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Triegaard, geheel onwetend van het gebeurde, 
vertoefde nog enige maanden in de Zoutpansbergen, 
en trok toen ook in de richting van Delagoa Baai. 
Ka:fferbenden ontmoette hij niet, maar wel twee 
even erge vijanden. De eerste was de tsetsevlieg; 
de tweede de koortsen. 

De tsetsevlieg is niet veel groter dan een 
' gewone huisvlieg en heeft omtrent dezelfde ·bruine 

kleur als een gewone bij ; op 't achterlijf heeft hij 
drie of vier g~le dwarsstrepen, waaraa,n hij gemak
kelik kenbaar is. Hij is zeer vlug en is niet 
spoedig met de hand te vangen. 

Als een tsetsevlieg op de hand van een mens· 
gaat zitten, drukt · hij het middelste van z'n 
drievoudige snuit diep in het vel en zuigt een 
weinig bloed uit ; als hij zich met bloed gevuld , 
heeft, vliegt hij weg, en met uitzondering van enig 
gejeuk in 't wondje, komt de mens niets over. 

Maar voor beesten, paarden en honden is zijn 
steek dodelik. Na enige dagen beginnen de ogen 
en neus van 't gestoken <lier te vloeien : de haren 
van 't vel staan op, meestal ontstaat er een gezwel 
onder de keel en so ms ook aan de navel. Dikwels 
blijft het dier doorgrazen, doch begint sterk te 
vermageren; dan krijgt het diarree en sterft van 
zwakte en uitputting. In andere gevallen wordt 
het <lier blind en sterft reeds binnen enige dagen . 

• Als men het dode dier opensnijdt en de ingewanden 
onderzoekt, ziet men duidelik, dat het dier aan een 
soort bloedvergiftiging gestorven is. 

De ezel, de muil en de ·bok ondervinden, even 
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als de mens, geen nadelige gevolgen van de steek 
van deze vlieg. Een andere soort vlieg, een nauwe 
bloedverwant van de tsetse, veroorzaakt echter 
bij de mens de vreselike Slaapziekte, die in Midden
Afrika ontzettende verwoestingen heeft aangericht 
en nog aanricht. 

Triegaard en de zijnen verloren bijna al hun 
trekvee door de beet van deze vlieg, die in zekere · 
gedeelten van oostelik Transvaal aangetroffen wordt. 
Men moest dus in een van de laagstliggende en 
meest ongezonde delen van het land blijven over
leggen, en hier braken koortsen onder de trekkers 
uit. Dokters waren er natuurlik niet en 't ontbrak 
ook aan de nodige medicijnen. Verscheiden van 
deze ongelukkige mensen stierven en vonden een 

, graf in 't eenzame veld. 
De overblijvenden drongen zo goed als ze 

konden verder, meest met achterlating van hun 
wagens en goederen. Onder ontzettende moeilik
heden, waarvan een beschrijving hier onmogelik 
is, bereikte een klein klompje trekkers ten laatste 
in April 1838 de stad Loren90 Marquez aan de 
Delagoa Baai. De Portugezen ontvingen de onge
lukkigen met de grootste vriendelikheid en d~den 
voor hen wat ze konden .. Maar ook Delagoa Baai 
is ongezond, en zelfs daar stierven verscheiden 
van de trekkers aan de koorts. 

Intussen waren er nog meer Emigranten' uit de 
Kaap Kolonie vertrokken, en hadden in 1838 
bezit genomen van het tegenwoordige Natal, <lat 
door de koning van de Zulus, Dingaan, aan hen 
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afgestaan was. Deze Emigranten kregen in 1839 
bericht van de overblijvenden van Triegaards 
Trek, en beraamden toen maatregelen om deze 
ongelukkigen te redden. Een ·klein schip, de 
schoener Mazeppa, dat juist in de haven van Durban 
lag, werd door hen gehuurd en naar Delagoa Baai 
gezonden, en in Julie van dat jaar bracht het de 
volgende personen naar Natal. 

Mevrouw H. Botha en 5 kinderen. 
Mevrouw G. Scheepers en 5 kinderen. 
Mevrouw J. Pretorius en 2 kinderen.' 

verder 3 j onge mannen en 7 weeskinderen. 
Een zoon van Louis Triegaard bereikte na enige 

maanden over land Natal van uit Delagoa Baai. 
Zo werden dus 26 blanken uit 98 gered. Van 

de gekleurde dienstboden schijnt geen een uitge
komen te zijn. 

Als men de geschiedenis van ons land nagaat, 
moet rri.en verstomd staan over het groot aantal 
mensen, die op het Eenzame Veld hun graf hebben 
gevonden. In de grote oorlog van 1899-1902 
was dit het geval met duizenden, zoals de talrijke 
graven in de vier provinsies van de Unie bewijzen. 
Maar er zijn nog veel meer graven, waarvan we 
geen sporen zien: graven van mannen en vrouwen 
en kinderen, waarop geen kruis of gedenkteken of 
zelfs klippen zichtbaar zijn. Menigmaal als we 
in het veld stappen, treden we over de rustplaats 
van iemand, zonder dat we 't zelf weten. ·Eikeen 
van die stille graven. heeft z'n eigen geschiedenis : 
elkeen kan een droevig verhaal vertellen. Daar 
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liggen kleine kindertjes,, als jeugdige bloemen ver
welkt ; daar rust het stoffelik overschot van 
mannen en vrouwen door ziekte ten grave gesleept, 
daar bleken de beenderen van menige krachtige 
man door 'n leeuw verscheurd of door 'n olifant of 
buffel vermorzeld. 

J ullie kinderen moeten dit niet vergeten. Ons 
Zuid-Afrika is een grote Gewijde Grond, een ont
zettend grote Begraafplaats, waarin de beenderen 
van onze Y oorouders liggen. Als jullie goed 
daarover nadenken, dan zullen jullie leren om 
jullie LaRd te eren en lief te hebben, en zien, hoe 
't jullie plicht is om het Grote Graf van de V oor
vaderen te verdedigen, als 't nodig is. 

HOOFDSTUK XVIII 

Een rit in 't Eenzame Veld 

JuLLIE hebben zeker bijna allen gehoord van de 
beroemde rit van "Dick King,-" van Durban 
in Natal, naar Grahamstown 4i de Kaap Kolonie. 
Elk geschiedenisboekje· over Zuid-Afrika maakt 
er melding van, en men heeft er zelfs een gedicht 
over. Het lijdt geen twijfel of de rit van " Dick 
King," was 'n.kordaat stuk, en het is zeker dat hij 
daardoor Kapitein Smith uit een zeer moeilike 
positie-_redde. 
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Maar die rit staat niet alleen. .Er is nog ~en 
andere rit van even veel belang, en waarin even 
veel dapperheid betoond werd, maar waarover we 
in de. Zuidafrikaanse geschiedenisboekjes, die 
op onze scholen gebruikt worden, niets vermeld 
vinden. , Die rit werd gemaakt door. Hermanus 
Potgieter. We zullen trachten er hier een korte 
beschrijving van te geven. 

Het is 17 Oktober 1836, en we bevinden ons 
bij Vechtkop, een platte berg ten zuiden v-an de 
V aalrivier gelegen, op enige uren afstands van 
het tegenwoordige dorp Heilbron. Het is laat 
in de achtermiddag en de zon werpt z'n laatste 
stralen op een eigenaardig· toneel. Daar aan de 
noordelike voet van Vechtkop staat een boere
lager. Het is geen groot lager; net 40 wagens in 
een vierkant getrokken. De open ruimten tussen 
de wagens waren dicht toegepakt met zware 
doorntakken, zodat het lager in goed verdedigbare 
toestand was. 
· Dat was dan ook nodig geweest. Slechts drie 

dagen geleden had dit lager een zware strijd te 
doorstaan. Kalipi, een van de moedigste generaals 
van Moselikatse, de kon.ing van de Matabele, had 
aan 't hoofd van 5000 uitgelezen krijgers, een 
aianval op 't lager gedaan. Er waren slechts 46 
blanke mannen binnen het lager, maar ze waren 
schutters en ze wisten, dat hun leven zowel als 
dat van de vrouwen en kinderen op het spel 
stond, en ze vochten als leeuwen. Kalipi was 
verplicht af te trekken, en lie~ bijna 1000 doden 
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voor h~t wagenlager achter. Maar een ding was 
hem toch gelukt ; al het vee ·van de boeren was in 
z'n handen. Trekossen, melkkoeien, schapen, bok
ken,-aUes werd door hem weggevoerd ; er waren 
geen andere dieren in het kamp, dan de paarden 
die door de boeren bereden werden. Het is waar 
dat de boeren een poging deden om het vee te 
heroveren ; doch de Kaffors ware.n te groot in 
aantal, en al wat men weer in handen kreeg, was. 
een klein klompje van iets over de honderd schapen. 

En nu op de avond van deze l 7de Oktober 
183f) heerste er verslagenheid en wanhoop in het 
kamp te Vechtkop. Voor een tent, die bijna in 
het midd,en van,het lager stond, zaten twee mannen 
op veldstoeltjes in een ernstig gesprek gewikkeld. 

"Ik weet waarlik niet, wat we zullen beginnen, 
Oom Sarel," sprak de jongere van de twee, een 
sterk en forsgebouwde man van zowat veertig 
Jaar. 

"De Heer zal uitkomst geven," antwoordde 
de andere, een kort doch krachtig gebouwd 
man, van wie de haren reeds grijs begonnen te 
worden; want hij was reeds dicht bij de zestig. 
" Hij heeft ons reeds op wonderbare wijze gered, 
en zal ons niet verlaten." 

De naam van de man die zo sprak was Sarel 
Cilliers ; de naam van de andere man was Hendrik 
Potgieter, aanvoerder van een van de eerste troepen 
Emigranten, die in 1836 de Kaap Kolonie verlieten. 

" We kun:nen hier niet blijven," hernam Hen
~rik Potgieter, "want de Kaffers kunnen enige 
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tlag met een grotere macht terugkomen, en we 
zijn schaars van ammunitie. En trekken kunnen 
we ook niet, want er is niet een trekos in 't gehele 
kamp." 

" We moeten hulp krijgen van onze vrienden, 
die te Thaba Nchu bi] Maroko liggen. Maritz 
mag wezen wie hij .wil, maar hij zal ons hier niet 
in de verlegenheid laten," hernam Sarel Cillier.s. 

" Maar wie zal naar Thaba N chu de boodschap 
gaan brengen 1" vroeg Hendrik Potgieter. 

"Ik," riep een stem uit, en van achter de tent 
trad de krachtige figuur van een boer van omtrent 
acht-en-twintig jaar. Zijn naam was Hermanus 
Potgieter en hij was de jongere broeder van Korn~ 
mandant Hendrik Potgieter. 

De twee mannen keken snel op. 
"Hermanus, weet je wat dat betekent 1" 

vroeg Sarel Cilliers bedaard. " 't Is minstens veer
tig uur te paard van hi er naar Thaba N chu, en 
wie .zegt jou, dat Selikaats 'z'n kaffers niet rond
zwerven tussen ons en onze vrienden 1 " 

"Hulp moeten we hebpen, en ik zal die gaan 
halen, als de Heer mij spaart," was het fiere 
antwoord. 

"Ga, Hermanus, en God zij met je," sprak 
Hendrik Potgieter. 

Hermanus Potgieter was niet een man van 
veel woorden. Hij wendde zich om, ging naar 
een wagen, waar zijn schoonzuster, de vrouw van 
Hendrik Potgieter, was en verzocht haar om wat 
biltong en beschuit. Toen riep hij Windvogel, z'n 



EEN RIT IN 'T EENZAME VELD 107 

Hottentot en achterrijder en gelastte hem twee· 
paarden op te zadelen, "Flink," als z'n eigen 
rijpaard, en" Zwa:r:tje" een merrie voor Windvogel 
zelf. 

Het nam de jonge hoer weinig tijd zich voor de 
rit gereed te maken. Zijn eerste zorg was om naar 
z'n roer te iien: een nieuwe vuursteen werd erin 
gezet, voor kruit, kogels en lopers gezorgd. Toen 
werden de zadeltassen gevuld met hiltong en 
heschuit; een klein keteltje en een pond koffie 
en wat suiker werd aan Wi!1-dvogels zadel hevestigd, 
en ook Windvogel kreeg een geweer mee. 

De zon ging onder toen Hermanus z'n hroer 
kwam groeten. Deze had niet verwacht dat 
Hermahus reeds die avond zou vertrekken, en 
raadde hem aan z'n reis tot de volgende morgen 
vroeg uit te stellen; doch Hermanus zeide, dat de 
zaak haast had, en hoe sppediger hij op weg was 
hoe heter. 

Er' was een kleine maan, nog geen week oud, 
maar to~h een hulp om de wagensporen te vinden. 
Dejonge hoer draafde voort op die sporen. Wind
vogel reed omtrent tien schreden achter hem. 
Hermanus Potgieter reed met z'n geweer voor 
zich op 't zadel; gereed om op enig ogenhlik van 
z'n wapen gehruik te maken. De maan gaf een 
flauw licht, doch aan de heldere hemel fonkelden 
d.uizenden van sterren, en voor 't geoefende oog 
van de Afrikaner hoer was alles duidelik zicht
haar. "Steeds voorwaarts," was het wachtwoord 
en Flink scheen te weten wat van hem verwacht 
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werd, want geen ogenblik weifelde hij. De maan 
ging onder; kort daarop hoorde men het geklater 
van water, dat - over rotsen loopt. Renoster
rivier ! Afzadelen. Met messen werd snel een 
scherm gemaakt. Een vuur brandde spoedig hel
der. Men moest de wilde dieren van zich houden. 
Een klein hoopje mielies werd op de grond gestrooid 
voor de paarden; Windvogel zou de eerste wacht 
houden. H~rmanus Potgieter was spoedig in slaap : 
niets hinderde hem. Het was drie uur in de 
morgen toen hij wak_ker schrok en Windvogeis 
plaats innam bij het vuur, waarlangs een hoop 
takken en stompen lagen. De jonge boer liet z'n 
gedachten gaan; hij wist, dat hij op een gevaarlike 
tocht was ; maar z'n gehele kracht was gevestigd 
op 't feit, dat, kome wat wil, hij Thaba Nchu 
moest bereiken. Zonder da t was er geen redding 
voor de zijnen. De nacht was zoel en geen windje 
woei. Maar overal waren er geluiden. Hier 
schreeuwde een jakhals; daar huilde een wolf; 
wat verder deed zich het gebrul van een leeuw 
horen. Potgieter zorgde gedurig dat de vlammen 
van het vuur gevoed werden; doch vrees voor 
wilde dieren was niet wat hem bekommerde. Z'n 
vrees was slechts voor de mens, en z'n enige ge
dachte was dat misschien de een of andere ronddwa
lende Ka:fferbende z'n · vuur zou zien. En toch, 
zonder dit vuur zou hij niet kunnen klaar komen ; 
als 't vuur dooa was, zouden binnen 'n paar ogen
blikken de paarden ee·n prooi van de leeuwen zijn. 

De mofgenster rees aan de kimmen van het 
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oosten; het Voorlopertje volgde ; toen verspreidde 
zich het licht over de aarde, Windvogel, uit z'n 
slaap gewekt, had spoedig 't keteltje water gekookt_ 
en koffie gemaakt ; toen werden 'de arme paarden 
toegelaten om een uur te grazen; daarop klonk 
het " Opzadelen ! " 

V oort ging het. Valsrivier door bij de. Klip
drift, waar de wateren zich over een kleine afhang 
stqrtten·; voort zonder ophouden. Toen de zon 
in 't midden van de hemel stond, werd bij 'n kleine 
spruit afgezadeld en biltong en beschuit vqor het 
midd;:tgmaal gegeten. Men had heel wat wild 
langs het pad gezien, 'n koedoe, 'n hartebeest, 
'n blesbok of springbok had Hermanus Potgietei: 
gemakkelik kunnen schieten ; maar hij 'Yist niet, 
wat v66r hem lag, en als 'n verstandig en voor
zichtig man spaarde hij z'n ammunitie. 

Een kleine rust en toen weer voorwaarts. 
Zandrivier werd bereikt voor de zon onder was. 
Bij een spruit werd 'n tweede nachtlager opgeslagen, 
en hier maakten de leeuwen het de reizigers zo 
lastig, dat en Potgieter en Windvogel gezamenlik 
de wacht moesten houden en geen oog konden 
toedoen. 

Maar ook hier daagde eindelik de morgen, en 
nu ging 't verder. Daar in 't zuiden verscheen 
de platte kop van Thaba Nchu z'n berg, de woon-. 
plaats van het Barolong opperhoofd Maroko. 
Daar was de redding. De Grote V etrivier ging' men 
die middag door; de nu bijna afgematte paarden 
werden tot het uiterste gedreven. 't Was nog geen 
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uur voor de zon zou ondergaan, dat men de Kl~ine 
Vetrivier door was en de eerste Kampen van de 
Emigranten bereikte. 

Spoedig was alles in rep en roer. Hermanus 
moest wel twintig maal de storie van Vechtkop 
vertellen. Maar hoe hij dit ook vertelde, hij 
ontving slechts een antwoord: "Ons zal jullie 
help ! " En toen Maroko, het opperhoofd van de 
Barolongs, en de trouwe vriend van de Emigranten 
het gebeurde hoorde, gaf hij 40 trekossen om te 
helpen ; . de Eerwaarde Archbell, de waardige 
zendeling te Thaba N chu, gaf z'n wagen en z'n 
vee. Maritz, Uijs, en hoe ze ook heetten, waren 
gereed hun broeders in de nood te gemoet te komen. 

Vroeg op de volgende morgen trokken een 
achttal wagens en enige honderden. trekossen 
begeleid . door een twintigtal Emigranten naar het 
noorden. Voor Oktober uit was bereikte men het 
lager te Vechtkop, en ik behoef jullie niet te ver
tellen, dat de vreugde daar t-oen groat was. 

'Tans is een rit van V echtkop naar Thaba N chu 
niet een lange rit, zonder gevaar; doch in 1836 
was dit anders. Er was toen geen weg ; slechts 
hier en daar een wagenspoor ; het veld krioelde 
van wild gedierte, en Hermanus Potgieter had enig 
ogenblik op een bende Matabele kunnen afkomen, 
in welk geval er geen ontkomen voor hem zou 
geweest zijn. Er is dus reden om deze rit onder 
de heldedaden van het veld te rekenen. 
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HOOFDSTUK XIX 

Verdwaald ! 

WAS een van julliE~ .al in 't veld verdwaald 1 Jullie 
lachen, en misschien zegt er een: "Wat een malle 
vraag; wie kan nu in 't veld verdwalen 1" Dat 
is tegenwoordig waar in de meeste delen van Zuid
Afrika, waar de plaatsen niet heel ver van elkander 
gelegen zijn, waar er overal paden zijn, of desnoods 
omheiningen, die men maar volgen kan om ergens 
te komen. Behalve in de grote bossen in het 
oosten van de Kaap Kolonie of in het ruige Bosveld 
van de Transvaal zal zelfs nu de grootste" platvoet" 
niet gemakkelik verdwalen kunnen. 

En to~h gebeurden zulke dingen, niet heel lang 
geleden, dikwels in Zuid-Afrika. Luister eens wat 
de heer G. A. Farini ons vertelt over iets dat hem 
overkwam. Hij was een reiziger, die in een osse
wagen vandeKaapstad naar het meerNgami ging, en 
onder anderen een mooie beschrijying heeft gegeven 
van de grate watervallen van de Oranjerivier, die 
soms de George IV vallen en ook wel de Hercules 
Robinson vallen warden genoemd. Zijn reis vond 
plaats in 1885, dat is nog niet heel lang geleden. 
De heer Farini schrijft in zijn boek : " Door de 
Kalihari Woestijn," als volgt : 

'.' Ik had reeds drie uur gelopen, en de stralen 
van de zon werden me te sterk ; ik legde dus m'n 
geweer neer en rustte een tijd lang. Wat zou ik 
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niet gegeven hebben voor een glas water, of zeifs 
voor een wilde watermeloen, om toch mijn bran
dende dorst te lessen. Kort daarop beklom ik een 
hoge zandduin met de hoop dat ik van daar iets 
zou kunnen zien, dat mij tot de wagens 'kon leiden. 
Maar te vergeefs. Ik zag echter enige voetsporen, 
en deze deden me denken dat Lulu, Kert, en de 
anderen mij reeds gemist hadden en naar, me 
zochten. Dit gaf me weer moed en ik hield aan 
met lopen, doch het was zwaar werk op en af in 
het zaiid t.e klimmen, en de hitte was ont
zettend. 

" Het was nu reeds middag, en ik had meer dan 
zes uur in de brandende zon gelopen ; ik begon 
uitgeput te raken wegens gebrek aan voedsel en 
water en werd tevens bevreesd; want er was geen 
twijfel meer aan dat ik verdwaald was. Het scheen 
mij toe of ik in een cirkel tussen de duinen rondliep, 
zonder .nader bij de wagens te komen. Iedere 
duin leek als de andere, en er was niets om mij op 
't :nechte spoor te brengen. 

"Eindelik zonk ik uitgeput neer. Rondkijkende 
viel mijn oog op .enige "uintjes-planten." Ik 
wist dat men de uintjes kon eten, zolang de plant 
niet bloeide, en met mijn mes groef ik er een paar 
dozijn uit. Ze hadden echter in rauwe toestand 
een onaangename smaak, en ik maakte dus een 
vuurtje met wat droog gras en takjes en roosterde 
ze op de kole:q. Ze smaakten vrij goed en gaven 
me v;erlichting, doch lesten mijn dorst niet. Ik 
stapte wat ,verder en kreeg .enige gemsbokken in 
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't gezicht, waa;onder een koe ·was met een klein 
kaif. De gedachte schoot me in het hoofd dat 
als ik de koe doden kon, ik haar melk in de uiers 
zou kunnen drinken, of desnoods zelfs haar bloed. 
Met heel wat moeite en geduld besloop ik de 
gemsbokken toWat ik op tachtig treden van de 
koe genaderd was. Ik vuurde en de koe viel dood 
neder. Vol vreugde sprong ik op en wilde naar de 
koe gaan. Maar plotseling weigerden mijn benen; 
ik moest op m'n geweer steunen ; alles begon om 
mij te draaien, eindelik werd alles zwart en ik 
voelde, dat ik ineenzakte en hulpeloos op de grond 
viel. Daar lag ik nu ; ik kon geen lid verroeren ; 
ik voelde dat mijn gezicht, mij:p. handen en mijn 
voeten begonnen te zwellen ; maar ik behield toch 
mijn denkvermogen. Ik begreep zelfs wat er 
gebeurd was. De vermeende uintjes waren in 
werkelikheid gifbollen, en ik was vergiftigd. De 
meest ontzettende gedachten begonnen me nu te 
kwellen. Als ik daar zo hulpeloos bleef liggen, 
zou er maar een uiteinde mogelik zijn. Een leeuw 
zou mij misschien vinden en mij naar z'n leger 
slepen; misschien zouden wolven of jakhalzen 
mij vinden, en mij levend in stukken scheuren en 
opvreten. Het denkbeeld deed mij sidderen, en met 
dat al plaagde mij de vreselike kwelling van een 
onlesbare dorst. 

"Plotseling hoorde ik een germs als van voet
stappen van een dier. "Een jakhals, die aas 
speurt," dacht ik, en werkelik voelde ik een dier 
aan mij snuffelen, maar ik kon niets zien, want 

H 
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piijn ogen kon ik niet openen. Het was een vre
selike toestand ; ik was als dood en toch leefde ik. 
Ik kon horen en voelen ; maar spreken kon ik niet 
~n ik kon geen lid verroeren. 

" ' Bull ! bull ! ' hoorde ik iemand uitroepen, en 
toen weer hoorde ik het dier bij n;iij bla:ffen. Het 
was mij:µ getrouwe hond Bull, die mij gevonden 
had en nu door z'n, geblaf de aandacht wilde 
trekken van Kert en Jan, die mij zochten. 

"Ik boorde de stem van Kert. 'Maak gauw, 
Jan, hier is Seur ; hij is dood ! ' 

" Jan kwam hard aanlopen. Ik voelde hoe 
Kert, m'n trouwe Ho.ttentot, z'n hand op m'n 
)l.oofd legde. 

"' Hij is al koud. Hij is van dorst gestorven. 
Ik had hem gezegd 'n man kan dit niet 'n dag 
zonder water in de woestijn uithouden. Arme 
Seur ! ' 

'" ' Hij kan niet dood wezen,' zei Jan. ' Kijk, 
p.ij heeft die gemsbok geschoten, en die gemsbok 
is nog warm. Wij moeten hem naar de wagen 
d.ragen; misschien komt hij weer bij.' 

"Enige ogenblikken later voelde ik dat ze me 
van de grond optilden en d.roegen. Ik hoorde, 
wat ze spraken en wist dat ze me naar 't kamp 
droegen. Het duurde lang ; het scheen me een 
eeuwigheid toe, en toch was het in werkelikheid 
gee:n, UW\ Ze legden me neer op mijn bed, en ik 
hoorde de~em val). Lulu, mijn Duitse dienstbode. 

"'Jan, haal de spiegel ! ' klonk z'n bevel. 
" ' Hij leeft ! hij leeft ! ' riep Lulu uit ; ' kijk, 
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daar is zijn asem op 't glas, Breng de bottel 
brandewijn, Kert ! ' 

"Ik voelde, dat Lulu het glas aan mij~~pen 
zette, maar ik kon geen poging doen om te s~~ken. 
Doch een deel van 't voch,t liep door mijn keel naar 
binnen. Toen begonnen ze me te wrijven; eerst 
mijn benen en mijn armen, toen het gehele lijf. 
Maar ik voelde niets, al wist ik alles, wat om mij 
gebeurde. /it-

" Het wrijven scheen me echter goed te doenr-en 
toen Lulu me ,een kwartier later nog een dosis 
brandewijn gaf, kon ik hem helpen door dit te 
slikken. Ik was nog roerloos, maar mijn lippen 
kon ik bewegen. Ik probeerde te spreken ; 't 
ging niet. Eindelik kreeg ik een woord uit. Het 
was " Kastorolie:" Binnen een minuut had ik 'n 
grote dosis ervan binnen ; ik proefde er gelukkig 
niets van. Toen viel ik in slaap. Hoe lang ik 
sliep, weet ik nu nog niet, maar toen ik ontwaakte, 
kon ik m'n ogen openen en zag Lulu, Kert en Jan 
met angstige gezichten om mij heen zitten. 

"'Wat mankeert er?' vroeg ik, want ik herin
nerde mij voor het ogenblik niets van het gel;>etirde. 

"' Dat is juist, wat wij willen weten, mijnheer,' 
zei Lulu. Ik was tans heel wat sterker en kon 

1 nu goed spreken, en nadat ik wat krachtige so-ep 
\ genoten had, kon ik vertellen, wat er met me 

gebeurd was. 
" Het duurde echter meer dan vier dagen voor 

ik het volmaakt gebruik van mijn ledematen 
herkreeg en de gevolgen van de vergiftiging was 

L 
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te boven gekomen. Dach de ondervinding door 
mij op die dag opgedaan, zal ik nooit vergeten, 
al word ik ook honderd jaren oud." 

HOOFDSTUK XX 

David Livingstone 

IN de geschiedenis van de ontdekking van Afrika 
is misschien geen naam beter bekend dan die van 
David Livingstone. Het is waar dat gedurende 
zijn }even hij geen vriend van de boeren was, doch 
dat kwam amdat hij angelukkig de denkbeelden 
had ingezagen van de grate baerehater, Dr. Philip, 
en meende dat alle Hallandssprekende Afrikaners 
verdrukkers van het zwarte ras en slavehouders 
waren. Niettegenstaande die verkeerde denk
beelden, was Livingstone een groat man, en een 
stoutmoedig reiziger, en elke jongen in ons land 
behoort min of meer met z'n geschiedenis bekend 
te zijn. D?-arom geven we er hier een karte schets 
van. 

David Livingstone werd geboren op 19 Maart 
1813 in het dorpje Blantyre in Schotland. Zijn 
ouders waren fatsoenlike mensen, dach arm. Nadat 
hij korte tijd op de dorpschool was, werd de 
kleine David reeds op z'n tiende jaar in een katoen
faqriek geplaatst, om daardoor enig geld te verdienen 
ter ondersteun:ing van het huisgezin. De jongen 
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was echter zeer leergierig, en elk ogenblik dat hij 
sparen kon besteedde hij aan 't lezen van boeken. 
Z'n werkuren waren lang, van zes uur in de morgen 
tot acht uur in de avond, maar toch vond hij later 

DR • . LIVINGSTON E. 

tijd, om, als z'n werk in de fabriek klaar was, nog 
een avondschool te bezoeken, en bij het licht 
van een vetkaarsje studeerde hij 's nachts Latijn. 
Op z'n negentiende jaar kwam hij in aanraking met 
Dr. Gutzlaff, de grote zendeling onder de Chinezen, 
en hij besloot toen zelf om een geneeskundige 
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zendeling onder dat volk te worden. Met dat doel 
bezocht hij de Hogeschool te Glasgow en verkreeg 
daar de graad van Dokter in de geneeskunde. 
Hij bood daarop z'n diensten aan bij het Lon
dense Zendinggenootschap, en dit zond hem naar 
Afrika, waar hij eerst te Kuruman werkte onder 
leiding van Robert Moffat. 'Later stichtte hij een 
nieuwe Zendingstatie te Mabotsa, en huwde toen 
met Mary Moffat, de dobhter van de Zendeling. 
In 1847 verhuisde hij naar Kolobeng, de hoofdstad 
van het opperhoofd Sech~le. Gedurende al die 
tijd had hij reeds een aantal kleine reizen gedaan, 
en nu werd hij al meer en meer begerig om het 
geheimzinnige binnenland van Afrika te onderzoe
ken. Op een reis naar het noorden ontdekte hij 
het meer Ngami; in 1851 drong hij door tot aan 
de Chpbe-rivier, een tak van de Zambesi en maakte 
kennis met de toenmaals machtige koning Sebituane, 
die hem alle mogelike hulp verleende . 

. Van die reis kwam hij terug naar de Kaapstad, 
zqnd z'n vrouw en familie tijdelik naar Engeland 
en besloot z'n onderzoekingen alleen voort te zetten. 
Hij ontdekte de oorsprong van de Zambesi, drong 
door tot Loanda op de W estkust van Afrika en 
trok toen dwars door Afrika van het westen naar 
het oosten en bereikte in 1856 de haven Quilimane 
aan de Oostkust. Op die reis ontdekte hij de nu 
zo beroemde Victoria Watervallen van de Zambesi. 

Livingstone zeide nu voor goed aan 't zending
werk vaarwel, ging naar Engeland, kreeg onder
steuning van de Engelse Regering en keerde zo 
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het meer Nyassa en onderzocht de landen in die 
buurt. In 1864 was hij weer in Engeland, doch 

\ 
keerde spoedig naar Afrika terug, waar in 1862 
zijn vrouw gestorven was. 
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Nu begon z'n laatste reis. ' Hij gmg weder 
naar 't meer Nyassa en drong toen noordwaarts 

Foto: T . D. Ravenscroft.] 
VICTORIA WATERVALLEN. 

door tot hij het zuiden van 't meer Tanganyika 
bereikte, en ontdekte achtereenvolgens de meren 
Mweru en Bangweolo, die hij meende de oorspron.g 
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van de Nijl te zijn. O)? deze reis werd hij herhaalde 
malen door de koorts aangetast en leed ook veel 
aan dysenterie. -Na met veel moeilikheden te 
hebben gekampt, bereikte hij weer Ujiji bij 
het meer Tanganyika, doch hier waren z'n middelen 
uitgeput. 

In Europa had men lang geen tijding van 
Livingstone ontvan:gen en begon men ongerust 
te worden. Maar het wa:s een Amerikaan, de heer 
Gordon Bennett, die op eigen kosten de heer JL M. 
Stanley naar Afril\a zond om Livingstone te vinden. 
Stanley volvoerde de hem opgedragen taak op • 
uitstekende wijze en vond Livingstone te Ujiji op 
28 Okt-Ober 1871. Hij voorzag hem van al- het 
nodige, en te zamen onderzochten ze zorgvuldig 
de gehele kust van 't grote meer. Livingstone 
weigerde om met Stanley naar Europa terug te 
gaan, daar hij z'n werk wilde voltooien, en in· 
Maart 1872 nam Stanley af~cheid van hem en ging 
naar de kust terug: 

~ivingstone ging nu weer· op reis, maar z'n 
gezondheid was slecht geworden, en hij moest 
langzaam reizen, Z'n ziekte verergerde, en ten 
slotte moest hij door enigen van z'n trouwe dienaren 
gedragen worden. Eindelik bereikte hij op 30 
April 1873 het dorpje Chitambo, ten zuiden van 
't meet Bangweolo. Toen de volgende morgen z'n 
trouwe Arabiese dienaar Susi hem.in z'n h-µt kwam 
opzoeken, vond hij z'n meester met gevouwen 
handen geknield bij het bed liggen-dood ! 

Susi en de andere -dienstboden legden het lijk 
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van Livingstone in zout en wikkelden ~1 in 
lijnwaad en zeildoek. Z'n hart begroeven ze op 
de plek waar hij gestorven was in 't land dat hij 
zo lief had en waarvoor hij z'Ii leven had opgeo:fferd. 

Na een reis vol gevaren bereikten Susi en de 
anderen de Oostkust van Afrika, van waar het 
sto:ffelik overschot van Livingstone door een Engels 
oorlogschip naar Engeland werd vervoerd en in de 
beroemde abdij van Westminster werd begraven. 

Livingstone had het Eenzame Veld van Zuid
Afrika lief, en z'n boeken zijn vol va:µ mooie 
beschrijvingen ervan. Hij kende bijna elk dier en 
.elke plant ervan. Schoon hij :riimmer een jager 
was, zoals Harris, Cumming en Bald win, heeft hij 
heel wat dieren geschoten, en vreesde noch olifant, 
noch le·euw of buff el. Hij werd reeds in het' begin 
van z'n reizen door een leeuw aangevallen en 
gebeten en verloor bij die gelegenheid bijna z'n 
leven. 

Livingstone heeft veel gedaan om de slave
handel in Afrika te beperken, en heeft voornamelik 
de aandacht van het publiek van Europa ero'p 
gevestigd. Anderen hebben na z'n dood dit werk 
opg<;Jvat, en. de slavehandel is nu voor een groot 
deel beteugeld. 

L -----
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HOOFDSTUK XXI 

J acht-A vonturen 

HET Eenzame Veld, zo stil als het daar schijnt te 
liggen, is echter altijd een toneel van strijd en 
bloedvergieten geweest. In de oudste tijden aasde 
het grntere dier op 't kleinere ; leeuwen, tijgers, 
luipers, wolven, jakhalzen en wilde katten waren 
steeds erop uit hun prooi te zoeken onder de 
duizenden wilde bokken, die het veld bedekten ; 
ook in het water lag de krokodil, le loeren ; in het 
gras huisden de cobra, de mamba en de pofadder. 

Toen kwam de mens. Hij werd een vleesetend 
dier, en het veld .en 't gedierte erop moesten hem 
in 't leven houden. Eerst met pijl e:µ boog, toen 
met de assegaai, en later met 't verschietend geweer 
verschafte de mens· zich voedsel. Doch hij had 
tevens strijd te voeren met het verscheurend 
gedierte, dat hem gevaarlik was ; de olifant, de 
renoster en de zeekoe werden door hem achter-

. vo1gd om winstbejag; want de olifant leverde 
hem 't kostbare ivoor, en de dikke huiden van 
renoster en zeekoe waren hem nuttig voor vele 
doeleinden. En ten laatste, niet tevreden met het 
bloed van de dieren, waarmede hij de aarde drenkte, 
begon de mens ook 't bloed van z'n medemens te 
vergieten, en zweefde het spook van De Oorlog 
over 't stille veld. 

Reeds de eerste Hollanders, die zich ~ f652 
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aan de Tafelbaai vestigden, maakten jacht op 
wild, zoals we in het dagboek van Jan van Riebeek, 

de eerste Kommandeur van de Kaap, lezen. Lang
zamerhand trok men al meer en meer 't veld in en 
dreef 't wild verder 't binnenland in. Doch de 
grote jachttijd voor de Afrikaner was de tijd van 
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de Grote Trek, toen men de grote vlakten van de 
tegenwoordige Vrijstaat en Transvaal bereikte, 
die toen krioelden van wild van allerlei soort. 
Ongelukkig hebben we slechts weinig verhalen van 
de ondervindingen en ontmoetingen van de oude 
voortrekkers, want deze schreven geen boeken. 
Men heeft enige aantekeningen van de jacht
avontur.en van wijlen President Paul Kruger, die 
in z'n jongere jaren een geweldig jager was. Nu 
en dan ontmoet men een grijsaard, die nog flink 
genoeg is om zich de jaren van z'n jeugd te herin
neren, en dan kan men dikwels mooie stories horen. 
Zo ontmoetten we eens in het distrikt Rouxville, 
een zekere voortrekker, Oom Filip Swanepoel, die 
op de plaats Leeuwpoort, vlak bij het dorp, woonde 
en in z'n tijd een grote jager en uitmuntend schutter 
was. Meer dan honderd leeuwen had hij eigen
handig gedood, dikwels moederziel alleen. Een 
van z'n verhalen heriri.neren we ons nog goed. 

" We waren nog niet lang op Leeuwpoort 
gevestigd," zo vertelde de oude heer, "ik was 
nog maar een j9ngeling van 17, en 't nioet dus 
omtrent het faar 1840 geweest zijn. Op zekere 
morgen toen ik op 'n kopje achter ons hartebeest
huisje stond, zag ik dat aan de andere kant van 
Leeuwspruit 'n klein klompje elanden weidde. 
Een eland is 'n groot beest, bijna zo groot als 'nos, 
e_n hij heeft heel wat vlees. Dit was dus goede 
buit, want in die dagen. leefden we, zo te zeggen, 
van wild. Ik zag, dat als ik al met de spruit 
opging, ik de elanden mooi binnen schot zou 
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kun~ krijgen. Ik liep dus snel naar onze wagen, 
kreeg geweer kruithoorn en kogeltas (want we 
hadden in die dagen geen andere geweren dan 
vuursteen-Sanna's) en stapte de spruit in: Ik 
hield m'n ogen goed open, want er liepen veel 
leeuwen rond. Van tijd tot tijd klom ik voorzichtig 
de wal uit, om te zien, hoe ver ik nog van de elanden 
was. Toen ik dit voor de derde keer deed, w;i.s ik 
nog omtrent drie honderd treden van hen af. 
Ik wilde juist weer in de spruit afdalen, toen ik op 
eens gewaar werd, dat op nog geen zestig treden 
ieven leeuwen in het gras voor mij lagen, twee 
grote mannetjes, drie wijfjes en twee jonge leeuwen 
van omtrent 'n jaar oud. Ze lagen uitgestrekt op 
't gras, blijkbaar vast in slaap, na misschien een 
goed maal in de nacht. 

"Ik keek naar de elanden en toen naar de leeu
wen. De elanden waren goed om te eten, maar de 
vellen van de leeuwen waren meer geld waard, en ik 
wilde de kans niet voorbij la ten gaan. Het grootste 
mannetje, een dier met prachtig zw~re man<1n, 
lag mooi dwa:i;s; ik leunde over de wal, nam zuive.r 
korrel,-en daar knalde het schot. De kruitdamp 
was nog niet weggetrokken, toen ik weer onder in 
de spruit was, hard bezig om mijn Sanna zo snel 
mogelik te laden. , Ik luisterde toen, doch hoorde 
niets. V oorzichtig klom ik weer de wal uit er;i. 
loerde. Het mannetje, waarop ik gemikt had, 
was morsdood en had zich bijna niet verroerd. 
De andere leeuwen stonden op hun poten, doch niet 
wetende, waar 't schot vandaan kwam, stonden 
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ze met. hun koppen van mij afgekeerd, en da,ar de 
wind uit hun richting woei, konden ze me niet 
ruiken. Ze waren omtrent tien treden verder dan 
de eerste keer. Het andere grote mannetje stond 
half d wars. Weer ging ik over de wal liggen en 
vatte netjes korrel achter het linkeroor van 't 
dier; ik wist, dat zou 'n morsdood schot zijn. 
Bang-ging 't geweer, en snel was ik in de sloot 
en laadde op nieuw. N og bleef alles stil. Toen 
ik weer over de wal keek, lag 't tweede mannetje 
dood, en de andere vijf stonden nu zowat honderd 
treden ver en schenen geheel verbouwereerd. 
Ze keken rond met opgeheven kop om de geheim
zinnige vijand te bespeuren, doch konden niets 
zien. Mijn hart klopte hoorbaar en ik begon 
opgewonden te worden. Weer mikte ik, ditmaal 
op 't grootste wijfje. De kogel klapte en in 'n 
ogenblik was ik· onder in de spruit en begon weer 
m'n roer tf, laden. Toen viel op eens 'n vreselike 
gedachte mij in 't hoofd. Zeg nu eens, dacht ik, 
dat de andere vier omspringen en op mij aanvallenin 
de spruit. Dan was het klaar met mij. Tegen vier 
leeuwen tegelijk heeft 'n man geen kans; hij zal 
dit zelfs nu niet hebben met 'n Mauser ; met de 
oude Sanna waren de kansen nog meer tegen hem. 
Toch klom ik weer de wal uit en loerde. Het wijfje 
lag in haar doodstrijd ; de andere vter stapten 
dwars weg, langs de spruit af. Van de elanden 
was niets meer te zien. Een ogenblik Jang tempteer
de de gedachte mij om de spruit op te lopen, _om 
nog 'n kans op de leeuwen te krijgen ; toen vertelde 
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m'n gezond verstand mij, dat dit dwaasheid zou 
zijn. Ik bleef stil liggen, totdat de vier leeuwen 
over 'n randje verdwenen; toen sprong ik op de 
wal en stapte naar mijn buit. Ik begon de dieren 
af te slachten en dit nam mij goed drie uren. Het 
was middag toen ik, gebukt onder het gewicht van 
drie grote leeuwevellen ons huis bereikte. Mijn 
vader schudde het hoofd, toen ik de vellen neerwierp 
en vertelde, wat ik gedaan had. 

" ' Filippie, jong,' zeide de oude baas toen 
ernstig, ' eigenlik moest ik jou 'n flukse drag slaag 
ge ver jou waaghalzigheid, maar d'is goed afgeloop 
en ik zal dit laat staan. Maar jij moet nie weer zukke 
gekkewerk doen, kerel. Dit kan jou dood kost.' 

" Maar ik geloof toch," zo eindigde Oom Filip 
z'n verhaal, " dat die oubaas trots was op die 17 
jarige zeun die in tien minuten tijd drie grote 
leeuwen had geschoten, en dat moederziel alleen.'' 

Het lijdt geen twijfel of onder onze Afrikaners 
zijn er even grote en dappere jagers geweest als 
Engeland of enig antler land.ooit opgeleverd heeft; 
maar de jagers uit andere landen hebpen hun 
ondervindingen opgeschreven en die in boeken
uitgegeven, zodat ze meer bekend zijn. 

Kapitein Harris, Kapitein Gordon-Cumming 
en de heer Baldwin zijn misschien de groo~ste 
Engelse jagers die in der tijd Zuid-Afrika hebben 
bezocht, en ze hebben 'n ontzettende hoeveelheid 
wild van allerlei soort geschoten en nauwe o:ritko
mingen gehad. De laatste grote jager in Zuid
Afrika was de heer Frederick Courteney Selous, 

I 
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die in 1871 hier voor 't eerst landde en twee en 
twintig jaren lang, mag men zeggen, feitelik in 't 
veld geboerd heeft, hoofdzakelik in het tegen
woordige Matabele en Mashonaland. Hij raakte 
goed bekend met Lo-Bengula, de koning van de 
Matabeles, en toen de Chartered Company in 1889 
opgeric.ht werd, heeft hij goed~-diensten bewezen 
als gids voor de eerste ekspeditie die Matabele
land introk. Ook later, in de eerste oorlog met de 
Matabele, was hij van groot nut, daar hij goed 
bekend was met de voornaamste hoofden van die 
stam. 

De heer Selous heeft ver~cheiden boeken over 
Zuid-Afrika en over z'n ondervindingen erin 
geschreven. Zijn laatste werk, in 1908 uitgegeven, 
onder de titel van "Afrikaanse Natuur-aantekenin
gen en Herinneringen," is misschien het beste en 
b~vat een mooie beschrijving van de gewoonten van 
de voornaamste Afrikaanse ·dieren en van allerlei 
avonturen. Uit dit boek nemen we 't een en antler 
over. • 

Leeuwen, die eens mensevlees hebben geproefd, 
schijnen dit voedsel boven alles te verkiezen en 
worden da:q. als zogenaamde " mensevreters " 
zeer gevaarlik. Meestal zijn zulke leeuwen oude 
mannetjes van wie de tanden versleten en die stijf 
van ledematen zijn, zod.at ze geen wild meer 
kunnen vang.en. Van zulk 'n mensevreter ve'rtelt 
de heer Selous op bladzijde 50 van z'n boek het 
.yolgende: "De dood van de hee~ C. H. Ryall, 
Assistent-Superintendent van de Oost-Afrikaanse 
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Politiemacht is een belangwekkend verhaal en 
bewijst, hoe buitengewoon brutaal een hongerige 
leeuw kan worden, als hij 's nachts naar 'n prooi 
zoekt. · 

"Een spoorwegrijtuig bestaande uit een kleine 
salonwagen met een daaraangre.nzend komparte
ment voor dienstboden stond op een zijspoor 
nabij een klein station op de Uganda Spoorweg. 
In het salon waren drie Europeanen, n.l. de heer 
0. H. Ryall, de heer Hubner, een Duitser, en de 
heer Parenti, een I~aliaan. Er was een klein raam 
aan elk van de twee kanten van de salon en 'n 
schuifdeur aan de achterkant. De vensters en de 
deur stonden beide open. Daar men gehoord had, 
dat er .'n mensvretende leeuw in de buurt was, en 
men die graag wilde doden, kwamen de drie blanken 
overeen, dat ze om de beurt de wacht zouden 
houden. In 't kleinere kompartement sliepen twee 
Indiese dienstboden van de heer Ryall. 

"De heer Ryall zou 't eerst de wacht houden 
en ging met dat doel met z'n rug tegen een van 
de open vensters zitten met uitgestrekte benen op 
de bank. 

"De heer Hubner ging in een van de bovenste 
kooien van 't rijtuig slapen, terwijl de heer Parenti 
!7.ich een bed op de grond maakte. Beiden vielen 
:ipoedig in slaap, en zeer waarschijnlik raakte ook 
le heer Ryall aan 't dutten. 

" Wat nu gebeurde vertelt de heer Parenti in de 
volgende woorden : 

"' Ik werd uit 'n zware slaap gewekt door een 

--
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gevoel also£ een zwaar gewicht op mij rustte, en 
voor enige ogenblikken kon ik mij niet bewegen. 
Toen werd 't gewicht afgenorrien, en ik tilde snel 
m'n hoofd op. Mijn gezicht kwam dadelik in 
aanraking met 'n zacht,, harig voorwerp, en ik 
werd een onaangename reuk gewaar. In 'n sekonde 
begreep ik, dat er eeli leeuw in het rijtuig was en 
dat hij bezig was de heer Ryall te doden, want ik 
hoorde een soort van gegorgel, het e'nige geluid 

/ 
dat door hem gemaakt werd.' ,---

" Intussen was de heer HU.oner ook wakker 
geworden en sprong dadelik op de vloer van 't 
rijtuig, waar hij, de heer Parenti en de leeuw, door 
elkander rolden. Het gewicht van de leeuw en 
van de worstelende mannen deed het rijtmg een 
weinig overhellen, met het gevolg dat de schuifdeur 
toesloeg, en daardoor de positie nog moeiliker 
maakte. De heer Parenti sprong door 't andere 
open venster uit het rijtuig, en de hoor Hubner 
brak de deur open tussen de salon en het komparte
ment, waar de dienstb'oden sliepen. 

"Het schijnt echter dat de leeuw ,~eer 
onaangenaam wilde zijn dan nodig was. Hij wou 
iets te eten hebben; daar hij nu de heer Ryall 
beet had, nam hij niet de minste notitie van iemand 
anders. Waarschijnlik had hij van buiten af 
het hoofd en de rug van z'n slachtoffer gezien, was 
door de open deur binnengekomen, en had dadelik 
de heer Ryall aangevallen, doch trapte daarbij op 
de heer Parenti. Het dier greep de heer Ryall aan 
de keel, net onder de kinnebak, en moet toe.n op z'n 
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ac?-terpoten zijn gaan staan met z'n voorpoten tegen 
de wand van 't rijtuig. De eerste beet moet de heer 
Ryall dadelik gedood hebben, want deze gaf geen 
antler geluid, dan een zwak gegorgel. 

"De vensters van de rijtuigen op de Uganda 
spoorweg zijn klein, maar de leeuw, een groot 
mannetje, slaagde erin het lijk van ,de heer Ryall 
door het venster te halen, en z'n slachtoffer niet 
los te laten. Hii sleepte 't lichaam enige treden 
ver weg, en {l~nde morgen werd een gedeelte 
ervan gevonden, }loch van de leeuw vond men 
geen spoor. Enige dagen later echter werd 'n 
groot mannetje gevangen in een slagijzer, dat men 
niet ver van de plek van 't onheil had gesteld, en 
men veronderstelt dat dit 't zelfde dier was, dat 
de dood van de heer Ryall.had veroorzaakt." 

De koelbloedigheid, waarmede de heer Selous 
leeuwen'"' schoot, komt goed uit in 't volgende 
verhaal. . 

1 

" We waren juist bij de uiterste spits van 't 
kreupelhout, toen m'n achterrijder in 't Holla,nds 
zeide: 'Daar is hij ; pas op, hij zal ons jaag,' 
en zodra hij dit gezegd had, wendde hij z'n paard 
en rende weg. Ik keek, en zag 't dier, dat, met 
gezakte kop, mij aankeek. Hij was niet meer 
dan tachtig treden van mij verwijderd, en ik was 
juist op 't punt van uit het zadel te stijgen, om 
op hem te schieten, toen hij aankwam met half 
geopende bek en z'n oren in z'n nek, terwijl bij 
elke ademhaling hij een rollend geluid als een 
donder uitstiet. Mijn paard kende z'n werk ; 
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het vloog·om en zette af met de juistheid e.n snelheid 
van een goed afgerichte polo-ponnie, maar de leeuw 
was kort achter ons. Ik geloof hij was ons heel 
nabij in z'n eerste vaart, doch toen raakte mijn 
paard in z'n pas en kwam voor. De leeuw ver
volgde ons voor omtrent 150 treden; toen stond 
hij stil en ·hield op met brullen. Zodra hij dit deed 
wist ik, dat hij de vervolging opgegeven had; ik 
deed dus mijn paard stilstaan en zwenken. 

"De leeuw stond me nu aan te kijken, en toen 
ik nader kwam, liet hij z'n hoofd zakken, begon 
weer te grommen en kwispelde onophondelik z'n 
staart. Ik wist, dat hij weer dadelik een ~~al 
zou doen en wilde hem geen kans geven adem te 
halen. Ik steeg zo snel mogelik van het paard, 
zette m'n geweer aan de schouder en mikte snel 
op z'n open bek. De kogel moet langs of onder 
z'n kinnebak gegaan zijn, want hij trof hem in de 
borst, waarop de leeuw recht op z'n achterpoten 
stond en achterover tuimelde. Hij was echter 
dadelik weer op de been, doch had nu geen lust 
om een aanval te doen, maar draafde teni.g naar 
de bomen, die hij kort te voren verlat$ had. 

"Ik sprong snel in 't zadel en galoppeerde achter 
hem aan, daar ik vreesde hem in 't kreupelhout uit 
het oog te zullen verliezen. Hij hoorde me aan
komen, sprong om met een gebrul van woede en 
joeg me honderd treden achterna, waarna hij weer 
in 't open veld stilst6nd. Ik zwenkte m'n paard, 
klom af en schoot op hem. De kogel trof hem 
weer in de borst, waarop hij zich omwendde, een 
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eind terugliep en toen onder een grote doornboom 
ging .liggen. Ik liet mijn paard hem nu stapvoets 
naderen, en ziende dat hij te zwaar gewond was 
om weer op z'n poten te komen, kwam ik dicht 
bij hem en gaf hem een derde kogel in de borst, 
die hem afmaakte. Het was 'n prachtig dier in 
z'n volle kracht en buitengewoon vet." 

HOOFDSTU~ XXII 

J acht-Avonturen ( Vervolg) 

NA Q.e leeuw is de Kaapse Buffel misschien een van 
de meest gevaarlike dieren om te jachten. De 
heer Selous vertelt in z'n boek dat hij eigenhandig 
175 van deze dieren heeft geschoten, behalve nog 
meer dan 50 die hij te zamen met anderen schoot. 
Eens werd z'n paard door 'n buffel gewond, die 
later· de berijder ook tegen de grond wierp. Bij 
'n andere gelegenheid ontsnapte hij ternauwernood 
door 'n wanhopige zijsprong, en iets later verplichtte 
een buffel hem om met alle mogelike snelheid in 
een boom te klimmen. En toch beweert de heer 
Selous na al deze ongevallen, dat de buffel niet zo 
kwaadaardig is als men wel bewoort, maar dat 
de meeste ongelukken op de buffeljacht te wijten 
zijn aan de onvoorzichtigheid van de jager. 

Op 24 Junie 1877 (verhaalt de heer Selous) 
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had ik een vrij wonderlik avontuur met een buffel 
aan de oevers va~ de Chobirivier. Enige inboor
lingen kwamen in de morgen naar mijn kamp, en 
vertelden mij, dat er drie oude buffelbullen in 't 
dichte kreupelhout langs de kant van de rivier 
waren, slechts enige honderden treden ver. Ze 
verzochten me die te doden, daar zij en de hunnen 
zeer schaars van vlees waren. Gehoor gevende 
aan hun verzoek, ging ik teratond de buffels 
opzoeken en liet mijn Bosjesmannen gauw 't 
verse spoor vatten. Ik kreeg hen dan ook spoedig 
en doodde er twee van met twee achtereenvolgende 
schoten uit mijn enkelloop buks. De derqe rende 
naar de rivier en ik zette hem achtern&. Aan 
de kant van 't kreupe~bos en langs open grond, 
bij 't rietmoeras, groeide er een smalle strook 
palmetto, waarvan de brede bladeren op de grond 
hingen. De buffel rende hierin en ik was hem. 
dicht op de hielen. Ik dacht, dat hij door de 
palmettobosjes gegaan was, die zo dik stonden, 
dat men geen tree voor zich uit kon zien en dat 
hij op de open vlakte was. Ik liep dus zo hard 
ik kon. Maar de oude bul had plotseling halt 
gehouden, en stond stil achter het dikke lof van de 
palmettos. Hij had zich waarschijnlik half omge
draaid om te beter te kunnen luisteren, toen ik 

I • 

met volle vaart tegen hem aanliep, en dat met 
zoveel geweld dat ik zelf door de schok op mijn 
rug viel. De bu:ffel was waarschijnlik even ver
baasd als ik ~ In alle geval, hij bleef niet eens 
staan om te hen, wat er gebeurd was, doch rende 
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de open vlakte in en was in 'n ogenblik in 't dikke 
riet verdwenen. (f\'-' · 

De heer Max Fleischmann aansch'OU:Wde eens 
een wonderlik geval van een renoster, die door 'n 
krokodil gegr~pen werd en vertelt 't volgende: 

"Terwijl we ·ons kamp hadden bij de Tana
rivier, werd onze aandacht plotseling getrokken 
door het· luide geroep van onze lastdragers. Een 
ogenblik daarna kwam Ali, een van onze Somalis, 
het bericht· brengen dat een krokodil een renoster 
had gegrepen, juist toen deze de rivier in.ging om 
te drinken. Toen we bij de rivier kwamen, zaten 
omtrent 50 van onze lastdragers op een zandbank, 
die in de Tana liep. 

"De renoster'was bij de linker achterpoot gegre
pen, juist op 't ogenblik dat hij na gedronken te 
hebben, de rivier verliet. Het dier scheen halfdood 
van schrik ; het gaf geen geluid, doch aan 't op 
en neergaan van z'n fianken kon men zien, dat hij 
alle krachten inspande om z'n poot uit de bek van 
de· krokodil te krijgen. Hij kwam niet vooruit 
maar bleef, waar hij was, in vlak water. Spoedig 
echter begon bloed op de oppervlakte van het 
water te verschijnen, en we begonnen te denken, 
dat andere krokodillen erbij gekomen waren, 
aange~rokken door het bloed en 't plassen van 't 
water. De strijd verplaatste zich nu lager af in 
de stroom, en de strijders waren spoedig een heel 
eind verwijderd van de plaats, waar de eerste 
aanval plaats vond. De renoster was nog op z'n 
poten en had geen grond verloren. Een korte 
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tijd daarna echter scheen de renoster door de pijn 
z'n bezinning te hebben verloren en trachtte 
door een diep gedeelte van de rivier te zwemmen. 
Dat was 't begin van 't einde en spoedig was het 
grote dier onder 't water verdwenen." 

Het volgende wordt door de heer Selous verteld : 
" Een nacht in 1873 had ik 't kamp opgeslagen 

aan de zuidelike oever van de Zambesi, niet heel 
ver van de Victoria watervallen. Ik had m'n 
avondmaaltijd genuttigd en zat bij 't v.uur ~et 
enige van mijn Kafferbedienden te spreken, toen 
wij, heel dicht bij, het eigenaardig snuiven van een 
renoster hoorden. Ik zeide aan mijn volk om stil 
te zitten, en dan zouden we waarschijnlik 'n kijkje 
krijgen op onze bezoeker. Het dier kwam lange;aam 
nader, terwijl 't z;n vierkante neus dicht bij de 
grond hield. Nu en dan stond het botstil .en deed 
een hard, snuivend geluid horen. Eindelik' was 't 
tot op twintig treden van onze vuren gekomen 
en was blijkbaar van plan om nog nader te komen. 
Mijn Kaffers liepen nu verschrikt weg, doch een 
van mijn geweerdragers stopte mij mijn groot oli
fantroer in handen en smeekte mij 't nieuwsgierige 
beest te schieten, voor 't 'n aanval op ons maakte. 
Ik was echter in die dagen op de olifantejacht, 
en ik wist, dater van die dieren in de buurt waren, 
die ik niet door 'n schot wilde wegjagen, ~n wilde 
dus niet schieten, zolang nog andere maatregelen 
konden genomen worden. Ik wierp dus 'n brandend 
stuk hout naar 't ondier en trof het op de schouder. 
Hij nam er echter weinig of geen notitie van en 
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kwam steeds nader. Mijn geweerdrager greep 
nu 'n tweede stuk brandend hout en wierp dit 

Foto : Ell'iott &: Fry.] 
F. C. SELOUS. 

met alle kracht tegen de renoster. Het trof z'n 
hoorn, zodat de vonken in 't rond sprongen. Dit 
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was meer dan de renoster verdragen kon ; hij 
sprong om en draafde snel weg." 

Selous was een hartstochtelik jager, schoon 
het niet gezegd kan worden, dat hij, zoals velen 
voor hem, het wild doodschoot uit pure moordlust. 
Toen hij echter hoorde van een nieuwe en prachtige 
soort bosbok, de inyala, die in de nabijheid van 
Delagoa Baai gevonden werd, maakte hij dadelik 
een reis naar die streken om enige van deze dieren 
te schieten. Zijn doel daarmede was echter om 
in 't bezit te geraken van enige mooie vellen en 
koppen, en die naar Londen te zenden, waar de 
opgestopte dieren dan nu ook het Kensington 
Museum voor Natuurlike Historie versieren. 

Toen ·de Emigranten in de Oranje Vrijstaat 
en de Transvaal trokken, was er in die streken 
volop wild. Het valt niet te ontkennen dat de 
Voortrekkers op woeste wijze hebben huisgehouden 
onder 't wild. Dat ze de leeuwen en andere roof
dieren trachtten uit te roeien is verstaanbaar en 
verdedigbaar; maar dat ze, eigenlik nodeloos, 
duizenden van wilde bokken doodschoten, net om 
de vellen, is zeker niet prij zenswaardig. In vele 
gevallen werd de gedode bok net afgeslacht en 
't- vel meegenomen ; het vlees bleef liggen voor 
de wolven en jakhalzen. 

Een oude winkelier die Harrismith in de 0. V. 
S. heeft gekend van af de eerste dagen, vertelde 
mij eens, dat in de jaren 1850-54, hij dikwels 
zoveel als 8000 en zelfs 10,000 vellen van wilde 
bokken in een maand naar de baai van Natal 
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zond, en dat er andere winkeliers waren die bijna 
even zoveel zonden. Als men rekent dat dit 
maar uit 'n klein gedeelte van de Vrijstaat was, 
dan kan men zich een denkbeeld vormen van de 
vreselike slachting die toenmaals aangericht werd 
onder de dieren van 't veld ten noorden van de 
Oranj eri vier. 

Het gevolg bleef niet uit. Vandaag is er 
bijna geen wild van belang meer ten zuiden van 

DE DRUIVEOO GST. 

de Limpopo te vinden. De quaggas, die vroeger 
in duizenden onze vlakten bedekten, zijn geheel 
en al uitgeroeid; geen enkel eksemplaar ervan is 
in geheel Afrika te vinden. Hetzelfde is het geval 
met ' t behoorlike blauwbokje, een lief en onschuldig 
diertje. 

Tans begint men 't verlies van al dat heerlike 
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wild te betreuren. Niet alleen worden vele soorten. 
van wild door de Unie-Regering .beschermd, maar 
in de Transvaal en in Zululand heeft men grote 

, wildtuinen aangelegd, waar alle wild vrij kan lopen 
en vermeerderen en waar niets geschoten mag 
worden. Dat helpt ten minste een weinig, doch 
nooit meer zal 't toekomende geslacht het oog 
kunnen vestigen op 't heerlike gezicht, dat onze 
grootvaders op de· vlakten van Afrika aanschouw
den. Wat verloren is, is verloren, en we kunnen 
slechts het verlies betreuren. 
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