink 
nie. Ek het ook dadelik 'n melkery aan die gang gesi1;, en 
party dae het ek tot twee gellings melk gekry van my 
bokke. 

Ek, wat nooit 'n koei gemelk het nie, nog minder 'n 
bok, wat nooH gesien bet hoe kaas of boter gemaak word 
nie, moes non met al die dinge begin. Na 'n bietjie 
sukkel het ek gou koers gevat. Hoe goed is onse Skepper 
tog vir ons, selfs al lJ•k dit of ~n mens met totale onder
gang bedreig word! Wat 'n heerlike tafel was hier in 
die wildernis nie voor my gesprei nie, waar in die begin 
die hongerdood my in die oe gestaar het. 

· Dit sou elkeen laat glimlag om my en my klein famie
lietjie aan die tafel te sien. Daar was ekself, die koning 
en baas van die hele eiland. Ek het die lewes van al 
my onderdane in my hand. Ek kon vrylaat wie ek wil, 
en die wat ek nie wou vrylaat nie, moes bly; en my 
onderdane het nie gedink aan opstand nie. 

En kyk tog hoe sit ek soos 'n koning aan die tafel, 
omring deur my diensbodes. Pol, net of hy my liefling 
was, was alleen toegelaat om met my te praat. My ou 
hond: wat nie meer tande in sy bek het nie, sit altyd 
aan my regterhand; die twee katte, een aan elke kant van 
die tafel: verwag altyd iets nit my hand..as 'n teken van 
spesiale guns. 

Defoe. 



83 

DIE SPAANSE ARMADA. 

Die jaar 1588 het begin met 'n algemene verwagting 
deur geheel Europa dat dit in die jaarboeke sou uitblink 
deur iseldsame gebeurtenisse, en verbasingwekkende orp
wentelinge. Verskeie sterrekykers het, soos die gelyk
tydige geskiedskrywers ons vertel, sulke dinge voorspel; 
en die toestanrl, waarin die twee vernaamste koninkrylte 
van Europa hulle beyind het, was so, dat 'n slim opmerker 
sonder die lot van die volke uit die tekens van die lug te 
voorspel, dit kon gewaag het om vooruit te s~, dat daa~ 
'n groot gebeurtenis digteby was. 

Spanje het horn op so 'n manier toegerus, dat mens 
iets buitengewoon kon verwag het. Drie jaar lank 

t 
het Filips al die mag van die 1ande in Europa, waaroor-
hy regeer het, bestee, en die skatte van Indie uitgeput in. 
voorbereidings vir die oorlog. Die grootste vloot wat 
destyds ooit gebou was, bet klaar gele om van Lissabon 
af weg te seil; 'n talryke landmag was bymekaargebrilig 
om aan boord te gaan. Die bestemming van die vloot was 
nog onbekend, ofskoon baie omstandighede dit wa31'
skynlik gemaak bet, dat hlerdie slag in die eerste plek 
op Engeland gemik was. Elisabet bet 'n hele tyd 
heimlik hulp gestuur· aan die Nederlande, wat teen 
Filips in opstand was, en het naderhand openlik aan hulle
beskerming verleen. 'n Groot gedeelte van haar krygs
mag was daar in diens. Die graaf van Leicester het 
bevelgevoer oor haar troepe, en sy het die hand gehad 
in die burger like bestuur van die land, waar party van die 
aansienlikste stede· in besit was. Haar vlote bet die kus. 
van Spanje in onrus gebring, die galjoenskepe uit Wes
Indie opgevang, en die kolonies daar bedreig. Filips,. 
deur soveel beledigings geterg, deur gevoelens van eersug 
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verlok, en besiel met 'n b,vgelowige ywer om die Rooms. 
Katolieke god-;diens voort te plant, het besluit om 
nie alleen Engeland aan te val nie, maar om die konink
ryk in te neem, waarop sy afkoms uit die· huis van Lan
caster, en die gif van Pous Sixtus V. horn, volgens sy 
oordeel, 'n dubbele reg gegee het. 

Die wens van Filips om Engeland te oorwin, het horn 
nie met die wakkerheiu en spoed besiel, wat nodig was om 
die gelukkjge uitslag van so 'n gewigtige onderneming 
seker te maak nie. Sy vloot, wat al in April in die see 
moes gegaan het, het nie voor die middel van Meimaand 
in die J~ngelse Kanaal verskyn nie. Enige dae het die 
skepe hulle lnngs die kus gehou, met die hoop om hulle 
te verenig met die vloot van .die Prins van Parma, wat. 
deur die Hollandse skeepsmag in die hawes van Vlaan
dere geblokkeer was. Allerhande ongelukke het die
Spanj aarde gctref. Een storm na die ander, en seege-
vegte tf' bekend orn hier nog vertel te word, het meege, 
werk met hnlle eie slegte bestuur om hierdie onderneming 
te laat rnisluk. En deur die seen van die Voorsienigheid, 
wai- met 'n besondere sorg oor die vryhede van B1·ittan_je 
gewaak het, het die Engelse 'n vloot, wat die Spaanse 
hoogmoed op verwaanq,e manier die ,, onverwinlike'' ge
noem het, verslaan. Nadat die Spaanse vloot uit die 
Engelse see weggejaag was, bet die kommandante dit 
noodsaaklik geag om by Skotland en Engeland verby 
koers te hou na Spanje toe. Baie van hulle het skipbreuk 
gcly op die gevaarlike en onbekende kuste. Ofskoon 
Jakobus sy onderdane ouder die wapens gehou het om op 
die bewegings van die Rpanjaarde te let, en te verhinder 
dat die vyande aan land kon kom, het hy sewe honderd, 
wat deur die storm op die strand gegooi was, met alle 
vrindelikheid ontvang, bet hierdie manskappe versorg met 
wat hu11e nodig gehad het, en hulle na hulle land laat 
terugkeer.· 

WILLIAM RoBERTSOK, D. D.-Gesohiedenis van Sohotland., 


	Ons nasie Afrikaanse leesboekie Standerd v - Verhale 1-10
	Ons nasie Afrikaanse leesboekie Standerd v - Verhale 11-20



