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., ~'PP 'I.J..d~~ ·h~!· die g~broid.~rs. Van Wyk m hU:lle een
Di· ~~ oi]i~~~r~ij,\gs 'n wa ·t~~gel,>.om. Dit was die wa, v~ti. 
Dit· \l;~etre~k~~·wat va.J?. tl1~~,<3:root ~rek af na 'hutJp ;1roll). 
Di'J:J h~t., ~.V ,het hulle \V!1~p9r~ gevolg, en so was 1*i.lj~ 
Ji. . · drie ~v~eijs bymekaar'., · Die nood weens geor'ek '}full; 
w t,lrnr het ]J.Og dieselfue ~e;l~ly. Algar se oe was elke'dag: 
r. . qi~ Remel geslaan. ·~_en~~e gebed en stille sug het 

/i~gega_an_ ~m·reM.ing_uit.~~ll~·i;io-od_-geen water en byna 
• k':!n ·ko~ !ll~er nie: · Ma:ir- toe het daar op 'n dag 'n 
, wolkie ydrr ~qie meer · ~e.:ilf\nf af opgekom. Met kloppende 
'liarte het hulle die ~or&:~ ~iefr.1vermeerder, totdat die lug 
naderhand bewolk was. 'JT>H het toe somar bladstil 
ge~rd viJ; 'n rukkie .. Naderhand het hulle ·die donder 
gehoor r~irtmel fl.a dii ~Gwango se kant toe. Sou dit 
tog kom .reen ?. ¥:;u~G9w: hulle was dit nog stil-geen 
bewegfng, geeri 'geluiq' ti'elfs nie van die voeltjie.s nie. 
Alles was in span~ing _en' ,'verwagtipg. Maar die rom
mclende' donder h't!f ·af':tlader en nader gekom. En toe 

f ~ ,., ""' 't 't , ..., 

het daar groot drtlf>i;>e(;i,,,ti.eer, gekom, totda~ die . storm 
los gebars het. 'Miurr,~ :qee! · Daar het die wolk ge
breek, aie wind prfigesl.ia~, en verby was die n;ien vir 
di<; dag. Daar heh ai~'s,op· fo~ weer begin skyn, onbarm
h?rtig ,begin brand. ·Allee'p. aan die <JOStekant het 'n 
vreeslike .aik; wolk horn ontlas op ee? plek. ,, Daar val 
vandag-baie' ~va:OOr,''~ het 'JYs van Wyk· aan die ander 
mense. gese. Di~ ¥ro:Um.~l}se· en die kinders was toe druk 
in die·we~r: ·hulle waw meFalle ·mag Msig om water te· 
skep, te '.s.kep uit di.e diep·i?11fantspore-spore wat die 
logge, gro,ot qiere. ma~de 'vantevore, toe die grond nat 
was, in die pan s~· ](a~t gefrap het; in die olifantspor~ 
plassies wegsinkende, inouderige water, wat hulle druk 
besig was om op te skep met bekers en kommetjies. Die 



(I . 

verkwikking he.t gekom, maar kort van duur was di t 
.gewees ! · En die kortstondige verkwikking was alleen 
vir die mense gewees. Vir hulle was dit net 'n verade
minkie. Niks meer nie. Die arme trekdiere en Ploeibooi 
kon nei. 'n kort rukkie opflikker. Maar daar op die plek 
in die oostekant-daar was tog nog altyd strome water 
aan val. ..... strome water! strome ! Die mans het toe 
raad gehou, en toe het hulle besluit dat Tys van Wyk en 
raul Venter, die man v1;1n die derde wa, te perd na die 
plek sou gaan waar dit so larrk gereen het. Die _ 
blywendes het, na 'n sobere eetmaal van gespringde 
mielies, maar gaan slaap-gaan slaap sonder die aand 
tenminste deur dors gekwel te wees. Die twee trekkers 
het hulle deur die donker nie laat afskrik nie, maar het 
deur gery tot naby middernag. Intussen hef al die wolke 
verdwyn, en het die maan opgekom; en wat 'n volle_prag' 
was daar toe waar te neem die nag! Onder die ry het 
alles vars, fris en lekker geruik. 

,, Hoor hoe kwaak die paddatjies," het die een ruiter 
vir die antler ges~. 

,, Ja, maar dit is nie net paddatjies nie :· dit is ook die 
geraas van water," het die antler gese. 
· J a, tussen die gejubel deur van die paddakeeltjies
paddamusiek wat altyd die bestaan van water verraai
kon 'n mens duideJik die geka'bbel van waterstrome hoor. · 
Wat 'n lieflike musiek na al ,die maande van droogte! 
En foe na die waters toe--die arme dorstige perde tot 
sat wordens toe laat drink, en hulle self ook .... 

i.ieser, h,et u al na 'n geweldige reen, u buite alleen in 
Qie veld bevind? So ja, dan kan u u nog herinner wat 
:n aangename geluid dit is om daar alleen te staan 
en luister na die 'ruisende. stroompies, byna elkeen met 
sy besondere deuntjie,-om. te luister na die magtige 
weerklank van al die kabbelings ineengesmelt, na die 
nadreuni~gs van al die wegstrd'nienQ.e waters! Nou as 
dit ·all es pa~kend kan wees oni:ler gewo~ omstar.dig
hede, hoe lieflik moes daardie nag se water ge~el, 
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wat deurmeng was met lewendige pa'ddamusiek, nie ge
wees het vir ons dorstige perderuiters en lmlle arme 
perde nie, wat hulle byna nie meer ·Wod' laat bed wing nie 
maar wat met versnelde gang· reikhalsend watertoe ge
beur het ! ..... · . Al 'nader en nader het hulle gekom teen 
die bult af, in die maanlig.1 . Dis waar : daar is baie, 
baie, volop water vlak voor hulle ! Die perde gaan nog 
vinniger. Op die water kom hulle aangestorm al kop· 
spelende. En nog vinniger-nou op 'n galop, totdat
plomps !-hulle in die wat~r staan en drink! En die 

· troue diere drink en drink! En dit skyn of hulle nooit 
genoeg sal kan kry nie. En die base wil· kanttoe oni a! 
te kan klim en ook te drink. Eindelik kon hulle die . 
twee perde uit die water kry, om af te styg en self neer 
te ynl en te drink, en te genfot in dankbaarheid. Toe 
het hulle versadig opgestaan. Maar die perde het eers 
weer begin drink, tot hulle half-steunende te kenne gegee 
het, ~l was dit sonder woorde: ,, Ons het nou vereers ook 
genoeg genie..t." ' 

Ja, wat 'n onvergeetlike gesig het horn daar daardie 
maanlig nag-se heerlik fris en vars na die verkwik· 
kende reen-ontrol voor die twee versterkte woestyn
reisigers-en dit in die middel van die nag. Hulle was 
in 'n holte, waarin 'n klomp pannetjies gem het. En die 
panne het algar oorstromend vol geword. Die heerlike, 
stromende, ruisende water het daar in die sagte, lieflike 
maanlig geblink, geskitter en gefonkel. Waar kon dan 
ook 'n mooier gesig as die van die aanblik op volop 
water, wat al golwende van die een .pan in, .die ander 
gespoel het langs die olifantsvoetpaaie, gevind word vir. 
Dorsland· trekkers van daardie dae? En dan ...... wat 
omtrent die heerlike geur wat uit die nat. gedrenkte aarde 
uit voortgekom het en die stille, majestueuse prag en 
lieflikheid V'an die nag? Ja, dit was daar byna soos 'n 

. Paradystoneel daardie nag iu die anders onooglike Oos
Damaraland vir die anders half-flegmatiese toeskouers 
wat vroeer aan liefliker natuurtonele gewoond was. · 

(Uit A. J. v. d. Walt se ,, Noordwaarts" 2e Edisie). 
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II, 

Op 'n seker dag het die. drie trekkers weer op jag 
gegaan. Die toestand by die waens waf'! nie van die
beste nie. Rune het daar bff'ie maal lronger gely, Die 
dag bet ons drie trekkers 'n ontmoeting gehad wat 
buit<3n'gewoon was. Meer as eenmaal het hulle ai daar
van gepraat dat dit tyd word om van die ander trekkers 
tyding' te krly. 1Daar sou weer verdere trekregulasies op
gestel wor'd err dan 'SOU nieteens verdere trekplanne 
beraam word. Van die welstahd van~ and er manne
broeders wou hulle ook graag tyding.,~(~ En die dag sou 
dit rhulle: gelult. om die verlangde 'tydinw te kry. Hulle 
ry langsaam voort, 'hulle liet die dag h.l. 'n' lee w.a ·by 
hulle genad om, as hul soms per geluli 'n kameel kon 
bemagtig; die. vleis op te laai en laer-toe te bring. Teen 
die middag lret hulle meteens 'n klomp kamele op .hulle' 
sien aangestorm kom. 

Err dit het nie lank geduur Me, of daar liet ·drie van 
die· -gruot diere in dte stof gel~. Maar die kamele was 
b1yl1baa.r delir an"der· Jagters vervolg gewees. En ja, 
dallr het toe ·nag skote -geval. Van wie kon die skote 
wees r Maa"r in die eerste instansie 'Kon dit hulle op 
die otimolik hie ·vMl skeel ·nie: hulle het dit nou te druk 
geliad met die groot rykdom van vleis wat moes besorg · 
word. Wn.t· 'n uitkoms ! Hulle sou dadelik te perd· met 
een van htt11e drie vleis waehstoe stuur, onderwyl die 
ander tWee mans met Klaas en Stemmer dadelik aan tlie 
werk So'lt gain om biltong te maa'k. En eer'S oor 'n dag 
of vyf kon hulle dan laer-toe· gaan. 

Onder die werk het daar toe naderhand vyf man te 
p~rd o'.P hulle afgery gekom. Dit was van hulle mede
ttekkel's wat na die Okowartgocl.vier toe afgesak het. 
Met die niense aan die rivier l:ret dit jammerlik eliendig 
gegaan: Die koors het 'baie van hu1le weg.g'e!11aai. En 
toe moes hulle lllaar weer na die middelveld toe en nou 
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het hulle laer 'n paar uur van die plek af gestaan waar 
hulle mekaar ontmoet het. 

J a, daar was veel om oor en weer te praat en te vertel. 
Tys van Wyk het toe besluit om sola:r;tk ·as wat hulle die 
vyf dae daar •moes staan, 'n paar .keer na die ander laer
te gaan kuier; want sy swaer Jan Prinsloo was ook by 
daardie mense: 

Op sy terugreis van die laer af na hulle wa toe het 
hy die faaste van die twee keer wat hy daar he.en. was, 
amper 'n noodlottige ongeluk gehad. Halfpad na SJ 
wa toe het op horn 'n trop wildehonde aangestorm gekom. 
Rulle het al nader en nader aangehol gekom, maar Tys 
van Wyk het daar eers geen erg in gehad nie, totdat 'n 
paar van die uitge4ongerd~' en bloeddorstige diere na 
Ploeibooi begin hap het. Maar Ploeibooi was op sy 
hoede, al het sy baas so ingedagte op horn gesit. Voor
dat die wildehonde kwaad kon vermoed, was die fiukse 
r;yperd .van neef Tys tog klaar gewees en h~t in een 
skop twe"e n~rg'eskop ! Huilende het' die .vei·skeurende, 
diere' ineen gesak,, om ''Verskm:ir te word! As wolwe of 
wildehonde uitgehonger is, is die een wat uit hulle 

_geledere neerval, 'n dooie wolf of -hond of> die plek !. 
Want dan moet die trop eers halt en die ~evalle broer 
verskeur en opeet ! So ook hier. 

'n Digte trop van verskeurende diere het op hulle twee 
makkers toegestorm. En terwyl hulle daarmee besig 
was, het ons vrind gon twee skote uit sy Winchester
geweer tussen hulle ingestuur. Daar het j:oe weer 'n 
stuk of wat tjankend neergeval,~om op h'r~lle beuPt weeJL 
verskeur te word, en intussen het ons vrind en Ploeibooi 
gesorg dat hulle in veiligheid kom. 

( Uit A. J. v. d. Walt se ,, N oordwaarts" 2e Edisie) ~ 
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III . 

. 'n Paar weke na wat ons in die vorige hoofstuk mee· 
gedeel . het, het ons drie waens by 'n plek gekom waar 
hulle teen wil en dank 'n rukkie moes staan, ~n wat vir 
hulle 'n ware Mara sou word. Hulle waens bet daar 
onder 'n groot kameeldoringboom gestaan wat onder 'n 
klein koppie gegroei het. Byna die belfte van die drie 
waens se mense was siek aan die koors. 

Eers bet Drikkie, die twede jongste seuutjie, sfok 
geword en toe het sy ma weer ingeval. Daarna het Roelf 
se vrou en kind gelyk siek geword, en later nog die 
oudste seun van Tys van Wyk. Drikkie bet al twee dae 
voordat bulle by die staanplek gekom het, skielik siek 
geword. Hy kon altyd so fiuks by die inspan. help. 
W anneer die. osse. aangekeer word om iIJ. te span, was hy 
altyd daarby met 'n klein handsambokkie, wat sy pa vir 
horn gemaak het. Aan die sambokkie was hy erg geheg, 
en niemand kon daaraan kom nie. En dan kon hy by 

· die inspan regs en links bedrywig wees-klap, aanja en 
kommandeer, soos 'n regte kleinbasie. Hy wis altyd net 
so goed as iemand daar hoe al die osse van die drie 
waens moes trek-Rooiland voor; Roman naasagter; 
Drieberg haar-op-ses; ens., eps. Maar op die dag wat hy 
siek geword het, was dit die agtermiddag doodstil by die 
inspan, wat,. Drikkie betref het. Die dag het hulle toe 
ingespan sonder dat hulle sy stemmetjie verneem het
sonder dat die geluid van sy sambokkie gehoor word. 'n 
Mens kon selfs dink dat die osse horn ook vermis het. 
Maar die' arme ou Drikkie het bewusteloos gem aan die 
koors. Nooit sou sy ou kinderstemmetjie weer by die 
inspan verneem word nie ! 

Soos gese hulle het daar lby 'n koppetjie gestaan; en 
hulle sou 'n hele klompie dae daar staan. Intussen sou 
die dood meer as een van hulle klompie met sy kille hand 
wegruk. Die staanplek sou van toe af by hulle bekend_ 
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staan as,, die Kerkhofkoppie "; want heel-gou-die derde 
dag al-is Drikkie die eerste daar begrawe geword. 

Bulle het nog 'n tent gehad. Die het tussen die waens 
naby die boom gestaan. Daarin het die siekes gel~ 
Annie van vVyk, Roelf van Wyk se vrou en haar kind, 'n 
meisie van byna vier jaar oud; en dan Drikkie en Jan 
van neef Tys. Die siek moeders het daar met trane 
menigmaal na hulle sterwende kinders moes M en kyk. 
Tys van Wyk het die dae vreeslike ure gehad. Meer as 
eenmaal het die sterk man horn i.n die eensaamheid af
gesonder om krag te soek in gebed--en hy het dit nie 
vergeefs gedoen nie ! Eenmaal het hy kort voor die h~n
gaan van Drikkie uit die eensaamheid terug gekom en 
na sy · vrou- se bed gegaan en medelydend aan haar gese : 
,, Hartjie, moet jou die saak van Drikkie nie te veel aan
trek nie: Laat ons leer bid: , U wil· geskiede' " ; en toe 
het hy ook 'n paar trooswoordjies aan •sy skoonsuster 
gerig, en toe weer die tent uit. Annie. van Wyk was 
wel baie verwonder, maar darem ook dankbaar om te 
sien dat by haar man ook gevoel was. 

Die aand het daar 'n geweldige storm opgekom. En 
onder die gefl.ap van die seile, en tei;nidde van die on
stuimigheid van die natuur, te midde van die verskrik
king van die nag-te midde van dit alles, wat nog ver
lewendig geword is deur meer as een se gedagte aan die 
verlatenheid van hulle ou klompie, daar alleen en een- · 
saam, afgesny van die gemeenskap van hulle medemense 
-temidde van dit alles het die dood gekom. Eers moes 
Drikkie gaan en 'n paar uur daarna Roelf van Wyk se 
kind! 

Die antler dag was die sombere begrafnis. En 'n paar 
dae daarna was dit weer Jan se beurt. Dit was aaklige, 
donker dae, daar by die Kerkhofkoppie. Tot oormaat van 
ramp het Roelf van Wyk se vrou die nag in die storm en 
by die weggaan van die twee kinders kranksinnig geword ! 
0 Land van Skaduwee des Doods ! 

J a, dit het somber toegegaan daar by die Kerkhof
koppie ! Wat hierdie dae deur ons vrinde deur~emaak 
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is, .het spore·'in' hl'ille ·hele verdere lewe nagelaat. En 
baie dae son. huHe ·met. weemoed terugd,ink aan die rus
plek vmi ,hulle dieroare Q.ode, en meer as eens verlang 
om.am K-erkhoflioppie; nog eenmaal weer te sien voor hulle 
dood. Wat .hulle leed nog ·v.e,rswaar· het, was die vreeslike 
eensaarnl:reid ei1 verlatenheitl waarin hulle 'verkeer het 
H'ulle kon ju hulle· isolasie aimal daar uitgesterwe. het, 
en niemand sou dit geweet het nie. .Maar . die God des 
Aansiens van Abram se dierrsmaag was ·vir hulle en vir 
meer as een 'trekker in die ·jare menigmaal kenlik ,, die 
God des Aansiens," a1. het geen engel h,ulle aanskoulik 
met die oe k6m· dien nie. Ja, die onpeilbare liefde van 
die God· des Aansiens was- vir hulle onder nood en dood 
fa die sdndwoestyn van--Suidafrika net so groot as vir 
die nederige Hagar in die woe1ltyne ,van SU'il'l-WeS'.Asie. 
4,000 jaar gelee ! 

· (Dit A. J.'v. d. Walt se 11 Noordwaarts·'1 2e Eclisie). 

IV.. 

Dit is nou vyf maande na die deurtog van die Oko· 
wango. Dit is naby sononder, en ons trekkers staan 
uitgespan op 'n mooi plek. Laat ons, leser, bulle afkyk 
in hulle doen: 

Neef Tys is nie by die waens nie. Ons merk.dit somar. 
HY. is altyd vir ons die hoofpersoon. Annfo van Wyk 
sit by die agterstel. yan ·die wft en se ·vir Joggie die 
,, Onse Vader" en die ;, Tien Gebooie" vQor. Hulle is 
besig met die Vierde- Gebod, ·en sy vertel }Jorn iets van 
Sondag en Sabbatsrus. Alida is daarlangs stil besig om 
vleis op die vuur te sit. Die .p_ot staan df!ar.p.aby en kdok. 
Terwyl ons nog staan en i'midlryk,. lo6p.Joggie se les ·af; 
en nou kom Driessie--die jongste, dfo Benjamin, wat nou 
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byna vyf jaar oud is--.-voor sy ;ma staan ,en leun met sy 
armpies op haar skoot en vra haav kinderlikr ,, A.g ma, 
yertel oils tog.weer iets van ons .ou.fio»ingfonte~n ! " ..Sy 
;pa' sug. eers ·~liep, en vertel ho:m. baie van ltulle OU plaas ~ 
t'ln nou sin sy stil voor haar en lcyk;. en mymer. • . . Maar 
· 1ns gaan verder. Roelf van Wyk is besig om aan sy 
1kotskar iets.reg te maak. Die skotskar is vir hulle baie 
.verd. Nou kan hy meer aandag wy aan sy kranksinnige 
rroµ. Hy kry nou net klaar, en gee order aan Stemmer 
en Klaas om ~et Joggie die osse vas te maak, en' vir die 
vure wat hu1le moet beskerm teen verskeurende diere, 

(te begin sorg. En nou kom daar meteens 'n hele rumoer 
in die stille toneel deur die aankeer van die osse. 

Maar daar is een wat- met alles om haar n),ks skyn te 
·doen te he nie--Mieta v~n Wyk, Roelf se vrou. Kyk hoe 
sit sy daar kop voor die bors, vooroorgebuk, half onder 
die skotskar in. Sy het met alles niks te doen nie. Op 
die oomblik is sy nogal taamlik kalm. Na 'p. rukkie 
stryk sy met haar hand strelend oor die hoof van haar 
dogtertjie. Naderhand staan sy plotseling op, met 'n 
glimlag. Sy haal 'n kam iHt die kar en begin saggies 
haar kind se hare uit te kam. (Haar -eie hare hang woes 
en onversorg.) Nou is sy sag en moederlik. Wat moes 
sy voor haar siekte 'n sagaardige mens gewees het ! N ou 
is klein Mieta, wat al goed geleer het om die houding 
en veraJ die oe van ha-ar ma te bestudeer-,-nou is die 
bloedjie stil en gerus. Mieta begin klaend te sing. SY. 
'ling die mooi versie van Psalm 77: 

,, Zou God Zyu gena vergeten? 
Nooit meer van ontferming weten? 
Heeft Hy Zyn· barmhartigheen 
Door Zyn gramskap afgesneen>? 
'1' Zei daarna: dit krenkt my '·t leven ; 
~!aar God zal verand'ring geven; 
d' Allerhoogste maakt het goed: 
Na 'het zure geeft Hy 't zoet ! " 
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En so sing sy, onderwyl sy elke maal 'n traan 
no.g die twee volgende versies. 

Sy swyg 'n rnkkie; maar sy word nou onrustig. DiP 
een sug volg op die ander-en daar begin sy somar ski~ 
lik weer. te sing, maar nou nie meer .saggies en treuren'd 
nie-nee, gejaag en onrustig gaan dit non. 

Maar nou sing sy nie meer 'n Psalmvers nie-nee, nou 
sing sy klaend, droef en weemoedig: 

·siet ons. skei nou van elkander 
hi er op dese aardse dal; 
en ons weet nie of w' elkander 
weer op aard ontmoete sal; 
want die dood hy kom so ras, 
vra nie, ·of hy kom t.epas. 

Op dan, mense, vrees die Here. 
en verag des w~relds ere, 
want dit is die wyse palln, 
laat u nooit verlore gaan. 
Og des w~relds ydelheid 
duur maar vir 'n korte t~d. 

Siet ons skei non van elkander 
bier op dese aardse· dal; 
maar ons hoop tog eens elkander 
in die Hemel weersien sal, 
ewig vry van sorg en pyn, 
ewig by die r_,am te syn !" 

En ·daar staan sy nou en sing as of sy niks van alles 
om haar been sien nie. Met iets straks in haar styf, droef 
sta~nde, betraande oe staan sy daar haar eie graflied en 
sing! Wat sou daar alles in haar si~l.omgaan? En haar 
~ind? O, die arme bloedjie het gon onraad gemerk; 
angstig in haar ma se oe geblik, en toe het daar traantjies 
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in haar oe gekom. Maar sy staan nou· s~ielik op, haar 
ma los haar hare, terw.yl sy nog die kam. vas geklem hou 
-en daar vlug klein Mieta na haar fante toe. ,Arme 
bloedjie, sy het dit al so baie keer moes doen ! 

Plotseling hou Mie~a op met haar sing. V erwoed en 
heeltemal die kontras van wat sy vaneffe was, loop sy 
haastig op haar man toe. Roelf maak die knipmes waar
mee ·hy rou rieme gesny het vir die reparasies aan die 
skotskar, haastig toe en sit dit in sy onderbaadjiesak, en 
sug. Sy kom by horn en se kortaf. ,, W aar is boet Tys, 
Roelf? '' 

,, Ek weet nie, vrou," se Roelf, ,,wat wil jy met horn 
maak?" 

,, Ek wil my vinger in sy oe indruk en dit uithaal, 
want dit is net sy skuld dat ons hier so moet rond
swerwe, en al dae swaar kry verniet. Ek wil nou Drie
fon tein- toe! Driefontein-toe ! Driefontein-toe ! Hoor jy, 
Roelf? Ons moet dadelik omdraai, omdraai ! Wat staan 
jy so, man? I.,aat ons inspan. Daar anderkant die 
rivier staan 'n mooi blomwa met sestien osse vir ons en 
wag. En weet jy, man, wat die mooiste is van die ding? 
Voor op die wakis)'-en sy wys met haar uitgeteerde 
wysvinger na die kant van die Okowango-,, voor op die 
wakis sit 'n blink engel wat ons in die dors -sal help en 
beskerm. ! Vir ons sal ge~n kwaad genaak nie ! Korn, 
gou, laat ons soontoe gaan. Dan gaan ons weg van Tys 
hulle af. 0, ek kan Tys vermoor, vermoor, vermoor ! " 

Nou is sy heeltemal waansinnig, en Roelf kyk of sy 
broer nog nie in aantog is nie. Maar gelukkig, daar kom 
hy met Ploeibooi terug, wat hy in die hande gelei het. 

,, Wat is dit, sus Mieta, dat jy w~r so tekere gaan 
- "·pnaand?" se hy, terwyl hy na hulle toe ry. 

\Ek wil nie verder gaan nie, hoor jy goed, Tys van 
'yk?" se.sy, en slaan woes rond met haar hande. 
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" Stil nou op die oomblik, SUS Mieta, en ga:in daar op. 
jou· stoeI sit. Ek• wH niks: meer •hoor nie-;...niks, ·het jf 
g.oed' verstaan? '' · · 

Langsaam gaan die beklaenswaardige vrou na haar 
stoeltjie toe, :qiaak haar oe met haar ha~de toe. en sif 
:weer heen ~n weer te skommel en te wiegel, al steunenQ.fi 
~;n klae:q.,de. 

Roe}f en '.l'Y§l gaan swyende na die vure om .dit no~ 
gtoter t~ Il}\J.~k· want die donker val nou in. 

Kleiµ. Mieta 'loer uit die tent en kyk na b,.aar Il}a t,013. 
Sy skyn nou gerus te wees: Oom Tys is nou hier, ,en w,4 
is vir oom Tys bang, weet sy. 

fUit A .• J. v. d. Tf'alt se ,,Noordwaarts" 2e Edisie). 

V. 

Dit was 'n woeste plek waar-int1le uitgespan het. .0m 
hulle ]Wen het baie bome ·in oorvloed ·gestaan. .Nab.y -
die ·wa en die kar; geen ·.vyftien tree daarvandaan af; het 
'n stt:oom -water verbygestroom. .Anderkant die spruit 
was 'n moevas ivan digstaande riet en ,Pain1iet. Die -son 
bet ondergegaan daar in diQ eensame wildernis. Sw 
faaste· str,ale net nog die awendrood verlig. Alles het 
weer Tustig en· .stil geword. 'n Mens kon net die gekraak 
van die-.branQende yure h,oor .. Die .os~ ~~t. op .hulle plek
ke rustig gele en herli:ou, terwyl.bu1l~~me;t 4.v.Ue grqqt o.~ 
na qie 1Q1J!e ,lfykJ }V;;t-araa.n {mlie al.so ge'}';pon geraaI-: ,h~t, 

Die mense· het toe 'n stukkie ·begin te eet, hulle bet 
aigar tussen die 1"a ~n die"k~r gesit. •Mieta egfor wil 
niks van ete h<>or nie. Algar soebat h.aa:f:; maar ·verniet
totdat Tys van Wyk 'n ·I~Irlier 1$W}k!l;l wleis ;vll' h!l.arAbr,ing 
en se : ,, ·'l'o~, .ou. sus,, e~t· dit nQ,n op ! " Sy l;iet tqe: .P1·fl 
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stukkie vleis geneem en dit onsmaaklik gesit en oppeuset 
Toe huUe klaar gehad het, het hulle 'n paar ~salm
versies uit die hoof gesing, in ·die ligte van die vure wat 
rondom brand. En toe bet Roelf van Wyk voorgegaan. 
in die gebed. Hy hef gedank da:t hulle nog gesp~ar gebly· 
bet. Hy het hulle node en behoeftes aan die troue 
Hemelse Vader gekla: ,,Here, ·laat u aanskyn oor ons 
lig ! " so ·'l:u~t hy met 'n )rragtige ,, Amen! '' geeindig. 

Bu toe het hulle gaan slaap~ Roelf van Wyk sou ·met 
een van· die volk opbly tot die maan opkom, dan sou neef 
Tys, .wat die hele vorige nag opgebly het, weer die wag 
op horn neem. Neef Tys slaap onder die wa, Annie van 
Wyk op die katel in die half tentjie, met DTiessie en 
Mieta by haar, en Mieta van Wyk onder haar katel, op 
die buikplank van die wa. 

So het daar die aand 'n paar uur stil verby gegaan. 
Maar toe het Mieta van Wyk opgestaan van dors. Al 
die ander mense het lankal aan die slaap geraak, sy 
egter nie. Sy het geen oog kon toemaak om te slaap nie. 
Sy was koorsagtig; en toe wou sy water he, wat in 'n 
vaatjie by die agterwiel staan. Maar die vaatjie bet 
omgerol, en al die water bet uitgeloop. Maar Mieta wil 
en moet water he; en ciaarom vat sy 'n ewmer en loop: 
na die spruit. Dit was doodsake om dit te doen. Buite 
die kring van die ·Vure bet die dood, die leeus, geloer ! 
Roelf bet gesien wat sy vrou wou doen. Hy loop na haar' 
toe en se enigsins driftig: ,, Vrou, wat maali jy hier? 
r~oop slaap ! " t' 

,, Ek wil w!lter he," was die kort aµtwoord. 
,, Nou gee dan hier die emmer; maar bly jy bier.in die. 

kring van die vure terwille. ;van jou lew.e." 
Roelf van Wyk het toe die emmer uit sy vrou se hand 

gevat en wou horn verwyder, hoewel met 'n ongeruste 
gevoel oor sy vrou. Maar daar het Joggie ook op ~ie 
toneel gekom : hy het saam met Roelf die wag gebou. .Die 
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weeskind het gekom en gese: ,, Omie Roelf, bly maar 
hier by tannie; ·ek sal gou die water gaan skep." 

Roelf het geaarsel en se: ,, J oggie, omie is amp er bang 
om jou· te. laat water skep. Hier is al te baie leeus, my 
kind. Maar," fluister hy, ,, ek is ook bang om vir tante 
alleen te laat." 

Joggie: ,, ¥aar, oom, die water is mos maar somar 'n 
hanetreetjie"hier van die vuur af: die leeus sal nie so 
naby durf kom nie!·" 

Arme J oggie, jy weet nie hoe na aan j ou aood jy is nie ! 
Jou laaste daad of verrigting op die ou wereld gaan 'n 
daad van· liefde wees. En nou gaan jy na jou dood toe! 
Want sonder dat jy, .Jaggie; of van die antler dit weet, 
le daar 'n leeu op die loer ! 'n Lang tyd was dit hier 
onder sy loerplek gewees. En hoewel hy die aand 
vreemde geluide hier bo op die wal gehoor het-hy le te 
diep om die vure te sien-het hy tog stil op die ou loer
plek gaan le toe dit donker geword het. Daar by die oop 
plek het hy al menige nag; wanneer die diere kom suip, 
sy prooi maklik bemagtig-en \Vaarom ook nie vannag 
nie, da.ar h·y so honger was? En· daarom, was dit wonder 
toe hy iets hoor aankom het, dat hy horn klaar gemaak 
het ·om te spring? Jnmekaar het hy horn foe gekrimp, 
met die rug omhoog, net soos 'n kat wat klaf\.r is om op 'n: 
muis te sprirrg, En arme ,J oggie. arme wees kind, barm
hartige Samaritaantjie, wie se pa deur die Boesmans 
vermoor is, wie se ma deur die koors daar by Debra 
weggemaai is-ons arme ou Joggie het daardie aand met 
ellrn tree nader aan sy einde gekom ! . O; hoe diep tragies ! 
Die ou dingetjie wis van geen g~vaar nie; anders kon 
hy nog 'n gebedjie gestamel het, 1306s tant Annie horn die 
laaste tyd verskeie geleer het. 

Maar daar het liy aangekom. Sy vuurbrand het hy in 
die paadjie neergesit, .omdat dit te steilaf geword. het., 
Met die een hand moes hy die emme'r hou en met die· 
antler fuoes· hy telkens v'asklou om nie te val nie. 'En-= 
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meteens, toe hy gebuk het om die water te skep, is hJ 
dood gespring geword deur die leeu ! En toe het daa.r,,h,i 
die aaklige duisternis van die nag net een k.ort, de;ur: 
dringende, gesmoorde gil weerklink-die doodsgil v~a,µ 

.J oggie ! En toe het Roelf da;:tr bo op die wal net .. die 
woeste gebrom en die afgryslike gekraak van daar oµd~ir 
gehoor. Brommende en grommende het die ondi~r .. t<)~ 
sy prooi weggesleep die riet en palmiet in. En-boe 
Roelf en 'n kaffer, met vuurbrande gewapen, ookal 1;.oe
gestorm het, Joggie sou hulle nooit weer terug sien nie·! 
,, Ag, J oggie, J oggie," snik Roelf, nou terug gekeer 
tw1sen die vure, ,, wat sal ons sonder jou maak, my kind 1 
Omie het jou tog so liefgehad ! ons algar, ja ! " En. hy 
snik hardop, gie groot man, in sy ellende !-0 Land van 
die Skaduwee van die Dood ! . . . . Hy het Mieta toe terug . 
gebring na die wa, met water, en- haar georder om .te 
gaan slaap. Micta was verbyster, en was skynbaar erg 
ongeroerd onqer alles. Die antler het toe algar om haar 
geweeJda, en op die uitroepe van Roelf wakker geworq· 
temid<;l.e van al die ellende ! Lank het die gesnik van 
algar nog aangehou; wa,ut Joggie was algar se lieflipg 
gewees-en dit alles in die don)rnr, aaklige nag; dqar 
temidde van die vure ! · 

Daar het weer 'n paar uur verby gegaan. Mieta het 
nog nie kon slaap nie. Dit het haar daar in haar slape
loosheid langsamerhand duidelik geword wat J oggie oor
gekom het. In haar verwarde· brein het daar naderhand 
'n vaste idee opgekom dat Joggie daar erens in die vlei 
nog gelewe het-nog gelewe het, en net op haar gele en 
wag het om .horn te kom ~erlos ! Ja1 ·sy het gemeen; stellig 
gemeen ju haar verwarde fantasie dat sy sien-die maan 
het intussen al opgekom-dat die leeu na hulle kant 
staan en uitkyk-staan en kyk, terwyl hy Joggie op die 
bors met sy groot poot staan en vasdruk op die grond ! · 
Sy sien dit alles en nog meer in haar koors. En toe 
het sy in haar waansin tot 'n wonderlike besluit gekom. 
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· Sy \Vas eers skrikkerig gewees om dit te gaan uitvoer; 
. want -vaneffe was sy nog bang dat die leeu ook haar sal 
kom haal. Toe was sy weer 'n bietjie normaal gewees; 
maar nou is haar toestand so, dat sy kon besluit: ,, Ek 
gaan Joggie verlos ! " En ·voordat iemand haar kon ver
hinder,- bet sy van die wa afgespring, en het sy die vlei 
ingebol, met die deurklinkende woorde: ,, J oggie, le stil, 
tante kom ! Tante kom om jou te help!" 

Hulle bet lank gesoek difil nag-die twee broers-met 
lewensgevaar, terwyl die hele laertjie in spanning was. 
Die kaffers moes die vure onderbou, en so het hulle die 
aaklige nag deurgeworstel. Vermoeid en afgetob moes 
die· soekers naderhand terugkom .... sonder Mieta ! Sodra · 
dit lig geword het, het hulle weer gaan soek in die woeste 
rietvlei. Eindelik het hulle haar gekry op wat van Joggie 
se liggaam nog oor was. Met J oggie se 'bene, wat ook -
gevind was, het hulle hul twee dodes toe begrawe. Droewig 
en treurig was algar se stemming die dag. Selfs Stem
mer en Klaas het gehuil-veral oor Joggie. En ook hulle 
het fluisterend aan mekaar gese: ,, Hoekom baas Tys hy 
draai Hewer nie om na OU Doringfontein toe nie, ne?" 

.. Dieselfde agtermiddag het hul}e toe daar ook wegge
gaan. Trek! Voort ! Noordwaarts ! 

(A. J. v. d. Walt, ,,Noordwaarts" 2e Edisie, 
N ationale Pers, J(aapstad.) 

Hou tog ann-
Se nie, niks wil gaan. 
Die geluk le in jou pad! 
Streef, en soek die _lewenskat: 
Y\T erk daarvoor, en. voel 
Dis jou hoogs~e -Ooel. 
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DIE STORMVOEL ALBATROS. 

As 'n mens die reis van die Aldebaran gedurende die 
Jaaste maande met reg speletjies langs die kus kon 
noem, word dit non darem weer ems. Die suidatlan
tiese oseaan, wat op 2fl grade suiderbreedte sy naam fa 
rtie van Stille Suidsee Yerander, strek sy onmeetlike 
watervlakte voor die reisigers uit, in die suide na die 
pool toe .. in die ooste na Australie toe en verder tot aan 
die weskus van Suidamerika. Slegs enkele eilande en 
eilandgroepe le dam:, as nuttige bakens,· in die gedugte 
plas versprei. 

!lier is die westewind baas. Geen berge keer hom 
nie, geen heuwels of gloeiende sandvlaktes wysig sy 
koers nie. On'gestoor ja hy oor die golwe: nie die kort, . 
lastige golwe van die noorde nie, muar die indruk
wekkende waterberge, myle lank,. wat statig voor1.ruk 
some die geledere van 'n ~oed geordende leer. 
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8kepe, wat vir Australie en Indie bestemd is, soek 
gretig '·Merdie streke op, waar die wind vir hulle gunstig 
is. Rulle hys hulle beste seile, en as dit 'n bietjie te 
ru word, dan maak hulle die luike oop, en, terwyl hulle 
,·oor die wind heenvlieg, bekommer hulle hulle maar 
min om die geweldige see, wat agter hulle aankom en 
wat die agterskip oorstelp en die dek skoon spoel. 

Die pad. is breed, maar daardeur is hy dan ook nog 
-eensarner. Terwyl die skepe almal dieselfde koers gaan, 
-0ntmoet llulle rnekaar nooit nie en sien mekaar maar 
selde. 

Die natuur het die seereisiger darem 'n toggenoot 
gegee. Dis die albatros of stormvoel. 

Rulle kom plotseling; waar vandaan? Eers kom Mn; 
daar is 'die twede; tien, twintig ander volg hulle; selde 
m·eer,-en dadelik begin die jag op buit, wat die mense 
hulle graag gun. Somtyds is daar 'n hakie, 'n omge
buigde speld in die stukkie spek weggesteek, en word die 
arme voe! ·sander genade aan boord gesleep. Hoe see
siek is. hy dan, hoe diep ellendig voel hy horn, as hy 
<\aar magteloos op die dek le! Maar hulle wil .horn nie 
k,waad doen nie. Fluks smee hulle vir horn 'n koper 
ringetjie om sy nek en holderstebolder tuimel hy weer 
in die see in, waar hy, as hy weer van die skrik af is, 
~an die maats, wat verskrik na horn toe vlie, sy snaakse 
awontuur vertel, en dan is dit daar 'n g.eslaan inet die 
vlerke en 'n gesnater sonder end! 

Jou oog kry nooit genoeg van die kyk na die konink
like voel, as hy daar so voor sy tien voet bree vlug seil 
nie. Die een oomblik bewonder 'n mens die rein wit 
'Van sy dons, die perelagtige glans van sy bree bors; dan 
weer vra 'n mens jouself, 'waarom die baie goedaardige 
skepsel dan tog met die gedugte snawel gewapen sou 
wees; of 'n mens bereken weer die snelheid van sy vaart, 
as jy dieselfde voel, wat met sononder in die kielwater 
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· agtergebly het om te gaan. slaap, smorens weer uit die ·. 
newels sien verskyn, as 'n bode van goeie tyding. 

Nou vlie hy so naby die golwe, dat hy dit amper aail
raak en rys en daal met hulie in bevallige tripmaat, dan 
trek hy weer rusteloos sy magiese sirkels, of speel om 
en bo die snelseilende skip, net so gemaklik as die gon
sende vlieg om die trae vee van die veld vlie. Dan styg 
h.v weer, 'n storm voorspellend, hoog in die lug in, dryf 
met weergalose bevalligheid voor die wind weg, of roei 
met onmerkbare vlerkslag teen die rasende storm .op. 

Wie kan die geheim van hulle raadselagtige vlie doo,r· 
grond? Hoe tog sweef die arend in die skaduwee van 
die Wetterhorn; hoe seil die kondor· om die toppe van 
die Chimborasso; en door watter krag handhaaf die 
stormvoel homself, duisende myle weg, van die land af, 
bo die onmeetUke see van die Suide, as die golwe koqk 
en bruis van die storm, of in statige golwing, gehoorsaam 
aan di~ stoot van 'n orkaan by die suidpool? 

Heil· u, vors van .die dampkring ! In een etmaal meet 
jy jou gebied, en werelddele maak jy jou grenspale ! 

W. F. MARGADANT.-Met adelbor~ten aan boord van de 
"Aldebaran." 

EENHEID. 

In eenheid van strewe daar rn onse krag, 
In trou aan elkander daar le onse mag; 
Die broederband is onse hoogste gesag
Hoe skoon is die toekoms vir so 'n geslag ! 
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DIE NEUS. 

,, Dit is tog 'n snaakse kerel, hy steek sy neus orals 
in," so hoor ons die mense soms praat van 'n man, wat 
horn graag met 'n ander se sake bemoei. Die wat wil 
weet, wat dit beteken, om sy neus in iets te steek, 'moet 
maar 'n bietjie na die n:ioremark toe gaan, en kyk op 
watter manier die mense ondersoek of botter nog vars 
is. Ek is soms bang, dat daar 'n pond botter aan hulle 
neus sal bly vaskleef. Nou ja, maar di'e neus. is uit
nemend geskik om iets te ondersoek. ·fly is n~t soos 'n 
skildwag, kort bokant die mond geplaas en let fyn op 
alles wat by die 'deur, dit is die mond, binnegaan. 

En kom daar ,iets, wat verkeerd is om te eet soos 
bedorwe vleis, dan is hy dadelik by met 1n telegr3:m na 
die harsings toe met die boodskap: ,, Daar is 'n ver
keerde gas voor die deur, hou horn buitekant." 

Se nou 'n mens, se neus moes erens op 'n ander plek 
gewees het, bevoorbeeld agter in die nek, wat sou dit 'n 
moeilikheid afgegee het. Dan sou hy nie sy werk kon 
doen nie en eer ons dit weet, sou ons siek word van een 
of ander bederwe kos, wat ons geeet het. Die neus sit 
dus op sy regte plek. 

Iemand kan soms aan 'n mens se n'eus al sien, watter 
·~;oort van man hy ,,is. 'n Groot neus spreek van 'n sterk 
karakter, en.gee al dadelik respek vir so. 'n man. Soms 
het die neus 'n bult, en dan S~ mens hy is romeinR; US 
hy reguit is, word hy grieks genoem; maar 'n neus met 
'n duik. daarin wil niemand graag M nie. Dit noem 
hulle weer 'n wipneus. Daar is dokters wat so 'n hol 
neus reguit kan maak. Hulle spuit parafienwas onder 
die vel in; maar djs maar 'n gevaarlike iets, en menigeen 
het die hele n~us daardeur verloor. Dan is 'n hol neus 
nog maar beter. 
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Bo in die neus sit die reuksenuwees. Die neusholfes 
lei met gange na die keel en na die ore toe. Dif kan 
julle self duidelik opmerk. As julle die neus toeknyp, 
en dan met die toe-mond blaas, voel julle die lug in 
die ore druk en as julle water in die neus opsnuif, dan 
kom dit in die keel uit. Sommige mense kan die rook 
van hulle pyp of sigaar weer deur die neus na buitentoe 
laat kom. 

Al die inwendige gauge is met 'n baie gevoelige vlies 
bedek, wat nie bra die koue kan verdra nie. So gou as 
iemand koue vat, swel die vliese op; die neus begin te 
loop, die ore kan nie meer so goed hoor nie, en die keel 
'begin te hoes. Julle sien dus, dat die drie sintuie nou 
met mekaar verbind is. 

Die beste is, as julle saans uit 'n warm plek kom, soos 
die kerk of een of ander konsert, om eers 'n tydjie die 
mond toe te hou en die slymvliese kans te gee om af te 
koel. Die meeste mense het mekaar soveel te vertel, as 
hulle uit so 'n plek kom, dat hulle somar dadelik begin 
te praat, sonder om op die koue 'lug te let. En dan 
verwonder hulle hulle nog, as hulle die volgende m6re 
baie verkoue is ! 

L'iefde-soos tussen .vrou en man, en kind en ouer, en 
weer tr:ug, 

Die teerste trilling van die siel se sug, 
Die fynste van die, mens se ademtog, 
'k Het horn inet angs gesoek, maar ·kry horn nog, 
So hier en daar, waar ons horn minst verwag: 
'n Lamp by n~g, 'n sonnetjie by dag. 
'n Straal van God Se liefde en skeppingskrag ! 
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DIE KA 'I'A1<0l\1BES YAN RO..\IK 

Onder die baie merkwaardighede, wat die wereldstad 
aan sy besoekers .bied, neem dfo Katakombes seker 'n 
eerste plaas in Diep onder die vrolike, woelige strate 
van Rome, en ver daarbuite onder die laggende lande 
van die Kampania, wat vol lewe en beweging is, rn daar 
'n stad van die dode. Wie sou dit waag om hierdie stad 
sonder diep eerbied te betree; wie sal hierdie somber 
doderyk deur ligsinnigheid ontwy? Ek sal nooH ver
geet, met watter gevoel van koue huiwering, maar tewens 
van diep weemoed en innige eerbied, ek in die katakombe 
van St. Callistus afgedaal het nie. 

Dit was mos een van die begraafplase van die eerste 
Kristene, wat ek daar betree ! Hier het die eerste 
Romeinse disiepels van Jesus hulle dierbare dode ge
bring, toe die wrede Yervolginge van Keiser Nero en sy 
opvolgers hulle geen veilige rusplaas op die gewone 
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kerk:howe meer gewaarborg het nie--hfer het hulle, 'in 
kapelle wat vir daardi-e doel uitgehou was, hulle ge
heime samekomste gehad, om vir hulle in die bange, tyd 
deur die ondersoek van die woord van God en deur die 
gesamcntlik geb.ed te troos en te ~terk ;-hierdie donker 
gange het weerklink van die lofliedere van hulle, wat uit 
die duisternis van die heidendom tot die wonderbare lig 
van die ;ki;istendom oorgegaan het--hier was die toe· 
vlugsoord van die gelowige gewees in tye van swaar ver
volging; hier het ook die bloed van die martelare ge
vloei; want, hoe verborge hierdie katakombe ook was, 
en hoe geheimsinnig hulle by die begrawe van die dode 
ook te werk gegaan het, dit het darem gebeur dat dit 
bekend geword het, en dat 'n afdeling soldate daarheen 
gekom het om die kristene by die ,verrig van hulle laaste 
liefdediens ie oorval. Dan beset hulle altwee die uit
gange, en was die weerlose mense aan die woede van hul 
vervolgers oorgelewer, wat hulle sonder medelyde slag 
en 'n vreeslike bloedbad aangerig het. Waar sal 'n mens 
'n welsprekender gedenltteken kry van die lyding 
van die eerste kristenkerk as hierdie katakombe? 
Hoe luid getuie hierdie somber gauge van onrus, el
lende en vervolging tot der dood toe, maar darem ook 
van 'n bly hoop van opstanding ! 

'n Nou opening, wat heeltemal deur bosse verberg is, 
het my toegang tot hierdie katakombe verskaf; langs 
smal trappe, wat in die rots uitgekap is, het ek na die 
eerste verdieping toe afgedaal, en naderband na 'n twede 
en 'n derde toe. Die kers, wat ek by my gehad het, het 
maar dof my naaste omgewing verlig. Ek was in een 
van die baie lang1 nou gange, wat mekaar in alle rig· 
tinge kruis, en 'n ware labirint vorm, waar ek my onvoor
waardelik aan die leiding van my gids moes oorgee. In 
'n geheimsinnige halfduister wandel ek toe in die middel 
van die dode rond, wie se grafte aan altwee kante -in 
die mure uitgekap is; in sommige gange het ek tot veer
tien, in die mees~e egter vier rye grafte bo mekaar gesien. 
In hierdie grafte het hulle die dode sydelings gem, en 
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_die opening met 'n marmer plaat toegesluit of digge
messel; dit bet daarvan afgehang of die afgestorwene 
iemi).nd gewees het wat ryk was of nie. 

Tussen die groot grafte het ek hier en daar baie 
kleinere ontdek, waar die mense die bene van die mar· 
telaars of die verminkte lyke van die wat in die kata
kombe geslag is, gele het. In al die grafte le nog bene. 
en in een daarvan het ek die ongeskonde geraamtes van 
'n man en 'n vrou met 'n klein kindjie in die midde1 
gesien. 

Die eentonigheid van die nou gauge is hier en daar 
afgebreek deur pleine en groter ruimtes, waarvan die 
eerste as famieliegrafte, die 'iaaste as kapelle ingerig was. 
Al die kapelle was in twee afsonderlike ruimtes verdeel, 
sodat manne en vroue beicle die godsdiensoefening by· 
woon, en tog volgens- die strenge eis van die tye geskeie 
kon wees. In die mure was nisse met die grafte van 
besondere docle, een daarvan het hulle ook vir 'n altaa1 
gebruik. Die sykante van die- kapelle is met fresko's 
bedek, want ook in hierdie somber verblyfplekke van 
die dode is die kuns neergedaal; geheilig deur die gees 
van die krisfendom, het dit in eenvoudige beelde uit· 
drukking gegee aan die geloof van die kristene, en ver
naamlik aan hul hoop op die opstanding. 

Onder die fresko skilderinge, wat ek bokant die grafte 
ontdek het. het die meeste voorgekom: die opwekking 
van Las&rus; Jona, wat deur die walvis uitgespu word;: 
die offer van Abraham; die drie manne in die· vurige 
oond; Daniel in die leeukuil; die Groot Herder met die 
lam op Sy skouer; Noag, wat sy hand uitsteek om die 
duif, wat weerkom, in te neem. Ook het ek dikwels die 
afbPelding van 'n vis bokant 'n graf gesien, en toe ek 
verwonrlerd vra na die betekenis hiervan, het hulle vir 
my ges~ dat dit 'n sinnebeeld van Kristus was, omdat die 
Griekse woord ,, ichthys~' vir ,, vis" uit ·die· eerste 
letters bes ta an van die uitdrukking: ,, Jesus Kristus, 
die Saligmaker, Senn van God" in dieselfde taal. Ek. 
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het ook die opskrifte bokant die grafte gesien, wat in 
hulle stille eenvoud die kragtigsttp getuienis. afle vii; die 
geheel nuwc beskouing van die dood, wat deur die kris
telike geloof in die lewe geroep is-en van die ernstige 
mnar tewens segevierende gees, waarvan die kristelike 
kerk in die vroee eeue deurdring was. 

IN DIE WINTER OP DIE NOORDSEE. 

Dis 'n guur Februariep.ag in 1879. Dieselfde grys lug, 
wilt wcke lllnk oor Nederland gehang het, hang ook koud 
en somber oor die Noordsee. Dieselfde Oostewind, wat 
ons vaarte en kanale met ys bedek, fluit snerpend deur 
die want van die skoenersloep Castor, Skipper Albert 
Koster Hsn., wat in die middel van die N oordsee by 
die Doggersbank deur die golwe geklief het, en op die 
kabeljou vissery uit was. 

Dit was skerp koud. Die dek was eensaam en verlate. 
'n Man staan op die uit.kyk, en die stuurman is op sy 
pos aan die roer. Ek het probeer om warm te word 
deur op en af te loop, toe hulle my kom s~, dat die aatid
ete klaar was. 

Langs 'n steil leertjie daal ek in 'n skynbaar donker 
afgrond af, en, as ek weer die vlak bodem ·onder die 
voete voel, merk ek, dat ek in 'n klein, rokerige, 011.be
skryflike warin vertrek is, waarin een aan koper kettings 
swaaiende lampie verniet probeer om 'n flou ligskynsel 
te werp. 

Ek aarsel 'n oomblik om 'n stap verder te gaan, en 
bly aan die voet van die leertjie staan, want dit het vir 
my, 'n onbegonne werk gelyk, om plek te soek in die 
lae, berookte vertrek, wat vol vissers is, en w:;tar ek 
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my voet dalk nie sal kan neersit sonder om iemand of 
iets raak te trap nie. Toe :i:ny oe 'n bietjie aan die rook 
en die duis.ternis begin gewoon word, en ek sien dat 
hulle almal hul oe op my hou, het ek darem besluit om 
.,n wanhopige poging te wae. Ek het die.toue, wat onder 
die bodek vasgemaak was, styf vasgegryp ;. en juis toe 
die klein skippie onverwags 'n harde ruk gee, hct ek op 
die kniee van een van die vissers, wat nog ewe gerns sit 
en rook, neergeval. 

Ek vra nie ekskuus nie, en hulle verwag dit ook nie. 
Hulle groet my en maak 'n bietjie plek, en toe sien ek, 
dat daar darem nog sitplek vir my is op 'n Jae skipskis. 
Langsaam begin ek toe vir my rekenskap gee van wat 
ek daar sien. In die middel siaan 'n lae, plat kaggel, 
wat vir kombuis diens doen en waaroor hulle 'n plank 
l~, as by vir tafel gebruik word. Bo die kaggel hang 
die heen en weer swaaiende olielampie en regs 'n ronde, 
Amerikaanse skipsklok. 

Uit die rook en skemering kom daar enkelc fikse 
geusekoppe aan die' Jig, naarmate .die lampie na regs 
of links toe swaai. ~n Twaalftal fl.ukse, breedgeskouerde 
vissers sit op lae skipskiste langsaan en teen die kaggel, 
terwyl hulle met hul rugge teeil hul slaapplekke leun, 
wat tegelykertyd as 'n Mreplek vir allerhande· benodig
hede •dienS' doen. Dit het ek gemerk toe ek die ou kok 
met die grootste versigtigheid met klere en al uit sy 
kooi sien uitkruip, wat vir horn besonder moeilik was 
deur die ag sakke met kos, wat die grootste dee-I van 
die rrdmte in beslag geneem het. Maar 'n seeman weet 
hoe ·om horn te behelp. By elke swaai van die skippie 
skommel ·en swaai daar Jinks en regs' tallose oliepakke. 
suidwesters, en seestewels, wat teen die swartberookte 
inure gehang het. 

Al is daar mislcien party dinge nie al te fris nie, in 
hierdie vertrek, wat so oorvol is, en waar ons die aandete 
gaan gebruik, dan is dit tog seker in geen eiJ.kel op_sig diP. 
geval met die ~esonde, trouhartige gesigte, wat my van 
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alle kante vrindf'Uk aangekyk het: Wanneer die kloeke, 
kragtige mannekoppe ·met hulle suid,westers, stoppel
baarde en nen15warrnertjies-soos hulle hul kort pyp~ 
noein-agtereenvolgens in die rookdarnp sigbaar word,, 
verbeel 'n mens hom onwillekeurig da t by in die )lliddel 
van 'n groep seevolk nit die l6de _eeu gep1aas is. 

Die jong, fiink figuur met die bree litteken bokan t die 
linkeroog-'n berinnering aan 'n geveg met 'n naywerige 
Engelse visser-is die- skipper van die vaartuig, die hoof 
van on~ almal, my vrind Albert Koster. 

Ry is 26 jaar ond .en al 14 somers en winters vaar hy 
onafgebreek oor die soutwaters rond, waarop hy horn ar
tyd laat ken het as 'n ervare visser, en laat eer het as 
.'n tlukse seeman. Toe Albert Koster vyf jaar gelee ge
trou het, was hy reeds as 'n knap visser bekend, en het 
daar by die feestelike geleentheid op sy bors die groot 
silwer medalje geskitter, wat hulle 'horn vir die red van 
skipbreukclinge geskenk het. 

Wil jy weet, vir watter heldhaftige daad Albert die 
medal)e "gekry het? Dit was op 'n stormagtige dag in die 
herfs, toe die vissersboot, waarop Albert as matroos ge
vaar het, fangs 'n wrak sonder maste drywe. Die kaptein· 
van die skip-'n :vreemdeling-het verniet om hulP, ge
smeek. Die woeste stormsee het reeds van alle kante 
met donderende slae en stote oor die wrak geslaan, en 
Albert se skipper kon dit nie wae om sy vaartuig ;n 
prooi te Laat word van 'n amper seker ondergang, deur 
naby die sinkende skip te gaan nie. 

Dit was 'n wanhopige gevoel vir 'h man soos Albert 
om nie te kan help nie, en magteloos te sien, dat die 
oseaai';. die· seeliede sou. oorwin, en hulle voor sy oe sou 
versuip. Hy en' 'n maat van horn het dan ook vir hulle 
aangepresenteer om in die .klein skuitjie die hoe see te 
ti:otseer en na die .wrak toe re roei; om die skip
breukelinge te gaan red. Maar die golwe bet so hoog 
geloop, dat die skipper hierdie waagstuk nadrukkelik 
verbied het. · 
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Trane van smart en spyt het in die oe van die moedige 
seeliede gestaan, toe die vreemde kaptein eindelik, om 'n 
laaste beroep op die Hollandse vissers te doen, sy twee
jarige dogtertjie in die arms neem, teen die verskansing. 
opklim, en haar in die hoogte liou. Skaars het hulle die 
klein kindjie gesien, of Albert en sy vrind het die toue, 
waarmee die skuit vasgemaak is, deurgesny, en hulle 
roei oor die woedende golwe na die wrak toe. Hulle het 
tweemaal gegaan en die gehele bemanning gered. Die 
seeman, wat dit gedoen het, was Albert. 

Naas horn sit die ou, ervare stuurman, Leen Ketting, 
met sy eerlike, verweerde gesig. Hy het reeds 'n halwe 
eeu lank die storme van die Noordsee getrotseer, en hy 
voel hom daarop dan ook so. tuis, as in die strate van sy 
eie dorp. 

:' Die ou is maar altyd besorg," se Albert dikwels 
skertsend, maar ek b,et gedink, dat dit regte verstan
dig was, toe die deurtastende, jong skipper so 'n be
kwame, versigtige stuurman as regterband kies. 

L:een Ketting en die 65-j~rige kok, Jan Noordzij, wat 
al in '30 as vrywilliger mee uitgetrek het en twee jaar op 
die fort Bath gedien bet, is die enigste ou vissers aan 
boord, en die orige_ jong volk word nooit moeg om na die 
tallose verhale en seemanslegendes, waarvan hulle 'n 
amper onuitputlike voorraad besit, te luister nie. 

Een van die vissers, met die naam van Berthie, is 'n 
Vlaardinger, die orige kom almal van Pernis. op IJsel
monde, 'n fraai dorpie, waarvan die bewoners reeds eeue 
gelee as moedige, ondernemende vissers bekend gewees 
bet. 

Van oudsher is die Pernissers by die seevolk as beson
der godsdienstig bekend gewees, en die jonger geslag eer 
ook in die opsig die nagedagtenis ·van die vadere. deur 
hulle voorbeeld te volg .. 

nie .dae, wat hulle nie vis ni~, hou hulle al aand~ 'n 
!rort godsdiensoefening, en op die Sondag (op daardie 
dag vis hulle nooit), vind dit liowendien ook soggeus 
plaas. 



33 

Ons het nie gevis nie, maar na die visgronde toe ge 
seil, en daarom bet hulle die gewone godsdiensoefening 
gehou, wat hulle eenvoudig en ernstig doen. Twaalf 
bybels, wat in linne sakkies gebere is, het hulle uitgedee1, 
en, toe die hoofde ontbloot is, lees Albert 'n psalm, wat 
weldra deur alma] gesing word. 

Berthie lees toe 'n kapittel uit die Evangelie vim 
.T ohannes; hulle sing nog 'n psalm, en di'e skipper be· 
sluit. die plegtigheid m~t 'n toepaslike gebed uit ,, de 
Godvrezende Zeeman, of de Nieuwe Christelike Zee
-\•aart,''' waarvan in 1725 die vyfde druk in Amsterdam 
verskyn het. 

N adat die bybe~s opgehaal en .weggebere was, gebied 
Albert: ,, Jy moet bid, klein Jan,'' en· hoewel ek verniet 
moeite doen om die, wat aangespreek is, op die· agter
grond te sien, hoor ek 'n flou, vakerige kinderstem half
luid die ,;Onse Vader" bid, waarna die aandete opgeskep 
word. 

KooLEMANs BEYNEN. 

MY VADERLAND. 

Suidafrika, my vaderland, 
Hoe meld ek ooit u waarde? 
Ek voel die sterke liefdeband,~ 
Graag geef ek u my hart en hand, 
Wyd u my kragte en ·verstand, 
0 skoonste plek op aarde! 
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WIND. 

Op byna elke plaas sien mens teenswoordig 'n wind· 
pomp. Hy bestaan uit 'n soort van toring, wat <1m sy 
top 'n groot wiel dra. As die wind waai, draai die wiel 
rond en laat 'n lang stang op en neer gaan. Aan daar
die stang is weer die suier van die pomp vas en op die· 
manier kry 'n mens sonder enige moeite 'n stroom water 
vir sy tuin. of om die. vee te laat drink. 

In vroeer tye het die mense nog an."der soorte meulens 
gehad, baie groter en sterker as ons wi'ndpompe. In die 
meulens word dan groot plat k1ippe rondgedraai of groot 
sae in beweging gebring en so het die wind koring ge
maal, of borne in planke gesae. Teenswoordig gebruik 
ons daardie soort meulens nie meer nie, om die een
voudige rede, dat mens nie op die wind kan reken nie, 
en daar stoom is, waar jy wel op kan reken. Vandag 
waai hy en m6re miskien nie; en die man, wat sy"-Iewe 
·moet maak om koring vir die mense te maal, kan met 
so 'n ongedurige dienaar nie werk nie. Daarom gebruik 
hy 'n stoommasien : die is altyd klaar. 

M:aar wat is nou eintlik wind? Dis 'n beroering in 
die lug,.,. dit voel ons duidelik genoeg, as ons op· 'n 
winderige dag buite is en skaars op die bene kan bly 
staan. Maar waar kom die beroering vandaan? Sover 
as mens kan nagaan, wan~ die arme mens moet maar 
baie djnge in Gods skepping raai, is daar twee vername 
oorsake: die invloed :van die son en die draaiing van die 
aarde. Laat ek j"ulle 'n eenvoudige vo~rbeeld gee. St!, 
daar is 'n hoop los sand, en julle spit daarin Il}et 'ri 
graaf. As julle een skep sand uitspit, rol daar van 
alkante weer sand af. Die natuur hou nie van 'n le~ 

~. 
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plek hie; as iets leeg raak, word dit dadelik weer op
gevul. Nou, net soos dit met die sand gaan, gaan dit. 
ook met die lug. As die son op die aarde skyn en dit 
verwarrn, word die lug, wat op die aarde rus: ook warm, 
en warm lug styg op. Kyk maar na die tuit van julle 
Ma se kokende waterketel: die warm stoom val nie na 
ondertoe nie, maar gaan boon toe. Die rook van jqu 
vader se pyp gaan opwaarts, ens. Op die wyse ontstaan 
daar 'n plek, waar die lug nou nie heeltemal wegraak 
nie, maar tog verdun word, en na die so te sl!l lee plel}. 
vloei nou weer kouer, swaarder lug. Op die manier 
ontstaan daar 'n trek of lugstroom. Hoe meer warmte, 
hoe meer wind. 

Maar die draai van die aarde het daar ook baie mee 
te doen. As ons vinnig met 'n kar langs 'n nat pad 
ry, vlie die water en modder van die wiel af; dit is, 
omdat die modder aan die wiel nie so gou as die wiel 
self kan draai nie, maar agterbly. By die draai van die 
aarde ;bJy nou die lug ook 'n bietjie agter, en so ontstaan 
daar wind. 

Op die ewenaar is dit baie warm en by die pole baie 
koud. Daar moet dus 'n stroom in die lug ontstaan van 
die noordpool af na die suide toe, en van die suidpool 
na die noorde toe. As die aarde nou stilgestaan het, sou 
ons ten suide van die ewenaar 'n standvastige suidewihd 
he en ten noorde 'n noordewind. Deur die draai word 
die winde enigsins gewysig en so vind ons op die noorde
like wereldhalfrond die noord-ooste Passaatwind, en hiel' 
in ons suidelike heffte die sui,d-ooste Passaat. 

As mens by· die se~ is, kan jy duidelik sien, hoe die. 
wind eintlik ontstaan. In die aand, as die son. onder
gaan, word die l~nd baie gouer koel as die water. Dan 
b~gin dit van die land se kant af na die see toe te waai. 
Die vissers gaan dan in hulle skuite uit, om te gaan vis, 
vang. Maar die volgende more word die land weei· 
goue'r warm as die water, en dus waai daar weer }Ill w.lnd' 
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van die see af landtoe, waar die skuite weer mee kan 
terugkom. 

En watter nut het die wind nou? Dit is so ontsaglik 
groot, dat dit ons met verwondering laat stilstaan, as 
ohs let· op die groot wysheid, waarmee die Here vir sy 
skepsels sorg. Op warm somerdae, as die natuur eint
lik sug en stem1 van die hitte, is die wind daar om die 
l1lense weer te laat heradem. En nie alleen dit nie: 
deur die wind word al die vuil dampe weggevaag. In 
R'aapstad w:tai daar nou en dan 'n sterk suid-oostewind, 
en die mense noem born die Kaapse .dokter. Was die 
Wind nie daar nie, dan was Kaapstad 'n vrecslike onge
sonde plek. 

Dan bring die wind ook die reen saam. Op die groot 
see, waar die warm lug omhoog styg, kom ook groot 
massa's water met die lug saam, wat in die vorm van 
reenwolke oor ons land drywe en die aarde bevogtig. 
As daar nie- wind was nie, dan sou dit alleen op die see 
ktan reen, en die land sou nooit 'n reenwolk sien nie. Die 
wind is dus nie alleen 'n dokter nie, maar ook 'n ver
sigtige tuinman: hy is 'n allernuttigste dienskneg van 
die Skepper. 

En non wil die mense nog baie keer klae as dit 'n 
bietjie hard waai. As hy 'n man se hoed mooi aflig en 
langs die straat voortrol, of nog erger, as hy 'n boom 
omruk of miskien 'n dak van 'n huis afwaai, dan klae 
die mense weer dat die aaklige wind so lastig is. Maar 
':µ kind, wat geleer het, dat die Here alles regeer, weet, 
dat daardie klein ongelukkies nie ·]ran vergelyk word 
met die groot nut, wat die wind doen nie. 

Vir die seeliede is die wind ook besonder nuttig. Die 
J?assaatwinde, waarvan ek so ewe gepraat het, word in 
Engels ,, trade-winds," dit is: handelswinde genoem. 
Die naam het die Engelse horn seker. gegee, omdat hy 
die ,handel so besonder in die hand werk. Nou kan die 
skepe mooi van Europa deur die Atlantiese Oseaan na 
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die suid-weste gaan en daar kry hulle weer 'n wind wan 
hulle na die suid-ooste toe voer. ·Tussen 30 en 40 grade. 
suiderbreedte waai die wind weer meesal uit die weste. 
en op die wyse kom die skip gemaklik na Indie toe. Elke 
wind het ook 'n teewind, want 'n wind draai gewoonlik 
in 'n · sirkel rond en so is daar ook weer altyd 'n. w:eg 
terug huistoe. 

'n Sterk wind noem mens 'n storm; en as hy nog 
sterker waai, word hy 'n orkaan. En dit, kinders, is 
baie gevaarlik vir die arme seeliede. Vernaamlik as 
hulle naby die kus is. Want dan is die wind so sterk, 
dat hy die grootste skip soos 'n kurkprop op en neer 
laat gaan. Vernaamlik 'n seilskip is dan totaal hulpe
loos; 'n stoomboot kan horn nog 'n weinig verweer, maar 
is ook in die grootste gevaar. Elke jaar vergaan daar 
honderde skepe en verdrink daar duisende mense. In 
die jaar 1910 het daar 'n skip van Durban na Kaapstad 
toe gegaan. Dit was 'n pragtige, groot stoomboot met 
'n bekwame kaptein en ervare seeliede. En tog weet 
hulle tot vandag n\)g nie, waar hy gebly het nie. Dit 
het nooit by Kaapstad aangekom nie, die Kaaps{I 
goewerment het 'n skip uitges-i:uur om te gaan soek, en 
die Australiese goewerment. ook, maar alles verniet. Die 
gedagte is dat die skip in 'n hewige storm omgeslaau
en soos 'n stuk lood na die grond toe gegaan het. En 
watter kind het nie al van die ,, Jonge Thomas" gehoo~ 
nie, van .. die Birkenhead» en ander skepe, wat op ons 
kuete .vergaan het. 

Die vernaamste winde in die Vrystaat is die weste
en die noordoostewind. Die eerste bring droogte eir 
die twede reen. In ander streke vind ons ook periodielre 
winde. In Switserland noem hulle horn Fohn, in Halie, 
Sirocco. In Indie het die mense net twee jaargetye,:. 
die droe monsoen en die natte. En eindelik in die Sjinese 
See kr,r ons die Tiefone. Dit is verskriklike draaiwinde,1 
wat alles in hulle vaart meesleep en honderde vaartnie' 
1aat verlore gaan. Oelukkig weet die mense min off 

/ 
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meer wanneer so 'n storm aankom: hulle kan dit een 
of twee dae vantevore al aan die lug bemerk. Die groot 
stoomskepe, wat in die see vaar, kan natuurlik nie in 
die hawe gaan skuil nie. Maar die kaptein weet taam
lik noukeurig watter kant .die storm sal uitgaan, en 
probeer om uit die hart van die warrelwind weg te bly. 
Tog :vergaan daar soms ook 'n stoomboot. · 

(Uit De Buitenschool.) 

OP CEYLON. 

Die volgende m6re snel elkeen na buitentoe. 'n 
'Wolk:lose, tropiese hemel en 'n luisterryke sonne
glans verwelkom ons op die voorgalery. Talryke 
straat:iongens van Point de Galle sto·rm op ons af, om 
hulle ~as wegwysers na die ,,Cinnamon-Gardens'' of na 
die tempels "van die Boediste aan te beveel. Nadat ·Mnr. 
Herriman etl. Mnr. Jollywell hulle oortuig het, dat hulle 
so teen brek'fhrtyd, omstreeks half tien uur sou kan terug 
wees,.besluit ons drie om 'n wandeling in die omtrek van 
die stad te onderneem. 

Die strate van Galle bied rnaar baie weinig merk
waardigs ::tan. Die Europese wonings is meesal hotelle 
-die singalese hutjies is iets groter as ditl inlandse 
wonings op Java', maar is to_g heeltemal na dieselfde 
model geb~ni; hulle dak is' rret 'n bietjie laer. Ons gids, 
'n baster -van Portuges-e· afkoms, ,-vat baie goed kou 
Engels praat, bring ons na "buitentoe, midden in die 
tropiese natuur. Ons het 'n gereelde weg gevolg, by die 
begin lungs een kant dem singalese huisies afgepaal, wat 
vrugte uitgestal het: banana's, manga's, en klappers. 
net soos op die groot passar in Batavia. Weldra wa8 
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ons in 'n woud van kokospalme, waardeur ons moes gaan, 
en waarin die fel moresonstrale nie so ongehinderd op 
ons strooihoede afgedaal het, as weinige oomblikke te 
vore op die onbeskadude weg. 

Dit was non sewe uur in die more. Onder die hoe, 
deursigtige palmgewelf heers 'n draaglike, hoewel tropies 
warme atrnosfeer. Van die stortbuie van die vorige dag 
was niks merkbaar nie, as wat in die fraai, fris tinte 
van die gras en van die klappergroen, en in sekere 
eienaardige skerp plantegeur te voorskyn tree. Hier en 
daar sta1:1n, langs die kant van die pad, brokke van ou 
mure en ou geboue, wat met onmiskenbare sekerheid 
hulle Nederlandse en sewentiende-eeuse oorsprong ver
raai. Dit was maar brokke van mure, maar ru'ines van 
wonings-en tog roep l.J.ulle vir my voor die gees duisende 
berinneringe aan oud-hollandse eer en glorie, aan tallose 
wapenfeite, wat die dierbare driekleur triumferend laat 
spieel het in al die golwe aan alkante van die .sonnige, 
Indiese Oseaan. 

Reeds het ons die woud verlaat. Die terrein was op
draande. Ons bree, okerkleurige sandpad het nou langs 
die een kant 'n ve1·kwikkende skaduwee gehad van 'n 
lang reeks van hoe borne. Statig bokant almal skiet die 
nagka omboog, met sy donkergroen, yl blare en reusag
tige vrug op die middel van die stam. Naas horn bet dik
werf die nigapalm en dfo lowerryke tamarinde gestaan; 
oral staan daar sago- en pinangbome, kaneelstruike, en 
die bree, gelende reuseblare van die pisang het nerens 
ontbreek nie. Ta1lose hutte en wonings skemer deur die 
groen. 

Mnr. ~erriman. bet horn sinds enige tyd van ons gids 
meester gemaak; en bet porn 'n gereelde eksame in die 
singalese · geQgr:a:fie, botanic en minerafogie laat. afle, wat 
vir hom baie goeie resultate opgelewer het, want by elke 
nuwe boomsoort het hy die naam baie tevrede in sy 
sakboekie opgeteken. Eindelik staan altwee stil aan 
die voet van 'n steil. b oogte, waar 'n skaar van singalese 
dorpskinders horn met 'n luid gejuig verwelkom. Daar 
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was die heiligdom van 'n Boedapriester; die kleinspan 
wou ons die weg wys met die verwagting van 'n geringe 
aalmoes. 

Na boontoe, want die tempel was juis die do,el van 
ons oggendwandeling. Die siugalese jeug, olyfqrnin van 
wese, met 'n vuilwit doek om die lende en die lang, ge
krulde, swart hare, snel maar juigend vooruit, en wys 
ons die voetpafl na die top van die hoogte. Ons kom 
daar op 'n klein platotjie, geheel oorskadu van klappers, 
taqrnrinde, rnangahome en klein boompies. 

'n Voetpad ileur die groen bring ons by 'n oop plek,. 
waar 'n soort van wit pleistermonument staan in die 
vorm van 'n reusagtige peperbus. Ons gids vertel dat dit 
dien om al die geld van die priesters te ontvang, en dat 
die geld daar onaangeroer bly rn vir die diens van Boeda, 
want die priesters was doodarm en moes van die aal
moese van die goeie gemeente lewe. Toe hy dit se; tre~ 
hy so 'n skalk spottende gesig, dat ons al drie in 'n 
enigsins onstigtelike lag uitbars. Want daar het 'n 
geestelike in ons nahyheid gestaan, die ou Boedapriester, 
deur die kinders van ons besoek verwittig. 

Dit was 'n afskuwelik le1ike grysaard, met fonkelende. 
listige of.\, geboe hoof, diep groewe in die vaalbruin ge
laat, en gewikkel in 'n wye ldeed van vuilgeel sy, uit 
tallose lappe aanmekaar geryg. Elkeen van sy vereerders 
onder die volk het 'n stuk lap gebring. Ons gids vra horn 
in Singalees verlof, om die tempel te mag sien, en, met 'n 
deftige gebaar skenk dfo ou die nodige vergunning. Hier
die tempel was 'n aghoekige geboutjie, wat my heelte· 
mal die indruk van 'n ou-hollandse sornerhuisie verskaf 
het. Ons moes ons hoofde ontbloot toe ons die priester 
na die binneste heiligdom gevolg het. Daar kry ons in 
die helfte van die vertrek twee glaasdeure met klein 
ruitjies,. in netjies hlou geverfde rande gevat. En agter 
daardie ruitjies sit 'n rensagtige goue Boeda, wanstaltig 
wonderlik, kompleet soos die gewone afbeeldings horn 
altyd tamelik noukeurig voorstel. Aan sy regterkant sit 
'n baie klein afgodsbeeldjie, wat skaars tot by Boeda se 
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voete reik, net so verguld, en di't stel Siva voor. Aan sS· 
linkerkant was ook su een, maar ek het vergeet om te 
vra, wie daarmee bedoel word. Die ganse muur rondom 
ons was met gone figure op harde rooi grond beskilder 
en gee--as ons tolk waarheid gepraat het-'n aaneen
geskakelde tafereel van die boedistiese leer omtrent die 
skepping en godgeleerdheid. 

Wat my die meeste getref het, was 'n klein tafeltjie 
tPen die glaasdeure aangel'kuif en bedek met 'n skat van 
die heerlikste wit en rooskleurige, tropiese blomme. ): Vra 
·die priester"-s~ ons vir ons tolk-,,wat daardie blomme 
beteken ?" 

Die grysaard glimlag vol gees, toe hom die vraag oorge
bring word. Hy antwoord langsaam en plegtig, volgens 
ons tolk: ,, Daardie blomme het 'n doodeenvoudige bete
kenis. DH stel die siele van die gelowige afgestorwene 
voor, en wag hi.er in Boeda se heiligdom tot hulle gans 
verdor is. Want dan eers is hulle in Brahma se Eden aan
gekom !" 

Toe ons 'n oomblik later die geoou verlaat, bied 'n 
knaap ons 'n bus aan vir 'n gif vir Boeda se tempelskat :
die o"u grys geestelike was 1ankal tussen die borne ver· 
dwyn. 

Dr. Jan Ten Brink.-Letterkundige Schltsen. 

Ons land het yster, goud en tin, 
Ook kool om te verkoop, 
En dan nog wl>l en vee daarby: 
Nie wonder dat sy titel bly
Die land van Goede Hoop. 
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GLAS. 

Vanmelewe het daar aan die kus van die Middellands~ 
See 'n volk gewoon, wat bekend was as die ,, Foeniciers." 
Hulle was fl.ukse seevaarders, het die kuns uitgevind om 
wol te verf en ook was hulle die eerste mense, wat glas 
gebruik het. Soos dit baie maal gaan, is hierdie uit· 
vinding ook net met 'n geluk gemaak. Dit word verhaal, 
dat 'n paar mense 'n vuurtjie gemaak het op die see. 
strand en dat die sand toe begin te smelt en lang, 
glinsterende strepe gemaak het. Dit was net gelukkig 
vir hulle, want as ons by ons 'n vuurtjie maak gebeur 
dit nooit'. Daar het dit natuurlik so gekom, omdat daar 
'n besondere stof in die sand was. 

Glas word gemaak deur verskillende stowwe saam te 
smelt. Suiwer wit sand, soda, kalkklip en antler stowwe 
word in gi:oot kroese gegooi, waaronder 'n hewige vuur 
brand. 

Bierdie kroese word met baie sorg saamgestel. Bulle 
bestaan uit 'n soort grond, wat besonder fyn gemaal 
word en aan klein gedeeltetjies van onder af tot 'n 
kroes saamgedruk word. Bierdie kroes moet dan van 
een tot twee jaar bly staan om te droe sodat die dele 
so goed moontlik kan verbind. 

Voordat die kroes in die oond kom, word hy goed ver· 
warm om te voorkom, dat hy later in die oond sal bars. 
Want as dit gebeur, dan sal die gesmelte glas in die 
oond loop, die kosbare kroes sal verlore wees en die oond 
sal nie meer 'kan gebruik word nie: Gewoonlik staan 
in die oond 'n paar kroese bymekaar, wat tegelyk verhit 
word. Bulle is van verskillende grootte, maar kan so:ns 
tot 1200 en meer pond glas bevat. 

Die gesmelte glas moet van 12 tot 24 uur in die kroes 
onder 'n aanhoudende gestook sy hitte behou. 
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Die onsuiwerheid, glasgal genoem, liegin dan lang
sarnerhand bo-op drywe en kan afgeskuim word. Nou 
laat hulle die oond baie afkoel, tot die glas deegagtig 
word, waardeur dit gemaklik is om te bewerk. 

Hoe maak hulle nou van hierdie taai stof glasruile? 
Met 'n ysterbuis, glaspyp genoem, haal hulle 'n sekere 

hoeveelheid glas uit die kroes, net genoeg vir 'n ruit. 
Die boonste gedeelte van die buis is met hout omring, 
om horn te kan vashou sonder om gebrand te word. 

Aan die glasklomp word 'n ronde vorm gegee, deur 
horn in 'n holte rond te draai. Nou word die glas weer 
in die oond warm gemaak, en die man begin deur die 
pyp te blaas of laat daar deur 'n masien lug in gaan. 
Langsaam word die glasbel groter, op dieselfde manier, 
as wat 'n kind met 'n pyp seepbelle blaas. Die blase is 
net ]anger, omdat die glas swaarder i!;. Eindelik is die 
kant dun genoeg. 'n Man moet jare lank leer eer by 
sover kom, dat hy 'n bel kan blaas, wat oral ewe dik is. 
As julle oplet en goedkoop glas bekyk, sal julle gou 
sien, dat daar baie glas gemaak word, wat alles hehalwe 
oral ewe dik is. Het julle al in 'n goedkoop spieel gek,vk 
in 'n winkel of 'n hotel? Dan sal julle sien, wat slegte 
glas is. 

Maar die goeie werkman het nou sy glasbel klaar. 
en met sy werktuie lrnip by die twee uiteindes af en 
splyt dan die oorgeblewe silinder ope. Dit word dan 
op 'n tafel uiteengebuig en ons glasruit is klaar. 

Die mooi vensters; wat ons in ons groot winkels sien, 
word weer anders gemaak. Daarvoor -gebruik die 
fabrikant 'n Jang plat tafel, van klip vervaardig en so 
glad as ys. Die tafel he~ 'n randjie, waarop 'n rol rus. 
N ou word die glasstof op die tafel uitgegooi en met die 
rol .oral ewe gelyk gemaak. Op die manier kry 'n men~ 
die groof spieelruite. 

In die. eerste tyd het die mense stukke .glas aan , die 
mure en die solders van hulle kamer gespyker en het 
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GlasbcUc en grasruitc. 

dit pragtig mooi gevind, en dit bet lank geduur eer 
hulle sover was: dat bulle vensterruite kon maak. Die 
ou volke bet hulle vensters nie met glas toegemaak nie, 
maar het dit bedags ope gelaat en bet saans velle of 
tapyte daarvoor gehang. 

In ons tyd sou ons maar lelik opkyk, as ons nie glas 
vir ons vensters gebad bet nie. Ek bet eenkeer 
'n haelstorm oor my buis gebad, wat omtrent 80 ruite 
i:;tukkend geslaan bet. Dit was regtig ongemaklik en 
onplesierig. 

Dan vind mens eers nit, hoe ons gewoond is aan al ons 
geUtakke. En wat sou ons aanvang sonder drinkglase 
en waterbekers, sonder bottels en lampglase, sonder glase 
vir horlosies en brille. 'n Horlosieglas is 'n bietjie rond, 
dit bet julle seker al gesien. Die mense maak eers 'n 
groot glasbol en sny daar ronde stukkies uit. 'n Bril 
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glas word geslyp. Dit is 'n baie moeilike werk; daarom 
is 'n goeie bril ook so duur. 

Die lense van jou vader se verkyker word ook vaa 
glas gemaak. Die mense, wat die sterre bestudeer, moet 
ook groot lense M. As die glas geslyp is tot ,hy 'n drie
hoekige vo.rm het, bre~k dit die ligstrale van die son 
en toon die sewe pragtige bestanddele van die wit lig. 
Soros sien mens die fraai glasies aan -mooi voorkamer
lampe. En dan nog die kraaltjies van ons meisies: dit 
word mos ook van glas gemaak. Het julle al ooit van 
glaasoe gehoor? 

Die kinders se poppe het dit, maar groot mens~ dra 
dit ook partykeer. As 'n mens by ongeluk sy oog ver
loor, kan hy een van glas koop, wat net so lyk as sy . 
oorgeblewe oog. Hy kan daar nie mee sien nie, want 
as die gesig weg is, kan niemand op aarde dit weer 
foruggee nie; maar 'n glaasoog lyk tog beter as ;n lee 
oogkas. 

Is glas nou nie 'n nuttige stof nie? 
(Uit De Buitensohool.) 

'N PORTRETJIE. 

Een oog van glas, en een agter glas; 
'n Neus, maar dit is half van was; 
'n Kale kl'llin met 'n pruik daarop 
Om weg te steek haar skynende .top ; 
Een oor regtig doof, en die ander half·; 
Geriripelde ·:Wange, maar vol met salf, 

.En tande wat uitkom wanneer sy nies,-
Dis die portretji'e van tannie De Vries. 



47 

Die Rs:>meinse arend, nie tevrede dat hy in die suide 
met onbepaalde mag kon heers nie, het oplaas sy vlug 
ook na die Noorde toe geneem. In Gallie het hulle die 
inval van Brenn us al gewreek: 'n gedeelte van daardie 
land 'n wingewes van die Romeinse ryk verklaar, die 
orige belastingpligtig gemaak en met besetting in be· . 
dwang gehou.' Maar hul stig vir oorheersing was daar
tpee nog nie voldaan nie. 'n Inval van die Helvesiers. 
in die land van die Eduen het die Romeine aanleid,ipg 
gegee om 'n nuwe oorlog te gaan voer, kamma om hulle, 
bondgenote te ondersteun, maar waarvan die vernaamste. 
doel was om die gebied van Rome ook na daardie kant 
toe uit te brei. Die beleid van rlaardie veldtog het hulle. 
aan Caius Julius Cesar opgedra, en glansryk het hy 
'n taak vervul, waarvoor niemand beter geskik was as 
hy nie ... Hy het nie alleen die tallose Helvesiers oor die 
Ryn teruggedrywe nie; maar op sy seevierende weg, 
het hy die Belge aangeval, wat toe die noordelike ge-. 
deelte v~n <;tall_ie bewoon en teen hom- opgestaan het;. 
~P:. het al die volkstamme, wat onder hulle was, en wa( 
litl.lle_ nie ootmoedig aan sy gesag wou onderwerp, nie, 
v~rd~l~ of v~r<lry'we. 
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Dis nie 'n wonder, dat die roem van sy groot dade en 
die skrik van die Romeinse naam hierdeur tot aan die 
verste uithoeke van Germanie verbrei het nie: dis nie 
'n wonder, dat dit al lankal deurgedring het tot in die 
moerassige eiland, wat daar tussen die Ryn en die Maas 
Ie, en wat sedert omtrent 'n eeu deur die Bataviere 
bewoon was nie. Dit was darem nie die vrees vir Cesar 
se oppermag, wat hulle in hierdie oomblikke die meestE' 
sorg ingeboesem het nie. Die legioene van die Romeinse 
veldheer was nog ver, en daar was nog nie rede om bang 
te wees, dat hy horn ook teen hulle vyandelik sou be
toon nie; die onrus, wat nou op die eiland heers, b.et 'n 
meer nabygelee oorsaak gehad. 

Al het die Bataviere, soos ek gese bet, oorspronklik 
alleen maar die eiland, wat hulle naam dra, bewoon, het 
hulle aantal sedert enige jare so baie toegeneem, dat 
die land, wat 11.ulle maar min bebou bet, nie langer 
toereikend gewees bet om vir hulle kos en woonplek te 
verskaf nie. Hulle kon bulle nie na die Noorde of na 

·die Ooste toe uitbrei nie, want daar het die Friese, en 
ander volke, wat vyandig was, gewoon, en bulle was ;nie 
magtig genoeg om hulle terug te drywe nie; aan die 
suidekant va:n die Maas het die Menapiers gebly ;
alleen aan die oorkant van die Waal, nie ver van die 
plek, waar die Waal en die Maas toe saamgevloei het 
nie, het 'n landstreek gele, wat tot daardie tyd toe 
onbewoon gebly het, Pn party van die Bataviere het dit 
in besit geneem. 

Nie lank het hulle egter van die rus, wat hulle daar 
gesoek het, kon geniet nie. Die Usipete, ee.n van die. 
magtigste volkstamme vau Germanie, bet, deur sug na 
buit gedrywe, die Ryn oorg'etrek, 'n gedeelte van di~ 
Bataviere, wat buiten die eiland gewoon het, verdr;pve 
of verslaan, en die vroue en kinders in gevangenskap 
saamgeneem. Toe ·trek hulle na die suidekant toe en 
dryf nog ander volke, wat daar gewoon het, voor hu11e 
uit. 
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Onder die Bataarse opperhoofde, wat vir die mag van 
die Usipete moes vlug en in die eilan.P. van die Bataviere 
'q skuilplaas gevind het, was Alwart die moedigste, ns 
hy nie die vernaamste gewees het nie. Langer dan een 
van die antler het hy die stryd teen die onte~bare bendes 
van die vyand volgehou; en nie voordat al sy volgelinge 
om 'horn heen geval het nie, het hy die rivier oorgeswem. 
om sy landgenote te gaan opsoek en hulle aan te ·spoor 
om te kom help en wraak te neem. Die koms van horn 
en die orige vlugtelinge het by die Bataviere 'n groot 
opskudding verwek; en hulle het toe dadelik volgens 
hulle volksgebruik 'n volksvergadering by mekaar ge
roep om te raadpleeg, wat hulle in ·hierdie omstandig
hede sou doen. 

Dit was in 'n heilige bos, aan die oewer van die 
Linge, waar hulle hierdie vergadering sou hou :-ek s~: 
in 'n heilige bos; want niemand moet horn hier 'n 
agbare en eeueheugen<le woud voorstel nie. Die meer· 
na die noordelik gelee geweste, waar nou Holland, 
Friesland en ander plekke Je, was toentertyd met bosse 
oordek; maar die sogenoemde eiland kon natuurlik geen 
gro.ot en swaar borne dra op grond, waar elke jaar vol 
riviere oorheen stroom nie. Die heilige plek, waar die 
Bataafse krygsmanne nou na toe trek, was met lang 
knoestige wilgerbome begroei, waartussen 'n oop stuk 
grasveld Je, ruim genoeg vir ses wit perde om op te wei. 
Hierdie perde het hulle nooit vir enige menslike arbeid 
gebruik nie, want die diere moes dan kamma by die 
offerplegtighede en towerye die wil van die Alvader 
verkondig. 

Die vlak en moerassige eiland sou op sulke tye, deur 
'n helder someraandson verlig, 'n tamelik sonderlinge 
skouspel gewees het vir iemand, wat daar van die hoogte 
van die Veluwe af op neergesien bet. Ons moet ons 'n 
e.ffe, groen vlakte voorstel. "Die eenvormigiieid word 
alleen afgebreek deur enkele silwer strepe, deur die 
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plasse of modderpoele gevorm, waar dit hier en daar die 
. glansende hemel weerkaats, en deur die pontokke van 

di_e inw'onets;· wat ·op hulle hout pale, in groepe, elke 
woning darem afsonderlik gebou, taarillik hoog bo die 
grond staan. 

Oor die grasryke land het die ploeg nog nooit 'n voor 
getrek nie: want die Bataviere, soos al die Germaanse' 
volke, was onvermoeid as hulle 'n kans kry om te -veg, 
maar lui as ·daar vrede was, en van werk het hulle nie 
gehou nie. Die kuddes van groot. en klein vee, -wat om 
die woninge loop en die vis uit die rivicre, verskaf aan" 
hulle hul daelikse voedsel; wat. deur die groot vermeer
dering van die bevolking, waarvan ek al gepraat het, 
ten minste in die winter, nie meer toereikend was om 
in die be'hoeftes van almal te voorsien nie.· 

Ui-f:, die hoe huise sien 'n mens die breedgeskouerde 
bewoners langs die smal leertjie afdaal, gewapend met' 
'die borit geverfde skild, die kort spies, en die wapen, 
waaraan hulle die latynse naam van fram~e..,gegee het: 
Eintlik was dit nie meer as 'n sogenaamde-priem of mes 
nie, waarmee hulle hul vyand dan naby vreeslike snye 
kon gee en van veraf met 'n ~ra_ak gooi verwond, net soos 
op sommige plekke onder die mense, wat op die lan"d 
woon, nou nog die gebruik is. N adat hulle vrindelik, 
maar alles behalwe roerend afskeid van hul talryke 
huisgesinne geneem het, gaan hulle na 'n soort van ver, 
samelplaas, waar hulle hul o.oder die bevele stel van 
iemand, wat hulle as opperhof gekies het, en wat hulle 
bereid is om te volg, al sou hy hulle ook waarheen lei. 

Daar was nou al drie dae verby sedert die dag, waarop 
die volksvergadering vasges'.tel was: reeds het Al wart 
drie dae agter mekaar met brandende ongedt-rld deur 
die heilige bos op en neer gefoop, en het h,v die 
wat aankom vermaan, gesmeek en besweer om tog mef 
die ber'all.dslaginge te begin :-en .nog -was die getal van 
die krygshoofde, volgens die uitspraak van die Priesters. 
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nie groot genoeg s6dat hulle met vi:ug iets kon beslis 
nie. Die rede, dat die mense so langsaam aan die op-< 
roeping gehoor gegee het, was ·omdat die aansienlikes 
nie graag op die volksvergadering wou verskyn sonder 
dat daar· 'n klomp krygsmanne hulle vergesel nie, w:;tt 
eweredig moes. wees aan die roem, wat hulle verwerf 
het. Hulle wou dus nie optrek, voordat daar 'n genoeg-. 
same aantal volgelinge bymekaar kon kom, wat met· 
hulle wou saamgaan nie, en hulle dus ten minst~ met geen 
kleiner gevolg daar sou verskyn as die ander opper- . 
hoofde nie. Diensbaarheid het hulle nog nie gehad nie :r 
die Bataviere het vrywHlig en sonder dwang by die een. 
aangesluit van wie se beleid en moed hulle die meest~. 
gedink het. Daar hulle dus dikwels van aanvoerder ver
wissel, 4et ieder opperhoof sy reis soontoe so lank uit
gestel, tot daar nie meer hoop· was, dat hy nog een vol· 
geling sou bykry nie. 

Daar w:as egter een onder hulle, wie se agterbly nie 
aan daardie ~oorsaak kon toegeskrywe word nie. Dit· 
was nie die vyees om met 'n 'te klein gevolg te verskyn, 
wat vir Warman kon teehou nie; want daar was nie 
een van die Bataafse edele wat vir homself so ·baie roem' 
verwerf het nie. Meer as duisend in die veld geharde 1 

krygsmanne kom met horn saam, as hy maar net op 'n · 
volksvergadering verskyn. Hy het wel van sy huis .af· 
gekom, maar toe hy die heilige plek tot op 'n uur af
stands genader het, bet .hy sy mense stil verlaat en het 
OIJ SJ priesende ryperd 'n ander paa ingeslaan, Wat h,om 
na die oewers van die Maas toe gebring het. HuJle het.c 
veronderstel· dat ·hy die waarsegster Gauna, wat daar' 
baie eensaain woon, gaan opsoek bet, ·om voordat die 
beraadslaginge begin, met haar ·te praat en baar raad 
te vra hoe om 'in hierdie tydsomstandighede te handel. 

·wat hiervan ook waar mag :Wees, by bet die volgende 
dag ll}~ sy mense op· die bestemde plek verskyn, en liulle 
het efodelik besluit. om met die h.yeenkoms te begin, ' 
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solider om hulle nog verder aan die wat nog nie gekom 
het nie te stew" 

Die onstuimige en van getergde ongeduld blakende 
siel van AHvart biet tot rus gekom, toe liy sien, dat die 
krygshaftige opperhobfde rondom horn op die grasbanke 
gaan le, en met die hoof op die arm gesteun, afwag wat 
daar spu voorgedra word om goed of af te keur. Die 
strydbare manne en jongelinge, wat met hulle saam 
gekom het, het hulle oor die vlakte en buiten die heilign 
kring versprei; want ofskoon elke Batavier op die volks
vergaderinge vry was om te stem, het hulle die kwessie, 
wat behandel moes word, darem eers in 'n vergadering 
van die vernaaniste manne bespreek en meesal beslis, 
sodat as dit naderhand aan die volk voorgele word, en 
hulle dan aan 'die beslissiug die seel van hulle goed
keuring heg, dit maar in die meeste gevalle 'n saak van 
blote vorm was. 

'Nadat die Priesters van hulle hoe sitplek die ··mense 
gebied het om stil te bly, het Alwart in die lri'idde"t van 
die kring gaan staan, en niet 'n harde stem sodat almal 
horn kon verstaan, hulle m kragtige woorde die 
redes van "die sameroeping bekend gemaak. Hy het met 
lewendige kleure die onverwagte iuval van die Usipete 
geskilder: die slagting, wat hulle onder sy laudgenote, 
wat ook Bataviere was, aangerig het; die wegvoer van 
vroue en kinders, wat hulle self nie kan. verdedig nie; 
die wanhopige stryd, wat hy tot op die end toe volgehou 
het; en hoe hy, toe al sy volgelinge dood le, as deur 'n 
wonder aan die swaard on~om net. ,, En dis teen 
daardie onmenslike troepe," so eindig "hy sy toespraak) 
1 , dat ek, Bataviere ! julle hulp kom inroep. My wraak 
is ·julle s'n geword; want ons is broers van een geslag: 
-ep wat vandag my lot is, kin m6i·e julle s'n word. Gryp 
·die wapens .dan, Bataviere ! Hef die strydlied aan ! Laat 
ons die eerlo!>e rowerbendes agterna gaan, en hulle die 
bµit, wat hulle nounou gewen het, weer ontneem. 
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Moenie bang wees omdat danr .so baie v.an hulle is nie-, 
want al het bulle ineer manne llil, ons, ons leer sal 
groter word,. eer ons hulle .bereik: 'n menigte van bond: 
genote, die .Menapiers, .die Ambivariete, die Kondruse.en 
Eburone, alpial wat deur hulle rowerye g~kwel word, 
sal opstaan en 9ns kant sterk maak. Vat dan dif'.l 
wapens ! en druk hulle oor .die Ryn terug, die rixier wat 
hulle up 'n ongelukkige oomblik E)n sonder oorlogsver· 
klaring oorgetrek het, om hulle oormoed op OllJ'l te koni 
koel, terwyl ons daar rustig en sonder aan kwaad te dink 
woon." 

Toe Alwart sy rede eindig, het .daar 'n lewendige ge
mompel van. goedkep.ring. ontstaan ·by. .die mees,te van 
die manne, ell die goedkeuring het hulle nog duideliker 
laa.t: blyk, deur, soos die manier van die land was, met 
die lans te skuo, of dit teen die skilde te laat weerklink, 
Maar weer het die Priesters gebied, dat hulle moes 
stilbly; filll toe kom .Erner, een van die oudste en mee:1 
geeerbiedigde g~sagvoerders en gaan staan fa die kring. 
Die blos van vreugde, .wat die toejuiging van die manne 
op Alwart se gelaat gebring het, maak.'nou plaas vir 'n 
uitdrukking van besorgdll.eid, en terwyl by. gaan sit, het 
hy angstig SY. oe op die gryse Erner gevestig, want hy 
het somar op sy gefr_onsde voorhoof en in sy spytige 
glimlag gelees, dat die ra,ad, wat hy sou gee, "nie met 
sy eie wense ooreen sou kom nie. 

En dit was soos hy gevrees het. Erner het ·begin met 
die rampe, wat Al wart getref het, te ·beklae ;. h~ het dH 
dubbel betreur, dat die Bataviere op die eiland nie van 
die inyal van die Usipete onqerrig was voordat dit te 
laat was. om hulle te kom ·help nie;-maar hy clink dat 
dit 'n dwaas ding sou wees om nou, 'n vyand te agter· 
volg, wat reeds so ver weggetrek het. Bowendien : 
watter uitslag kon huJJe van so 'n tog verwag? Dit 
~on 'n versoeking van die Gode wees, om so 'n talryke 
nasie, soos die Fsipete, wat nog gedurig _deur bondge· 
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note van die .oorkant van die Ryn af versterk word, met 
so 'n li:lein klompie te wH aanval, sonder ander hulp 
as wat hulle .. kan kry. van die volke, wat Alwart opge
noem het. Die meeste van daardie volke was ook al 
reeds verdrywe of verniel, en as al die strydbare man -
skappe van die Bataviere teen hulle sou uittrek, wie 
sou dan· die eiland beskerm? Die ]'riese en ander 
nabure, wat hulle vyandig gesind is, sou so 'n skoon 
kans nie laat verbygaan nie, en al sou die Batavier 
ook seevierend terugkom, dan sou hy na alle waarskyn
likheid sy vee en huisraad weggeroof, miskien selfs sy 
woning deur ander beset vind. Dit was hierdie oor
weginge, wat horn ve1·hinder om sy stem vir 'n krygstog 
te gee. 

Hulle het Erner se rede nie, soos die van sy voor
ganger, met speerklank toegejuig nie; maar die toe
stemmende knikke, die bedrukte manier waarop hulle 
·nou kyk, het bewys, dat hulle die gewig van sy ·redene
ring voel, en dat die voorgestelde tog meer swarighede 
gehad het, as wat ,b,ulle in die begin gedink het. 

Nou kom Warman vorentoe; die magtige krygsman, 
van wie ons reeds gepraat he't: en die oe van Al wart bet 
t>pnuut van hoop getintel; want Warman, die gevreesde, 
sou nooit 'n laaghartige stilsit aanraai nie. Die taal 
van die 'krygshoof het egter nie aan die verwagting, wat 
Alwart gehad het, beautwoord nie. Hy het wel die 
noodsaaklikheid gesKets om die Usipete hulle stroop
togte af te leer: maar hy het tewens toegegee, d'a.t die 
besware van Errter gegrond was, en dat hulle· die vader
Jike bodem nie van krygsvolk kon berowe nie. Hy het 
om die rede aangeraai Clat b.ulle nog 'n paar nagte sou 
wag. Die Usipete, se hy, het volke aangeval, wat in 
bondgenootskap lewe met die magtige Romeine, van wie 
se vel9.heer, Cesar, die mense so baie wondere verhaal 
het. Huile kon verwag, dat hy so 'n belediging nie on
gestraf sou Jaat bly nie. As dit dan eenkeer so ver sou 
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kom, dat die Romeine teen die Usipete sou optrek, dan 
was daar 'n skoon geleentheid, ·om met die eersgenoemde 
'n verbond te sluit, en om met hulle hulp die gemeen
skaplike vyand te verdelg. ,, Miskien," se hy tot besluit, 
,, sal die tyd nie meer ver af wees nie: reeds is daar 
deur reisende koopliede, wat uit die land van die 
Ubiers komi tyding gebring, dat tlie keu:rbendes uit 
Gallie opbreek; en dit kan wees, dat Cesar, wat net so 
snel trek as wat 'n arend vlie, reeds op die oomblik, 
wat ek met julle praat, die Usipete tegemoet trek." 

,, ·was die koopliede miskien tevore deur Warman uit
gestuur?" vra die grys Erner met 'n navorsende blik: 
,, gestuur, om aan die Cesar die vryheid van sy land vir 
goud en silwer te verkoop? Ons weet almal wat die 
verbona.e met die Romeine die Galliers kos, ek sou my 
nog liewers met die Usipete verenig as met hulle. Daar
die mense is ten mrnste tog Germane soos ons self ook 
is." 

,, Aan die Romeine is die heerskappy van die aarde 
beloof," se .Warman somber: ,, ons moes liewers probeer 
om hulle vir vrinde te kry, as om 'n stryd te wae, waar
van slawerny eenkeer die end sal wees."· 

i' En so is hulle dan onoorwinlik, "daardie Romeine?" 
'vra die ou Batavier, terwyl 'n jeugdige vuur in die diep 
oogkaste fl.onker: ,, is hulle vleis dan van staal: is om; 
framee strooihalms? Soewe bet ek 'n dwaas krygstog 
afgeraai; maar ou Erner sou die eerste wees om die 
strydkierie te swaai, as daar ooit 'n seun van Rome hom 
op •ons velde sou durf vertoon.-Maar sedert wanneer 
gee Warman, wat voorheen so 'n beroemde krygsman. 
was, lesse van onderwerping?" 

,, Erner! " roep Warman, ,, as die eerbied vir jou grys 
hare my nie teehou nie, jy sou my nie ongestraf be
skuldig van voornemens, wat my boesem net so on
waardig is, as hulle ver buite my mening le nie. Ek ver
lang net so min as jy om die Romein hier as meester 
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te sien heers-; luister vir my, grysaard ! en laat geen 
ydele toorn jou helder brein dof:. maak nie. Dis jui.s 
om die geweld van die stortvloed, wat, erger as die 
Usipete, horn oor die ·wereld uitsprei, van ons grense af 

·· te keer, dis on1 'n moontlike nederlaag te .voorkom, dat 
ek we~s om ons van die vrindskap en beskerming van 
die Romeine te verseker. Luister ! en jou groot erva
ring sal my gelyk gee.-Maar jy, Al wart! verwyder jou 
vir 'n rukkie uit ons kring: dis nie in jou teenwoordig
heid, dat ons jou voorstel kan oorwee nie." 

,, My voorstel ! " se Al wart bitter, ,, julle het dit reeds 
uit die oog verloor: en in plaas van aan my wraak te 
<link, bekommer julle julle oor die R.omeine, wat nog 
ver is, en oor hulle onsekere voornemens. By. die mag
tige W odan ! As julle, soos ek, julle mense gesien val 
en 'n ge.liefde vrou in slawerny wegvoer het, jy sou daar 
nie so besadig staan en praat nie. Maar vandag sal ek 
nie weer kom nie; mflre nag, wanneer die ganse volk 
gehoor sal word; dan sal ek opnuut my stem laat hoor, 
en dit miskien met meer weerklank !"'J 

Met hi~rdi.e woorde b,et Al wart weggegaan; en toe 
hy buitekant die heilige bos kQm, het hy op- sy 
vurige ryperd gespring, wat daar op horn gesta{ln en. 
wag, het. Sy bloed het gekook, en hy het behoefte gevoel 
om die pn:rus, wat horn besiel, deur 'n sterk beweging te 
laat bedaar. Daar kom horn plotseling as 'n ligstraal 
die denkbeeld voor die gees: ,, Na Gauna toe! na die 
towenares ! sy alleen het favloed genoeg om die onwillige· 
opperhoofde te laat besluit om vrede te maak of oorlog 
.te voer. Na Gauna toe! sy moet my dringende versoek 
hoor."-En met 'n onstuimige vaart galop sy perd 001~ 
die vlakte voort. 
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II. 

Alwart het omtrent twee uur lank sonder ophou gery, 
toe hy die eensame woning, die doel van sy reis, voor hom 
sien verrys. ])it was 'n vierkantige toring van wit klippP~ 
wat afgesonder van elke ander menslike verblyf op 'n 
klein koppie, of sogenaamde v1iedberg, in die maanlig 
gestaan en pryk het. Die omgewing het niks anders ver
toon as 'n nare eentonigheid van mberassige grond1 waar· 
deur in die verte die Maas sy silwer waters seetoe stuur. 
Die kaal mure van die afgelee gebou ·sou geJheel verlate 
gelyk het, as die teenwoordigheid van 'n paar beest(>, 
wat in 'n kampie op die \Verf rn, en 'n klein groente
tuintjie met twee of drie vrugtebome ('n snaakse ver
skynsel op die eiland) nie gewys het, dat hierdie ou stil 
pl,ekkie, selfs meer as die ge,~one huise van die Bataviere 
van die gemakke van die lewe voorsien was nie. 

Alwart het non sy perd stadiger laat stap. Toe hy 
nog-omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kon gooi, van 
die toring af was, klim hy af, laat die getroue dier 
los om te gaan wei, en het toe teen die beuwel opgeloop. 
Maar plotseling staan hy doodstil: hy kry nou eers ge
dagte dat .dit nag is, en dat sy onverwagte koms die towe· 
nares miskien sou kan steur.-Hy was egter al gou ge
rusgestel: want toe hy naderkom, sien hy die vrou, wat 
hy soek, voor horn. Sy het digteby die ingang op 'n 
rnwe ldip gesit, in 'n wit sluier gewikkel, wat om die 
hoof gedraai in bree plooie oor die skouers hang, en niks 
was onbedek as net die ontsagwekkende gelaat, wat, van 
Alwart afgekeer, na die kant van die Maas toe afkyk. 
'n V:reemdeling sou hierdie wit gestalte, soos die maan 
nou op haar neerskyn, vir 'n marmer standbeeld aange
sien het: vernaamlik, omdat sy daar so onbeweeglik b

0
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sit, en dit skyn dat sy die koms van Alwart nie eers op· 
merk nie. 

Die Ratavier bly huiwerig op 'n afstand voor haar 
staan, sonder dat hy dit du.rf wae om haar stil aandag te 
verstoor. Na enige oomblikke, wat vir horn eeue gelyk 
Ji.et het sy langsaam en ewe bedaard die hoof na horn toe ' . gedraai, en terwyl. sy horn met haar donkerblou oe 
skerp aankyk, se sy : 

,, Ek het geweet, dat jy sou kom, Al wart, en ek het- jou 
Ytlrwag." 

,, As u geweet het, dat ek sou kom, heilige Moeder!'' 
sf! Alwart. ,, dan weet u ook die rede, waarom ek hier
heen gekom het." 

,, Die hoofde van die Bataviere is bym-ekaar," sf! die 
.towenares, ,, en Al wart kom aan Gauna vra, om hulle 
harte tot die stryd te neig." 

Alwart knik toestemmend en vou smekend die hande: 
toe RP. die gewyde maag verder: 

,, Die bedes van die mense styg tot die wolketroon 
van die Alvader op. Gauna is maar net werktuig in sy 
hande, en sy vervul die bevele van die opperste wil : 
solank daardie wil horn nie aan haar openbaar nie, is sy 
net soos 'n hol riet, wat alleen 'n geluid kan gee, as die 
asem van die mens horn besiel." 

Alwart het glad verslae gestaan. Moes hy dan orals 
teleurstelling ontmoet? ,, Gauna!" se hy, nadat hulle 
enige oomblikke stil gebly het, ,, vergeef my my vry; 
IIJ.Oedigheid; maar is dit nie die ewige w11 van die Gode, 
dat ons ons vervolgde broers sal help, en ons op om: 
vyande wreek nie? l<Jn is dit nodig .. vir u, dat die Gode 
opnuut moet verklaar, dat hulle u landgenote sal aan-
spocir, om so 'n heilige plig te betrag?" " 

,, Ek verskoon jou onbedagte woorde," se Gauna: ,, die 
menue, wat deur droefheid buite hulleself is, en hulle, 
wat i.'.ie harsings deur garsbier bedwelm is, is eners: ·hulle 
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praat woorde van dwaasheid, waarop die. wyse nie ag
slaan nie. Die Gode het tot nog foe geswye :-die nag . 
vir die vervulling is nog nie daar nie." 

,, Dan bid ek, dat die Alvader aan my swak woorde 
die vermoe sal gee om die harte van my landgenote te 
buie," se Alwart, en hy wou weggaan, toe hy in die verte 
'n man te perd op galop van die Maaskant af sien aan
kom. As hy ooit durf dink, dat Gauna horn miskien kou 
mislei, dan kon hy gis, dat nie hy nie, .maar wel die 
man te perd, die persoon was, wat sy verwag het, en na 
wie se koms sy verlangend uitgesien het. 

,, Al wart!" se die towenares, wat die man ook opge
merk het, ,,jy kan Gauna nie verlaat sonder haar gas
vryh,eid te geniet nie. Gaan binnekant toe, daar in die 
toring in; jy moet eers iets eet en van jou vermoeienisse 
uitrus. Jy sal more jou kragte nodig he. Korn hier
natoe, Walla!" 

'n Jong diensmaag kom toe na die ingang van die 
toring toe. Gauna het haar 'n wenk gegee, en toe vat sy 
Alwart aan die slip van sy kleed, en trek horn, half ge
willig, half onwillig, na binnetoe: By die heengaan het 
Alwart darem nog 'n blik op die naderende ruiter ge· 
slaun: dit het vir horn baie gelyk soos 'µ_ieisende koop
man, 'n gebore Gallier, wat die naam yan Erix het, een 
van die mense, wat in die on beskaafde tye, met hulle ge
wone bedryf van boodskapper ook die van tolk, somtyds 
ook die van verspieder verenig het. Toe hy binnekant 
kom, het die meisie Alwart op 'n teug garsbier onthaal, 
en daarna agter 'n soort van beskot gebring, waar 'n kooi 
van droe riet gemaak was. Mismoedig het hy daarop 
gaan le en baie gou het die vermoeienis horn, wat nou 
al sedert dae geen rus geniet het nie, sy griewende 
kwellinge in die arms van die slaap laat vergeet. 

Nouliks het hy 'n paar uur op die eenvoudige kooi deur
gcbring, toe hy horn vinnig aan die arm voel trek en 
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wakker word.' Daar. sien ·ny die meisie. weer voor horn 
staan, wat horn wink om op te staan en haar te volg. 
Al wart gehoorsaam; dit was· reeds 'helder dag toe hJ 
buitekant dje toring kom; voor die ingang het 'n wa 
gestaan met twee osse daarvoor, waarin die towenares 
sit. Wat die kooprnan aangaan, al was hy ook hoelank 
daar, h;Y was darem nou al weer weg. 

,,Alwart !" se G~nma: ,,die _Gode .het gespreek; ek gaan 
na die v~lksv~rgadering toe." ' 

,, .Dank die Alvader !'' het Al wart verheug uitgeroep: 
,,en sal u woorde van oorlog of van vrede klink ?" 

"Dit sal van een ding afhang," was Gauna h::wr ant
w9ord·: ,,klim op jou perd; ry na die oewer van die }faafl 
toe, en gaan daar oor die rivier: as die mense, wat jy aan 
die oorl~ant sal kry, jou ·gasvry en vi·indelik beltan·del, daft 
is dit''n teken dat die Gode ons in wat ons onderneem sul 
begunsti~,-in die teenoorgrstelde geval sou dit 'n dwaas
heid WN'S om i<:>ts te wae." 

,, En," vra Alwart verbaas, ,, wie sou ek aan aie verlate 
linkeroewer kry? Net die ro\vers, wat my alles oritneem 
het, wat m:v dierhaar was. .As die' uitslag tlaarvan sal 
moel afhang, dan lrnn ek nou reeds voorsien, dat die wens 
van mv siel nooit vervul sill wc1rd nie." 

,, l>i'e Gode het deur my tot jou gespreek,'' s~ Gauna, 
en HY hef haar hoof met majesteit op: ,, die kortsigtige 
mens het nie reg om hulle gebooie te ondersoek nie. Gaan 
jy nou en wees gehoorsaam ! Of bet jy nie die moed, om 
die gevare 1e tart, wat aan hierdie oortog verbind is nie?" 

Op hierdie wooi·de het Alwart nie geantwoorcf nie: sy 
oe het van drif en_ verontwaardiging gevlam'; b.J f!uit maar 
net, en sy perd, getrou aan die gegewe te~en; het spelend 
en huppelend n·a horn toe aangekom. Net een spring ·en 
hy was- in die saal, en op 'n .galop die he:uwel af, na die 
Maaskant toe. 

Onder die wegry het Alwart aan die vars spore in die 
klei opgemerk1'"dat rlie ruiter., wat in die nag Gaun-a se 
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toring oesoek het, langs . .dieselfde pad,• waarlangs hy ge
kom het, weer teruggekeer het. Hy het besluit om op die 
spore te gaan, omdat dit yir. horn tog onverskillig was, 
waar hy die rivier moes oorgaan. Nadat hy 'n half uu.r 
gery het, het hy. aan die oewers van die Maas gekom, 
wat hy: 'n tydJank nie kon sien nie, omdat daar 'n taam
like digte l1os voor horn w;as. 

Ondanks die dinge wat Gauna ges~ het, was dit met die 
grootste ·verwondering dat hy, by die eerste oogopslag, 
daar op die oorkant, 'n talryke ruiterbende sien. Op hier· 
die gesig het hy doodstil bly. staan, en pro beer om uit te 
vind tot watter stalll, van die Germane die oorlogsliede 
behoort, wat hy daar so vinnig heen en we~r sien rondry. 
Maar nieteenstaancie sy gesig besonder skerp en die rivier 
op daardie plek nie breed was pie, kon hy die vraag nie 
beantwoor(l nie. Dit was geen Usipete nie, dit kon hy 
duidelik sien: maar die kleding van die vreemdelinge 
was ook .nie xan die soort wat die Germane gewoonlik 
dra nie. Dit was nie beesvelle wat om hulle lywe sluit 
nie, en ook nie wol-- ~n syklere, wat Galliese koopliede 
nou en dan in die land gebri~g· het nie: dit was 'n baie 
glansryker stof, hier en daar met metaal oordek, waarop 
die sonstrale weerkaats het. Wat di:e ruiters op hulle 
kop dra, het 'n vorm geha\]. wat by nie- ken nie, en. dit 
het vir horn gelyk, of dit van glad gepolyste yster of van 
'n kosbaarder metaal vervaardig is. Die perde WI.ls ook 
van 'n foaaier soort as wat hy ooit gesien het, en hulle · 
was almal. op dieself.de manier opgesaal. Terwyl hy in 
hierdie beskouing verdiep :vas, swaai die hele bende 
meteens hulle perde, en ry in goeie orde langs die oewer 
op, na die oostekant toe. · 

Maar 'n klein klompie het oorgebly, en juis hulle het 
nie die blink uitrusting gehad, wat hy by die origes op
gemerk het nie. Hulle he~ nie. spore en oo~ nie .skilde 
gedra nie, maar net 'n kort swaard aan die heup, en 



62 

hulle kleding het nie baie. ·verskil van die van die Gal
liers nie. 

Een van hulle het, deur die sp~erwit perd, waarop hy 
sit, besonder die aandag van A:lwart getrek. Uit die verte 
gesien, -lyk hy al taamlik bejaard. Hierdie ruiter het met 
opmerksaamh,eid na 'n groot wit lap gekyk, wat 'n sol
daat voor hom uitgesprei gehou het, en waaroor 'n 
derde persoon, wat ook te voet was, strepe en figure.skyn 
te trek, terwyl hy nou op die rivier, dan weer op die 
borne in die omgewing, en dan weer op die lap gewys 
het: wat Alwart laat dink het, dat hulle besig was met 
'n beswering of towery. Behalwe die drie persone, wat 
ons hierbo genoem het, het die geselslrnp uit 'n paar 
ruiters en 'n dienslmeg bestaan, wat die perde van hulle, 
wat afgeklim het, aan die teuel hou.t---' 

Terwyl Alwart so ewe nuuskierig vir hulle· staan en 
kyk, en nog getwyfel het of hy op hierdie· plek oor die 
rivier sal gaan of nie, het daar iets voorgeval, wat hom· 
die geskikste geleentheid gegee het, om met sy oorkantse 
bure bekend te word. 'n Rukwind het onverwags die 
vierkantige lap, waar ek

0 

van gepraat het, uit die man, 
wat dit opgehou het, se hande geruk, en het dit, voordat 
hy dit kon vei1b.inder, in die middel van die rivier ge· 
gooi. Die man het seker baie waarde aan die ding ge
b eg, want hy bet nie geaarsel om in die water te spring,, 
en agter die lap aan te swem nie. Hoewel nie sonder 
"taamlik baie moeite, het hy darem so ver gekom om di<> 
dr~ende rol in te haal: maar toe hy di~ h~t, ~n weer 
na die oewer wou terugkom, lyk dit of hy nie 'krag ge
noeg het om teen die wind en die stroom op te swem nie, 
en dit het horn vernaamlik swaar geval, omaat hy maar 
een arm kon gebruik, want met die ander hand het by die 
lap bo die water gehou. Of by baie hoog van sy swem
kuns gedink het, of dat hy 'n kramp of 'n ander toevaJ 
gekry het .. plotseling het hy weggesink, terwyl by angstig 
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om hulp geskreeu het, en die wit lap het weer alleen op 
die watervlakte ro:ridgedrywe. 

Net toe hulle die nooakreet hoor, het die vreemde 
ruiters hulle perde in die rivier ingestoot, om as dit moont-, 
lik was die man te ~aan help; maar ook op dieselfde oom
blik het Alwart van sy kant dieselfde gedoen·, en sy ry-. 
perd, wat van die rivier niks gedink het nie, het die plek, 
waar die onbekende weggeRink het, reeds bereik, toe die 
ande!"ruiters die oewer skaars verlaat het. Toe Alwart op 
die plek kom, het hy geduik, en enige oomblikke later ver· 
skyn hy weer bo die water. Toe hy opkom, het hy die 
vreemdeling, wat hy gered liet, in die arm gehou, en het 
die rivier verder, met horn deurgeswem, en hy, sy perd en 
die twee ander ruiters het amper op dieselfde oomblik aan 
land. gekom.. Die man, wat op die wit perd gesit het, het, 
net toe hy sien dat die man deur Alwart gered was, agter 
die rol aangeswem, wat hy toe w~er saambring en deur 
~en van die ander op die-sand laat uitsprei en klippe opsit, 
om dit nie te laat wegwaai nie. 

Alwart het ondertussen die man, wat hy van die dood 
gered het, nog meer van naby beskou, en hy het horn 
~ie min verwonder, toe by in die gesig, wat ·nog doods
bleek was, die gelaatstrekke van Erix die Gallier herken 
nie. 

Die orige vreemdelinge het die verkluimde liggaam 
van die koopman gevat, het die water, wat hy inge
swelg het, laat uitloop, en horn op sy perd gesit. 
Da.~rna het twee van die ruiters aan weerskante van die 
per<;} geloop -en- h.om on1lersteun, en so het hulle horn 
weggevoer langs dieselfde pad, ·wat die bende~ gegaan 
het. 

Terwyl hulle met die man gewerk het, het die ruiter, 
wat op die wit perd ry,. en Alwart mekaar met 'n oog van 
nuuskierigheid en bela:ngstelling aangekyk. Die indruk 
was van beide kante gunstig; maar by Alwart het dit 
gepaarrl gegaan met 'n onwillekeurige gevoel van. ontsag, 
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waar hy homself geen rede van kon gee nie; want hy kon 
nie verstaan, waarom die gladde en vol gelaat, die blosen· 
de gelaatskleur en die vrindelike mond, waarom nie 'n 
haartjie te sien was nie, horn meer getref het as die ver
vaarlike knewelbaarde en die ruwe uitsig van die Gei'· 
maanse krygsliede nie. Alwart het nou ook gesien dat hy 
homself bedrieg bet, toe hy op 'n afstand· die kaalheid van 
daardie bree voorhoof vir 'n bewys van hoe jare gehou 
het. Die ruiter was 'n man in die krag van sy lewe, geset 
van postuur, goed gevorm, ja, sy gehele uiterlik sou meer 
'n man aangekondig het, wat 'n gemaklike, genoeglike 
1ewe lei, as een wat dje krygsgod volg. In die twee 
gitswart oe het egter 'n vuur geblink, so vlammend en 
verterend, dat Alwart verplig was om sy oe neer te slaan. 
Toe hy dit doen, het sy blik geval op die, pote van die 
melkwit perd, en nou sien hy, dat die uheindes daarvan 
nie voorsien is van ronde hoewe nie, maar dat dit ge· 
splyt is, nes die hand van 'n mens, ·Toe kom daar 'n 
koue huiwering oor horn, en hy het gedink dat hy, hom 
in die teenw.oordigheid van 'n geheimsinnige, bowen
aardse wese bevind. 

Dit bet gelyk ilf die ruiter die indruk wat hy maak, 
bemerk het; hy het geglimlag, en sy fonkelende oe het so 
'n welwillende uitdrukking aangeneem, dat Alwart ge- . " 
rusgestel gevoel het. 

Tot non toe het geen een van hulle 'n woord gespreek 
nie; maar die blikke en gebare van die vreemdeling, 
wat op die geredde Gallier gerig was, het Alwart laat 
verstaan, dat hulle 'horn vir sy tydige )lulp bedank. Toe 
die Gallier egter uit die gesig weg was, het dit gelyk 
of die aandag va~ ~ie ruiter horn weer vestjg op die 
wit lap, wat oor die sand uitgesprei rn. Alwart het nie 
getwyfel dat dit 'n lap was, wat hulle heilig beskqu. nie. 
Dit was: SOOS hy kon sien, een linne doek, met 'n h'arde 
selfstandigheid, wat horn onbekend was, beplak1 en''daar 
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op was verskeie gedaantes, soos slange, borne en pyle 
afgebeeld. 

Plotseling het die vreemdeling Alwart weer aangekyk,. 
en hy vra horn toe met 'n welluidende stem, in gebroke 
Germaans: 

,, Is u 'n Batavier?'' 
Alwart het toestemmend geknik. 
,, Ho~veel tree is dit hforvandaan tot aan die Ryu, as 

'n mens dwars oor die eiland loop?" 
Al wart het sy skouers opgetrek: miskien het hy hier

die vraag nie verstaan, of miskien het hy nooit oor die 
ding nagedink nie. · 

Die .vreemdeling vee met die hand oor sy ken, en dit 
lyk of by nadink, op watter manier hy sy vrae duidelik 
genoeg sou kan inrig. Nadat hy enige oomblikke stil ge
bly het, het hy opnuut begin. 

,, Is die Ryu net so breed as die Maas?" 

Alwart het met sy kop geskud. 
,, Waar loop die Ryu in die see in?" 

Alwart het die arm uitgestrek en die vingers uitge
sprei, net ·as of hy wou se, dat die rivier daar verskeie 
strome het. 

Die onbekende het goedkeurend met die hoof geknik, 
klim toe af, en wys op die rol. Daarn;i het hy aan een 
van die twee dienaars wat nog agtergebly het 'n dun 
rietstokkie gevra, en met die punt daarvan die slang
vormige figtiur, wat ·op die doek afgeteken was, gevolg. 

,, Dis die Maas," se hy, ,, en dit," vervolg hy, ter"wyl 
hy 'n twede dergelike figuur aangewys het, ,,dit is die 
Ryu." 

Hoewel die Bataviere nog maar weinig van die kunste 
en wetenskappe van die beskaafder nasies geweet het, 
waR bulle darem nie so beeltemal afgesonder nie. Al· 
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wart het partykeer darem gehoor, hoe die mense in 
Gallie en op ander plekke gewoon was om die grond te 
meet en landkaarte te maak. Hy het verstaan, dat hy 
so 'n kaart voor horn het, en nou h,et hy horn beter in 
staat gevoel, om die vrae te begryp en te beantwoord, 
wat die vreemdeling horn doen oor die loop van die 
riviere, wat hy voor horn het, en die geaardheid van die 
grmide, wat daar tussenin le. Waar hy horn egter die 
rneeste oor verwouder het, was die korrektheid van die 
berigte, wat die ander man omtrent die onderwerpe· reeds 
gekry het. 

Qpeens skiet horn iets te binne: ,, Wat kan die doel 
van al dje uitvraery miskien wees? Is hierdie ruiter 
ook 'n verspieder, wat die een of antler Vors, wat die 
('iland wil bemagtig, gestuur het; en wil hy dalk nou 
so probeer om op die hoogte te korn van die beste manier 
om daar te land? 

Hy het dus somar meteens met die gee, van inligtinge 
opgehou, en het op sy beurt begin om uit te vra: ,, My 
V·l'ind ! " se hy, ,, ek het u antwoord gegee, rnaar nou 
wil ek ook we~t wie u is.-U dra die kleding van 'n 
Gallier, maar u oe is nie die van die Keltiese stam nie." 

Die vreemdeling het geglimlag: ,, D is reg," se hy: 
,, ek behoort nie aan die vol];:, wat u daar noem nie; as 
u meer van my starn wil weet, moet u rnaar met my 
meegaan, en ek sweer by die Gode, dat u nie spyt sal 
he dat u die moeite gedoen het nie." 

Hierd~e ontwykende autwoord het Alwart' nie fevrede 
gestel nie: nee, hy begin nou sy nuwe kennis nog meer 
te wantrou. Hy klirn toe vlug op sy perd en se: ,,,, 

,, U is tog nie 'n bondgenoot van die Usipete nie?" 

,, Nee, by Herkules ! ek is dit nie," antwoord die ,on
bekende,· en hy klim ook op. sy perd: ,,dis juis na h'ulle 
vyande toe, wat ek jou wil bring." 
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,, A.s dl.t so is, .dah sn! ek u volg," hervat Al wart: 
,, maar met hierdie voorwaarde, ·dat ek more met sonpp 
my weer na die eiland toe kan spoed, waar my teen
woordigheid vereis word." 

Die ruiter het toestcmmend geknik en in 'n vreemde 
taal enige woorde vir sy metgeselle gese. Die land
kaart, wat nou weer droog was, het hulle opgerol; en 
toe gaan hulle op pad, en volg die linkeroewer lap.gs 
die stroom op. Nadat hulle 'n klein endjie gegaan het, 
stuur die vreemdeling meer Jandwaarts in, om 'n pad 
te volg, wat om en deur 'n bos geslinger het, en met 
akkerbome en beukebome begroei was. Langsamerhand 
kom daar van alle kante miters aanry, wat, sonder om 
enige woorde met ons reisigers te wissel, by hulle aansluit. 
Gougou was die agterhoede taamlik .sterk, sodat Alwart 
gesien het, dat, al bet by eers vrywillig saam gegaan, 
nou is dit vfr horn te laat om weer om te draai. 

Intussen het die vrcemdeling weer sy vrae oor die 
eil&nd van die' Bataviere hervat en gevra, wat dit om
trent vir sy bewoners opbrfog. 

,, Dis 'n ]and," het Alwart versigtig geantwoord, 
,, waar 'n vyand wat daar in val, niks sal kry as slae en 
koue nie. Dit bring skaars genoeg op om sy bewoners 
in die klere te hon en kos te gee." 

;, As dit die ding is," het sy geleider hervat, '·' dan 
kan ek darem nie verstaan waaroui die jong kerels van 
julle nie 'n geleentheid soek om op ander plekke vir 
hulle ~os en klere aan te skaf nie. Die wereld is nog 
groot en ryk genoeg om aan die ondernemende man te 
verskaf wat horn ontbreek. As jy jou aan die Romeine 
wou verbind, dan sou hulle jou in die g~leentheid stel 
om buit en roof te versamel, soveel as jou hart begeer." 

,,Ons is almelewe vry gewees en ons wil nie Romeine 
dien nie," het Alwart trots geantwoord. 

, 
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,, Dis veiliger," se sy reismakker, ,, om liewer~ vry
·willig as deur dwang die beskerming te soek van 'n volk, 
wat die, wat hulle onderwerp, spaar, maar wat die 
hovaardiges uitroei." 

. ,, Die Romeine is nog ver," se Alwart toe weer, en hy 
lag: ,, en eer hulle by ons kan wees, moet hulle eers deur 
die Usipete kom, wat, soos ek tot my ramp geleer het, so 
baie is as die blomme op die veld." 

,, U moet versigtig wees! " :;:e die vreemdeling: ,, die 
Romeine kan dalk eerder op julle eiland wees, as wat jy 
dink." · 

,, Al sou. hnlle nie 'n vyand vind nie," het Alwart 
ge:mtwoord, ,, dan sou hulie tog enige dae moet reis, 
voordat hulle uit die land van die Bellovake soontoe kan 
kom." 

,, Jy bedrieg jou," se die onbekende, en hy wys van die 
heuwel af, wat hulle teen opgeklim het, voor horn uit 
in die vlakte: ,, daar is hulle." 

Alwart het baie verwonderd na ondertoe gekyk. Van 
die hoogte af, waarop hulle was, kon mens die plek sien, 
waar die Maas en die 'Vaal samevloei. Voor horn, aan 
die linkeroewer van die rivier, staan, so ver as sy oog 
kon sien, 'n laer, waarin duisende van krygsliede rond
krioel, en waar duisende arbeiders besig was om grond
walle en skanse te bou. Dit was die laer van die Romeine. 
Aan die oorkant, op die punt, waar die twee riviere 
samevloei, aan die uiterste grens van die streek, waar 
Alwart gewoon het, kon 'n mens 'n antler kamp sien, wat 
in die rondTe gebou was. Dit was die Usipete se kamp. 

,, Hoe!" roep Al wart verbaas vir sy geleider: ,, U is 
''n•'R.omein, U ?" · 

·,·; Jy sien,'' se hy: ,, dat hulle en die Usipete daar langs 
mekaar staan. En nou, as jy jou graag wil wreek op hulle, 
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wat juu beiedig het; dan is hier 'n geleentheid so goed as 
jy wil be. Maar ek v.eronderstel, dat ·somniige van jou 
landgenote hulle seker by jou sal aansluit. 

Alwart het geswyg: sy oog brand van verrukking by 
die gedagte om die smaad, wat die Usipete horn aange
doen het, op hulle te kan wreek; maar na wat op die 
landdag gebeur het, kon hy nie daarvoor instaan, dat sy 
landgenote net so oor die saak sou dink as hy nie. In'
tussen het hulle haas gemaak om van die hoogte af te 
kom, en was hulle gou in die laer. Alwart was nie min 
verbaas oor die nuwe skouspel, wat hy hier voor horn 
sien nie. Die veld, wat hy vroeer kaal en on'bewoond 
geken b.et, was in 'n volkryke stad verander, slegs met 
hierdie besonderheid, dat hier tente die plaas van geboue 
ingeneem het. Dis waar, die grootste gedeelte van hulle~ 
wat by horn verby en om horn oor die tallose strate oo 
pleine loop, was ruilers of soldate; maar 'n mens sien 
daar- ook koopliede, verskmend in kleding en gelaats--
kleur, wat met die gewone soldaat handel drywe; arbeids'
liede, wat besig is met die v.ervaardig van werktuie, waar
van ons Batavier dikwels die doel nie geweet het riie; 
vroumense· fraai opgesier, wat purper dranke, of goue 
vrugte, of fris hlomme wil verkoop. Bulle gesiggies· is 
wel deur die son verb1·and, maar is tog vrolik en steek 
bevallig teen <lie ruwe gelaatstrekke van Cesar se veterane 
af. En watier verskil was daar tog in wapens, in kleding, 
in- die nasionale karakter. 'n 'Mens sien daar die 
Italianer met die skrander en listige gelaat, die bruiir, 
deftige Iberier, die Kelt, met die blonde hare; . .die 
N umidier, met die tiervel om, en 'die swart etiopiese 
slaaf.· ,; 0 !!'· dink Al wart,, as 'hierdie almal aan 'die 
groot Cesar onderdanig is, dan sal dit tog seker nie 'n 
skande vir die J_3atavier wees, om horn in die veld te volg 
nie." '' 
. ,, Hier moet. ~k u verlaat," se sy geleider opeen·s, toe 

1 

hulle voor 'n ruim, taaqilike· ;;iansienlike tent kom·: ;; blj 
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nou bier en rus :-more kan jy na jou mense toe terug 
keer en hulle meedeel,. wat jy gesien het." 

·Nadat hy hierdie woorde gese en horn vrindelik ge· 
groet het, het hy horn verwyder, terwyl enige van die 
ruiters afklim, en Alwart wink om hulle voorbeeld te 
volg. Hulle het horn in die tent gebring, waar hulle 
voor gestaan het, en horn met alle blyke van welwillend
heid genooi, om deel te neem aan die maaltyd, wat deur 
rats slawe opgebring word. 

JII. 

Die aand van dieselfde dag het die onderbevelhebber 
Sulpicius Rufus na die tent van die veldheer toe gegaan: 
een van die talryke slawe, wat hier die diens waargeneem 
het, het horn aangemeld, en het spoedig gekom om horn 
te se, dat Cesar vir horn wag. 

Hy het die veldheer, wat aan 'n klein ronde tafeltjie 
sit, ··besig gevind met 'n paar reels by te skrywe in die 
gedenkskrifte, wat voor horn le. Daardie reels het die 
slag iets vermeld, wat in Cesar se dagboek maar min 
rnorgekom het: 'n nederlaag. 
. ,, Ek is bang dat ek ongelee kom," se Sulpicius: ,, n,a 
die vermoeiehisse van die vorige dae sal Cesar seker nh 
rus verlang.'' 

,, My rus is verwisseling van arbeid," se Cesar; ,, en 
daarby kan ek nie aan rus dink, wanneer slegs 'n rivier 
ons afskei van 'n vyand, wat ons gister nog so 'n dugtige 
bewys van sy waaksaamheid gegee het nie. Wat vir goeds 
bet u te se? Sal ons mOre kan aanval en die dood van 
Piso wreek ? " 

,,Die leer sal na so 'n geweldige mars nog 'n dag nodig 
he om uit te rus." se Sulpicius. 
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,, En af te wag, dat die vyand uit sy land versterking 
on tvang? " vra Cesar, terwy 1 hy sy hoof skud : .... dan 
sal dit ons voorwaar maar min help, dat ons met 'n 
snelheid, waaraan die afstammelinge skaars· sal glo, so 
'n ver tog deur bosse en moe1msse afgern het. Nee! die 
rus van een nag moet vir die Romeine genoeg wees; m6re 
oggend om vyf uur moet die teken ':'an die aanva\ gegee 
word. Ons is hier op 'n goeie vegplek: regs, links, voor 
ons 'n rivier; ons moet hi er oorwin of verdrink .... Die 
enigste ding, wat ek nog sou verlang, is dat ons ruiters 
so ervare in die oorswem van riviere was as die Usipet~. 
Daarom wou ek so graag die Bataviere van die eiiand 
eers vir oondgenote he." 

,, Ek het gedink," se Sulpicius, ,, dat die Bataafse 
profetes u reeds die belofte gegee het, dat u op hulle 
hulp kan reken." 

,,Gister nog het sy my deur Erix van Bibrakte haar 
s,amewerking belowe. Maar hulle sal waar.skynlik te Iaat 
kom; want die Bataviere laat, net soos alle Germane, 

. gewoonlik die oomblik vai:i handel met talmende beraad
slaginge verbygaan .... maar nou dat ons daarvan praat: 
het die Batavier, wat vandag m <lle Jaer gekom het, .alles 
gekry wat hy nodig bet?" 

,,Wat so 'n skepsel nodig het, is nie baie nie,'' het f3ul
picius geantwoord: ,, maar hulle het horn ooi:vl9edig te 
-drink gegee, en 'n paar Galliese soldate by horn laat bly, 
_wat h,om die onwaardeerbare voorreg van die Romeinse 
·bondgenootskap iml skilder." 

,, DiR goed ! M6re moet hy met sonop met baie geskenke 
na sy eiland terug gestuur word. Dit sou my verwonder, 
as ons horn voor die aand nie µiet hulptroepe terugsien 
nie." 

,,Ons sal dit hoop," se Sulpicius: ,,ofskoon ek nie weet 
Qf daardie eiland 'n groot aanwins voor ons sal wees nie." 

,, Die eiland gladnie," se Cesar; ,, maar om die ruiters1 

wat dit bewoon, in ons leer, en die riviere, wat daarom 
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loop, in ons besit te he: dit sou 'n onbetaalbare aanwins 
wees. Maar vir vandag is dit nou genoeg." 

,, Ek verlaat n," se Sulpicius: ,,vernaamlik omdat ek 
die' gesig van Agenor sien, wat lyk, of dit van verlange 
brand oni met u te praat." 

Die persoon, waar hy van praat, was 'n Griek. Sy 
antieke, welbesnede gelaatstrekke sou 'n goeie model vir 
'n beeldhouer gewees het, maar sy liggrys oe het 'n uit· 
drukking van Jae onderdanigheid en listige bedrog gehad, 
wat nie geskik was om 'n oplettende gelaatskenner in t~ 
neem nie. Hy bet werklik sy kop deur die gordyne ge
steek, maar toe by die strenge blik van Sulpicius ont
moet, dit ewe snel weer teruggetrek. 

Die edele Patrisier het egter verstaan, dat hy nou 
te veel was en hy 'het die veldheer vaarwel gese. 

,, U moenie vergeet nie," roep hy horn agterna: ,, m6re 
in die voormiddag ! en die kohorte van Piso moet die 
eerste aanval, om die dood van hulle aanvoerder en hulle 
skande van gister te wreek." 

n Korn binne, Agenor ! " vervolg Cesar, nadat hy 'n oom
blik gesw;yg het. 

Die Griek staan in die nederigste houding voor horn. 
,, Wat het jy te se?" vra die veldbeer spottend; ,, het 

jy 'n nuwe plan vfr m6re se aanval? of het jy berig van 
die volkstamme aan die ander kant van die Ryu! Dit 
moet iets baie gewigtigs wees, wat jy na so 'n vermoeiende 
dag, as die wat ons vandag gehad het, en op die aand 
voor 'i:t veldslag vir my bring." 

,, Nie so nie, edelmoedige Cesar! maar ek het vandag 
,die gevangene besoek, ":"at ons. eergister by die geveg met 
die Usipete geneem het." 

,, Ek weet .. - . 'n klomp vroue en kinders .... wat hulle 
agter laat bly ltet om Piso en sy ruiters beter te omsingel 
..... mailr wat bet jy daarmee te doen ?" 

,, Net dit. ~ het aan Publius Afrikanus I~s gegee om 
hulle m6re na die land van die Kondruse terug te stuur: 
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en hulle moe.t: more vertrek' maar sou u nie verlang om 
hulle eers nog te sien nie?" 

,, Wat meen jy?" 
,, Daar is een van hulle, wat, as sy 'n bietjie behoorlik 

opgelrnap en aangekleed word ...... " 
,, Dit kon ek dink ! " se Cesar met 'n lag: ,, die oomblik 

is seker goed gekies, om my met mooi meisies te kom 
lastig val." 

,, Ek sou ook nie somar by elke veldheer die vryheid 
durf gebruik nie; nie iedereen is in staat om soos Cesar 
tegelykertyd te ~orpeins hoe hy oor 'n vyandelike leer 
en oor 'n jong noi sal kan seevier nie." 

Daar is 'baie maal al opgerherk, dat selfs die voortref.
likste mense nog meer deur vleiery as deur die lof gestre~l 
word. Dit het ook nou weer by die voorbeeld van Cesar 
uitgekom. ,, N ou ja," het hy gese: ,, ek wil jou Ger
maanse skone sien." 

,, Sal ek haar hfor laat bring?" vra die Griek haastig, 
m.et 'n blik, wat sy tevrede.nheid uitgedruk het. 

,, Nee !-dit nie !·__:_Bulle se, dat die Germaanse vroue 
sedig en weerspannig is : ek wil hier geen verstoring he 
nie. Bring haar in die tent van Ocellus: ek sal haar 
daar gaan besoek." 

'n Half uur later was Cesar, baie pragtig aangetrek, 
die arms en die vingers met die pragtigste p~rels 'en 
edelgesteentes bedek, op die bestemde plek. Die prag moes 
no-q nie juis dien om die oe van die skone, wat hy wou 
besoek, te 'Verblind nie, maar om aan die ydelheid, wat 
die groot man ingebore was, te voldoen. Aan die ingang 
van die tent het hy vfr Agenor gekry, wat horn 'n onmis
kenbare teken gegee het, dat die skone reeds daar binne
kant was. 

,, 'sy het my sonder om te aarsel gevolg/' se hy suutjies; 
,, ek glo nie dat die weerstand so groot sal wees, as u 
gevrees het nie." 



Dit was 'n ronde tent, waarvan die mure met skitte
rende karmosyn behang was. Daar was 'n rondlopende 
rusbank van donsige kussings voorsien. Sierlike reuk
vase, op kunstig gewerkte drievoete geplaas, laat die lief
likste genre opstyg, en 'n albaster lamp, wat van dif.l 
koepel afhang gee 'n sagte en gelyke skynsel na alkante 
toe. In die middel staan 'n jong vrou in die kalme en 
onverskillige houding va~ iemand, wat ramp op ramp 
getref het, .en wat met geen hoop op aarde meer vir haar
self, · op al wat verder nog moet kom, voorberei is. 
Haar klere, van 'n donkerblou kleur, het nog sterker die 
blankheid van haar vel laat uitkom, wat so deurskynend 
was, dat 'n mens jou verbeel dat jy die bloed ,daar agter 
:sien vloei. Goudkleurige blond hare, so glad en skitterend 
as Cesar ooit bewonder het, het in twee vlegsels langs die 
marmerbleek gelaat neergehang. Maar ieder trek van die 
gelaat het aangetoon, hoe bekoorlik dit moes wees, as die 
welgevormde lippe en die sagte wange met die rooi van 
die vreugde besiel was. Wat die oe betref, hulle het dof 
-en onbeweeglik neergeblik, en sy het selfs nie eers van die 
grond af opgekyk, toe die veldheer binnekom nie. 

,, Vrou !'J se hy in die Germaanse taal, wat hy ge
-durende die laaste veldtogte, deur sy vlugheid, 'n bietjie 
.aangeleer het: ,, ek het jou van jou bande ontslaan." 

Die Qermaanse vrou kyk horn net so ewe met 'n koue, 
-0nverskillige blik aan, en het terstond die oe weer neer
_geslaan. 

,, Sulke vroue, wat jonk en skoon is soos u, behoef 
die slawerny nie te vrees nie," het Jty vervolg, terwyl hy 
op die pragtige rusbank gaan sit, ,, ·maar sit hier, ek wil 
iets met u praat." · 

,, Die slavin gaan nie sit voor die aangesig van haar 
meester nie," s~ sy, en bly maar altyd ewe onbeweeglik. 

,,En dis reg ook," s~ hy, ,,maar dis nie om u as 'n slavin 
te behandel, dat ek u hier. laat roep het nie: dis om aan u 
te se, dat u die vrindin, die gesellin van Cesar sal wees; 

. dat hy vir u weelde en rykdom sal skenk, en as loon"vi'r 
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sy beskerming en guns· slegs 'n weinig lief de van u v~r
wag." 

Sy het horn met 'n veragtende glimlag aangekyk: ,, Die 
vroue van ons volk," s~ sy, ,, gee hulle liefde slegs een
maal." 

,, Hoe nou ! " vra hy vir haar: ,, is u dan reeds verloof 
aan een van die Usipete, wat. ..... '' 

,, Van die Usipete!" herhaal sy, terwyl sy haar hande 
ophef, as of sy verwonder was: ,, Mog Freia ons behoed !" 

,,.Wel!-As u dan nie verloof is nie," het hy gese, want 
hy het haar ontkennende beweging verkeerd verstaan: 
,, waarom sal u dan weier om die liefde te bekroon van 
iemand wat u so met sy geliele hart genee is? " 

,, Ek is getroud," antwoord sy, terwyl die verontwaar
diging vir 'n oomblik haar gelaat kleur en haar oe met 
'n verhygaande flikkering versier. · 

,, En het jy jou eggenoot lief gehad? '' vra hy, terwyl 
hy opstaan en haar by die hand vat. 

,, Of ek horn lief gehad het? " roep sy met 'n harde stem, 
en sy trek haar hand verskrik terug: ,, ag ! ek sou my 
lewe gewillig wil afgee, as ek maar net kon uitvind, of 
hy veilig is." 

,, Vergeef my," se hy, ,, ek wou u geen angs aanja nie. 
As u eggenoot nog lewe en 'n losprys vir u bied, sal u 
aan horn teruggegee word: so nie-dan sal ek probeer 
om u lot so draaglik te maak, as in my vermoe is, en u 
droefheid eerbiedig." . 

,, U bedrieg my nie? .... u sou my aan my eggenoot 
te1'Uggee '! " ...... roep die Germaanse vrou in bly ver-
wagting uit. 

,, Cesar het nog nooit iemand bedrieg nie," se die 
Romein, en hy gee baar die band, wat sy in verrukking 
soen. 

Op dieselfde oomblik het daar 'n ongewone lawaai 
buite by die ingang ontstaan ; en na 'n kort, maar driftige 
woordewisseling ·het Agenor, as of hy na binnekant toe 



76 

soos 'n pyl geskiet word, voor Cesar se voete geval. 'n 
Germaan volg horn, met oe, wat fonkel van woede. 

,, Wat beteken dit?" vra Cesar, terwyl hy agteruit 
trap en een van die vergnlde drievoete aangryp om horn 
teen die aanval, wat hy verwag, te verdedig. Maar dit' 
het nie tot 'n geveg gekom nie. Die jong vrou het haar 
omgedraai. en met die uitgegilde kreet van ,, Alwart !" 
het sy in die arms van die Batavier geval. Maar daar 
het ook enig.e slawe bygekom, wat hulle swaarde bo die 
paar verhef het. 

,, Tiaat staan ! " sf> Cesar:-,, laat hulle my ·verklaar 
wat hierdie toneel beteken." 

,, Dis nie my skuld nie, magtige Cesar! " se Agenor, 
terwyl hy voo.r sy voete kruip: ,, hierdie wilde Germaan 
wou met ~eweld die teut binncdring; en toe ek hQm terug 
hou, het hy my in die bors gegryp en weggestamp." 

,, Maar het die Usipeet dan uit die lug geval? ,. vra 
Cesar, terwyl hy een stap vorentoe kom. 

Die veldheer en die Germaan kyk mekaar aan en bly 
altwee verbaas staan. Cesar het Al wart, die Batavier, · 
en by bet sy geleider van die more berken. 

,, U het my dan bedrieg," se Cesar, na een rukk~e, vir 
Alwart:,, U is dan tog werklik 'n Usipeet?" 

,, Hy!,,. roep Al wart se vrou uit: ,, hy is 'n Batavier, 
en daar leef nfo 'n edeler een. as by aan die Maas se kant 
nie." 

,, Maar hoe kan <lit dan moontlik wees/' vervolg Cesar, 
terwyl by hom na haar toe draai, ,, dat ons u in' dfo 
leer van die Usipete kry?" · 

,, Die· Usipete het on·s· in gevangenskap :\veftgevoer, en 
het met hulle vragwaens in u hande geval." · " 

,, En j:y?" se Cesar 'vir Alwart: ,, hoe kom dit <lat. jy 
geweet het, dat jou · vrou in hfordie tent was?" 

,,. Ek •was vanaand juis voor die tent, waar u my laat 
in bring het, toe ek die_ knaap cda,ar sien. yerbygaan, wat 
ek· van :qi.ore. uit die· rivier gered het. Dit het gelyk of 
hy: my .-wou c:;mtwyk; maar ~k het horn geken ; hy .. js .in 
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Galliese koopman, en sy naam is Erix. Ek het horn 
agternagesit, maar ek het in die doolhof van tente ver
dwaal geraak, en toe ek DOU hierlangs koin, hoor ek die 
stem van my vrou. Daardie rooirok wou my belet om 
in te gaan, maar ek het horn gegooi dat hy so rol. W aar 
sal ek Dou vir Cesar kan kry? Ek het niks meer in my 
besit nie; maar my vrinde sal graag gee van wat hulle 
het om 'n losprys bymekaar te maak.'' 

,, Dit sal nie nodig wees nie," 3!1twoord Cesar:· ,, jou 
vrou is ook sonder losprys vry. Jy kan haar met jou 
saamneem; en neem tegelylrertyd die versekering mee. 
dat m6re die smaad, wat die Usipete julle aangedoen het, 
deur Cesar gewreek sal word." 

,, Is di t moon tlik? .... my vrou vry !" roep Al wart am per 
buiten homself, van dankbare verrukking: ,, en wie is u 
dan, wat my daarvan die versekering gee? o ! se vir my 
wat u naam is: dan kan ek dit eenmaal aan my kinders 
leer." 

,, My naam ?--Die het jy reeds genoem: ek is self die 
Cesar, wat jy na vra." 

Toe werp Alwart horn voor horn op die kniee. Die 
veldheer het na die bekoorlike vrou toe gegaan, wat baie 
bly en tog 'n bietjie skaam en verlee voor horn gestaan het, 
en vat haar aan die hand. 

,, Vaarwel !'' se hy: ,, en as u later miskien nog 'n slag 
aan Cesar sou dink, dan sal dit, hoop ek, met welgevalle 
wees." 

Die bleek wange van die skone vrou het rooi geword; 
sy glimlag en huil tegelyk en slaan haar oe neer. 

,, Cesar!'' roep Al wart, en by spring op: ,, ek verlaat 
u ! maar by vVodan !-Eer dit weer aand is, sal u van 
Alwart hoor." 

Met hier<lie woorde, slaan hy sy arm om sy vrou en 
snel die tent uit. Hy kry sy perd, en, sonder om hom nog 
langer op te hou, gaan hy met haar op pad na die eilaDd 
Vf!n die Bataviere toe. 

j 
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IV. 

Vreeslik en onverwags was op die volgende dag die 
aanval van dfo Romeinse leerbendes op die laer van die 
Usipete, wat gedink het dat hulle vyand nog te vermoeid 
sou wees van sy oorhaaste trek en afgeskrik deur die 
verliP-s, wat hulle horn toegebring het. Maar hoe onver
wags dit ook vir die Germane was, hulle het nie geskrik 
nie. Dfo aanval was fel, rnaar die verdediging was taai. 
Die Usipete was baie en die gewoonte om op grond, soos 
hierdie, te veg, en veral die voortreflik:heid van h,ulle 
ri1itery het hulle 'n goeie kans gegee, want krygskuns en 
orde net hu Ue nie geken nie en dit was weer hoedanighede, 
waarin die Romeinse leer uitgebJink het. Die kans het 
lank onseker gebly, totdat die regtervleuel van die Usipete 
teen sononder onverwags sien dat hulle van die sykant 
af deur 'n vars ruiterbende. aangeval word. Hierdie bende, 
v.:-at uit die eiland van die Bataviere aanruk, met die on
verwinlike Warman en die van wraaksug skuimende Al- • 
\vart aan die hoof, het die reeds vermoeide stryders met 
onweerstaanbare krag aangeval, en alles wat hulle teen
kom doodgeslaan of op die vlug geja. Van daardie oomblik 
af was die slag in die voordeel van die Romeine beslis; dit 
was nie meer 'n stryd nie: dit was 'n bloedige moord: en 
van die duisende en t.ienduisende, wat oor die Ryn getrek 
het om buit en roof te versamel, het daar skaars een uitge
kom om aan die Germane die berig te bring van daardie 
vreeslike nederlaag. 

'n Paar dae daarna was die Bataviere opnnut in die 
· heilige bos vergader, waar Alwart hulle gekry het, 
toe hy met sy vrou uit Cesar se laer terug gekom het. Hy 
het hulie daar bymekaar gekry, deur die woorde van 
Gauna reeds oorgehaal om vir die Romeine hulp aan 
te bied.. Die waarsegster bet weer op haar wa gesit, en 
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die priesters 'het op die altare die gawe laat rook, wat 
hulle aan die Gode van Germanie gewy het. Aan die 
een kant het Warman, die grys Erner en die orige krygs
hoofde van die Bataviere gesit; aan die ander kant het 'n 
talryke ruiterbende byrnekaar gestaan, waaroor die bevel 
aan Alwart en ander, wat net soos hy in die laaste geveg 
uitgeblink het, toevertrou was. Meer na agtertoe het die 
vroue en moeders van die krygshaftige jongelinge gestaan, 
en hulle het gekom om hulle 'n laaste vaarwel toe te 
roep :-want dfo verbond met die Romeine was gesluit; 
en een van die voorwaardes daarvan was, dat die Bata
~'iere hulle bondgenote met hulptroepe sou bystaan. 

Die voortekene was gunstig, en die oomblik, waarop die 
dapper bende die ouderlike grond sou verlaat, het nou 
gekom. Nou staan Warman op en vermaan hulle om 
hulle' s6 te gedra, dat hulle, in die nuwe loopbaan, wat 
nou voor hullo le, die Bataafse naam sal ophou. Daar 
volg 'n algemene toejuiging op sy woorde; alleen die on 
Erner skud sy hoof bedenklik. 

" l\fog die Alvader gee," se hy, "dat ODS in hulle, wat 
ons nou as ons bondgenote beskou, nie eenkeer ons 
meesters sal moet eer nie." 

,, Dit sal nooit gebeur nie," roep Gauna uit, terwyl sy 
in haar wa opstaan: ,, Hoor nou, Bataviere ! wat die Gode 
deur my mond aan julle te se het. Die bendes, wat nou en 
in volgende jare die Romein met die krag van hulle arm 
Sal Sterk, mag horn in skyn dien, SOOS die troue )lond sy 
meester dien; in waarheid sal die seuns van die Suide 
hulle deur lmlle invloed laat bestuur: en die tyd sal 
eenmaal kom, wanneer die opperheerskappy van die 
wereld 'n deel sal word van hulle, wat die kinders 
van die eiland met hulle guns en beskerming verwerdig. 

Meer het sy nie gese nie, maar 'n luid gejuig het haar 
woorde begroet; en die gewapende bende het op 'n teken 
van Alwart langsaam verby getrek, en die pad geneem na 
die plek toe, waar die Romeinse veldh'eer op hulle koms· 
gewag het. 
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Lang jare nadat hierdie gebeurtenisse voorgeval het; 
gaan daar 'n hoofman van die keiserlike lyfwag in een van 
die kantiene in, wat aan die oewer van die Tiber, in die 
voorstad van Rome gestaan het. Sy uiterlik het gewys 
dat by 'n krygsman was, wat baie veldtogte meegemaak 
en aan baie krygsgevare ontsnap het. Sy gelaatstrekke 
was deur die invloed van die lug verskroei, en sy gesig 
en hals het bree littekens gehad. Met 'n stuurs gelaat en 
sonder om iemand van die aanwesiges te groet, het hy 
gaan sit en 'n beker ligte wyn bestel. 

,, Ek is klaar om u te dien, allervoortrefl.ikste Hopman !'' 
se die kantienhouer, 'n bejaarde, listige Griek, terwyl hy 
sy rug, wat reeds deur gewoonte en ouderdom gekrom 
was, 'n nog dieper buiging laat maak: ,, maar dis nie 
gemene ligte wyn, wat ek aan 'n hoofman van die aller
uitmuntendste keiserlike lyfwag durf voorsit nie. Doen 
my nou die genoege en proe 'n bietjie van my ou Falernum 
wyn. 

,, Skink jou Falernum vir die wat dit kan betaal," se 
die Hopman op 'n verdrietige toon : ,, 'n mens kan nie met 
die ellendige betaling van 'n ly·fwag die wyn drink, wat 
op die tafels van die rykes fonkel nie . 
. ,, Dis waar," se die Griek, en hy skud sy kop; ,,hulle het 

julle, Pretoriane, nie na verdienste beloon nie; maar u 
was tog dikwels genoeg by plundertogte aanwesig, om iets 
vir die ou dag opgespaar te M." 

,, Opspaar ! " herhaal 'n ou, maar nog lewendige kerel
tjie wat in 'n hoek van die vertrek sit en drink. Te oor
deel na die patrone en monsters, wat voor horn uitgesprei 
le, het dit gelyk of hy 'n koopman in negosieware was: 
,, Opspaar ! daar weet die Bataafse kohorte maar min van! 
Wat hulle vandag verdien, verloor hulle m6re :weer met 
die dobbel." 
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.. ,;En as dit nog-.ma,ar n.et·di.e geld was, wat on& ont· 
breek," se die lyfwag, .sonder am horn aan daardie aau·., 
merking te steur: ,,;jy sou jou n.og kan tro.os met die denk· 
beeld, dat Janus se tempel nie altyd gesluit sat bly nie ;· 
maar nee !___:o.ok "die eer, wat ons toekom, wil bull~ ons nie_ 
gun nie." 

,, Dis maar ·ar te waar," se die kantienbouer met 'n 
sug: ,, on dank is· dje wereld se loon. Eli: kon ook maar min 
dfok, dat nadat ek so baie jare die vertroude vrind varr 
die groot Caius Cesar was, en horn so baie dfenste bewy& 
liet, dat ek op my ou dag skaars genoeg sou oorhe om 'n 
k41tntien op te sit.'' 

,,Was jy 'n vrind van Cesar?" vra die lyfwag met be· 
Iangstelling; ,: en watter dienste het jy horn bewys ?'} 

Hier gaan die koop1nan aan lag, en kyk die twee wat 
praat spotagtig aan : ,, J y behoort dit te weet," se hy vir· 
die krygsman: ,: want as my oe my nie bedrieg nie, is julle 
twee mos bekendes van jare gelee, en ons goeie kantien
Iiouer Agenor het nog eenmaal van jou 'n goeie opstopper 
gek:i;y vir een van die dienste, wat hy vir die plesier van 
Caius Cesar waargeneem het." 
r ,,.Wat!" roep <lie kantienbo11'er uit, wat werk1ilF n~e

map.d anders was nie, as die gemene slaaf, oor wie <ms d~t 
vroeer gehad het: ., het ek werklik die geluk, O:pl my 
woning, ~eree~· te sien deur di{:l teen;Woordighetd ·van dlE!. 
dapper Alwart, die beroemQ..e Hoofmai;t. v~n die Bataviere? 
1Verklik ! qan .pipet ons vandag fees gou." 

Alwart. (waut .dit. was hy) het horn omgedri;tai, sonde,r 
om op die b.uiginge van die Griek :ig te slaari, en h~t die:· 
koopman aangespreek :-,,En jy," }J.et hy gevra, ,,jy, wat. 
o!ls altwee ken, wie ii!! jy? jou trekke lyk my nie .on]>e~eud 
nie; maar ek oi;t.thou nie, waar eu. w;anneer: ek jou gesiep, · 
bet nie." · · ·, 

,, Ek ve,rstaan, d~pper 'Alwart," antwoord die koopma.n,. 
,, dat my naam uit jou geheue uitgewis is; maai: die. tyd .. 
is nie in staat .on:i Eri;c van Bibrakte di~ gelaat te la.at 
vergeet van horn, wat eenmaal sy lewe gered het' nie." 
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,, Erix van Bibrakte ! " het Al wart verbaas herhaal : .... 
,, regtig ! nou ken ek jou weer. Wel, man! ek is bly om jou 
te sien; ek het baie maal gewens om jou te ontmoet om 
van jou die oplossing te verneem van sake, wat vir my 
altyd maar duister en oubegryplik gelyk het." 

,, Ek kan dink, wat jy bedoel,'' se Erix: ,, en nou dat 
alles so lank gelee is, sien ek nie swarigheid, om jou die 
oplossing te gee nie. Jy wil seker. graag verneem, hoe die 
verbond tussen Cesar en die Bataviere nou eintlik bewerk 
geword het.'' 

,, Ja, dit is die ding," antwoord Alwart: ,, ek het altyd 
gerneen, dat jy daar jou part in gespeel bet, en ek sob 
daar <Oien eed voor sweer, qat jy daardie saak tussen horn 
en Gauna in orde gemaak het',. 

,, Jy qorde~l reg," se die Gallier; ,,deur my bekendheid 
met -verskeie mense van invloed in Gallie en Germanie, 
kon ek Cesar baie keer van <liens wees. Onder die voor
wensel vaµ handel te dr,vwe, het ek vir horn berigte kon 
inwin of boodskappe oorbring. So het hy "my ook- onder 
.andere in die geheim na Gauna toe gestuur, want hy het 
geweet watter inv-loed sy oor haar landgenote gehad het, 
om haar oor te haal om in sy belang werksaam te wees. 
Hierdie taak was nog makliker vir my, omdat ek lankal 
die vertronwe van die waarsegster geniet het. Ek het 
haar daarvoor klaar gevind; want Cesar se voorstel l;let 
juis te_pas gekom, Sy en jou landgenoot Warman het 'n 

, plan gehad. Bulle het naamlik altwee verstaan, dat die 
bevolking van die eiland te groot geword het in vergely
king ruet die opbrengste daarvan, en hulle het al lank na 
'n geleentheid gesoek Om die getal van die inwoners te 
laat vermiuder deur 'n gedeelte van die jongelingskap 
_na <lie buiteland toe te stuur. Hulle het dus besluit om 
dit so te bewerk, dat hulle Cesar met huJptroepe sou help, 
maar dan moes hy horn verbind oIQ die Bataviere nie as 'n 
belastingslmldige volk, maar as bondgenote te behandel. 
Die inval van die UAipete, en jou koms op die volksver
gadering het hulle doel in die hand gewerk." 
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,, Goed ! " se Al wart, ,,. maar waarom het Gauna my mm 
gestuur om Cesar te ·ontmoet?" 

,, Orn 'n baie eenvolJ.dige rede. Sy wou op die vergade· 
ring profeteel' dat die Romeinse leer aankom asof die Gode 
dit vir haar verkondig !mt; maar sy het gereken dat }y 
n;i.y herken bet en sy het dus rede gehad om te vrees, dat 
jy haar goddelike ingeving op 'n baie menslike manier sou 
verklaar en. haar roem as 'n waarsegster by die v:_olk sou 
hederwe. Daarom het sy jou uit die pad·uit gestuu.r"; 11rnar 
Cesar was tevorc van jou koms verwittig, en die goeie be
handeling, wat hy jou gegee het, het gedien om jou, en 
deur jou die Bataviere, in sy belang te win." 

,, Ek sien dus," bet Alwart opgemerk, ,, dat my land
genote en ek die speelbal van 'n reisende koopman en 'n 
slim wyf gewees bet." 

,, Dis regtig waar wat jy se :-maar jy moet jou dit nie 
laat hinder nie. Oor die algemeen sien die mense maar net 
die bokant van die dinge; maar as 'n mens al die klein 
verborge :roerseltjies sou ken, wat die meeste gebeurtenisse 
bestuur, dan sou ons soontoe kom om al die geskiedboeke 
in die vuur te gooi, en die geskiedenis van nuuts af, t~ 
skrywe. -

,, En dit sou tog jammer wees," •Se Alwart, nadat by 
horn 'n rukkie bedink het, ,, want alles goed beskou, is dit 
beter as 'n mens party dinge nie weet nie." 

,JAKOB VAN LENN:IDP. 

, D~ar kom 'n tyd vir jou; vir: my, 
Vir iedereen op aarde, 
Dat ons . .IJloet los al wat vandag· 
Ons skyn of had dit waarde. 
Beg daarom nie aan aardse goed 
Jou hart-dit lei tot son de; 
Hoe meer besit, hoe eerder gaan · 
,Jou sielerust te gronde. 
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EEESTHOME. . . 
~oe o:µs dit in 'n vorige. les oor die wind g~had het, 

het ,ons gesicn, dat mens dfe 09rsaak .soek ill die ve1:skil
lende digheid van die lug. Wat van wind waar is, gele~ 
oo~ vir water. In \].ie .see iR daar 09k beweging_ v'ari' die 
~~'n plek _pa die ander toe.; dit yeroprsaal}. ~trome of 
strominge. . . . . . _ . 

Neem 'n s-Ias water, waarin ·,n 'veinig' -saagsel gegooi 
is en: l'aa"t"·aif kook. dan sal julle sien, .dat die saagsel
deeltjies langs die kant van die glas na boontoe gaan 
eu in die middef weer na benede. Die warmte van die 
vuur laat dus· di~ water fa bewe.ging kom. In die groot 
see gebeur iets dergeliks. Van d'ie pole 'fl.a die ewenaar 
loop koue str'oine, eh· van die ewenaar na die pole vloei 
weer warm watBr· terug. 

Dit is in al die groot see· sd; as julle die eerste kaarte 
van julle atlas oplettend beR:yk, sa]' jtllle·.fiulle ook af
geteken sien. Een van die: 'vernaamste· 'strome is die 
Golfstroom. Daaroor wil ons 'n bietj"ie handel. 
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Langs die weskus van Afrika loop 'n koue stroorifona 
die noorde toe. · Kinders, wat met Krismis .na die Kaat> 
·toe gaan, het seker al .gehoor, dat die ·water van 'Tafl"tl
baai glad nie so warm is as die van Vals Baai nfo~ 
Tafelbaai le in die koue stroom en Vals Baai word gevul 
·deur :di:e warm Agulhas-stroom. Die koue stroom .loop 
na die weste toe as hy by die ewenaar kom. Dit kOih 
deur die draai· van die aarde van w·es na Oos toe. Die 
seebod'em sliuif as .,t ware. onder die water deur. Op 
die tog na die weste toe verwarm die son die water in 
hoe mate, en as die stroom by die noordooste punt van 
Brasilie kom, splits hy horn in twee: een tak gaan weer 
langs die ooslrns van Suid-Amerika na die suide toe en 
·die ander lo.op in die golf van Meksiko. 

Die· golf is net soos· 'n ketel : aan die weskus is hy 
.geheel en al ingesluit deur die vasfoland en aan die 
ooskus word die water grotendeels deur die eilande 
gekeer. D.an loop daar nog baie groot riviere in uit en 
.jul.le kan dus verstaan, dat die ketel vol word. Ook is 
d}t daar in die tropiese streke baie warm, en die water 
word ·dus. ook goed ·warm. Waar moet die water nou 
heen? Dit pers met .geweld deur die straat tusseh 
Florida·en Cuba, en stroom dan na die noordooste toe, 
met 'n snelheid van orntrent drie myl .'.in die uur.. · 

Dwars oor die oseaan gaan hy, tot hy in Noora
~uropa langsamerhand sy warrnte verlies. Aan daardie 
stroom is dit toe te skrywe, dat Engeland en. Holland 
bewoonbaar is. Kyk nou 'n bietjie op juller atlasse. 
Hierdie genoernde lande rn op dieselfde breedte'- ffS 

Labrador en behoort dus net so warm te wees. En ·tog 
is. d[,lar. •n· 'Verbasende verskil. Engeland en HoUand 
w'ord ileur 'miljoene mense bewoon, terwyl Labr.adb'r 

< oyna alfyd Cinder sneeu en ys ·rn, en maar 'i:J. baie klein 
bevolkinkie kan ·onderhou. · · :i 

l Natuurlik ·maak die water alleen 'nie daard1e la'nde 
ote·w6unbaa'r nie. Maar uit die wa·rm stroom st:v.i· reefi-
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'\V;olke op; wat 'oor Engeland en Holland gedryf word e11 

lhulle daar ·ontlas. En reen bring warmte, dit weet ons 
:alma!. As dit in ons winter begin warm word, weet 
·ohs, dat daar reen in aantog is. Langs Labrador loo]' 
'QOk riog 'n yskoue 8troom, reguit van die pool af, vol 
ssberge, wat almal ·meehelp om die klimaat vinnig koud 
te,ma"llk. 

In die Groot Stil Suidsee loop ook 'n warm stroom 
van Japan na die weskus van Kanada. Hulle noem horn 
·die Swartstroom of Kuro Siwo, en hy het dieselfde uit
werking op die weskus van Kanada, as die Golfstroom 
()p ·die van Europa. 

Jn Ander seestroming word getye genoem. Soos ons 
weet, loop die maan om die aarde en wat julle miskieu 
nie weet nie, dat hy die water van die see optrek en 'n 
golf'maak. Daardie golf loop altyd agter die maau- aan. 
As :die maan oor 'n seker plek in die see gegaan bet, 
kan mens drie uur later die vloedgolf verwag. 

Maar met die water trek die maan ook die aarde self 
·aan, en dus is .daar aan die agterkant van die aarde, 
van die maan af gereken, ook 'n vloedgolf, wat omtrent 
11 .uur agter die ande'r aankom. 

So het ·ons dah elke fi uur hoogwater en dan weer 
laagwater. Kinders, wat aan die strand gewees het, het 
<lit seker gesien. Soms is die see, soos hulle dit noem, 
vol; en op ·ander tye is hy weer leeg. Die vloedgolf loop 
net so ·gereeld as die maan en in die almanak kan mens 
al ·maande 'vantevore lees, wanneer dit hoogwater sal 
wees. 

In ·sommige golwe en riviermonde is die vloed besonder 
sterk. In Fundybaai, in Noord-Amerika, word hy tot 
ao voet hoog. In die groot .riviere van Sjiena kom hy 
iso gou as 'n perd uit die s·ee op; en as die vissers nie 
mooi oppas nie, gooi hy netjies hulle skuite om. 

In die wye see, soos die Groot Stil Suidsee, is by 
gereeld "tlke ,12 uur: die mense bet byna nie horlosiei;; 
nodig nie. In ander see is hy nie so gereeld nie. Aan 
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ons strande kom hy _elke elf uur en in die binnesee, soos 
die l\Hddellandse See, merk -mens van horn heeltemal 
niks. 

As die son nou in 'n regte lyn met die maan staan, 
is daar 'n dubbele krag aan die werk, en word dit be
sonder hoog. Bulle noem dit 'n springvloe.d, of spring
gety. ,Maar is hulle op teenoorgestelde · kante .van die 
aarde, dan werk hulle mekaar 'n bietjie tee en }\et ons 
'n d,ooi gety. 

De11r die seestrominge bly die water van die see altyd 
in beweging. Dit is ook baie nodig, want water, wat 
stil staan, sou gou bederf. En as die see sou bederf, so~ 
dje mense ook nie lank- meer kan lewe nie. Dus· sien 
ons, dat d1e Skepper ook hierdie saak met wysheid ingerig 
het-. 

( Uit De Buitensohool. )-

Ek het al baie die goggas en diertjies opgelet, 
Wat rondom woel en fladder--en kry net maa!-' een wet, 
\,Y at pas vir almal, lyk dit, en sonder onderskei.d: 
Hul werk mef lus en yver, en doen h'.u~ besigheid': 
Maar kom hul tyd, dan somar le hul hu1 p'aJdde af, 
'En sonder murmurering soek iedereen sy graf. 



SINT IrnrsrroFbRUS . 

.,, Afreeds te lank," se Oforus, ,, het ek my dae in ledig
heid ve.rspil. My jare ga~n sonder dade verby. Ek het nog 
nl<Y een roeniryke daad verrig nie." 
~n sy pe;rd word opges~al. Hy w,il die land deur trek. 

Ety soek· die' sterkst~. Die sal by dien, dien sonder be· 
tnling. N"et eer sa1 .SY loon wees. Hy kan nie rus nie, 
hy, ry verder: en verder. Die aan4e daal, die oggende 
kom, die sterkste kan hy nie 'Vind nie. · 

,, Pluto is sterk," se 'n vrek vir 'horn;· en Oforus vlncJ 
'n kluisenaar, wat sterker was; hy bet al wat hy gehad 
het, Yir die armes gegee. . 

,, Dionisos is sterk," roep 'n dronkaard, en Oforus 
vind 'n wys man, wat sterker was, hy het horn uit die 
mag van die bedwelming vry geworstel: · 

,, Dionisos is sterk," gryns 'n wraaksugtige horn teen, 
en Oforus vind 'n vrome, wat sterker gewees het; alle 
wortel van bitterheid het hy uit sy siel geruk. 

Hy kan nie rus nie, hy ry maar al verder. Die aande 
daal, die oggende kom, en die sterkste vind hy nie. 

'n 'Getrippel van perde weerklink in die verte. Daar 
skitfer lans(l' in a.le Jig v'an die son.' V.aari.dels '}Vapper. 
Trioinfliedere vervul die lug met bly gejubel. ,, Heil 
die ·held; wat oorwfo het; strooi nalme vir die oorwin
naar, vfr htm1, 'vat die hele aarde bedwiug het/' kiink dit 
van duiseude lippe. En Oforus sien die Keiser op sy 
triomfkar. Koninge in kettings is sy buit, uitgelese kos
baarbede sy roof. 

,, Hy, wat oor vorste gebied, moet tog seker die sterkste 
wees," diuk Oforus. ., Hy sal my meester wees." En by 
dien die keiser sonder betaling. 
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Die ·fees van die oorwinning•-word luisterryk geviet. 
in die paleis van die keiser he.t·ii.1··~vat hong is van naarn 
Qf magtig deur rykdom, wat skitter deut gawe van hoof 
en van hart, saamgekom.. Die sale· is pragtig ;ve'rlig. 
Fonteine van· .heerlike Karraris m:armer straal v~rfrissing 
·Uit. Blommeweelde geur deur die ruimte. Vurige wyn 
p~rel in krista1belfers. Dit skyn -of die· vreugde al .die 
harte. beheers. Dog spoedig het die feesma;il 'n drinkery 
geword, die gaste swelg in onmatige genot. Dionisos, die 
l;lit!:linnige god van die wyn, peers nog maar net all~en. 
$n hy, wat oor vorste gebied, woFd 'n ,i?laaf van p.~e 
bedwelming. . . . 

,, Hy, wat homself behee~s,:~ .fluister ',n wysg~.er, -,, i~ 
.sterker, as hy wat die halwe wereld -oorwin." Oforus hoor 
d,it, en. hy se: ,, Ek sal u di.en, wat magtiger is dan die 
magtige." En hy dien die wyse nian, wat homself kan 
·hedwing, wat sterker was as sy vreugde en sterker as sy 
smart. 
· .Die pes woed. vreeslik. Ryk en arm, oud en jonk, wys 
en. dwaas word afgemaai. · Geen g,esin, wa~ daar nie 
dode betreur word nie. Ontsetting gryp selfs die moedig
ste aan. Die wysgeer sidder .ook, as· die dood va~ sy 
vri-nde nou. die een, flan die ander wegneem. 

,, Die wat vrees, is nie die sterkste nie.i' dink Oforus, 
,, en die sterkste wi1 ek dien." En hy- dien d.ie Koning 
van die Verskrikking, wat mag oor alle mense het. En 
oral waar die kryg woed, daar .flikker sy staal: En di~ 
mense prys hom, wat honderde Tuet sv rustelose swaard 
doodmaak. , .. · • .. 

Die nag is guur. Die reen p-las nee£. · Oforus dwal!l 
deur die woud. - W ~~i· :ml hy skuii? 'n Flou skynsel breek 
deur die blare'. Hy volg die .j<nvwe straalt]ie, en by 
staan voor 'n slrnm~le hutjie. · · · 
: 'n Uitgeteerde vrou rn op haar bed. Hoe marmerbleek 
'is fog haar .gefaat'! - ;n .liuilende kinderskaar staan ~m 
die'Bed. Dis sin, doodsti'I ~n die woning waar die smart 
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beers. :Net so nou en dan word die pynlike swye deur 
die snik van die kleintjies verbreek. Plotseling kom die 
sterwende ·orend. 'n Hemelse glans straal uit ha1;1r 
brekende "Oe. ,, 0 dood, waar is jou prikkel; o graf, 
waar is jou oorwinning?" .fluister sy saggies. En haar 
gees sweef omhoog na Hom toe, wat die dood oorwin bet. 

Peinsend trek Oforus verder. ,, Wie is dan die sterke, 
sterker as by, vir wie hul almal buig? Hom wfl ek 
dien, dien sonder betaling." 

,, Wie mag tog daardie sterkste wees? " Hy vra dit 
vir elkeen, wat hy sien. En wyse men·se skud met 
medelyde hulle hoof. ,, 'n Onnosele, wat sulke dwaas
hede vra,'' antwoord verstandig hulle glimlag. 

Die aande daal, die oggende koni, dog die sterkste 
vind by nie. En hy trek na die eensaainheid van die 
woestyn. Ontsaglik is die stem in sy binneste. Hy 
begin te bewe. Geheimsinnig nader hy 'n gestalte wat 
nog ge'h,eimsinniger is. ,, Die koninkryke van die aarde 
is myne, en ek gee hulle vir wie ek wil. Soek '.jy die 
sterkste, volg dan vir my," klink 9it in Oforus se ore. 
~n hy volg die .magtige Verderwer, wat lig in duisternis 
verander, liefde in haat; die bloeiende tuine in valleic 
van dood, en die onsku.ld in boosheid verstik; wat ~ekels 
tot swaarde maak, en in die hart van die, wat hoop, 
vertwyfeling saai. 

Hulle pad loop langs 'n kerkhof. Hoog opgerig staan 
die Kruis, die simbool van die Goddelike mag. En die 
Rose sidder, as hy die teken van die. nederlaag, wat by 

_gely het. daar aanskou. ,, Jy is ook nie die sterkste nle," 
Se Oforus, en hy gaan alleen verder. . 

Die aande daal, die oggende kom; sal by horn, wat by 
soek, dan nooit vind nit? 

Daar staan hy voor 'n bree stroom. ,, Jesus Kristus 
bet oorwin ! vleg palme vir die oorwinnaar~ wat die dood 
nie kon hou nie," so klink 'n silwerreine kinderstem. 
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,, "\Vaar is die ster~ster' vr~ Oforus vir haar. Skaam 
lag die kind, en bevrees vir die vreemde man, h.artlloop 
sy weg. Aan die hand van 'n grysaard kom sy wee·r terug 
·ua die plaas, waai: Oforus haar gekry het. 

,, W ie soelcjy ?" vra die grysaard vir horn. ,, Hom) W'a t 
·magtiger is as die magtige," antwoord die man wat al so 
baie rond geswerf het, ,, ken jy sy naam? " 

En ·die grysaard verkondig horn die Verhoogde, aan wie 
al die mag .in die hemel .en op die aarde gegee is. 

,. Ek wil sy dienskneg wees," roep Oforus. ,, Wat eis 
Hy dan van my? " 

.. , \X.'ees terwille van Hom die dienaar van alle mense. 
Trag nie na die hoe dinge nie, maar voeg jou ·by die 
nederiges. Doen wat jou .hand vind om te doen, en 
doen dit met alle mag." ,, Sien jy," vervolg die grysaard. 
,,'die stroom is breed. Daar is klippe wat dit moeilik 
maak om oor die rivier te gaan. Alleen die wat sterk· is, 
kan die rivier oorkom. Leen jy nou jou skouer aan 
die, wat swakker is as jy." 

Aan die kant van die waNr bou Oforus nou 'n hut. 
Elke dag dra hy almal wat sy hulp begeer, deur die 
diepte deur, en hy is altyd welgemoed. 

Die somer gaan verby. Die herfs kom, en met horn 
die guur dae en nagte van storm,. Oforus slaap die 
i;:laap van die geruste. Buitekant huil die wind en plas 
die reen. Meteens skrik hy wakker. ~Was daar nie een 
wat na horn roep nie? Bj luister. Weer hoor hy die 
sten:i,. Hy staan op, kiee horn aan en verlaat sy hut. By 
die lig van die .maan word hy 'n jongetjie gewaar, wat 
om hulp vra. Hy aarsel nie 'n oomblik nie, maar loop 
deur die vloed. Bewend van die kou vind hy die kind. 
Oforus vat die kind en loop opmiut inet horn deur dip 
stroom. En die reen kom nog harder af, en die storm 
huil nog angstiger, en die water kom al hoer en hoer, en 
die kind word altvd swaarder. Oforus sien 'n sekere 
dood voor horn. s; skouers buig, sy kniee ~ni~. Hy ka~ 



·11~ 

ni'e v~rder nie~ ,, Wat is jy onbegryplik swaar, my. :seu:µ
tjie," roep hyieindelik,. ,,·die wereld .sou nie swaarder kan 
wee nie.'?• . 

'n Hemelse laggiP plooi die lippe van die kind. En 
nit sy'oe blink 'n glans, so teder,.dat Oforus ·a1 sy moeg· 
heid ver·geet. 'n Ongekende saligheid strootn deur sy 
bors. 

Die oewer wo:rd bereik. Die wind word stil.. Die reen 
val nie meer nie. Die sterre blink met }n belderder 
glan:!l. · 

,, Jou naam sal nie !anger Oforus weetl nie,"' se die 
.j'ongetjie vir horn, ,, die mense sal jou Krlstoforus noem, 
want jy het die sterkste gedra.') . . . , ... 

Kristoforus het Hom . nie meer gesien nie. Die 
m6re van ·die derde dag het die mense verniet aan die 

·oewer gestaan· •en roep. :K::ristoforus het nie gekom nie. 
Die ·nag het die engele van God sy siel na Hom toe ·ge
dra, wat '.Hy so lank gesoek ~et. 

Legendrm deur P. OosTERLEEJ. 

KAFFER EN GERRIT. 

Die. 1:9-eeu is 'n goedhartige, beskeie <lier, wat die se~
Jnan gese.lslqt.P. .hoµ. Die voel is niemand tot las nie, eJ?. 
by_ k'ry sy·~o~.swaar, maar eerlik. Alhoewel by 'n vrind 
van pje geselligheid is, b.inder. hy die bure nie .met s~ 
ges~~r~e •. n!~, en,.l.iy vermy all,e. aanraking met die poliesie 
en ~ie' g(;lregshOf. By die' baie goeie. "k.araktertrekke, 
w;it, ~Y. .het, mo~t ."'n. men~ hoi:q. dit n.ie .al te kwalik neem, 
qa't''.hy. 'n,, bietj.ie bp.ie .presies ,is o,p wat. hy .a:s sy r.e~te 
'beskiu ni~ . T~enoor di~. tr:e.k,.v:o,els, w.a.t -Oie gr~nse van 
sy g~bied.n~~.~r~iedig IJ.ie, !l~·er Iiy ho)Il regte onveriir~ag· 
saam·en ·:ru: aan. .• . " .. ' . .. 
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Maar die kraaie: ..... hulle voer heel wat erger in.hulle 
skild r · Hulle het 'hulle ,pe op niks minder .as op· ilie· 
alleenheerskappy, en derhalwe voer hulle ''n verdelgings-
oorlog teen alle sangvoels. Wee. die akker, wee die. 
v.rugteboord. wat hulle wil plunder;· vir -hulle· vraatsug 

is niks. veilig· nie. Sowel in die- stede as- in die parke 
rp~ak.hulle.el~.e-orden,tUl},e gedagte glad onmoo:o,tlik de.ur 
Q.fo . verskriklike la waai van h ulle vergaderjngs ; jar Jn. 
die mooi daE). v&n die Jente verander hul~e die w:andelpaaie 
d,e.ur. hulle ,Qnbeskaamde bruilofsfeeste in oo,rde van. ,ver-
~k~ikk,ing. . - . .. ..·. _ ., '· ~ ~ 
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Gedurende twee jaar was daar .. by ons 'n sogenaamde 
kerkkpu as huisdier; en o_ns het op .die manier baie ge
leentheid gehad om .die soort van voels van naby te be
spied~ in al wat hulle doen en nie- doen nie. 

Al moes Gerrit -die ouderlike sGrg en verpleging mis, 
hy het darem wonderlik goed geweet hoe om horn te be
help met die kos, wat ons vir hom gegee bet. Hy bet 
teen al die verdrukking .en slegte kanse in opgegroei, en, 
toe by na 'n paar maande tot volle ontwikkeling kom, 
het h.y in ~ie klein tuintjie, waar hy vir homself 'n 
konyntjie se ou hok vir hoofkwartier en slaapplek gekies 
bet, as 'n despoot geregeer. Daar was baie jong mossies, 
wat te vroeg uit die nes uitgevlie bet, en vir hulle oormoed 
ruet die wreedste dood betaal het. Die katte wat orals 
rondsluip, die eintlike skrik van die gevederde wereld, 
het die jong kraai nie slegs ongemoeid laat bly nie, maar 
tot ons grootste dankhaarheid het hulle ons tuintjie begin 
te vermy. Met die kinders was Gerrit gou-gou die beste 
vrinde. Hy het goed geweet hoe om horn teen hulle te 
verweer; terwyl hulle, van hulle kant ook _goed geweet 
het1 om hom op 'n afdoende manier te genees van sy las
tige gewoonte, om hulle in die kaal bene te pik. Tussen 
die oudste seuntjie, wat nege jaar oud was, en Gerrit het 
daar selfs 'n vrindskapsband ontstaan, }Vat 'n mew;; ver
naamlik in 'n uitgelate bewondering en waardering vir 
mekaar se streke en kattekwaad kon opmerk. Willelll 
was dan ook net die enigste, wat tot op sekere grense 
met horn kon lol, en ·'n portret, wat ons nog het, van 
Willem met Gerrit op die linkerskouer kan dien as die 
onmiskenbare bewys van hulle goeie verst;mdb0,uding. 

Met Kaffer het dit nie so goed gegaan nie, en dit was 
maande voordat die twee diere 'n modus 'l)ivendi kon 
vi,nd, en 'n soort va11 verdrag ·gesluit het, waarin hulle 
ooreengekom het om naas en met mekaar te lewe. 

Die nesvere van Gerrit het nog nie eers almal uitge
val nie, of hy het al begin om Kaffer te ·vervolg, en om· 
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horn heen te draai, sonder om daarmee by die hond iets 
meer op te wek as 'n gevoel dat dit hom verveel. Maar 
so gou as die bek en kloue van Gerrit sterker geword 
het, het h;Y begin om op die oormoedigste en brutaalste' 
manier sy uitsluitende reg op die tuin te laat geld, en 
hy I:tet horn nie onti;;ien om 'n dosyn maal op 'n dag sy 
lewe vir· die vermeende regte in die waagskaal te stel 
nie. 

As Kaffer ib die tuin kom, dan het Gerrit somar 
meteens tot die aanval oorgegaan, en dit nie van die 
agterkant of die sykant af nie, maar reg van voor, en 
het die indringer op die kop gepik maar vernaamlik op 
die voorpote. Eers het hy die groot sukses gehad, da t 
Kaffer.. hoewel hy m~t een goeie byt sy ouer regte sou 
kon handhaaf, met al die tekens van ongeduld en ver
''eling, gevlug, of in sy hok gekruip het. S.olank daardte· 
hok nog in die hande van die vyand geb1y het, het Gerrit 
taamlik goed geweet, dat sy gesag maar baie min werd 
was. Ook daardie laaste skuilhoek moes betwis en ge
neem word. 

}Jen aand sieu ek Kaffer op 'n engewone. vroee uur bok
toe sluip. Hy het met sy·~op die stuk tapyt, wat voor die 
ingang was, weggestoot, en was· alreeds ·met die halwe 
lyf binnekant, toe ek horn plotseling sien terugtrek,.. net 
as of iets horn gesteek het. Ek sal nooit die blik ,vol 
walging en wanhoop vergeet nie, waarmee hy my toe 
aangekyk het; nog duideliker as met woorde het hy sy. 
Iced geklae: ,, Daar sit nou daardie bees in my hok ! 
Baas, keer tog daardie_ gruwel van my af ! - As ek nie 
nog gek word nie, sal dit my dood wees!" 

Ek kyk toe in die hok,.-en ja, 'daar staan Gerrit; hy' 
bet horn .vas teen die agi:flrkant gedruk, en 'n ·mens kon 
horn in die donker amper nie gewaarword nie ! Ek het 
'n sakdoek om my hand gedraai, en hom, nieteenstaanc:Ie 
s~· wo()dende gepik, na sy eie hok laat verhuis. 
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~ .. D:aardie selfde toneel he.t die volgende dae we~~ net_ 
so: .. plaas. gehad, en toe ek een- oggen.d Kaffer uit- Gerrit 
se slaapplek, die hok van die konyntjie, sien uitkruip,. 
met' die houding van 'n lafaard, wat alle gevoel v~n .. 
skaa.mte verloor het, het ek verstaan dat hy die stryd · 
opgegee bet, 

Dit· het darem gel~-k of die konynhokkie, waarin bj·· 
horn, om te kan slaap, letterlik half moes· oprol, nie .na,.1 

s_v. R~n was nie. Op die aand van di~ vyMe dag, terwyl 
Ger1;it, op die top van die lourierboom sy aandlied uit
galm, sien ek Katie1·, wat gedink bet aan ,, salig fa die .. 
lfef'1itters,'' terwyl dit nog helder daglig was, sy eie slaap. 
plek inneem. Ons wag gespanne wat daar non sal ge
beur. Toe Gerrit sy vol gemoed uitg~kras het, klim hy 
ewe haastig ondertoe, spring reelreg na die hond se- hok 
(o,e, stoot die tapyt eenkanttoe en .... daar spring by -op 
sy. benrt weg ! Dit was asof ek in die hok 'n. onder
llrukte gelag hoor,-maar dan bet Kaffer te gou .gelag ! 
qerrit gee nie somar so gou in nie, nie by nie ! H:v bet 
net 'n oomblik gcdink tcrwyl by op een poot staan, en 
m<;t sy n~k ingetrek, sien. ek hom., toe ewe· vasbesluit 
h<~ktoe stap en daar begin by Kaffer se voQrpote en kop 
met verwoede beksla-e aan te val. Of die bond al blaf. 
en brom, Gerri.t ,gee nie pad nie, en op die end gee 
Kaffer 'ff skreeu, soos ek nog noott van horn geboor hei 
i{ie, vlie uit die hok uit, spring deur 'n venster wat' ope 
'vas, hardloop die straat af, en bly die hele nag weg. 
l~k; was al bevrres, dat by. ons verlaat het,, 
to~ ons ·horn teen etenstyd huistoe sien _kom.' Hy het 
li<>ehemal kalm gelyk, maar daar was darem iets e_rnstjgs 
in sy blik gewees. Watter gedagtes sal daar dan in die 
larig nagwaak in die hond :·se siel g~k01:it · het? · Het h.v 
mislrien· sy maters geraadpleeg? Wie sal di't kan s~ ! 
t·Terwyl 'ons na die ete in·"die tuirr tee' drink·, bet ODS~ 

di'e<twee diere oplettend bespied. -~ -· 
. Gerrit was gladnie gerus nle, dit bet "gelyk of by weet-· 

dis nie alles pluis nie, en by bet sy oe nie van sy vyand 
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afgeb;ou nie. Kaffer het gladnie eers moeite gedoen ·om 
vii horn uit .die pad te gaan nie, hy Jiet rustig·in die tuin 
rondgeloop, en ons was· verbaas, dat Gerrit horn nie steur 
of terg nie. Dit was of altwee geweet het dat daar 'n 
krisis sal kom. Omtrent half nege sien ons Kaffer be' 
daard hoktoe stap, en besit van sy slaapplek neern net of. 
dit ·nou die natuurlikste ding van die w~reld was. Gerrit 
sien dit, en half lopende, half vlieende, haas hy hom 
om te gaan aanval. Dog na die eerste pik op Kaffer 
se voorpoot, sien ons <ierrit al binkende en struikelende 
terugspring. Die bloed loop uit sy een poot en sy vlerk,· 
en met die verlies van die helfte van sy stert het hy 
born, ill.et "'n haas wat deur die omstandigtbiede maklik 
te verstaan was, in sy eie hok gaan wegsteek. 

Van die tyd af liet daar tussen die twee diere 'n 
taamlike goeie verstandhouding geheers. Gerrit het 
Kaffer alleen gelaat, en dis al wat Kaffer gevra het. 

· "Gerrit het opgegroei tot hy 'n baie mooi kraai was, 
glansend blotiagtig swart, en hy het toe begin die aandag 
tr~k van ander kraaie, wat fot die tedere sekse behoort 
bet. Hulle · het· liom toe almelewe soggens gereeld kom 
besoek, en 'terwyl hulle "op die dak of in ·die boom sit, 
h.et hul horn· geroep om'hulle in die ·vry lug te volg. Dit 
was dan 'n halwe uurtjie van lewendige geskree en klap 
met die vlerke. 

Verder het hy in die dag in die kombuis en in die 
kamers rondgestap, net om te steel, en was daar lepel 

· tjies, kwaste, botteljies, rolletjies gare, vingerhoede, em;. 
wat ons vermis, dan het ons nie lank na die dief gesoek 
nie. Hy het maar altyd weer nuwe Mreplekke uitgedink 
om die geroofde goed irr weg te steek. 

In die tuine en huise van die bure gaan hy ook roof, 
en die klagte oor sy ondeundheid het al ernstiger en 
menigvuldiger geword. Dit enigste ding wat ons nou 
waarlik op sy krediet kan skryf, was die plesier wat ons 
gehad het in sy grappige geaardheid, in sy grenselosf' 
brutaliteit, in sy moed, wat so buite alle eweredigheid 
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met sy middele vir aanva-1 en \;erdediging was, en ook 
in: die angsYallige nougesetheid, waarmee hy elke dag 
al die -blare van ons sering- en lourierboom van onder 
tot bo ondersoek en van ongedierte gesuiwer het Daar 
was nie 'n ruspe, wat op ons plante kon vet word nie, 
en kikvorse en paddas moes vir 'n besoek op onse erfte; 
as dit nie met hul dierbare lewe kon' nie, dan tog met 
die verlies van minstens een poot betaal. 

Toe hy drie jaar oud was, bet hy 'n hebbelikheid ont
\vikkel, wat horn, by sy antler slegte gewoontes gevoeg, 
op die end onmoontlik gemaak het. Toe die dae langer 
word, 'h<=:t hy sy wakker word na die son gereel. Met 
sonop klim hy dan in die hoogste takkie van die lourier
b,oom, en daar begin hy dan verskriklik te skreeu en met 
die vlerJrn te klap. Dit het seker 'n uurlank so aange
gaan, en het naderhand nog gruweliker geword deur een 
of meer geliefde, wat op sy geroep uit die lug verskyri 
~et. Ons kon die lawnai nie langer verdra nie, en dit 
was ook nie reg ·om ons bure al m6rens so te laat hindel" 
nie. Ons het dus sy vlerke laat gfoei. Daarna het hy 
elke dag 'n· bietjie verder gevlie in die· tliine van die 
bure, en bns hef maar al meer klagte oor· vuilmaak van 
stoepe en die steel van allerhande dinge gekry. 

Op 'n se~re m6re het ons niks meer van Gerrit ge
hoor nie. Hy het agter die geliefdes aangegaan. 

W. F. MARGADANT._:._'n Hondestiidie. 
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DIE ROM:BJINE. 

In die suide van Middei-Europa le Italie met sy hoof
stad Rome. Honderde j are gelede het in daardi'e land' 
'n volk gewoon met die naam van Romeine. By ons is 
die naam wel uit die Bybel bekend, ons het in die Nuwe 
Testament 'n brief, deur Paulus aan die Romeine ge' 
skryf. 

Lank voor die geboorte van die Here Jesus, in die jaatl 
753 v. KR., is Rome al deur twee tweeling.broers, Romulus 
en Rem.us, gestig. Die twee broers het 'n harde jeug gehad. 
Toe hulle nog suielinge was, het hulle grootvader hulle 
by hul moeder laat weghaal en op die kant van die 
rivier laat weggqoi. Daar het 'n moeder wolf gekom, wat 
hulle aan haar laat drink h.et. Hulle het 'n party dae so 
geleef, tot mense hulle weer opgeneem het. 

Toe hulle nou altwee groot was, wou hulle 'n stad bou. 
Hulle grawe slote vir die .fondamente van die huise ep. 
vir die ringmure, en dit duur .ook nie te lank nie of mens 
kon sien, waar die stad sou kom. Maar wie sou nou die 
naam gee? Hulle kom ooreen om dit ·q.an die gode oor t~ 
laat. Toe gaan hulle altwee op 'n koppie staan om qp 
'n· teken te wag. Daar sien die een drie aasvoels vlie~ 
en op dieselfde oomblik sien die ander ses. Nou se ·die 
een, dat hy die voels die eerste gesien het, en die twede, 
dat h'y die meeste voels opgemerk het. · Hierdeur ont
staan daar twis en uie end van die storie was, dat \}fe 
een die antler doodslaan. · 

Nou was Romulus die eerste koning. Hy proklameer 
sy stad 'n vryplaas vir almal, wat s~ulde het of 'ii dief
stal begaan het, of iets anders gedoen het wat kwaaq 
was. Gou-gou was sy plek vol manne. Maar daar wai:: l!i~ 
vroue nie. Wat nou gedaan? 'n Man sonder. vrori 
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beteken nie veel nie, en nie een van die omr'ingende 
stamme wou. hulle dogters met die Rorneine laat trou 
nie. 

Toe bedink Romulus 'n plan. Hy rnaak 'n groot fees 
en nodig al sy bure uit met hulle vroue en dogters. 
paar .het honderde gekom. Toe hulle druk besig was 
om te dans, gee Romulus. aan sy manne bevel dat elkeen 
moes wegloop met die meisie waar hy mee dans. 

Natuurlik was die vaders en broers baie kwaad~ maar 
daar was niks aan te doen nie, en eindelik het die twee 
volke een geword. So langsamerhand het die stad en 
koninkryk uitgebrei, en spoedig was Rome die vernaam
ste land in die hele Halie. 

Sewe konings het regeer; maar die Romeine het nie 
van 'n koninkryk gehou nie. Toe Tarquinius Superbus, 
die laaste koning, dan ook 'n groot misdaad begaan het, 
4et hulle horn met famielie en al die stad uitgeja, en 
twee konsuls aangestel. Die een se naam was Brutus 
en die ander Kollatinus. 

Onder die jong mense, wat baie van die prag en praal 
van die koning se hof geh,ou het, word toe 'n plan gemaak 
om die afgesette koning weer terug te laat kom. Daar 
was twee seuns van Brutus py, en twee neefs van die 
ander konsul. Die plan word ontdek, en die jongelinge 
moes voor Brutus kom, wat hulle ter dood veroordee1 
en self staan en kyk, dat sy kinders onthoof word. 

Toe dit nou misluk, gaan die verjaagde koning by 
Porsenna hulp ha~l. Die verskyn weldra met 'n magtige 
leer voor die poorte van Rome en bring die stad in groot 
gevaar. By 'n uitva1 verloor die Romeine die geveg en 
moes na Rome terugtrek. Nou' was daar oor die Tiber 
'n smal, hout brug, waaroor die vlugtende Romeine terug
getrek het en as hulle nie teegehou geword bet nie. "'as 
die manne van PorsP.nna gelyk met die Romeine in die 
stad. 
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"~~* .. 
Verdediging van die b1·ug oor die Tiber. 

Drie manne besluit om hulle lewe op te offer vir hulk~ 
volk. Hulle het by die begin van die brug gaan staan 
en daar geveg, tot die Romeine die brug afgekap het. 
'l'oe spring hulle in die Tiber en swem na die oorkant 
toe. 

Een van die Romeine sluip in die laer van Porsenna 
om horn te vermoor, maar word ontdek en gevang. 
Porsenna ;was natuurlik baie boos en dreig om horn te 
dood. Toe se die Romein ewe kalm: ,, Meneer die 
koning, 'n Romein is nie bang vir sy dood nie, en as 
ek omkom is daar honderd ander, wat ook sal probeer· 
om jou te dood." Daarby steek by s.v linkerhand in die 
vuur van 'n altaar, wat daar staan, en laat dit verbrand . 
. , Nee," se Porsenna, ,, met sulke mense kan ek nie veg 
nie," en hy draai maar gou weer na sy land toe om. 

Aan die ander kant van die Middellandse See was in 
die dae ook 'n republiek, Kartago genoem. Dit kort 
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~mne·-nou eeninaa] nie verdra nie. Rome wou"oieoaas 
~p die wereld wees. Dadelik word die oorlog verklaar. 
~ers het d,ie Romeine maar swaar gekry. Hulle wis 
niks van skepe af nie en het wel 'n vloot gebou na die 
~o:ctel yan 'n Kartaagse skip, wat aan Italie se kus ge' 
l#"rand het, maar hulle kon daar nog nie goed mee werk 
~ie. Die skepe het natunrlik op die see baie heen en 
iyeer geskommel en die Romeine was daar nie aan ge
woond nie. So het bulle die eerste seeslag verloor, maar 
"ttY die twede was dit anders. Toe het hulle brugge 
gemaak, wat hulle van .die een skip op die ander kon 
slaan. So het)rnlle meer plek gehad um op hulle gewone 
:q:tanier te veg, en van toe af het hulle gedurig gewen. 

Die Kartagers bedink toe 'n antler plan. Hulle .stuur 
een van hulle beste genera.als met troepe na Halie~ toe. 
Die man moes eers deur Spanje en Frankryk trek, en toe 
ip die middel van <lie winter oor die Alpe sukkeL Maar 
hy het tog daar gekom; die meeste van sy olifante was 
dood, en heel wat van sy soldate het van koue en onge
·mak gesterf; maar met die orige het hy die Romeine 
skoot vir skoot verslaan. Tog het hy nie baie sukses 
gehad nie. Hy kon Rome nie inneem nie, omdat sy lee!" 
te swak was; versterkings wou hulle horn nie stuur· nie, 
en die end was, dat hy weer teruggetrek het na Kartago 
toe, sonder dat hy Rome oorwin het. Toe het dit ook 
nie lank geduur uie of die Romeine kom oor die see en 
verwoes Kartago geheel. en al. Die manne het hulle 
gedood en tlie vroue en kinders as slawe verkoop. 
· Die Romeine het nie alleen in die suide geveg nie, 
langsamerhand het hulle meester geword van die hele 
bekende wereld. Al die lande rondom die Middellandse 
See het hnlle onderwerp, daarby nog Frankryk, Duits
land, Engeland, Holland, Oostenryk, Griekenland, Klein 
Asie. DaaT'Om vind ons nog. soveel Romeinse of Latynse 
woorde in ons tale, Hollands en Engels. 

In, die dae toe die Here Jesus gebore is, was daar 
nie me~r konsuls nie, maar keisers. Ons lees in Lukas 
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Die Sirkus. 
I 

2, ,, dat daar 'n gebod uitgegaan het van die keiser 
Augustus, dat die hele wereld sou beskrewe word." 
Van horn het ons nog die naam van die maand Augus· 
tus, en na een van sy voorgangers, Julius Caesar, ·noem 
on8 ons sewende maand nog Julfo. 

Van di~ oue eenvoudigheid was toe niks mepr te 
bespeur nie. Die onderworpe state moes swaar belas
_tings opbring en deur daardie geld is die mense in Rome 
bederwe. pie soluate het die man gedien, wat vir hullc 

1 die meeste goud gegee het, en was nie meer trou aan 
hulle land nie. Die volk het lui gewqrq. ·Die keisel' 
moes hulle onderhou en hulle het baie tyd ·bestee ·in .die 

-sirkus. 
Dit was in daardie dae nie 'n tent nie, soos ons dit 

·SOms sien nie, maar 'n groot ronde vlakte met 'n muur 
daar om, waarteeu die sitplase trapsgewys ·in rye gebou 
was. In so 'n sirkus het hulle 'wedrenne met p~rde 
gehou, wilde diere moes daar met mekaar veg en ooj{ 
het hulle sogenaarnde gladiatore gedwing. om-met 111ekl\ar 
te stry. By daarctie twee gevegte moes daar altyd een 
dood bly le, ande1·s was die volk nie tevrede nie. 
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Later toe die Romeine die Kristene begin vervolg, is ook 
hulle in die sirkus wreed ter dood gebring. . Hulle is 
deur leeue verskeur of by honderde aan kruise opgehang. 
Soms het hulle hull e in geteerde sakke gerol en aan pale 
vasgebind, wat in die grond geplant wa!'!. Dan steek 
hulle dit aan die brand en so moes die arme mense dan 
lewend verbrand. 

Een van die wrede keisers, Nero, kry eenkeer 'n ge
dagte dat dit baie mooi sou wees om eenkeer 'n groot 
brand te sien. Hy laat daarom in die geheim Rome aan 
brand steek en byna die gehele stad is toe vernietig. 
Geen wonder; dat so 'n goddelose ryk nie ]anger kon bly 
bestaan nie. Dit gaan met volke en lande net soos met 
die mense. In hul jong tyd gaan dit goed en werk hulle 
hard, maar as hulle begin ryk word,. kom die luiheid, en 
dit, kinders, is 'n verskriklike ding. Dan kom daar die 
geldgierigheid ook nog by, en die is die wortel van alle 
kwaad. In 476 N . KR. het die Germane 'n end aan die 
ryk gemaak. 

( Uit De Buitenschool.) 
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J) IE SORG VIR DIE LIGGAA11f. 

Daardie pragiige gebou, die aardse tabernakel.. soos 
die Bybel ons liggaam ook noem, word met klere bedek. 
Di.t het nodig geword, sedert die sonde in die wereld 
gekom het. Ons lees in die boek Genesis, dat die eerste, 
wat die mense gesien het, toe hulle van die verbode 
boom geeet het, was, dat hulle naak was en hulle 
het vir hulle rokke van vel1e gemaak wat hulle 
aangetrek het. Klere is dus eintlik 'n teken van onse 
skande en glad nie iets om trots op te wees nie. Maar 
in ons verdorwe hart beskou ons dit weer juis andersom 
en ons dink al 'te veel van klere. 'n Kind met 'n nuwe 
rok of 'n nuwe pak klere aan, kan soms so trots as 'n 
pou deur die straat stap. 

As 'n man by ons kom met 'n geskeurde broek en 'n 
golapte baadjie, dan s~ ons: 1, Gaan agtertoe in die kom
buis, en daar kan jy kos kry "; maar 'n man met 'n mooi 
pak klere word by die voord~ur ingenooi, en hy sit met 
ons aan tafel. Die ou spreekwoord se : ,, Die ,klere maak· 
die man," en dis tog regtig 'n verkeerde spreekwoord. 
'n Arm man in 'n skamel kleed kan dikwels in die oe 
van die Here heel wat meer beteken. as die ryke, wat so 
pragtig aangetrek is. 

Nee, kinders, die klere maak ni-e die man nie. Ek sal 
julle se waar julle op moet let, as jnll~ '-n arm man na 
jul huis toe sien aankom. Ky!r of sy )rle're netjie!l skdon' 
is; of hy horn gewas het; of hy nie na drank ruik riie; 
of by jou heldet in die oe kan kyk: Daaruit ken mens 
'n man. Maar of hy armoedig gekleed is) het met sy' 
karakter maar weinig' te doen. 



Nou al is ons liggaam grotendeels deur die klere ver· 
berg, tog moet die mense aan ons kan sien, dat ons <lit 
in ere hou. En hoe kan hulle dit sien? Aan ons maniere. 
'n !}oeie kind het ook goeie maniere. As hy iemand tee
kom, wat ouer is as hy, of wat hoer geplaas is, dan groet 
hy hulle beleef. Op straat gaan hy bedaard sy weg, 
en skreeu en raas nie. As hy op sy ma of pa se stoel 
sit en hulle kom hinne, dan staan hy op. Gaan hy speel, 
dan doen hy sy bes om sy kant te laat win. Hoor hy 
'n verkeerde woord, of sien hy 'n verkeerde daad, dan 
laat by duidelik merk, dat dit horn nie aanstaan nie. 
Dit noem ons sy liggaam en siel in ere hou; iedereen. 
moet weet, wat daar binne in ons woon. Maar <lit is 
nie so gemaklik as wat julle dink nie. Dis gemaklik 
genoeg, om altyd ja te se op wat ander se, al weet om; 
ook, dat dit verkeerd is; maar dis swaar om te weier. 
En die kind, en die jong mens, wat sy liggaam en siel 
in ere hou, moet dikwels ,, nee" se. As 'n skoolmaat 
julle vra, om kwepers te gaan steel, se ,, nee." As jy 
groter is en jou maat nooi jou na die ,, bar" toe om te 
gaan. drink, se ,, n·ee." As jy hoor,· dat ander vuil 
praatjies het en vloekwoorde gebruik, gaan daar weg en 
se weer ,, nee, van sulke dinge hon ek nie; ek het dit nie 
van my ouers gele-er nie." 

En verder kan jy jou liggaam in ere hou, deur dit 
goed ie bebandel. Hou <lit skoon. Gaan bad of swem 
so dikwels as julle kan. Was julle mond en tande elkc 
dag met soutwater. Eet en drink matig en hou julle 
vcr van sterk drank af. Drink koel, held~r water; ·dit 
het die Here in oorvloed op- die aarde gegee, en dit is 
dk~ enigste drank, wat die mens nodig het. Kyk maar 
ons huisdiere; hulle drink nooit iets anders· as water 
nie, en bly tog geson.d en sterk. Het julle al ooit gesien 
dat 'n bees of 'n perd sterk drank -drink? 

Ek- het eenkeer gelees van 'n klompie jong mense, wat 
'n bokooi met geweld in 'n ,, bar" gebring het en haar 
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met brandewyn dronk gemaiik het. Toe het h_ulle lekker 
gelag vir .die snaak~e springe van die dier. Maar toe 
hulle dit die volgende dag weer won probeer, kon hulle · 
die dier se bek nie oopkry nie. Wat 'n beskamende 
voorbeeld vir sulke roekelose ! 

As jy dus jou liggaam eer, wat die Here jou gegee het, 
dan is jou verstandelike vermoens ook so goed as dit 
maar kan wees. Dan kan julle goed leer en vooruitkom 
in die w~re1d. Dan hoor .ons later groot dinge van julle· 
in die kerk en in die parlement. Dan praat die mense 
oor julle en roem die huisgesin waaruit julle gespruit 
het. En dit alles omdat julle die Here op Sy W oord 
geglo het. wat sl'.\: ,, Die, wat My eer, sal Ek eer." 

Onthou nou vir julle hele lewe lank, dat julle liggaam 
na Gods beeld geskape is en dat dit die tempel van 
die Heilige Gees is. Dan sal julle dit in waarde hou. 

UIT DIE LEWE VAN EDISON. 

Edison se afgetrokkenheicl, wat partykeer in dromerig
be1d oorgegaan het, wanneer sy gedagte heeltemal vervul 
"'as met die een of ander wetenskaplike onderwerp, het 
vir horn baie onaangenaamhede besorg, en hierdeur het 
hy onk sy betrekking as telegrafis te Startford verloor. 

Op die oomblik, waa:r:op ons verhaal begin, sien ons 
Edison op pad na Port-Huron toe. Hy hoop om nou 
qaar by SJ ouers te bly, totdat hy so gelukkig sal wees 
om 'n antler betrekking te vind. 

Dat hy die toekoms nie donker insien, en vas verwag, 
dat :;:~· gedwonge werkloosheid nie lank sal .Q.uur nie, toon 
sy opgeruimde gesig, sy vinnige loop en ongedwonge 
houiling. Vrolik laat hy sy oe oor die landskap gaan. Dit 
h·l• d die skerp koue horn ook maar baie min hinder. Hy 
s~tap Yinnig oor die pRd, tot hy die Sfa't-Clair rivier nader. 

Dis 'n mooi skorn~pel ! Al le daar op ander plekke 'n 
stewige yRvloer oor die water, bier is dit nie die geval 




