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-..+d BH HETB WAW &FM!K& }r*

I,

David, een veett'ienjarige knaap, kwam uit c{e

avondschool. 't Was tien uur, en de straten van
het dorp Blantyre bij d,e groote Schotsche stad
Glasgow lagen eenzaam De meeste lrewon,ers
wierkten van 's morgens zes uur tot 's avonc{s acht
in de fabrieken, en gingen na- 't avondeten ter
ruste.

Blantyre was toen 
- 

ruinr- honderd jaar gele-
den 

- 
een ârjmoedig plaatsje. De fabrielcsarbei-

ders verdienden niet veel.
David spoedde zich naar hrris, want hrj moest

straks nog sch,o,olnverk rnaken, tr-{ij kon zijn Weg
verlcorten door een pad te nemen langs een hee-
renhuis. Het was er wel erg doi-rker rnaar daar saf
de X<naap niet orn.

Plots bleef hii staan... Hii hoorde gerucht "rlak
bii zich, iets knarsendis. Hij zas tyree gedaanten.
En plote bcgreep hij, dat dieven een ruit uitsn"eden
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om in de woning te dringen. Een dier inbrekerc
had onraad bemerl<t en keerde zich snel om. Hij
wilde David een vuistslag geven, maar vlug
sprong de jongen ter zijde. Hij liep heen, doch
riep luid:

- 
HelplHelp!

Uit een huisje kwam een man.

- 
'Wat is er? vroeg hij.
Di'even, hier aan de achterzijdb van mijn-

heer Darltons huis ! zeri David
De dieven liepen heen, maar de man, die de

h,ovenier was van mijnheer Darlton, greep er nog
een vast en hielld hem in bedwang. De gevangene
was tr,ouwe,ne nog een knaap, vijftien of zestien
jaar oud.

- 
Laat mij los, it< heb niets misdaan. Ik ga

langs hier naar huis, beweerde hij.

- Dat zal de politie eens ond,erzoeke,n, :uetzê.
kerde de hovenier.' 

David moest ook,me'e naar het bureel, als ge-
tuige. Eerst werd mijnheer Darlton gewaar-
schu,wd. Hij vergezelde den tuinman. De politie-
overste luistende naar David's mededeeling.

- 
Wel, Sam Ornel, nu hebben wii u te pal<-

ken, zei hij toen. Ik wist al dat gij strechte streken
uithaaldet, manr gij liet u niet gemakkelijL b"-
trappen. De kruik ga,at zoo lang te water tot ze
breckt. Noem nu maar dadelijk uw kamaraad.

- Hii was het, dic me zou hclpen om te ste
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len, maar toen bang werd, omdat hij wat h,gorde
en dan juist deed of hij onschuldig was en alartn
riep, antwoordde Sam Ornel, en hij wees naar
David.

- Zoo liegt ge al te erg, hernam de politie-
overste. Da.vidi Livingstone staat bij mij te goed
bekend, om iets slechts van hem te gelooven.

- Ik kwam van de avon,Jschool, zei David
verontwaardigd.

- O, gij moet u niet verded,igen. Ik ken uw
vader en moeder, ien u ook... Waren ze te Blan-
tyre maar allen als de Livingstone'st

Sam Ornel noemde nu zijn medleplichtige. En
een agent moest dien zoeken,

David kon naar huis gaan. Hij woonde in ,een

eenvoudige arbeiderswoning, tevens een winkel-
tje, dat ,echter nu reeds gesloten was.

Vader en moeder Livingstone 4aten bij den
haard.

Wat zijt gij laat, David! zei moeder, die
zulk een zacht gelaat €n scho,one oogen had.

lDe knaap vertelde zijn wedervaren.

- J^, er loopen hier veel jonge',ns verwilder<i
rond, zei vader. Wat moet er vân hen terecht ko-
menl

Livingstone hadr het niet breed. Hij leurde den
ganschen dag in de streek, vooral met th,ee. En
David moest heele dagen naar de fabriek om ooh
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al wat te verdienen. M'oerder hield het kruidieniers-
winkeltje. Ër waren veel zorgen"

Maar vader Livingston,e l,ette zeer op de opvoe-
ding van zijn kinderen. En het was te Blantyre
een geacht gezin, orndat het ,er zoo treffelijk toe
ging.

Vioeder zette David's avoncleten Xrlaar. En toen
vrilde d,e knaap nog zijn schoolwerk maken.

- 
Neen, nu is het te laat getworden, zei moe-

cler Livingstone. Niet 'rn,e'er stude'eren. Naar bed,
David!

--- Nog een half uurtje, moeder!
-r-" Neen, jongen... Gij rnoogt niet ziek wor-

den. De nachten, zijn al kort ,geno'eg vooï u.
David spralc niet meer tegeri, En hij klom naar

't zolderkarnertje, dat hij rnet een broertje deeldel
F{ij lag niet lang wakker. Hij ook had van zes

uur 's morgeTr,s tot acht uur van avoncl. aan de
spinrnachine in de fabriek gestaan, waar hij de
geLrr,:ken, drad,en moest aaneell knoopen. En van
de fabrielc liep hij naar de avondschool. De dag
lrad dus meer dan zestien uur seduurd. En spoe-
r{ig siiep hij in... Maar hij had bij zich zelf ge.
ze7ù, dat hij om vijf uur wilde wakker worden.
lin zonderling, toen hij 's ochtends de o,ogen
opencde, hoorde hi3' het op een naburigen toren
vijf uu,r slaan.

't Was zoo lekker warrrr in i-ied. En to,en David
even zijn ho,ofd ophief, voelde hij, dat het een
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bijzonder koud. ochtend rnoest ziin. Hij kon nog
een half uurtje blijven liggen. Anders stond hij orn
half zes op. Dan wie,sch en kle,edde hij zich irr

tien irninuten, had een kwartier voor het ontbijt,
en was vijf minuten nadien ir. de fabriek well<e

vlak bij de woning stond.
David overwon de verlei'ding. In een wip was

hij uit bed, stapte naar de kleine tafel, goot het
koude water uit'ee,n, blikken kan in een bel<hen en
wiesch zich. Vlug was hij gekleed. 'Hij had zijn
bqeken meegenomen en bij een eindje kaars
schreef hij een taaloefening.

Den vorigen avond had hij zijn werk niet kun-
nen maken, en het rrnoest toch klaar zijn voor de

avondschool.
Toen moeder Livingstone zacht de tra'p op'

kwam, om David te wekken, zag ze h,em op een

krukje bij de tafel zitten
-- 'Weeral, ,aan 't leeren ! vermaande ze, vrien-

delijk toch.

- 
Moeder, mijn werk moest ioch af, zei dtr

knaap.

- 
De rrieester zou niet Ïro'os zijn, als gij

hem verteldet, waarom ge gister avond u\M werk
niet kondt rnaken.

- 
ffi4s1, moeder, dan raai< ik achteruit...

- 
Kom vlug beneden... De haard brandt al

lustig...
David nam zijn boeken mee. F-n toen hij zich
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aan 't ontbijt zeùte, was zijn taak af.
't Had in den n,acht gesneeuwd, en Blantyre

Iag onder 't blanke kleed, tocn David door den
kouden ochtend niaar de fabriek stapte. Doo'r de
ooort gingen de groote menschen, doch oolc veel
kinderen naar d,e zalbn, waar de spinmachine's
stonden.

David moest de gebroken draden aaneen
knoopen, een e€ntonig werk, maar hij verveelde
zich niet, want hij zei intusschen zijn Xessen op of
nverdacht, wat dle ,onderwijzer verteld had. De
ionge Livingstone wildre leeren en hij betoonde
dqarbij wonderba,re wilskracht.

Zondagsavonds lâs vade,r voor uit boeken over
de geschiedenis van Schotland, ,en ook daaraan
peinsde David in de rumoerige fabrie'k.

Op den middag moest David weer naar 't poli'
tiebureel. De tweed,e dief was ook gevangen.
Maar David had hem den vongen avonrd niet her-
kend en hij kon niet meer verhalen dan hij al ge-
daan had.

Toen hij, na haastig te hebben moeten eten,
naar de fabriek terugkeerde. kwam een jongen
dreigend voo,r hem staan.

- 
Lafaard, zei hij.

- 
'lVaarcm ben ik een lafaardl vroeg DaviC

bedaard.
Gij herbt mijn broer Sam verraden!

- 
Sam Ornel?

-6-

- Ja.

- O, is hij uw broer? Wel, dan was hij een
lafaard, om mij in 't donker aan te vallen.

_. Door uw schuld zit hi; nu in de gevange-
nis ..

- 
Wel, wel, do'or mijn schuld) Ik heb hem

toch niet bevolen te stelen.

-_ Gij hebt hem verklikt. Maar wacht, tot hij
uit de gevangenis komt, dar. zal hij u wel vin
den...

l)avid haalde de schoudbrs op en be,gaf zich
naar zijn w,erk. Hij hoord,e een paar das,en later,
dat Sam Ornel en zijn vriend voor een jaar op-
ges'loten werden. Nu en dan eag hij Sarns broer,
die hem vol haat aankeek.

II.

't Was weer avond. Er werd geen school ge-
houden, want de meester had de leerlin,gen aan-
geraden naar een vergadering te gaan, w€rar een
missionaris zou sprel<en, die vele jaren bij de
Chineezen gewoond had.

David ging met vader en broers en zusjes naar
de zaal. 'De rnissionaris, heette Gutzlaff. Hoe ge-
lroeid luisterde David naar hem.

De zendeling vertelde hoe de Chineezen leef.
de,n. Hij leerde hun het Christendom kennen en
ve.rzorgdle oolc hunl zieken. De rlieeionarie was
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tevens d,okter. En de Chineezen, danl<baa,r voor de
verple,ging, luisterden d'an ook g,âârfl,e,, als hij over
het Evangelie sprak.

't Was voor David Livingstone een heerlijke
avond. Hij lag lang wak'ker... Geweidige ge-
dachten ibestormde,n hern. C, hij zou ook naar
verre landen wiilen reizen en missionaris worden
Maar dan rmoest hij nng veel leeren. En hij was
een ârme spinnersjongen, die heeie dagen aan de
machine stond en alleen 's avonds wat onderwijs
kon ,ontvangen,...

En toch zette zich het grororsch plan bij David
vast.

's Zaterdags gaf hij zijn loon aan moeder; hii
m'ccht dan wat voor zich zelf houden. Hij spaarde
dit geld iop en kocht ee,n Latijnsch taalboek. Hij
zou Latijn studeeren, dan kon hij missch'ien later
naar de ho,ogeschool te Glasgr:w I

David deed in de fabriek goed zijn best en de
baas bevorderde herm tot spinner.

Nu werd zijn weelcloon verdubbeld. De knaap
spralc met vader over zijn plan, om verder te stu-
deeren.

-- Maar jonge,n, zei. Livingstone, sËudeeren
kost geld... en wij zijn Erm... Hoe zou ik u dan
naar de hoogesch,ool zenden !

- 
V,ader, ik kan nog'heel veel in den avond

leeren... en intusschen zal ih sparen, om later
naar de hoogeschool te gaan.

-8-

'_ 'Wel, probeer het. Gij mo,ogt elke week wat
rneer houden...

Het grorote plan, zat nu vast in David's hoofd
genesteld. q&aa

Op een avond was David naar een voordracht
te Glasgow geweest. Hij ke.:rde te voet terug.
Dicht bij Blantyre werd hij eensklaps v.astgegre-
pen. Twee jongens overmeesterden hern.

-- Laffe verrader, ik L'en trit de gevangenis los
gelaten en nu vere,f.fen,en wij een oude rekening,
zei de grootste.

En David begreep, dat het Sam Ornel was, die
hem met zijn broer afwachtte, om wraak te ne
men. Hij verweerde zich gev;eldig en riep om
hulp.

Ma,ar hij kreeg veel klapperi, en lag dan u,itge-
put op den grond.

- 
Steek hem dood, zei de bro,er van Sam. Il<

haat den hoogmoedigen kerel. Hij denkt dat hii
veel moer is dan dre andere jongens. De politie
vindt hem een braaf ventje. I-lij zal ons weer ver-
kii'kken en dan gaan wij sanlen voor een heelen
tijd in de gevangenis. Gij hcbt toch uw mes...
Coe hem voor altijd zwijgen...

David huiverd,e. F{ij verkeerde in doodsgevaar.
Als in een flits, zag hij zijn ouders, broers en
zusters.

- 
O, God, help me! bad hij.



Er, *.., trachtte hij zijn .rr*v"ii"", van zich af
te werpen. Tege,lijl< riep hij om hulp.

- 
Houd' hem goedJ vast... ik zal mijn rnes ne-

men, zei Sarn Ornel tot zijn broer.
David spande al zijn krachten in. Hij vocht om

zijn leven. En 't gelukte hem weer recht te sprin-
gen. Maar op hetzelfde oogenblik voelde hij hevi.
ge pijn in den linkerarm.

Sam Orn"l had hem al gestoken. David zetti:
het op een loopen.

- 
Hij vlucht! riep de jongste Ornel.

- 
Hij moet er aan! raasde Sam-

David haastte zich wat hij kon... Hij hijgde
echter van vermo,eienis. Hier lie-p de weg tusschen
notsen.

David had een vooreprong en week van de
baan af. Hij verschuilde zich achter een rots. Dai
konden Saim en zijn broeir niet zien, want 't was
d,onker. David hoord,e ze voorbij stormen.

- 
C), God, help ,me! bad hij rveer.

't Grootste gevaar was nu voorbij. Maar de
schelmen konden terug keeren en hem zo,eken.
David bleef van den weg en ging over het wilde
land. Hij moest dikwijls klauteren. Eindelijk be-
reikte hij een hut. Hier zou hij veilig zijn. Hij
klopte aan d,e deur... O, wat was hij duizelig...
Alles scheen om hem te draaien...- 

- 
Help, help! smeekte hij nog.

f)an zonk hij bewusteloos neer. Toen hij weer
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bii kennis kwam' lag hij rop een b'ed van rnos tn

i: #;;'il.'E t *"' en vrouw stonden bij

hem.

clie in deze hut woonde'-^.-: 
Wàt i. er, jongen) vroeg de vrouw op me-

delijdenden toon'--ô."iJt 
eelç verd'waasd orn zich heen'

"'*'ô -j., 
,pt"È hii dan met matte stem' Zij

vielen mij aan'. " Sam stak 'met een rnes'
- 

- Ja,-uw arrn is gewond"' ik heb er een v€r-

b"r,d Ëil f.bgd, 'a a" vïD'w' Wat is er ge-

beurd?

- 
Ik kwam van, Glasgoav"' twee Jongens

overvielen rne..' 'u 
wild"n rrre dooden"' ik kon

t""t' "\î::tli;'*ti en'wa.r woont gij?

- ù U""" Ditti'd Livingstorle van Blantyre'

- 
i; uw vader de koopman in thee? vroeg de

herder.

- Ja...

- 
"D;; ken ik hem wel' Hij komt hier dikwijls

voorbij. Maar hoe kunnen ba'anstroopers een ar-

men jongen aanvallen? Vroegen ze om gel'd)

- 
NJ"n, 't was uit wraak

En Davi'd sPrak over Sam Ornel'

- 
Die gerneene fielt ! zei ce herd'er' Zulk een

kerel moesten, ze binnen houden'

- 
Hoe laat is het al?
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- Bij middernacht... 't 'Was zao wat haH,,*?lf, roen wij geklop en een stem Loorâe".ï;
deed open en vond ., -r"o, de deur. G;; h"ft *"itwintig minuten buiten kennis gul"g"r. SIr.p ,,,
n-taar rustig.

- 
Vader en moeder zuller, zoo onrg,er_ust zijn.fk l"an wel naar huis gaan, h;,;;; d_"kr..uj-'--'

- 
En weer in hatnden vallen van die schavui_ten! Neen, vriendje...

; E" gij zijt te vermoeirj voegde de vrour*er DrJ.

- Maar wat zullen vader en m,oeder den,ken)jammerde David.

- 
Wel, ik zal naar Blantyre gaan en ze inlich-ten, be-sloot de brave herder. Liu *.u, rustig...

- O, ik dank u...
De herder bg"f zich op wer.
De ,ouders Livingston" 

"utÀ op hun zoon t,lwachten. Ze schrokken, toen.d" lrJra", versaheen
en, hun het gebeurde vertelid" V;l;, wilde dade-Iijk mee. Maar toen hij ,i"L li"iJ"vol over zijnkind boog, sliep David ili;. f_i"i*r,""e keercleCan naar huis ierug.

Den volge-nd,en morgen deeide hij alles aan d.,epolitie mee. Mer .-"r, d.ikt., 
";-pt" fri; """r;;;r.David wâs nu wakker ; ;;d. ;#elsde hij zijngoeden vader. De dokter "";";r;;'ir de wonde.

- Het is nier erg, zei hij. D";i;ii", *". ,r.",
. 
huis. Na een p*, J.g.r, i"'a. "r* Lunez.n. ,t Iç*lZ_

goed afgdlioopen. ,De schavuiten zullen het wel
anders bedoeld hebben.

Livingstone dankte hartelijlc dien l:ercler, die
geen beloonig wild'e aannelrn(jn. IVioeder schreicl-e
van ontroering, toen zij h,aar zoon kuste. F,n de
ouders dankten God voor David's behoud.

De politie zocht Sam Ornel en zijn Lrroer ,op,

maar de twee schelmen bleken uit Bla.ntyre ver:-
dwenen. En men l<on ze evenmin te Glasqow ,rnt-
dekken.

Er werd veel over dien laffen aaw-al gr:sl]ïo-
ken. David had aan een maklçer sezeErl, eiat hrj
een voordracht te Gla,sgow zou bijr,'cn.en" Die
jongen was €en valschaard; hij had ,$am's ,broer
gezegd, d,at David laat van de stad zou teru,g lcee-
ren en hij hem nu wel eens ,afranselen kcn. Dc
knaap had ,echter n,iet verm,oed, <iat ,:le srnhelruren
zulke geweldige plannen hadCien. Hij werd toch
van de fabriek verwiiderd. FIii was e,en huiclieiaar
die vriendschap veinsde voor Davi.d en ll.ern fejte-
Iijk haatte, omd,at de jonge l-'.vingstone de 4r111sg
van den baas genoot.

LIit het kn'aad kwam nog goed voort. Somrni"
ge heeren spraken over Davi.l, di,e zulk een leer-
Iust had en een van hen gaf hem nu lc.ostelcros ïes
in het Latijn.

De arm genas. De gebroeders Ornrel, bleven uit
Blantyre weg. Hun vader was een dronkaard, en
een moeder bezaten ze niet rï]eer. Ze war.en ze-
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ter naar den vreemde vertrokken, ryisechien als
dekjongen of matroos op een schip.

- 
D,".yid werkte 9p d" f"bri.k .n leerde 's avonds.

_r,n hU spaarde elken penning, om later naar de
loogeschool te kunnen gaan, *r.rt hii wila. i""1,
dokter en, missi,onaris worde;:, o- àrrg"irrkkig;
heidenen naar ziel en lichaam te helpen.

ilt.

. 
Op een morgen _van, 

't jaar ! 836 stapten Li-
vingstoner en David den weg ,r.u, Gl.si";;
Acht jaar had de roo, g"I""-rd en gespaard. Hij
bezat nu een drie honde"rd franlci-E"n hiir;" ;;
hoogeschool bezoeken.

- Hij was nu 23 jaar. Vad,er en zo,on kvramen in
,dle stad aan. En tmetontzag keken, ze traat het ge_
bouw, waar zoo veel te l"Ër"r, *u* nf"", d; st-;-
'denten behoorden meest tot begoed. g.rirrrr"rr,
ofschoon er nog well arrne t.";;;; d" l;;r;;;ij]
woo,nden.

_ David werd ingeschreven. Hij betaalde tweehonderd vi3'ftig franL,-h"t_l"*rg"îf ,oo, "., 1."r.Dan werd er een zolderkam.lr;. g"lr,rurd,. Daa;zou David wonen en zelf zijn kost !"r."d maken.'Aan vleesch behoefde tii "i"i i."&r,k"rr. Broorien thee... wat aardappelen mel *"1L, 
""rr, .r*--11 -

aJn.
Alles werd geregeld en vader Livingstone keer-

de alleen naar Blantyre terug. Hij kon bijna niet
'gelooven dat zijn zoon ,nu student was aan' die
groote hooge,school en voor d.:kter leerd,e.

En toch was het zoo.
David leerde van's rnorgens trot 's avondls. Som-

mige voorname heertjes lachten wel met den jon-
gen, die op 23 jarigen leeftijd nog in het e,erste
jaar zat. Anderen' hadden eerbied voor hem.

's Zond,ags'wâs David thuis. Dan ging hij met
zijn oud.ers, br,oers 'en, zusters naar de kerk en in
clen namiddag deed de familie bij gunstig weer,
een lange wandeling in de schoone, omgeving.

Zoo verliep een jaar.
Op een Zateràagavond bracht David zijn klee-

ren, en b'oeken mee.

- 
Wat is het nu) Verhuist ge? vroeg zijn

vader.

- 
Mijn geld is op... Ilc zal weer eren jaar naar

de fabriek gaan... Als ik mijn loon mag sparen.
kan ik na dat jaar vo,ort s'tudeer,en, antwoordde
de zoon.

- 
Zeker moogt gij het geld sparen... Maar

jongen, zu,lt gij de studie op die wijze kunnen
volbrengen) hernam Livingstone.

- J., vader... Ik kan 's avonds veel thuis lee'
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ren en nu en dan mag ik bij een pr,ofessor komen
onr uitleg te vragen over moerlijke pun,ten..-

__ Van de hoogeschooi *"", ,rà., de spinne-
rij...

' 
- 

(), dat geeft niet, vader ! Er zijn, te GIas-
gow nog ,studenten, die allerlei handlwerk doen
crn studiegeld te verdienen.

. - 
Ik ben ,blij dat gij zo,o m,oedig zijt. Wel,

Jongen, ga uw gang. God zal u zegenen.
En ook moeder knikte huu, ,J"r, vriendeiijtr<

toe.

. "s Maandags, te ze$ uur, stapte David weer naar
cle sprnnerij. t-lij had er werk gekregen-

-_ trk dacht, d,at gij dokter =""di worden! zei
f,en man spottend. I-looge vllegers, lage vallers!* 't Zal hem niet aanstarrrl drt zijn lui hee-
renleventje uit is, beweerde -** ,nd*r.

Ilaar David liet ailen lachen. I-lij deed als vroe_
ger trouw zijn r,r,eri<, trroe o,ok zijn hart naar de
hor:geschool haakte. En 's avor.ids zat hij ,or, ,ij,
boeken.

Zoo verliep een, jaar.

.*.Livingstone is.waarlijk weer terug naar diesciro,rl te Glasgow; hij heeit ,if" grà.t" plannennog niet opg,egeven, zei iemarri 
"i-r"tr "oàr, 

*or-gen in de fabriek.
.- '\X/acht 

maar, wij zullen l,ater nog van Davidhocrcn.!_voorspelcle ."r, *".rtÇrt.'"
David was inderduud 

_ 
t.rrg-*r,L, a" hooge_

- 16 _

school gegaan. En wat hij drcr zijn afwezigheirJ
verloren had, haalde,hij spoeclig weer in. De pro-
fess,or die hem geholpen'had r-'n nu zag dat Living-
stone vol hield, riep hem op {:en ,avon,cl bij zich.
Hij wilde eens ern,stig met he,-zr spreken. FIij ver-
teldre, dat er te Londen een vereeniging was, die
de studie van flinke jonge lieden betaalde, wan-
neer deze lat'er als m'issionaris na,ar de vreemda
Ianden wilden vertrekken

Davi'd moest om steun, vrdgen. De professor
zou hem aanbevelen.

David sprak hierover den volgenden Zondag
met zijn ouders. En toen schreef hij een brief. Al
gauw kreeg hij anrtwoord. Hij moest eens naar
L,onden ko'men, dhn konden de oversten,der ver-
eeniging met hem spreken.

David begaf zich naar Londen. Overgelukkig
kwam hij weer thuis. Zijn studie zou betaald
worden; de zoïgen rwaïen uit den weg g,e-

ruimd.
En in 1839 was David Livingstone dokter, en

hâd hij zijn grootsch plan verwezenflijkt.

IV.

Nog eens klo,rn moeder Livingsto.ne n,aar her
zolderl<amertje, waar haar David sliep. Moeder
keek naar hem.
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, :- O ôod, geieid hem en *."r,h.m aitfjd nabii,
'bad ze.

_ Vandaa g zou haar zoo,n als missionaris vertrek_
ken naar Afrika.

- 
David, zei rnoeder.

Haar z'oon werd wakker.
't Is tijd, hernam moeder. Vader is al op.."

hij_ gaat mee naar Glasgow.
Moed,er keerde zich om, en d,aalde het steile

trapje af, David mo,est haar tranen nu nog niet
zien. Zij wilde zich klbek houCen.

David stond op. Zoo dihwijls had moeder hem
gewekt, als het tijd werd voor,.l. fabriek... Heden
verliet hij zijn Tand... 't Afscheid zou zwaar
zijn...

Gisteren was rDavid uit Loncle,n teruggekeerd.
Daar had hij een vroondlracht gehoord van den zen-
deling Maffat, die het ChÀtendom verbreidde
onder de negers in Afri,ka. En Maffat zei, dat hi1
v,a1 de 

-bgrgen op zijn p,o,st den ,rook zag 1r.r, *"i
duiz-end dorpen, w.u, irboortlngen woÀden, die
nooit van het Christend,om hadden geilr,oord, 

"" Ui;
wie ook nimmeleen dol<ter wal geweest. E;
heerschten daar wilde zeden en er woedd"n vree_
selijlce zielçten.

De ver-eçniging had toen besloten Livings,tone
naar Afrika ,te zenden. Er lag t" Cl"ueoî 

"",schip gereed. En Davidrmo,e,st niin Àu."r*n om zijn
ouders, broers en zusters 

iro:*"", 
te zien.

Vandaag vertro'k hij. Voor 't laatst zette rn'oe-

der zijn ontbijt klaar. Ook broers en zusters wa'
ren stil. Voor jaren zou, David vertrekken.

Na den maaltijd moest David heen. Vader deed
het gebed en bevail ziin zoon aan Go'ds hoede
Zijn stem trilde"

Innig omhelsde David zijn nr'oeder. Nu werden
er geen ttanen verdoken. Beiclen schreiden.

- 
En toch ben ik blijde, dat gij uw leven be-

steedt in den dlenst van ongelukkige menschen
sprak vrouw Livingstone.

Eveneens broers en, zusters,waren ontroe,rd.
' David verliet zijn huis. Buren stalcen hetn de
han'd toe. Eindeli'jk waren vader en David buiten
Blantyre, op den ,weg naar Glasgow.

Op de Clyderivier lag de boot. Vader gin,g mee
aan b'oord. Hij had nog een uur tijd" Hij zag waar
zijn zoon eten en slapen 20u,.. .

Hartelijk spraken ze nog met elkaar. Toen
moest David,ook van vader afscheid n'emen. Li-
vingrstone ging aan wal. De.boot voer heen. Va-
der en zoon wuifden elkaar toe. Zij zager' elkaar
voor 't laatst. . .

Vader Livingstone stierf toen David,op die eer-
,st'e reis in Afrika was...

Eenige uren na de afreis zag Davidlde kust van
Sch,otland in den nevel verdwijn,en.
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v.

Pa:rid l-ivingstone reisde jn een wagen, mettwintig ossen'bespannen door Afrila. FXij had ne_gers in dj"-"r, genorrn_-n. Op d*n *.gen lagen le-vensmiddelen, kleeren, gJ".";;iddelen, allerleib]inkende voorwerp-en, spi,egeitjes, en zulke snui-steriien, waarmee hij de ;.g;;'il;aalde.'t W,as een Iasrigei""lt,Jrrà;;;;;"", 
d,o,or srep-

ni;[ï:s cloor rivieren. En cle ,.fa,r"r,i.;_;
Toen kwam Livingstone in het land derBakwena, het votrk a-, ulîr."ailI.":'Hier zcu hijrnet zijn.werk.beginnen. Hij b";;;e een hut. Erwas nooit een blanke g.*".ut.n àJrr.*"rs kekerrhem verwonderd u.r."Mr.i;'';;"" dankhaar,als David hun ziel

den verbond. 
ien genLas, de pijnen stilde , won,

Livingston,e leerde d,e negertaal. En toen ver,-telde hij dar volk van Christ;r-"*" '
In de streek waren veel leeuwen, die het veeroofden.
Z-ekeren dag wilcle,Livingstone 

die wilde dierenverdriJ'ven. Met zii;-i: ;;;i ;;;ffi:; ::ffii,îî"-#r il:,;:,*:mikte op den srootsten,*die vrelê .rrrrr,erderIeek Hii trof 
"h"m 

ir, 
,t"$' ti'"r, brull"r,j

sprong het beest op hem toe en beet hem in den
arm. Een neger wilde zijn meester laelp,en. De
leeuw viel nu dezen trouwen dienaar aan. Maar
Livingstone iaadde zijn gewéer en legde het ,lier
neer, eer het den neger dboden kon.

Livingstone wâs zclo gewond, da.t'hij niet ver-
der kon reizen. FIij liet zich met een osseniwagen
terug brengen n,aar het Zuiden. naar de woning
van den zendeling Maffat, dien hij te tr-onden ont-
moet had, En daar werd hij goed verpl,eegd. Ftrij
genas, doch zijn linl<erarm o"!*:ef vermin,l<t.

VI..

Verder en verd.er tnok David Livinqstone dcor
Afrilca en kwam ook c{aar,'waar nLl onze Kon,qo
ligt. Dilçwijls m,oesten d1e negerrs, die hern verge-
zelden, boornen, omhakken, ûm een weg te banen.
Zij hadden te strijden tegen ',viide dieren. Zarc
drong de moedige ontd,ekker Coay streken, waar
nooit een bl,anke wars geweesr. De inboorlingen
staarden hem verbaasdl aan" jVtra,ar overal' kreeg
men ,eerbied voor hetn" In pijn en, srnart lcwam
men tot Livingston,e, die 4. sp'gelukkigen naar
ziel en lichaam hielp.

Dertien jaar bleef hij in Afril<a. T'c,en keerde hij
naar Engeland en Schotland ie;:.ug. O, dat wecl,er-
zien van moeder, broers en zusters David ween-
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de, toen hij vaders led'igen s'toel zag. Buren kws-
rnen om naar zijn verhalen te hooren. Te Gias-
gow en elders sprak hij over de negers van Afrika,
waar duizenden d,okters en missionarissen, noodig
waren.

Te Londen werd hij in het paleis genoodigd,
waar k'oningin Victioria naar hem 'luisterde.

Maar Livingstone keerde weer terug naar Afri-
ka. En vele negers begroetten hem met g,ejuich.
Zij waren zoo blij << den wittr:n dokter >) terug te
zien.

Livingstone drong nog al r{ieper in de binnen-
landen. En toen aanschouwde hij vreeselijke din-
gen' 

s + qÊ

Op een avon'd zag hij een brandend, dorp. Hij
ging er heen, om hulp te bieden. Misschien zou-
,len'er wel neqers zijn, die brandwonden hadden.
Hij hoorde weldra angstgeschrei. Mannen, vïou-
wen, j,o,n'ge lie,den, kinderen ','luchtten uit de hut-
ten, rnaar u'erden rgp 1€êri hoop gedreven door
bruine mann,en. En Livingston,e h,egreep, wat hier
gebeurde. Arabieren hielden een, strooptocht. Zij
staken de hutten in brand, om- er de negers uit te
jagen en dan,namen ze die arrne Iieden gevangen.
Zij voerden ze naar de kust en verkochten ze da,ar
op markten als slaven. De ongelukkige,n werden
dan naar Amerika gebracht en er weer verkocht,
om te werken op de 'plantage's.

-22-

Flot" r.g Livingstone in d"n gloed van 't vuut'

een gezicht dat hij meen'de te ken'nen' i

:"-" Sam Orne,l, zeiihij bij zich zeÉ' Ja, hij is het'

Hij is Wel een man geworden, maar ik herken zijn
g,*ri.tr. En dâar naast hern, dat is zijn broer' Ha!

7e zrin zeker op een schip in Afrika gelan'd' en

,""d" lang in dilnst van de Arabieren'
l-ivingstone begreep dat hil vcorzichtig moest

zijn. De Ornel's zouden, nog wraakzuchtig zijn

"r, 
t. konden' d-e hulp inroepen der sterl<e bende

Arabieren, en verdorven negers' die om geld de

vijanden van hun voi'k hielPen'
'Maar 

Sam Crn'el had den blanke gezien en trad

op hem toe.
^ 

- 
fl6,s komt gij hier? vroeq hij in :t Arabisch

I-ivinrgstone kende die taal ook en' antwoordde:

- 
Ik ben zendeling.

- 
Zendeling! spotte 'Ornel' Zeker een Err-

gel'schmanl vr'oeg hi'j in 't Engelsch'
Hij herken'd,e David niet.

-- 
't Is schan'delijk wat hier gebeurt, zei Li-

vingstone.
Man, moei er u n,iet mee... ik geef u een

goe'den raad, want de Arabieren zijn zcnderJinge

Ë"".1" en zeer pri'kkelbaar als gij u in' hun zaken
rn'engt. En die negers zijn toch rnaar als wild'e die-

,en!-Ge mo,et lust herbben om als gij, voor hen te

pree'ken. \Hei daar, niet vluchten ! tierde Sam erl

_?1 
-



hij greep een we,gioopende vrouw en sieurde haarnaar de lcar,avaan.

, Livingstone trok zich terug, verlicht rlat Sarrrhem niet herkend.lhaa. Hiilr.ia" ,i"1, hier machteloos. Hij i<on tfa.ns "i.;, l;"; 
-r"u"" 

,rle ,over_machr. Maar dadelijl<,b,eslclot ;ti;o;"d,; ;;;il-geland te gaan en er .iu 
"olru*ju"i.r, a.., slave,n-handel aan re klagen. C"h.;j-Ë;."". _o."r er inverzet tegen kom,en.

Livingstone, het ,hart vol c'eernis met de on,ge-Iukkigen, ging heen.
E-en,rse maanden la.ter voer hij naar Enge,land.

ft !" vele srede"" hi.id ù; ;rdrac,ren oveïAfrika en hij srneekre ,ij*ï1,,;;l'i",",.,, om een
"it+ re srelle,n aan de ,l;".r;i.'---"

Men beloofde rneer zendelingen en Co,kters tezenden. En ook on,rsrond d" gr;;;; beweging te-gen de slavernii.
Voor de d..je maal l<ee.rde dokier Livingston,enaar Afrik3.rerys: 'Weer *;"lr;*ilj lange toch-ten en ontdei<te hij onbetr<e^d* utr.Lun. ,t Voedseiraakte op. Livinestone e_n, zijn ;";;" aten hardemaïkorrels. Liviùstone leed ;"Ë;?; koorts. Zijn

.g.r9l:"h"r bteef a-.hr.r, ;;;;;.;;;*"" na. Aanhet Tangajika-meer L;L,",;;;;; n,ier verder.De negers b,ouwden een hur Ër,li"i. Iegde hunmeester zich neer.
Maar in dien tiid reisde ook een Amerikaannaar Afriku I" twe-e iatth1|ï"rr'ii,", mee,r van

Livingstone gehoord.Die Amerikaan zou hem zoe-
ken Hij rheette Stanley. Hij wist alleen, dat Li-
vingst'one in de streek der meren was ,en reisde er
rnert een goed geleide heen.

Staniey krvam na een langen zwerftocht in een
dbrp, waar de.negers hern vertclden, dat er bij hun
een, witte man woonde, die zeer ziek was.

- 
Dat moet Livin'gstone zijn, dacht Stanley

ontroerd, en hij liet zich de hut wijzen.
Een der bedienden van L,ivings'ton,e stormde die

hut binnen en riep:
_ l\r!sss1sr, dâar is een 'blarrke!
Livingston,e ging naar buiten. Stanley was

daar en zag een langen, mâgere n man, in,schamele
kleeding.

- 
polç1gi- Livingstone? vroeg hij.

-- Dat ben ikl klonk het antwoord.
Zij gaven ellçaar bewogen de hand en traden de

hut binnen. En wat hadden ze elkaar nu veel te
vertellen. Stanley kon Livinrgstone goed voedsel
en medicijnern bezorgen en de Schotsche zende-
ling genas.

Een half jaar bleef Stanley bij hem. Samen reis-
den ze..Ook Stan'ley rnoest de schandelijke slaver-.; .nij zien. En hij verklaa/'de eveneena dat de Chris-
tenen van Europa enr Amerika aan dien vloek in
Afrika een eind' moesten mal<en"

Stanùey vertrok, maar Livingstone blee-f, want
h,ij witrde de bronnren van den Nij[ opzoeken.*25-



VII.

't 'Was Mei 1873. Livinigsrcne werd door ziin
zwarte 'bedienden op een baar gedrag"r. D"g.,
Iang had het geregend,en Livinss[one was d"oid"
rnoeraskoorts zoo_verzwakt, aui,t iy niet m,eer gaan
kon. tHij werd, ze,lfs, te ziek, oqr het geschok"van
de baar nog te tr<un,nen doorstaan.

,. 41" het Bangwele,om,eer bouwden zijn be-
dienden, een hut, en maalcten een ,bed, van Ël,rr"rr.
Livingston,e strerkte er zich op uit. Hij w", ;n ;;;
zwak. Voor de hut stal.-en de negers een vuur aan.'t Wer.d nacht. Uit de bo*r.,ii"r, klonk h",t f."huil van witde dieren. Di,chter bij ruischte db 

"ri-

vier.
Voor de hut hield een neger de wacht. Hij

meende, clat zijn meester s,liep. En de nacht gine
t1aug voorbij. De morgen naderde. D. jorrg"tJb.:
diende was in slaap gevallen. Verschri[t vi"ra lii
wakker. Hij hoorde ,gerucht in de t,"t. E" piitl
werd hij zoo,bang... Hij wisr nier w"t h"m tvey
l.y-u3, maar hij ,beefd,e over gansch zijn lichaam.
Hij liep_naar een andlere hut,-waar de oudste be-
diende, Soesi sliep.

Soesi ontwaalcæ.

- Wat ic er) vroeg hij.

-Æ*

--- lk wr:et het niet"' iets met den meester"'

hom mee...---5"*"" 
sneldlen ze ttaar de hut' De zon kwam

.p. --îÊ*ste licht lag over let rmeer en de bos-

"Ëh.rr. 
't Was wonderbaar stil'

Soesi trad de hut binnen'
L,ivingstorre zat op de knieën, het hoofd in de

handen .p d" kussens. Yô6r hem lag een geopen-

de Bijbel.
-- Stil, fiuisterde Soesi, meester bidt'
Dat-haâ hij 'Livingstone zoo dikwijls zien doen

"r lri; *irt, dut d" witt. dokter vee'l ba'd voor de

arme nergers.
Maar Livingstone verroerde zicLr niet' Hij ble'ef

pnbeweeglijk- Soesi vond dat vreemd'

- 
|Vlsselsr, zei hij.

Er kwam geen antwoord' Soesi raakte zijn

rneesteï âârl €rlr schrok'

- 
ffi,ssst6r is dood! rieP hij uit'

En ja, Davi:d'Livingst'one lvas biddend gestor'

rJen' 
a I s

De negers jammer'den. Zou'i'en ze hun'meester

nu hier i.gràt"t, :ver van zijn land'? Neen' ze

wilden ,orlrr.,'dat hij rusten zou bij zijn -eigen

votlc. Zij *ik'L"ltd.tt het lijk in boomschors, dan in
Lrto"r, Ër, ,r"*olgens in zeildoek' En dan'bonden

ze dien last aan een draa'gtak. Zoo zouden ze den

witten dokter naar 'de kust brengen, naar een
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scnip v,oor Ë,ngeland. Dat was een tocht van acht
maanden ! Of die negers hun meester 'beminrl
hadden!

In Februari 1874'kwamen ze te Zanzibar aan,
waar de groote d,oo,d,e aan boord van een Engalsch
oorlogschip werd' gebracht. Soesi reisde rnee naar
Lo'nden, c,m daar te vertellen van den goeden dok-
ter en, hoe deze, biddend voor het arrne negervolk
van Afrika, rgestorven was bij het rn,eer.

Op 15 April klwam ihet schip te Londen aan.
Gansch Engelanid e,n Scho,tland'voelde diepen eer-
bied voor deni ze,ndeling en ontdekkingsreiziger.
Maar over de ganschd wereld qedacht men Living.
stone.

En de rnan, idie als,kind aan de spinrnachine te
Blantyre hacl gestaan, werd tusschen de beroernde
Britten in de gr'oote 'Westminster'abdlij ibegraven.
Daar,hebben we de zerk gezien, die van dezen ede-
len rnenschenvriend getuigt.

cÈ qÊ

Davids woning te Biantyre is in een museum
veranderd. Men'kan er nog nagaan, waar hij werk-
te en sliep.

Schotian'd heeft hem een standbeeld opgericht.
Nu werken, in Afrika zoo vele rni'ssionarissen en
d,okters, oolk u,it ons ,land. En coX< talrijke landrge-
nooten hebben meegewerkt, om een einde te stel-
l,en aan den vloek der slavernij.
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Hoc die slavernij was, hebL*en wij u vertdld in
andbre boe,kjes, als << Oom Tom >>, u Vrn d; h;;naal ''t paleis >), (< De Vriend, der Siaven >>, enz.

De roepstem van den dokter Lirri.rgrtone werrlgehoord. Eere aan, de:n groot*r, *r, die in zoo-
veel edels €en voorg.rrg", .was, ,en zijn leven be_
steedde tot heil tur, .rÀ" vollieren.

EINDE.

STANLEY.

Ook Stanley, die Livingstone zocht, was een

beroerndi ontdekkingsreiziger. Hij werd 'in I 84l in
'Wales (Engelan'd) geboren ,e'n op 3 jarigen leef'
tij'd in een arrnenhuis gepladtst als wees. Hij heette
toen Henry Morton. Toen hij 17 jaar oud was,
ging hij als scheeprsjongen naar Nieuw-Orleans,
in Amerika. De koopman Stanley na,m hem als
zoon aan. Van toen af heette d'e{knaap Staniey.
Hij'werd nadien, dagblad,schrijver, en voor een
Amerikaansch dagblad ,onderrt,am hij groote rei'
zen. Na zij'n o'ntrnoeting met Livingstone, heeft
Stanley nog Afrii,ka bezocht. Hij ontdekte groo'te
gedeelten van, Kongo. ,Daarna hard hij gesprekken
met onzen k,onirng Leopold II. Er werd een studie
kommissie voor Korlgo gesticht en daaÊroor trok
Stanley opnieuw 4aar Kongo.

Deze reis dtr,rurde vijf jaar.
Stan'ley richtte posten, op en ontd,ekte het Leo-

pold'meer. Later ondernam hij nog een gfioote reis
in Afrika.
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Over zijn tocht om Livirrgsrtone te vinden
schreef hij een werk: << Hoe ik Livingstone
vond >.

Stanley ,overleed in, 1904 tc Londen. Onder de
,\frikareizigers ne,emt hij een eer,ste,plaats in. Nog
andere boeken van hem handelen over Afrika en
bijzi;nder over Kongo.


