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DE REIS IN DE TVILDERNIS.

- 
O, vâdèr en moedêr, ginder komt iernan'd te

paard. 't Is zeker oom Adriaan, riep Jan Van Dijk, 'l
boerenhiris binnenstormend,

De ouders gingen met hun zoon en al de kinderen
buiten.

Rondom strekte zich de vlakte uit. Zoo ver men
zien koni was er.niets dan gras.

Heel in de verte was er een zwarte slip en Jan Van
Dijk moest wel goede oogen bezi'tten, om daarin een

ruiter hedcend te hebben.
-_ Ja, dat zal oom Adriaan zijn, m*ende ook boer

Van Dijk. Ik ben blij dat hij eindelijk teruskomt.
Er was overigens geen zweem van bewrging in den

geheelerr oTntreh. En norgenr !\'a$ nsg €ôn aû{er hui$
te bevpeuren.

::3-*



Om zijn naasten buurman te bezoeke'n moest boer
Van Dijk rneer dan een dag te paard rijdern. Ce be-
grijp'1 dus wel dat hij niet in ons land woonde. B,oer
Van Dijk le,efde in Zuid-Afrika, dus ,nog een heel einc{
verder da,n Korrgo. H,ij e,n duizend'e'n bo,er'en en koop-
lieden en ambtenar.en die in Zuid-Afrika woon'den
spral<en wel wat anders dan wij, maar toch ook onze
taal die er ,nog altijd klinkt. De ,meeste voorvaderen
van dat vollç kw,ame'n dan ook uit Nederland. Ze ha,d-
den zoo wat 2,50 jaar geleden hun vad,erland verla-
ten orn in den vree.md,e een be,te1 bestaan te zo,eken.

.De ,boeren die groote kudde'n vee bezaten hadder
groote weide,nvlakten noodig ,en daarom woonden ze
diep het.land in en ver van elkaar. En soms iagen ze
in maandern geen vreemden. Ceen wond,er dus dat
boer Van D.ijk en zijn gezin zoo nieuwsgierigrnaa,r,.den
naderenden ruiter keken.

Om het hoehje van het huis gluurden o,ok eernig*
zwarten. Deze rvar,en in dienst van den boer Van Dijk.
In Zuid-Afrika wonen meest menschen die niet 'blank

zijn, Hotte,nrtotten, 'Kaffers en Zoeloes.

. En in den tijd v,an ons, verhaal, ongeveer negentig
jaar geleden, 'ivaren veel zwarten. in dienst bij de blan-
ken, maar er leefden er nog meer atrs wilden, diep het
land in, met eig.en opperhoofden en kon,ingen.

Jun, de veei:tienjarige zoon va.n bo,er Van Dijk, had
eç,n paard gelraald en zat er al. op..

- 
Ik rij com tegen, zei hij. ,

*5*

Ë,n vlug draafde hij he'en. Paardrijden kon hij bijna
zoo goed als zijn vacler en schieten met een geweer,
n'as hem oolç niet vréemd. Ge zult wel hooren, waar
oln rnen dat daar vroeg leeren moest.

Vroolifi< gaioppeerde Jan over de vlakte.
* O.,m lcomt ons hale,n, zei hij, bij zich zelf, n:.

gaan wij ook v'ertrekken. En ik zai vreernde stre,keu

zien en veel avonturen beleven
Talrijke l:oeren ver]ieten hun streek om verd,er het

land in, een.e nieuwe v.rconst te zoeken. En dat gebeur-
de orndat ze ontevreden lvaren over de regeering va;;
het land. De Errgelschen hadden zich meest,er gemâakr
van Zuid-Afrika dat, v66r dien tijd aan de Hollanclers
behoorde. De boeren voeld,en zich niet vrij mear. De
rvëTtên en het l--estuur waren in 't Engelsch. De Engei-
schen stocktr:n de Kaffers: en h{r;ftentotten tegen de
boeren op, en er w,aren nog eer: boel rnloeilijkheden
meer. En toen zeid,eri .Ce boeren: << Waarom. zouden
we hier tblijven r ron'Éin. Laat ons heen,saan. Ginds
zullen we weerrrij zijn en. rustigl leven >>.

En velen gingen den <<trekr> aar:, zooals dat heette.

Jan's vader. Klaas Van lDijk, hon niet dadelijk mee.
Zijn' vrouw lag juist erg ziek te bed. .lVlaar zijn broer:
Pieter en Adriaan trokker: met de anderen, weg.

Adriaan, die nog ongetrouwd .was, beloofde terug te
keere,n, wanneeï de voortrekkers een geschikte plaats
hadden gevonde,n. En dan zou hij zijn familie den weg
wijzen naar de nieuwe streel<.



Thans begrijpt ge' waarom de komst van den ruiter

nog meeï ophef maakte en Jan bii zich zelf zei: <N''r

gaan w,e ook vertreki<en>>'

- 
Ja, 't is oom Adriaan, sprak de knaap' toen trii

den ruiter nog beter kon onderscheiden'

Weldra zwaaiden de ruiters naar elkaar

- 
D.g oom! riep Jan, met zijn strooho"O *"t"unt:i'

en met een handige zwenking bracht hij zijn paard

naast dat van den kloeken boer, die den iongen de

nancl tcestak.
* Dag neefje, groette hii terug' Maar zeg me et'rst'

hoe het is met uw rrroeder ?

- 
O, heste ocmi! Moeder is heelemaal beter'

- 
Gotl dar..-lc !

- 
En we wachten op u om te vertrelcken. Ku:rnen

we rnee ) vroeg Jan haastig'

- 
Ja, zeker...

- 
rflsr$g ge een goede piaats gevonden ?

- 
Nog niet, rnaar *"i God" hulp zal het wel iuh-

ken. Straks zult g.e alles hooren Ëen beetie geduld'

Ge gaat ga.arne mee)

- 
Jai oom !

- 
Cch, ge eijt 'nog een i<ind en ge houdt van ver-

anderin,g' Maar iL denk dat urv plezier wei gauw zak'

ken zal. We doen een moeilijke reis'

- 
Hebt ge veel wilde dieren ontmo€t' oom ?

. 
- 

l-gçu\,rren oolc )

- Ja.

*6* *7 *

:-- Ja, en kudden bufiels, troepep olrlanteri:
* Hebt ge ivoor "erzanreld?*_ Neen. We zagen te gîoote kudden olifa'nieri om

ze aan te vallen...
' Maar m€t zooveel volk t

- 
O, ge denkt dat we niet dapper genoeg zijrr,

neefje ! Ce weet niet wat zulk een tocht is. Maar zeg

eens trekl<en er nog meer mee ?

- 
Ja, baas Wolters en baas Dewet. Vader m'oet hun

een boodschap sturen zoodra ge hier zijt.
De twee ruiters draafden weer snei voort en oon!

Adriaan werd door zijn broeder en schoonzuster en al

hunne kinderen verwelkornd.
Allen traden nu het huis binne.n, in de groote lage

kamer met houten mure,n en een vloer van leem. Maar
het was er zindelijk.

- 
Nu eerst wat eten en drinken, zei vrouw Van

Dijk, nadat er naar den toestand der vertrohken farn,-
lie was gevraagd.

Oorn Adriaan stopte een pijp, want alle Afrikaan-
sche 'boeren rooken gaarne.

--- We hebben nog geen vaste woon.plaats, vertelde
oom. 't ls een lastige reis, door zandvlakten en *e
hebben tegenslag gehad.

* Zielcte ) vroeg Klaas Van Dill*, -J,6tt'u vader.

-- Neen, dat Codclank niet. Maar ree moesten soms
lang zoeken naar wateri dan weer was het noodig c{e

rvagens te herstellen. Sorns hadden we opeens water te



veel; dooî den regen was de rivier gezwollen en ko,n-
den we gee,n doorwaadbare plaats vinden. We hebberr
h,alt gehouden bij het Dralçe,ngebergte. Een ploeg is
verder getrokken over het gebergte, onder ieiding van
Piet Retief. Zullen ze'ffLxt de wagens over.tle steile ber-
gen 'kunn'e,n ) Dat weet ik nog niet. Maar ze zuiie,n t!i-
ding zenden. Wij wachten aan de rivier ,en nu zai ik rr

daar heen brengen. God geve, dat Ret.ief een goede
landstreek ontclekt, waer we rustig zullen wonen.

Oom Adriaan had heel r,vat te -vertellen.

Klaas Van Dijk zond den volgende,n ,morgen een

zwart kncchtje naar de boeren Wolters en l)ewet, orn
hun te vragen zoo gauw mogelijk te komen en den trek
te'begin,nen, 'De llotterntot bleef twee dagen weg, ïia:rt
we zeiden re'eds dat de boeren niet dicht bij eikaar
woonden. Over een weekje konden Wolders en Delvei
hier zijn. Jan vond het toch lang e,n den vijfden d.ag al
reed hij eens in de richting, vanwaar de medereizigers
moesten komen.

Maar d,eze verschenen pas de,n achtsten dag. 't !ûar
een heele karavaan. Vrouwen, kinderen en huisraad. al-
les bevond zich op lange, bre,ede rragens, m,et gr,oote
wieien. En elke wagen ruercl getrokken cloor veerticn
kloek,e ossen. ,De rnannen en jo,ngens zaten op paarden,
Achter de rvagens volgden de lcudclen runderen err
schapen door Hottentatten voorigedreven.

Klaas Van Dijk ging met zijn bro,er de beide fanri-
lies verwelkornen. En nu werd het huis heelemaal ,rol.

-8-

Er wâs-hèel wat Le praten, vooral te vragen,aa,n Adriaan
'Zoo werd ,het avond... En morge,n vroeg zou men

vertrekken. Alleen Jan en cle an,dere ,kinderen von'den
dat plezierig. IVIaar bij de groo,ten was ,er weemo,ed. Ze
.zerlieten im'mers hun geboorte streek. Ze moesten '*

.r,nbelcclde in.,. iEn n.a het avondmaal nam Klaas Van
Dijk den ouden Bijlrei en hij las, hoe de Israelie er
Egyp'te verlierten met de hulp van God. Toen knielden
;,llen neer; En Klaas Van Dijk vroeg orn de beseher'-

nring van den Hlernel. rD,e vrouwen veegden een traan
weg.

l)e families \X/olders e,n. Dewet keerden in hun wa-
gen terug, want in huis rqas er voor zoowele,n geen

slaapgelegenheid.
En de Van Dij.hs overnachfte'n voor het laatqt in hu,n

wo.ning. Ja'n dacht rnaar aan avonturen. Maar vader
en rnoeder en de oudste dochters hadden ,hartzeer.

II.

's Morgens was Jan vlug gekleed. Moeder maai<,Èe 'i
ontbijt klaar. Jan was nu toch kalm. Hij zag tranen oË
rnoeders gelaat.

-- 
Zijt ge zao treurig, omdat we weg gâêrr, rnor--

der ) vroeg hij stil. trVe zullen gi.nder toch ook goed
wonen.

- 
[)s1, geve God ! Maar dit was ons land. En vader

*q_-



heeft al ons land voo,. weinig geld moeten verkoopen.
Hier werden n'ij en al onze kindere,n geboren. Daar
o'nder de boomen rusten uw grootvader en gïootmoe
der en uw zusje Karlrentje en uw broertje Maartcn. Ë,n
we moeten dat alles verlaten. O, waalom cloen d,.
Engelschon zooveel onrecht !

\/ader en oom Adriaan traden binnen, En na hel
ontbijt kwam de drukte van een verhuizing.

Ieder hielp mee om het huisraad op te laden. Klaas
Van Dijk had drie osse'//agens.

De voorste werd bestemd voor het huishouden. F,r
werden een tafel en stoelen geplaatst, een vuurpot, e€n
kasje. En achterin lage,n de beddezahken vooï de ou^
ders en de kleinste kinderen. De anderen lc,onden in rJc
volgon'de wagens siapen tusschen meubels en kisten
kleeren.

Jan en zijn icleinere zusjes en broertjes vonden dat
plezierig

In korten tijd was alies eereed. De zwarten hadcl.:.n
het vee samen gedreven. ,En z,ro kwam het oogenblik
vân vertrek.

Vader en moeder stonden nog even in het leegr:
huis, r,r'aar algauw een ander gezin zou wonen.

- 
Laa,t ons cJp God vertrouwen, Martha, zei Klaas.

Hij zal onze hulp zijn.
* Dat weet ik en iI< ga spoedig met u mee.

-_ Cinds zullen we toch vrij zijn.
-- Ons ras Len geen onrecht dulden.

-_ lo _
-il-

l''ier rvaren ut àei,e /-.r.ricl-Afriiçaners, clie vrij wilci*rr
zijn.

Klaas en M,artha traden buiten. Klaas trok de deuf
toe. Het leek zijn vroulv of ,iie bons een siag op haar
halt was. Maar Martha drong haar tranen terug, Ze
eou zich dapper gedragon en als het rnoest ook het ge-

weçr opnernen, om haar kinderen te verdedigen tegerr
woest€ menschen of r-ilde dieren.

* Met God* hulp vooruit I riep Lraa-c Van tDijk, D,;
Hottentotten die de ossen bestuurden, knalden rne:
hun lange zweepea van buffeleer en de loge dieren zet-
ten aic'h in beweging. De :nanne,n en de jqnsens 

-cok Jan -' 
besteeen de paarden. Ën de lange kara-

vâan vertroh naar clen vreernde, crm daar de ouCe
vrijheid terug te vinden.

Vlug ging het niet. De wagens reden niet op. een
weg, maar over de vlakte, door kuile'n en oveï oneffen.
heden. En dus had men toch niet snel kunnen rijden
al waren de ossen hardloopers geweest.

Een week lang bleven de r.eizigers in een betrcend ge.
west. Ze kwamen voorbij hoeven die ook leeg stonden.

Maar eindelijk hield de groene vlakte op en ving de
reis aan in een zandvlakte. Adriaan Van Dijk wees
den weg en hij stelde zijn gezellen gerust. Deze woes-
tijn was niet Eroot. Na eeniqe uren zouden ze aan ee,n
riviertje komen, waar gras groeide en boomen stonden

Ën o,r* Adriaan had gelijk. De karavaa,n bereikt.e
r"iie plaats en zou er overnachten. [{oe heerliik was clie
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koelte na den heeten dag ! Er was vo.eder voor he:
vee. De vrouwen en meisjes'besloten gauw een waschje
te slaan. Ze zouden daartoe niiet altijd de gelegenheid
lre'bben, Ze verzarnelden h,et linnen en. stelden zich
aan dên oever op een' plaats stl,comafrvaarts aan het
unerk. Eeneklaps kwarne,n ze schreeuwend aangeloopen,

:- rf,sn leeuw, een leeuw ! riepen ze.

En de runderen begonnen angstig te loeien. Die wi,t.
ten oolc dat er gevaar Creigde. De mannen grepen vlug
het geweer. Jan deed hetzelfde.

- 
In d,en wagen, gebood vader.

- 
l!1361 ik ben niet bang, beweerde de knaap.

' In den wagen, herhaalde vader.

- 
Ja, ge zijt nog een kind, voegde oom Adriaan

er bij.

- 
De leeuw zou u met één hap binnen siokken, z,si

een zoon van Dewet.

Jan mo,est sehoorzamen, maar hij voelde zich be.
leedigd. F-la, hij was nog een kind! En dat hoorde Cor-
nelis van bi'.as Wolter, een, jcngen van vijftien, die. wer
bij de jacht mocht helpen.

De boeren sprongen te paard en doorwaadde,n hr-,t
riviertje en W'olters, Adriaan Van Dijk en Dewet re-
clen voorzichtig voort.,.

Plots zagen ze den leeuw. Deze keerde zich our eri
bruld.e geweldig. Het was een groot en prachtig beesi,
en rekte zich om toe te springen. Drie schoten knalden
en de leeuw plofte neer. lJog eens rees hij op... maar
weer werd hij getroff,en en hij was nu dood.

- t3 -



*- û,ro kolossaal dier, oordeelde Van l)ijk.
* Willen we de an.deren roepen,.' De kinclcreti

;:ulien henr wel eens wille.n zien, sprak Wolters.

- 
Neen, laat ons clat nlet doen, ried Adriaan \',rn

Ilijk af. Waar een leeur+'is kunnen e{ meeï ziin' l)e
i<inderen zij n veilig*er bij den w-âgen. Deze gast is ko.

rnen drinken en er zijn misschien n.og kameraden. We

zulien voorzichtig maattegT,eien te nemen t'oor cl"t,
nacht, vervolgde Adriaan. We hebben bij den trek no.,;

al veel leeurven ontmo€t en die kerels h,:bben rnenie
.chi,ap geroofd.

.[)e raad was goed. l-let vee was op een hoop geclr',:-

verr achter cie wagens. En er werden nu grootÊ vuxen
âangestnken wa.arvan de wilde dieren een af*chrii< heb.
ben. F-enige llottentotten moesten die onderhouden e n

ile bazen w-aarachuwen. zoohaast z. onraad merkten.
De gezinnen gingen slape,n. Jan lag ontevrede-n o1r

zij,n beddezak. l-{ij rvas zelfs nos niet eens naar d!)rl
ieeur' tnoqen eta;in l<ijken. toe n ï-lc'ttentotten het beesi,
in den gronel staken. IJit werci qedaan orn.dat het ve,:
ilrrders deir leeuw- nog ruiken en onmsti€i zi1.n zao.

* Zt Louden me nogr voi)ï een kleinen ionger-i.
bronrcle Ja;r.

Maar hif sliep dan tcch in. Plots wercl irij wak,ker
docr lawl'ai. f{ij hoorde rvoest g,ebrul en oûk aert:el,
"a:n de zwarieu,

-_ !ler.. een ieeu,ur,, dacht Ian. I-{a, nu vril ik"hem
tcch eien... FIij was onEehoorzaam. Hii trok wat l<lee-
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clereir aan, greep zijn ge\veer en krc'op van onder ci .
!r.uif

.-.* Baas, baas,.. Kenra is van leeu.w cJ>gcpak en ze'
ker opeet ! schreeriwde een i-{ottentot.

De boercn wAren op de been.
* Vç612ishtig I riep Adriaan Van Dijl<. Er kirnn*r

r:'reer leeuwen zijn.
Hij stak een tak ia l:et vuur aan. De an<leren deden

dit ook en zoo hadden z.: fakkeis. Maar oc,k eche*.n
de inaan. Zoo viel haar licht op een bcsehje.

-ls 
Kema weg ? i'roeg: Dewet.

Kema was een van zijn zwarte knechten.
*Ja... ik heb hem hoor schreeuw ! zei een I-:lotten-

toL

De boeren naderden het boschje. Jan slcerp l;re
ZJjn vadel had hem nog niet gezien. De knaap bleel:
wat op zij. Heel gerust w,,s Jan toch niet. Hij h:;,rcle.!inks 

van hem geritsel. En dan schrok hij geweldi.e. Hei
was of hij in twee vuurbollen keek. <<De l-eeul^r, flitste
het'hem d.oor 't hoofd.

-- Vader ! gilde Jan.
Iloor zijn angst vergat hij zijn ge\1,eer te -,r,:\1u11ie11.

L.en gebml... en een geweiclige donkere massa storr:.de
nan... Jan sprong op zij, juist bijtijds. De leerrw had
l.em gemist. E,en schot klonk en eer het beest zich om-
wenden lcon, om Jan toch aân te vallen, lag het gr-
'r'eld ter aarde-

__ O, Cod ik dank u... ik dank u !kionk het,



't \Vas Klaas Van Dijlr, die dit riep. Hij had Janl
angstkreet gphoord, zich vlug gekeerd en het gevaar
gezion. En nu on,tlcle,mde hij zijn zoon.

-,Kom'naar 
de wagens ! zei hij dan... O, wat

deedt gij hier.

Jan begon t,e weenen, Zijn vader leidde hern me.:.
'De ander,en doorzochten het ,boschje, En. ze,v..:,nde,r

Kema... den armen ,Hottentot. De 
-leeuw 

had een stuir
uit zijn linkerschouder en zij,n zijde werslonden.
. _. Vreeselijk, zei'Dewet. Kema was een brave kerel.
Laat ons het lijk meenernen. Anders. kome,n er no.g
hgena's op af.

rMeer leeuw,en bleken er niet te zijn.

- 
Deze is een wijfje, zei Adriaan Vair Dijk. Zek:

kwa,m zij het gedoode ,mannetje zoelcen. Ge, ziet hoe
noodig het was, maatregelen te ne,m.ern.

Zo keerden terug en legden het vermin,kt lijk achter
de lvage'ns. Dan hoorde men in bijzonderhed,en, lval
er met Jan gebeurd was. tDeze zat bij rnoeder, die nog
beefde van schrik, want Klaas had haar alles. verteld.

- 
Ge zijt stout geweest, sprak ooin Adriaan.

- 
Zeker, zçi vader Van Dijk. Ge rrroet eerst lee_

ren met ons op jacht gaan alvo,retts u zoo te wagen. Ge
hadt verscheurd ku,nnen worden als Kema... Laat het
een goede les zijn !

Jan lag toen een heelen tijd wak,ker" En nog hoorde
rlrij kreten. Het was het geluid van hyena's, die eil<aar
dc doode leeuwin betwistten.
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Den volgenden morge,n heel vroeg rverd Kema be-
graven. Baas D'owet sprak bij het graf een gebed uit.

De karavaan zou hier nog een dag en een nacht blij-
Ten.

'Er was heel wat werk. De zwarten hadden een osje
geslacht en het vieesch werd ingezout voor cie voiger-
de dagen. De meisjes hadden brood gebakken. Zo.:
was rnien weer klaar vcor eenigen tijd,

Dan ging het lveer verder. 'De ossen. trokke;n de wa.
gens. door de'o,ndiepe rivier, maaï ge begrijpt hoe dat
bo,bbelde en schokte.

Er volgden nu ,eenige eentonigri ciagen; ,De boeren
reisden door groe,ne vlakte of door zandwoestijnen.
En Jan vond de reis zoo plezierig niet me,er. Hij kor
zich duchtig vervelen. Maar e1 kwam afwisseling.

Zekeren namidd-ag .kwa,men de reizige.rs aan een reuj
achtigen'boom, welks takken wel schacl.uw gaven ovrlr
eeir cirkel van 50 meter. Hier zou men halt houden. De
wagens werden in leet lomm,er gepiaatst en de manne,,
haalden huisraad en b,eddegoed er uit. Het vee graas-
d,e op een veilige vlak,te en de meisjes deden weer ci,:
wasch" Vrooiijk zate,n ze daarna allen samen.

Jan Van Dijk en Cornelis 'Wolters waren in den
boabob geklorn,rnen, zooal:; de iboom heette .Ea daar
plukten ze he,erliike vruchten, waarvan ze mild aan al-
len rn-eedeeiden. De rnaïrnen rookten een pijpke, De
zwarten waren de koeien aan he,t melken... En de boe-
ren spraken over de toekomst.



F,loop e,n mbed hadden deze Êinke kereis. En liefde
'r'oor hum ras en t;ral.

.-- Wat hoor ik iocir ! zei eenslilaps Martha, Jan,s
Jnt-edeï.

Allen luisterderr en uit c{e verte kwam een dof ge_
rucht. ',<Br.rffels:r ! riep z\drjaan uit. Ik ken dat geluid.
Ilen kudde dic op het water afkomt. Viug allen te
paard i Vrouu'en cn kinderen bij de wagens.

* \,/ader., mag ik nree ? rrroeg Je-n.
Klaar; Van Dijl.r aarzelcle even. Hij zag clen smee-

Lenden blih var: zijn jongerr. <lk vind het goed>., zeihil, <rr,aar gij rnoeder l>

--.Ja, Jan rnnet Ieeren zich en anderen te verciedigen
i;p:ra!; i'roi,rw Van Dijk.

In é.én'wip had Jan zijn geweêr en zat hij t.: paarcl.
F,n met de grooten rec.d hij de viakte op.

-*- Oirds zijn ze I riep Adriaan en hij rr-ees naar een
vlek, die w-eT een donkere wolk eeieek. We rnoeten de
kr:d.de c1.,r'irri;en een anclerel we€ te nem.en, rre.rvolçlcle
hij, Anders rennen ze rop den rbocnr aan en kunnen ze
vrouwen en Ljnderen verlraprpelen en cle wagens ver._
nielen. Cod helpe ons!

Moedig trokhel d.e boeren cl,e woeete bende nog ver-
dcr te ,Jenro/ji... I)e grond daverde van het geïucrht.* Flink schieten jn den hoop, beval oom Adriaan.
Ën allerr zoo iuirl schreeurven, als we kunnen. Zoo zui-len we de bende doen afdraaien-

Er schen,en wel honclerden van die woeste dieren mçg
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huo 
"teri.e horerrs. <Vurr.i> kommandeerde Àirin*n.

De schoten knalden. Missen ko,nrden re triet. Zeyen acht
buffels tuimelden ,neer. Maar de volgenden eleurden de
cic.rocien mee. De boeren sch.oten onophoudelijk e,n hie-
ven. een geweldig geschreeuw aan. Jan deed ook flinlr
zijn best. 'F"lij voelde geen vrees. Levende buffele tui"
nrelden over de getroffenen, de hoop dooden v€rmeer-
derde. Maar de achterste beesten drongen nog op en
rl,reven die voor hen heen. < Schieten maar! >> .gebood
Adriaan. <En roepen en ticren>.

De buffels clrongen wat terug. De voôrsten bogen
rechts af en holden heen. I)e anderen volgden. <Ge-
red!>> juichte É\driaan. <rl..aat ze nu maar loopen! Ze
zijn in een ander,e richting en zullen veï van ons de
iivier bereiken en drinken>.

De vrouwen en meisjes waren blij, toen ze honrden
l'ioe alles weer goecl afgeioopen was. E.n nu krees ieder
het drul<, om versch lLiuflelvleesch te halen. De reizr-
qers aten dien ;rvoncl buffelbiefstukken en buffeltongen
c.,n iappen vieesch r,v*rr-icn in de bc.omen gehangen, ofil
too te drcgen. l)at was weer voorïaad voor de rcis.

Na een paar dage11 wercl de lange tocht vervolgd.
Adriaan Van Dijk wâs weer de goede gids.

f)e karavaan ha<i rustige tijden. Maar dan weer viel
er te waken of te strijden, om mensch en vee tegen
wilde rdiere,n ter beschermren. Wel honderd schapen
stierven. Die hadden in een bosch gegraasd en er cle
zclogenaamcle Afril<aansche tulp gegeten, een bloern,



waarvan het vergif.dadelijk doodt. Gelukkig werd het
Bovâar ontdekt want die tulp had al het vee en zelfs
de paarden ku,nne,n dooden. En wat zouden de reizi-
gers be.gelnnen, zijn zonder hun clier,en en zon,der hun
osgen voor d;e wagene? Er rrlc,est dus rcherp opgelet
wor'den.

Toch voiderde men.
-_ Als we de tweede grcep bereiken zal die wel

nieuws ,hebben van Piet Retief, zei Adriaan. We rnoe-
ten rnu nog een breede rivier over. Bin,nen twee wélien
zijn we daar. ..En dan is het eers,te de,el der reis afge.
ioopen.

En hçt kw-am uit zooals oom Adriaan zei. De kara-
waan, naderde de rivier. Men zag in de verte het wa-
ter glanzen.

-- Kom, Corneiis, we rijden vooruit ! riep Jan Van
Dijtrr. Dan n.emen we een heerlijk bad.

-- J-Iier blijven, beval oom Adriaan.

- 
Maar we kunnen beiden zwemmen als visschen;

beweerde Jan.
"".'-En ook opgesloht worden door kroL.edillen, hél

vroeg de gids.
^- Z;in er die oom ?

- 
Ze lçunnen e,r zijn.

- 
O" dat wist ilc niet.

--* f)aar<;m mocgt qe nooit
viiegen, neaa"r stipt geho6y7arns11.
mee gaân om de rivler te bezien

m;j vooruit willen
'Ge moogt. straks
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En wat later reed oorn met de twee knapen vgoruit.
Ze stege'n af, 'nabij de rivier.

*--1Kijk, olifante'n ! riep Jan"
Tweè dier reusachtige dieren naderden de rivier om

te drinken. En piots schoten d,e knapen in een lach.
Een der oiifanter:r gaf een zwaai met zijrr slurf en elin-
gerde een beest uit het rvater op den grond.

- 
E€n groote visch, rneende jan

* Neen, ee,n krokodil, spra,k Adriaan. Zie ,hij ver-
trappelt ze.

- 
l\{ç-çn we op ,cle oiifanien schieten, dan hebben

we ivoor ) vroeg Corn,elis.
** Nee,n, verbood oorn. Oiifan|en zullen ons niet

aanvailen, als wij ze niet misdoen, rnaar we rnoeten ze
niet ophitsen. W,e zijn nu niet op jacht.

De olifanten liepe,n heen. Ën oom leidde de knapen
nog wat dichter hij clen s.troo'rn.

_- kliji< goecJ... de l<rokodillen zijn on'beweeglijk.
Ze eteke,n den Ï:op ,boven, zei hij.

-- O, ja... hé hoe Ïeeiijk. riep Cornelis.
* 't Zijn afeichtelijke beest.en, hernarn ocrm. Ën

llrrff gsrTpsliijlc. Ze I"rebben sterlce tanden. Als n(rokodii-
ien rnicl.den ii:: de rivier zijn en ze zien aan den oever
cf in een boo,tje een dier of rrrensch, dan zwemmen ze
e'r on,der ri'ater hee,n, 'De kroliodil wipt op, grijpt de
prooi en treïrt ae :nee onder water. Is de buit te groot
orn ze inee,ns te verslinden. dair laat hij zoo'n dier of
mensch eerst verdrinken om er dan zijn maal aan te
doen' 
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i)e krokodillefi lçoesterrlerr, eich him rn du rçon' $e
ândere boeren waren nu ook genaderd. Ër*n der her.
dershonden, die zeker heel dorstig was, liep naar het
lvater. Men riep hem terug maar lret dier luisterde niet.
<Hij is verloren>. Nauwelijks hacl Adriaan dit gezegd

of een krokodil wipte op. Een eqhot klonlc. Jan had ge,
vuurd, maar gemist. Even klonk een angstkreet van
den hond en ,het rnonster 1va's rnet den bui't onder ge-

duikel'd.

-- We moeten ze€r vooruichtig zijn, zei Adriaan.
(), nu zie ik waarom er hier zooveel krokodillen zijn:
daar verder af is de rivier bijna uitgedroogd. Due moe-
ten we in die richtin,g den overtocht doen. 'Ën we zul"
Ien wel een beetrc of spruit (bron) vinden met frisscher
I^'atêr.

ill.

Tfe hebben gehoord, dat een s,terke groep boeren
reeds vooruitgetrokken was. .Ën van deze voorttekkets
wao weer een ploeg met Piet Retief aan het hoofd, nog-
al verder gegaan, over he,l Dralcengebergte naal Natan"
Retief wilcle daar het land verkemren, En het was e-en

r,treek met weiden bosschen en water.
Maar dat land was in het bezit van Zoeloes, clie tot

-22-
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Koning zêkeren Di'ngaan hadden. Retief liet de wâgefls

hàlt houden bij een riviertje. Hij zou met zestig'boe-
ren van de grcep naar 'Ditgaan gaan om het lan'd te
koopen. I)e kafferkoning too,nde zich zeer vriendelijk.
Hij ontving de hoeren in aijn hutten, zijn kraal, zooals
men dat noemde en hij wilde land afetaan. En Piet Re-
tief ç'as het spoedig met hem eens. Ër werd een stulr
opgemaakt, een akte van afstand. Dingaan ,kon niet
schrijven, m,aar onderteekende met eÉn lcruis. En nu
wilde hij nog een feest geven, De boeren moestefl hier
met hem dri'nken. Zoeloes zouden ook voor hen dan-
sen. En het feest begon" De dansers omringden de boe-
ren. Eens}<iaps riep f)i,ngaan in eijn taal : <<Slaat de dui-
vels doodt> Zelf liep hij in een hut.'De dansende Zoe.
loes en de arrd,eren vielen tle boe:'-.n aan. <( Verraad! >>

'kreet Retief. Maar de boeren hadden hun wap,ns afge-'
Iegd, zooals dat op,een f,eest,de gewoontê was, Ze trok-
lcen 'hun zalcmes. ()ch wat lçonden ze tegen de over-
macht ? De wiide Zoeloes wierpen hen neer, sleurden
ze op een heuvel en sloegen R,etief en zijn vrienden
d'oorj. De valeche wreede Dingeran was nog nigt vol-
da"an. iHij zond zijrn krijgers naarr de wagens, . daar
verder aan de .rivier, ,Hier h,ad rnen geen vrees. De
rnannen ware,ïl op jac.ht. De vrour"ren en meisjes, deden
het huiselijk H'eylc. rD,e kinderen speelden. Eensklaps
hoorde rnen rrild gesc,hreeurv. l)e Zoeloes waren daar.
Ê,n ze overvielen de verschrikte gezinnen. Ze dood
den allen die er \.varen en roofder het vee.



Zij die op jachlt \/aren keerden terug' O, wat een

vreeselijke ontdekking! Daar lagen de docd'en' Hun

gezinnen verm.o'ord! Ze vo'nden maar twee meisjes die

nog I'eefdèn. Johanna Van der Merwe, l0 jaar en Ca-

tharina Prinslo, 12 jaar. Deze ko'nden behouden blii-
vên. ( I ) 'D* ar:ne boerel begroeven hun lieve dooden

en om'hun rouw noernd'en ze deae plaats 'Weenen'

Ar* "i 
berc'ofd keerclten ze o\rer het Dralienge'bergte

terug, waar de achtergebleven groep met Fieter Van

Dijk wachtte. En daar trlaa'kten ze het vneeselijk nieuws

hekend. Van kleurlingen hoorden ze wat er met Retief

en zijn vrieriden was gebeurd.

Naar deze groep leidd,e Adriaan Van Dijh dus de

gezinnen vap Klaas, zijn broer, van 'Wolters en Dewet.
IVâ hebbe'n deze verlaben eian de rivier, waar de kro-
kodille zaten. Nog eenige dagreizen en ze zouden bij
farniliel'eden en kennissen zijn.

Op een morge,n zei oom Adriaan tot Jan :

- 
Zadel r:w paard en dan rijden we voo,ruit nee:

oom Pieter ! I-aat uw vriend Cornelis ooli meegaan.
, Opgewekt red'en allen heerr. Ze zagen in de verte

( I ) Johanna van der Merwe heeft geleefd tot 1900
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'n Adriaan Van Dijk zoo dikwiils
het gebergte' waarva--

gesprolcen had.

En na een paar uur wees hij het kamp'

- 
C. ziet wel, dat oom Pie't en zijn gezellen ol ons

gewacht hebben sprak hij' Misschien is Piet Retief nog

niet temg van over het gebergte' Maar dan zou hii

toch wel lang uitblijve'n.
Nog ..r, .i," en het dri'etal kwamen aan de wagens'

doch er klonk geen blij welkorngeroep'
.*- ls er iets g'ebeurd ? vroeg Adriaan aan den eel-

sten 'kamPeerder die'n hij zag'

- 
O, vreeselijk"' Niet hier"' maar ovet de bep

gen.'-
En de man v'erielde heb drama in eenige woorden'

- 
V,gïsc.h1ikl<elijk t riep Van Dijl" uit' En zult ge

dat ongewroken laten ! Ha, neen' we inoeten dien val'

u"hen Iti,r"lschen Dingaan kastijd'en!

- 
W9 ziin zoo zwak' Sommigen spreken van terug

le keeren.

Jan en Cornelis hadden het gespreL oolc gehoord'

Ën de tranen stonden hun in de oogen'

Een .treurige aanko'mst was het-en eenige uren later

ook voor de gezinnen Van Dijk, 'Wolt'ers en Dewet' Er

werden ve'el tranen geschreid, Maar Adriaan wilde Din'
gaan aanvalle'n.

Gedurende eenige dagen vrerd er beraadslaagd' En

de'boeren b'eslo'ten tot een krijgstocht'

- 
l\l[ao ik mee ) vader! vroeg Jan.



--- lk z,&l el dÉnii ntet lnû,e.clor ovêr spr€ken, âirl.
woordde Van Dijk.

Moeder stemde toe. De jonge,ns moe.sten al vroeg jn
het harde leven van kolonrsten ingelijfd worden. En de
groep vertrok. Jan reed tusschen Cornelig en Dirk Uys
een knaap van vijftien jaar. Oolc de drie k,napen wilden
dapperheid betoonen. Zoo krvamen de boeren in het
eebergte, waar alles rustig scheen. Maar eeneklaps
klonk de kreet <Verraad!> De boer.en waren in oen
soort van gang. Aan weerszijden rezen sterlce rotsen op.
En op de rotseu vertoonden zioh Zoeloes, die met hun
assagaaien, zeer scherpe lansjes, wierpen. De boerer.r
konden hen niet bereil<en. De Zoeloes zaten te hoog en
lr'aren door rotsen beschermd. Ze zouden alle .blanken
in <treze kloof kunnen dooden. <<Terug!>> riep Hendrik
Po.tgieter, die het bevel voerde. De groep keerde .rm.
r. Snel rijden ! >> riep Klaas Van Dijk tot zijn uto,n.
< Het is hier geen eeriijke shijd, maar het zou een
moorderij zijn!> En de boeren rnoesten rrluchten.

*_ M;jn vaderl riep Dirk Uys eensklaps.
Hij had omgeheken en zag ho,e zijn vader en eenige

anderen, dc laatsten van de gîoep, omsfurgeld *a.*i
door Zoeloes, die van de ro,tsen gedaald wâren. En eer
iemand hem weerhouden lcon, reed Dirck Uys terug.
<<l\{ijn vader, mijn vader!>> hoorden Jan e,n Cornclis
hern no,g roepen.

* We moeten helpen ! schreeuwde .lan, maar Klaa.
Van Dijk beletbe dit zijn zoon.
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*Onnoodig sneuvelen dient onze baak niet' sprak

hij. Ge moet gehoorzamen aan Hendrik Potgieter'

irlog eens ,keek Jan om' I{ij zag Dirck sohieten en

Zo.lrl"* neertuirnelen. Maar toen viel Dirk ook' De

heldhaftige jo'ngen, wiens naam in Zuid-Afrika nooit

vergeten zal worden, stierf voor en naast zijn vader'

Een dvoevige weerkomst in het kamp. <We moeten

terugl zeiden velen.

-- T"rugt ond'er t,ngelsch juk! vroeg vrouw Martha

Ven Diik. Qprd beproëfd ons wel, maav Hij zal ons lei'

den. \Xleest niet wankelmoedig. Onder Engelsch be"

stuuv ,kunnen we zonder vrijheid niet gelukkig leven'

Nog and'ere vïouwen spraken zo'o' Piet Retief had

het land over de bergen geLocht en d'e boeren wilden

het dus in bezit'nemen.
Ze besloren nog te wachten. De wagens waren in

een gïoot vierkant gesteld als een veste' Vrouwen eri

meisies oefend,en zich in het schieten om de rDannen

te helpen ale de Zoeloes tot hier zouclen kom'en. Dag en

nacht werd er gewaakt" En eindeliik daagde er hulp op.

Een sterlçe macht ui,tgeweken troeren vetsoheen en bij
hen was Andties Pre,toriug, een dapper man.

Nu zou men weer tegen Dingaa,n optrekken. Da Zo*
loes schenen dit te vernemen. 7.e waagàen zelf een

aanval. Vier m.aal bestormden ze hat kamp, maar wer-

.len met zwâre verliezen verdveven. 'De rivier wâ$ Tood

ge&,leurd van hun bloed en heet nu nog de Bloedrivier'
De lijken der Zoeloes dreven in het watct ( 16 Decem"

ber 1838).
"*27 *



De boeren, bereikte,n de kraal van Dingaan. De val-
sche koning was gevlucht. F{ij waagde den strijd niet
lrr-eef ,

Diep ,ontroerd vonden de boeren op een heuvei het
gebeente van Piet Ret*f en zijn gezêllen. Om het ge-
raamrte van Piet Retief hing nog de leeren tasch. En
daarin vond men de koopai<te, ook door Di,n,gaan on_
d,erteekend. Zoo had rnen tc,ch het bewijs dat Natal
aan de boeren toebehoorde

Ze vestigden er zich. Ooi. Kl**u Van Drjk bouwde
er'een ,hoeve en Jan zou vadey en moeder flink helpen.
D'oor den srtrijd was hij een vastberaden knaap gewor-
den.

Nog elken l6e,n ,December gedenkt men in Zuid_
Afrika de overwinning aan de Bloedrivier: het is de.
Dingaansdag.

EINDE.
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ZUID-AFRIKA.

De eerste be.kend,e zeevaarder die in Zuid-Afrii<a
landde, was Barthoiomeus Diaz, een Po,rtugees. Op
sommige plaatsen der kust richtte l:ij een hruis op. Aan
de zuidkust van Afrika had hij rnet storrnen te kampen
en daarom,n,oem,de hij die plek Storrnkaap.

Maar de ,koning van Portugal verandercle de.n naam
in <<Kaap der Goede Hoop>> -- <<Nu hebben we hooçt
rneer land te onrdekken>, zei ,hij.

Op een reis naar Indi,e werd Diaz later door stormen
overvallen en zijn schepen vergingen. Nooit meer werd
iets van hem en zij,n schepen vernomen. ,Dat was rond
1495.

D:i,kwijls landden eï toen zeelieden op de kusr van
Zuid-Afrika, maar niemand vesrigde er zich. Eindeliik
beslote,n de ,Hollanders er een kolonie te stichten. Drie
schepe,n, <<De DromTnedaris, cie Reiger en De Hoop>>,
brach,ten honderd rnan uit Holland over. Aan hun
hoofd stohd Jan Van Riebeek en zoo werd de Kaap-
kolonie gesticht. Meer Hollanders'kwamen er, ook wel
Vlamingen en in l688 zeer veel Franschen, die om hun



godsdienst het vaderiand verlieten en dan Engelschcn'

Zoo werd de blan'ke bevolking steedls talrijker Dt
rrreest€ bewoners boerden en ze gingen evenêens ver-
der het.land in. Neuwe str'eken werden gek<llon,iseerd.

Ôranje Vrijstàat, Natal, Transvaal. Nu vormen ze aa-

rnen het vereenigd Zuid-Afrika, een c{eel van het Brit"
sche vijk, ma.ar rlat eigen bestuur heeft"

*30*

si,tu r,i'l 'i'ROuW.

[en olrde blinde bed*laar beza,t op de lvereid niets

'lan een hond. Het gr:ede dier was zijn vriérrd, zijn hcl'
oc"r, zijn alles.

Elken morgen smnd de oude man vroeg op, om zjin
kost op te halen. Dan greep hij een ptolc, waarrnede hij
op den weg vco,r ziclr uitvoelde, en hing zich een, be.
delzak om. [)e hond nanr een oude tafelbel bij den hou-
ien steel in zijrr bek, .n zoo gingen ze met hurr beidle,r

op reis naar d,e omliggende plaatsen.
AIs zij in een dorp eekomen waren, bleef de hond

voor eike u'oning staan en begon met de bçl te l:lin-
lrelen. Biina alle menschen wisten dan rnrel, wie er aan
rle deul was.

Op zekeren dag keken de lieden vreernd op: de
hond kwarn zon'der zijn baas. Hij had niet alieen de
bel in zijn bek, rnaar ook den bedelaalc om zijn hals.
.lVen begreep, dat de grijsaard ongesteld moest zijn, cn
gaf den hond dus de gewon,e eift, ja velen schonken
zelfs wat meer dan gewoonlijk.

Zoo ging het eenige dagen lang: alleen deed het dier
c'lé ronde. Toen verscheen de hond ook niet meer. Men

lr



ging nu in het schuurtjc'kijker1. Daar zag men den grijs-
aard dood op zijn strooleger en den hond droevig kla-
gend naast ,hem ligge,n.

De oude man werd begraven, en,de hond volgde het
Iijk naar he't kerkhof. Een landrnan had met het goede

dier m,e'delijden en nam het mede naar zijn huis. Doch
des avo,nds sloop hij naar het kerlchof, legde zich 'daal
met de bel in de,n ibek op het graf van zijn ouden mees-

ter en wilde het niet rneer verlaten. Niet lan,g dâarna
vo,nd men daar den goeden, trouwen hond dood;


