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Hierdie roman, tesame met die ander twee in hierdie reeks, word 
opgedra aan die Jeug van die Boerevolk. 

Elke vader en moeder moet hierdie boeke self lees, en aan hul 
kinders gee om te lees, sodat ons weer murg in ons pype, durf in ons 
harte en besieling kan verwerf, om nie weerloos uitgelewer te wees 
aan die “Wêreldheersers” van ons tyd nie. 

Oom Hendrik het lank reeds besef dat die saadjie wat die vry-
heidsgees in ons volk tot stand sal bring, ŉ baie meer vrugbare teel-
aarde in ons jeug se harte sal vind, eerder as by die volwassenes wat 
reeds deur die partypolitiek van die vyand besoedel is.  Daarom is 
Oom Hendrik se groot ideaal, dat elke kind van die Boerevolk hier-
deur gemotiveer sal word, “sodat ons met dié kennis en met die 
genadige hulp van ons God, die basis sal bekom om weer ŉ vrye 
volk in ŉ eie woonplek te word.”  Want: 

“As die vryheidsvlam van 'n volk uitgedoof word, bly net 'n 
ashoop oor.” 

 

 
 

Ns.  Hierdie uitgawe was in 2008 deur die skrywer bygewerk.  Sy 
doel was om die Boerevolk se veranderende omstandighede 
gedurende die nagenoeg 37 jaar sedert die eerste uitgawe verskyn 
het, te vergelyk met ons voorouers se omstandighede 110 jaar tevore, 
toe ons onvermydelik afgestuur het op die grootste tragedie in ons 
volksgeskiedenis. 

In 2010 is ŉ paar taalkorreksies aangebring en drukfoute van die 
2009-druk uitgeskakel.  Hierdie hersiene druk was ook verwerk om 
as E-Boek vrygestel te kon word. 
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IETS MEER OOR DIE SKRYWER 

 
Oom Hendrik van Blerk het meer van menswees geleer gedurende 
die swaarkry van sy kinderdae, as wat ons gemiddelde volksgenote 
van vandag, in ŉ leeftyd kan leer.  Hy groei op in die ‘Armblanke’ 
tydperk na die 1914 Rebellie, gedurende die 1922 Mynstakings en 
Depressiejare.  Maar ten spyte van menige terugslae, gebruik hy sy 
Godgegewe talente van ŉ ryk verbeeldingskrag en unieke skryfver-
moë, om met denkbeeldige karakters en situasies, uit te styg tot een 
van die beste verhaalkunstenaars wat ons volk nog opgelewer het. 

Prof. PD van der Walt van Potchefstroom het in 1985, tydens die 
viering van Oom Hendrik se 70ste verjaardag, oor die egtheid en 
opregtheid waarmee hy sy boeke skryf gesê: “U is tot ons groot 
vreugde en agting, ŉ egte en eerlike woordkunstenaar, totaal onpre-
tensieuse storieverteller” “want, ... u skep eie ervaring, waarneming 
en lewensinsig om tot kuns, verhaalkuns wat besonder pakkend en 
toeganklik is.”  Hy meld verder: “U het besef, dalk intuïtief, omdat u 
ŉ gebore verteller is ... dat ŉ goeie storie ook betroubare en 
interessante inligting moet verskaf, die leser se kennis moet verryk.  
En ook dat ŉ goeie roman meer as inligting gee, dat dit ŉ 
probleemgebied betree, bv. ekonomies of sosiaal – dat só aan die 
verhaal ŉ algemeen geldige ideële dimensie gegee word.” 

Oom Hendrik was reeds 93 jaar oud toe hy hierdie uitgawe van 
Boerespioen bygewerk het.  Alhoewel hy toe ŉ paar liggaamlike 
terugslae beleef het, is sy helderheid van denke en liefde vir die 
Boerevolk, steeds ŉ inspirasie vir almal wat hom ken. 
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Kaptein Daniël Johannes Stephanus Theron (1872 -1900).  

Stigter-bevelvoerder van die Wielrijders Rapportgangers Corps, 
kort voor die uitbreek van die Tweede Vryheidsoorlog.   

Foto oorspronklik gepubliseer as: “Een Militiare Wielrijder”. 
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ŉ KORT GESKIEDKUNDIGE OORSIG 
Agtergrond:  Ons Boere-pionier voorouers het hul republieke in 
Suid Afrika se binneland gevestig, nadat die Engelse hul oorspronkli-
ke tuislande, die Kaap-kolonie en Republiek Natalia geannekseer het.  
Hierdie blanke Boere se besitreg en soewereiniteit was op grond van 
twee internasionaal-erkende Konvensies, deur Brittanje bevestig.   

Toe diamante en goud in die Oranje Vrijstaat en Transvaal ont-
dek is, was die Britse Ryk se heersers vasberade om ook hierdie Boe-
regrond in te palm.  Die hebsugtige Britse Imperialiste het enige on-
derduimse taktiek gebruik om hierdie rykdom te bekom.  Hiervoor 
was ŉ voorwendsel versigtig uitgedink, wat ten spyte van gesofisti-
keerde redenasies ter verdediging, deursigtig gevaarlik was.  Die 
‘Uitlanders’, ŉ klein minderheid in Boere-geledere, was indringers – 
Britse onderdane wat geweier het om getroue burgers van die Zuid 
Afrikaansche Republiek te word, maar wat nogtans op alle regte en 
voorregte van burgers aanspraak gemaak het - soos wat enige volk 
sekere voorregte van vreemdelinge weerhou.  Die voorwendsel dat 
hulle vervolg word, is deur die Britse pers en Joodse Geldmag as ŉ 
magtige propaganda-wapen teen dié twee vrye Boere-republieke aan-
gewend.  Rhodes se sg. “Nasionale Unie van Nie-Boere” en Kaapse 
koerante het ŉ versoekskrif met 20,000 handtekeninge – sommige 
vervals – aan die Engelse regering voorgelê, om burgerregte vir nie-
Boere vreemdelinge en gelyke status vir die Engelse taal te eis. 

Alhoewel baie Engelse die Jameson-inval as ŉ aparte insident 
beskou het, dui al die feite daarop dat dit eintlik ŉ stille oorlogsver-
klaring van die Britse ryk teen die republieke was.  Die daaropvol-
gende vier jaar, was slegs ŉ wapenstilstand ter voorbereiding vir die 
hebsugtige Goudroof-oorlog - wat nog drie jaar later sou eindig met 
die voltrekking van een van die mees onverdedigbare internasionale 
misdade in die wêreldgeskiedenis, die wrede hongerdood van 21,000 
Christen Boerekinders.  President Paul Kruger se profesie, dat ons ŉ 
“prys sou moes betaal, wat die mensdom stom sou laat,” is so vervul.   

Die Britse regering bedryf Diplomatieke bedrog vir die Joodse 
Geldmag:  Hierdie verhaal speel af in die jaar net voor die aanvang 
van die Boerevolk se Tweede Vryheidsoorlog.  Die Boere het Jame-
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son en die Uitlanders se blitsopstand gou onderdruk en die Britse ag-
gressors vinnig gevange geneem.  Ongelukkig het ons oupas daarna 
Jameson se bende aan die Engelse regering oorhandig.  Alhoewel die 
Boere die mag, sowel as die reg gehad het om hulle tereg te stel, om 
beslag op hulle eiendom te lê, sodoende die rug van die kapitalistiese 
komplot teen die Republieke te breek, wou die Z.A.R. se regering die 
morele hoë grond in die oë van die wêreld behou.  Engeland het 
hierdie vrygewige gebaar beloon deur ŉ lasterlike veldtog teen die 
Boerevolk te loods en was des te meer skynheilig, want dokumente 
en telegramme het bewys dat Chamberlain en die Britse kabinet, die 
komplot in die geheim ondersteun het.  Natuurlik is publikasie van 
daardie bewyse onmiddellik deur die Britse regering verbied. 

Generaal Jan Smuts skryf in “ŉ Eeu van Onreg”, dat hierdie epi-
sode bewys tot watter dieptes die Britse grondwet se groot tradisies 
gesink het, onder die steeds groeiende hebsug na meer en meer geld.  
Milner is goudaandele in die Wernher-Beit myngroep aangebied in 
ruil vir sy manipulasie van die onderhandelinge met die Boere.  Ty-
dens opvolg onderhandelings het die Boere toegelaat dat hulle tot op 
die laaste oomblik mislei word in hul vrome geloof in Engeland se 
“geskiedkundige regverdigheid.”  Hulle het gedink dat Engeland hul 
politieke onafhanklikheid sou respekteer.  Gedagtig aan ŉ brutale an-
neksasie deur Brittanje, deur politieke manipuleerders soos Milner, 
Chamberlain en Salisbury, met behulp van Rhodes en sy mede-
rowers, was die Boere gereed vir ŉ uiterste kompromie, natuurlik 
sonder om hul vryheid en onafhanklikheid prys te gee.  Die Boere se 
besware om hulleself op die altaar van Britse imperialisme op te 
offer, het ŉ lang reeks intriges, sameswerings en aggressies deur bg. 
rowers ontketen, maar uiteindelik gelei tot die uitwissing van twee 
Boere-Republieke, met ongekende brutaliteit en koue wreedheid.  

Engeland was nie bereid om hulle tegemoet te kom nie.  Sy wou 
geen lewende Boerevolk hê nie; sy wou die goud en diamante hê.  
Destyds kon ons volk se situasie nie meer tragies uitgedruk word as 
wat Smuts dit gestel het nie:  “Tydens hierdie verskriklike krisis in 
die geskiedenis van Suid Afrika, toe ons volksbestaan met absolute 
uitwissing bedreig was, is dit ons plig om die wêreld die waarheid in 
een finale asemteug te vertel, as ons dus sterf, sal die waarheid oor 
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ons oorwinnaar triomfeer totdat hy ook in die duisternis van uitwis-
sing verdwyn.  Mense het tot nou toe geswyg.  Die vyand het op ons 
gespoeg, ons mishandel, aangerand en met elke moontlike wapen 
van haat en uitwissing bedreig.  Ons mense het egter alle beledigings 
en smaad van die vyand gelate en met waardigheid verduur, wat die 
wêreld herinner aan ŉ passie meer tragies en verhewe.  Tydens dui-
sende toesprake deur invloedryke staatsmanne in Brittanje, is ons 
mense gedurig as oneerbaar, onbetroubaar, korrup, bloeddorstig en 
as verraaiers uitgeskel – soveel so dat die Britse publiek, en selfs ook 
die hele wêreld, begin glo het dat ons as wilde diere beskou moet 
word.  Ons lees in formele Blou Boeke van die Britse Parlement, in 
rapporte van die Hoë Kommisaris, dat ons beginsellose regeringstel-
sel, ons onregverdige en chaotiese administrasie, ŉ diep pestilensie 
sweer was, wat die morele en politieke atmosfeer besoedel het.” 

“Indien die geletterde publiek van die wêreld ŉ klein deel van al 
hierdie oortredings en verskriklike misdade waarvan ons mense 
beskuldig is, moes glo, sou dit tot die slotsom moes kom dat hierdie 
regering ŉ bende diewe en moordenaars was, en dat die bestaan van 
die Boerevolk ŉ vloek op die mensdom plaas!” 

Engelse beleid, deur al die lis van siniese en verraderlike propa-
ganda, was vanuit die staanspoor daarop gemik om oorlog aan te 
blaas.  Toe die Boere uiteindelik hulself begin bewapen, was die Re-
publieke daarvan beskuldig dat hulle die Kaapse- en Natalse kolonies 
wou annekseer om ŉ Suid Afrikaanse Eenheidstaat te vestig – presies 
dit wat die Engelse self beoog het.  Dié amptelike Engelse standpunt 
was ten volle deur die buitelandse Jingo-pers aangehelp.  Nadat die 
twee Republieke se poging tot ŉ tribunaal, vir ŉ vreedsame skikking 
om alle verskille uit die weg te ruim, hoogmoedig deur Milner, 
namens die Engelse verwerp is, was oorlog onvermydelik. 

Kruger en Joubert se Intelligensie netwerke:  Spioenasie was al 
van die vroegste eeue af deur meeste regerings toegepas.  Die modêr-
ne neiging is om burgerlike-veiligheid deur Geheime Polisie te ver-
seker (spesiale magte verbonde aan die wetstoepassingsowerhede), 
maar parallel hiermee word Militêre Inligting bekom deur spesiale 
magte verbonde aan die weermag.  Die suksesse van Suid-Afrika se 
Verkenningsbataljon gedurende ons ‘Bosoorlog’ teen Kommunisme, 
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is wêreldberoemd.  Die grondslag vir hierdie tweeledige en kompli-
menterende intelligensiestelsels was destyds reeds in die Z.A.R. ont-
wikkel om binnelands sowel as buite die grense, inligting oor die 
vyand te versamel.  Hierdie stelsel moet gesien word in die lig van 
beide Boere-republieke se veiligheidsmagte wat hoofsaaklik bestaan 
het uit ŉ Burgermag, geskoei op ŉ berede Kommando-stelsel, ŉ 
klein Staandemag wat hoofsaaklik die Artilleriekorps behels het en 
die ZAR en OVS se Polisiekorpse wat wetstoepassing moes behartig. 
Soos wat die Landdros in elke distrik die spilpunt vir ‘Wet en Orde’ 
was, so was die Kommandant die kern vir die ‘Verdediging’ van 
daardie distrik.  Hierdie groepe was interafhanklik van mekaar.   

Onder leiding van pres. Kruger se Staatsekretaris, dr. WJ Leyds, 
was die Geheime Polisiemag bedryf deur spesiale agente soos o.a. 
Lex Goldman.  Hierdie agente het d.m.v. speurders en betaalde infor-
mante, inligting versamel oor allerhande ondermynende bedrywighe-
de binnelands, soos bv. politieke opswepery, wapensmokkelary, 
onwettige drank- of dobbelhandel, ens.  Uit hierdie agtergrond was 
dit raadsaam vir Kommandant-generaal Joubert om ŉ korps tot stand 
te bring, gerig op die versameling van inligting oor die militêre mag 
wat die wêreld se sterkste moondheid, teenoor die ZAR opgestel het.   

Danie Theron vat vlam!  In die diplomatieke stryd tussen Brittanje 
en Transvaal, steun Danie aanvanklik die meer gematigde benade-
ring van genl. Piet Joubert bó dié van President Paul Kruger.  Hy was 
van oordeel dat die president oorlog kon vermy, deur toegewings aan 
die Uitlanders te maak.  Toe hy eers daarvan oortuig raak dat die 
Britse regering doelbewus op oorlog afstuur, word hy deur ŉ onver-
setlike strydlus oorweldig.  Theron se afkeer van die Britse Uitlan-
der-element wat oorlog aanstook, bereik op 22 April 1898 breekpunt 
deur ŉ eensydige hoofartikel in The Star, wat Boervroue as agterlik 
beswadder.  Met sy haastige geaardheid reis hy onmiddellik na Jo-
hannesburg en eis ŉ apologie van die redakteur, W.F. Moneypenny.  
Moneypenny weier, waarop Theron hom ŉ vuishou op die oog toe-
dien.  Drie dae later word Theron, wat sy eie verdediging waarge-
neem het, skuldig bevind aan aanranding en gevonnis met ₤20 boete 
of twee maande tronkstraf.  Die boete word onmiddellik betaal deur 
die Boere wat die hofverrigtinge bygewoon het.  Alhoewel hierdie 
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haastige en verbete optrede normaalweg as ŉ swak eienskap beskou 
kon word, sou dit Theron as krygsman nog goed te pas kom.  

Deur middel van monstervergaderings in Johannesburg, ŉ oor-
haastig gereëlde vergadering in Junie 1899 te Paardekraal en ŉ Ope 
Brief aan die Boerevolk vroeg in September, poog Danie Theron om 
sy volksgenote op te wek vir die nou onvermydelike stryd wat kom.  
Hy word ŉ gewilde figuur en vaderlandsliewende burgers begin na 
hom as leier opsien.  Sy ywer vir die Z.A.R. en sy besorgdheid oor ŉ 
behoorlike inligtingsdiens het hom finaal op die militêre pad geplaas.   

Die rywiel (fiets) het intussen sy waarde getoon, deurdat dit oor 
langer afstande vinniger as ŉ perd was en moeiliker deur die vyand 
raakgesien (of gehoor) kon word.  Danie Theron besoek persoonlik 
Kimberley, Mafeking en Bulawayo, waar hy byna vasgetrap word en 
met ŉ stukkende fiets deur die ruwe boswêreld terug moet sukkel 
Pietersburg toe.  Ná vertoë aan Generaal Joubert, verkry hy en sy 
vriend Koos Jooste, ŉ ywerige fietsryer, verlof om die ‘Wielrijders 
Rapportgangers Corps’ op te rig.  Hy sou self aan die hoof daarvan 
staan.  Ná ŉ suksesvolle werwingsveldtog word die sowat honderd 
uitgesoekte lede van die korps op 14 September 1899 deur Joubert 
ingesweer.  Aan sy korps het Kaptein Danie Theron hul taak uiteen-
gesit:  Om rapporte te vervoer, veral waar geen telegraafverbindings 
bestaan nie.  Om dmv. verkenning, inligting in te win vir die 
leërleiding.  Om veral inligting te verkry, wat op die onverbiddelike 
oorlogsvoorbereiding deur Engeland dui, dmv. spioenasie.   

Slegs die betroubaarste manne is tot die Wielryerskorps toege-
laat.  Elkeen is voorsien van ŉ fiets en ŉ rewolwer of ŉ ligte kara-
byn*(Sien foto op bl. 103.).  Kort hierna vertrek ses seksies van die korps 
in verskillende rigtings om inligting te verkry oor die Britse militêre 
voorbereidings.  Hulle patrolleer bv. ook Swaziland en Zoeloeland se 
grense.  Die ‘Wielrijders Corps’ toon gou sy waarde: die dapper, 
gedissiplineerde manier waarop die lede van die korps hulle plig 
doen, kry baie lof, selfs van burgers wat aanvanklik skepties teenoor 
die skepping van so ŉ korps gestaan het.  In ŉ lofrede met die 
onthulling van ŉ monument op Danie se graf in 1907, verklaar genl. 
Louis Botha hoeveel hierdie verkenningstogte bygedra het tot die 
Regering se vroeë kennis van Britse troepebewegings aan die grense. 
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Wat het die Wêreldheersers vandag met ons te doen?  Jan Smuts 
beskrywe die Britse metodes, waar hulle eers oorlog s.g. teenstaan, 
onderwyl hulle agteraf daarvoor voorberei, en dit dan op morele 
gronde vir eie imperialistiese doeleindes regverdig en deurvoer - wie 
kan daarin nie dieselfde tegnieke herken, as wat in 1914 en weer in 
1939/40, self deur hierdie bekende lakei van die Empire toegepas 
was nie?  Is dit nie genoegsame bewys dat Smuts deur sy Vrymesse-
laar-vriende, gedwing was om die Boerevolk verder uit hul erfpag te 
verdryf nie?  Britse imperialiste en hul Joodse base, kon ŉ saak bou 
teen alle mense wat in hul pad van hebsug staan, hulle as misdadi-
gers voorhou, daarmee dit dan regverdig om sulke mense uit te roei.   

Party Britte erken vandag sekere misdade van hul verlede en 
eeue se uitbuiting as oorwinnaars van ander wêrelddele.  Al sê hulle: 
“Ons is jammer” oor misdade wat in Ierland en Indië gepleeg was, is 
dit egter geen boetedoening nie.  Hulle wend geen poging aan om dit 
wat hulle van die Boerevolk gesteel het, terug te betaal nie!  Die ge-
skiedenis se grootste internasionale diewe, klou steeds aan hul buit 
vas, minerale rykdom wat met duisende slagoffers wat geslag en ver-
honger was, se bloed en trane besmeer is.  Dít was die berugte ‘John 
Bull,’ wat binne ŉ tydperk van twee geslagte, Europa – en die hele 
wêreld – onder die waan van: “Verdediging van Demokrasie” en: 
“Beskerming van klein volkere teen brutale aggressie” twee-keer in 
wêreldoorloë gedompel het.  Vryheidsgesinde Boere het toe teen ons 
betrokkenheid in hierdie oorloë gerebelleer.  Vandag doen ‘Uncle 
Sam’ presies nog net dieselfde, onder die waan van: “Oorlog teen 
Terrorisme.”  Britse Imperialisme en Joodse onderduimsheid het 
slegs in naam verander, vandag noem hulle dit die ‘G6’ of die ‘IMF’.   

Die paar duisend mense wat eintlik die Britse Ryk en VSA re-
geer – die bankiers en manipuleerders van Londen en New York se 
aandelemarkte; wat stilweg besprekings hou om publisiteit te vermy; 
die uitbuiters wat hulle winste in die geheim tel; die verwaande eie-
geregtige Parlements- en Kabinetslede wat in die openbaar optree 
soos wat hulle deur die Geldmag voorgeskryf word; die ryk besitters 
van elke Reserwe-bank en Aandele-beurs, wat die korrupte regeer-
ders van Afrika manipuleer om alle minerale rykdom te steel – is 
vandag nog steeds die Wêreldheersers, die Nuwe Wêreldorde. 
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Stephanus Johannes Paulus Kruger, pas na sy vierde her-
kiesing as President van die Zuid Afrikaansche Republiek. 
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EEN 
Joseph Chamberlain brou sy Heksedis vir 

Transvaal 
 

In die Colonial Office van Whitehall, hoofkwartier van die Britse 
Minister van Kolonies, agter ŉ swaar mahonie lessenaar, sit ŉ donker 
man met ŉ orgideë aan die lapel van sy baadjie vasgesteek.  Voor 
hom lê ŉ enkele lêer wat met ŉ dun rooi lint gebind is en links op die 
lessenaar staan ŉ groot bruin aardbol, rondom belyn met ŉ spinnerak 
van kabel- en skeepsroetes.  Sy skerp hovaardige oë kyk vinnig op en 
hy kry ŉ verbete trek om sy harde mond.  “And so, ...just tell me why 
not?” blaf hy teenoor die ouer, besadigder man. 

“Maar dit kom neer op oorlog, meneer Chamberlain.  Dit laat die 
ander party geen alternatief nie, dis so goed soos ŉ oorlogsverkla-
ring.” 

“Waarom nié, Sir George?” beklemtoon die minister. 

“Ek begryp u motiewe nie mooi nie, meneer Chamberlain?” 

ŉ Glimlag speel vir ŉ oomblik, om Minister Joseph Chamberlain 
se stroewe mond.  “Wat begryp jy nie, my liewe Goch?  Alles is tog 
so helder soos daglig.  Jy gaan Transvaal toe as my vredesduif.  Jy 
gaan met my opdrag.  Jy voer dit uit - en daarmee basta.” 

“Maar...  Dan is dit oorlog!”   

“Stel Ou Kruger voor dié voldonge feit – en laat hy besluit.” 

“Maar dit beteken onvermydelik oorlog, meneer Chamberlain.  
Kruger sal nie ŉ keuse gelaat word nie.” 

“Hy sál nie!  ...Maar daarmee skort mos niks.” 
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Joseph Chamberlain pers sy dun lippe saam.  Dan praat hy meer 
met homself.  “Ons moét Transvaal hê...”   

“Transvaal moet Britse gebied word teen elke prys.  Ander nasies 
het hulle honger oë op Afrika.  Maar ons moet sorg dat ons die beste 
eerste kry.  Transvaal is die beste, die juweel van Afrika.  Ons moét 
sy goud hê.  Ja, van die Zambezi tot by Tafelberg moet een groot 
Britse kolonie wees.  Ons moet toeslaan voor wie ook al, op watter 
wyse ook al, ons voorspring.  Weet jy dan nie Sir George, etlike 
moondhede se oë is honger op die Witwatersrand se goud.  Jy weet 
tog immers Duitsland, selfs Rusland soek kolonies in Afrika, koester 
Transvaal se goud.  Ons moét hulle voorspring, kom wat wil.” 

Joseph Chamberlain sug swaar.  “Kruger en sy Boere staan 
vierkant in ons pad.  Eintlik slegs die ou knorkop van ŉ Kruger.  Die 
ander kan gekoop, ...of gebreek word.  Jy weet mos elke man het ŉ 
prys, het ŉ breekpunt...” 

“Maar nie Kruger nie?” 

“Nee, ...nie dié ou drifkop nie.” 

Chamberlain maak die dokument op sy lessenaar toe, kyk weer 
grimmig na die ouer man.  “Kragtie, Brittanje kan nie toelaat dat 
daardie handjievol agterlike Boere, ons Ryksplanne verongeluk nie.  
Die Britse Ryk het nog altyd weggevee wat in sy pad gestaan het.  
Maar hulle...  Ou Kruger...!  Goch, hy is soos ŉ geankerde skip in ŉ 
stormsee.  Ons is die golwe wat onafgebroke op hom breek.  Hy is 
onvernietigbaar, maar vroeër of later moet sy ankertoue breek... en 
met Kruger vernietig, is die res kleingeld.” 

“Dus neem u aan, Kruger sal nie u eise aanvaar nie?” 

“Ons speel voorlopig eers kat en muis met die ou Takhaar.  Ons is 
nog nie oorlogsgereed nie.  Maar wanneer ons gereed is, sal hy en sy 
Boere gedwing word om ons eise te aanvaar, of te verwerp en te veg.  
Dit is net ŉ kwessie van tyd, Sir George, ons finale skuif sal hom nie 
ŉ keuse laat nie en hom skaakmat hê.  ...Hý sal die aggressor wees.” 

“Oorlog?” 
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“Dit sal sy keuse wees.”  Chamberlain pluk ŉ ander dokument uit 
ŉ laai.  “Goch, kyk bietjie hierna.” 

George Goch se oë skeer haastig oor die dokument.  Dan roep hy 
verheug uit.  “...ŉ Ooreenkoms!  ŉ Nie-aanvalsverdrag met die Duitse 
keiser!”    

“Ja.  ...En ander volg binnekort – met Frankryk en ook met 
Rusland.  Nog net ŉ bietjie geduld.  Frankryk en Duitsland kyk mos 
alweer na mekaar se kele.”  

“Dán kan ons Transvaal binneval?” 

“Nee, my liewe Goch, so speel ek nie my kaarte nie.  ...Krúger sal 
oorlog verklaar.  Die Z.A.R sal die aggressor wees.” 

“En ek moet net ons eise aan hom gaan stel?” 

“Ja, jy stel my eise, dit is al.  Jy hoef nie met die ou te redeneer nie.  
As hy wil praat, laat hom praat.  Maar stel hom net voor dié voldonge 
feit.  Laat die ou takhaar, wanneer die resultaat van my eis tot hom 
deurgedring het, nagte lank daaroor wakker lê en tob.  Ek wil hê hy 
moet nou al weet ek is die spinnekop.  Ek spin my web om Transvaal, 
...en om sy Boere...”   

"I believe in the British Empire, and I believe in the British race.  I 
believe that the British race is the greatest of governing races that the 
world has ever seen"  voeg die Britse Minister van Kolonies trots by. 

“Ek sal u boodskap duidelik tuisbring, meneer Chamberlain.“  

“ŉ Nagedagte, Goch...  Besoek Johannesburg.  Moet nie te veel sê 
nie, maar laat die Uitlanders in Johannesburg weet dat Brittanje sy 
uitgeweke kindertjies nog glad nie vergeet het nie.  Gee hulle hoop, 
gee hulle nuwe inspirasie om te agiteer.  Hulle is ons Trojaanse perd...  
Jy kan die leiers so effens inlig oor ons planne.  Hulle moet net nie in 
hul agitasie verslap nie.  Die Engelsman hier te lande moet onafge-
broke glo dat sy landgenoot daar, in die grofste verdrukking leef - en 
die wêreld moet dit ook nie uit die oog verloor nie – hoe kunsmatig 
daardie verdrukking ook al is.  Moet dit nie vir hulle sê nie, maar laat 
hulle tog verstaan dat die optrede van die Reform Committee destyds 
reg en eties korrek was – net die tydsberekening was nie reg nie.” 
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“Ek sal hulle so inlig, meneer Chamberlain.  Ek sal die voormanne 
inlig dat hulle moet volhard.” 

“Give my best wishes to Barnato, Chatterton and all the rest!.” 

Sir George Goch, spesiale afgesant van die Britse Koloniale Minis-
terie, en Joseph Chamberlain se sogenaamde vredesduif, vertrek kort 
daarna met Koningin Victoria se seënwense per skip uit Engeland. 

******* 

In Transvaal is die Uitlander-agitasies gaandeweg besig om weer ŉ 
hoogtepunt te bereik.  President Kruger was pas ŉ paar weke gelede 
weer op die Witwatersrand.  Toe het hy weer een van sy sogenaamde 
berugte toesprake gehou.  Hy het glo die onsimpatieke gehoor as volg 
toegespreek:  “Geagte, diewe, rowers, skelms en moordenaars - en die 
paar eerbare inwoners van Johannesburg...” 

In Pretoria word die kommer wat die landbewoners in sy greep het, 
duidelik op die gesigte van die leiers weerspieël.  Die eens kragtige 
Kruger het in die bestek van ŉ jaar ŉ ou man geword – sy baard wit, 
sy gesig verplooid, sy skouers kromgetrek.  Ook van Kommandant-
generaal Piet Joubert se gesig, verdwyn die kommer nooit meer nie. 

Danie Theron bemerk duidelik die kommer, dié oggend toe hy die 
generaal se huis betree.  Buite het Tant Hendrina Joubert wat met ŉ 
gieter besig was om saadbeddings nat te gooi, hom nog vrolik 
gegroet.  Maar hierbinne in Generaal Joubert se kantoor, heers die 
somberheid.  Danie bemerk dit en voel die atmosfeer van onrus aan.  
Dit bring ŉ beklemming in sy hart.  Buite in sy alledaagse kom en 
gaan, het hy dit ook waargeneem.  Tog kon hy nog bly hoop dat die 
uiterste die burgers van Transvaal gespaar sou bly.  Dit kan mos nooit 
doller as kop-af gaan nie!  Maar hier in Generaal Joubert se kantoor is 
nie meer ŉ sprankie hoop nie. 

“Danie, ek is bly jy het dadelik gekom,” sê Generaal Joubert nadat 
hy gegroet en na Danie se welstand verneem het.  “Stoot ŉ bietjie vir 
ons die deur toe.  ...Sluit hom sommer.” 

Toe Danie terug kom na die stoel langs die lessenaar, sug Generaal 
Joubert.  “Ek het jou ontbied, Ou Seun.  Maar ek weet eintlik nie 
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hoekom nie.  Ek weet nie of enigiets sal help nie.  Eintlik weet ek nie 
mooi wat my te doen staan nie.” 

Danie wag stom. 

“Die president en ek het lank gepraat.  Dinge was nog nooit so 
donker soos nou nie.  Die president sê Ingeland wil ons land hê en 
niks minder nie.  As dit so is, is dit oorlog of oorgawe.  Ek is nie ten 
gunste van oorlog nie.  Die president sê Ingeland wil oorlog hê, 
...maar wanneer dit háár pas.  Ek kan dit nie glo nie.  As ons dalk nog 
so ŉ klein bietjie toegee die stemreg toeken na net vyf jaar se verblyf 
in Transvaal?...  Liewer dit as ŉ oorlog waarvan die einde nie te 
voorsien is nie, en die uitslag...” 

Dit kom voor of Generaal Joubert ŉ saak met homself uitredeneer; 
daarom wil Danie hom nie in die rede val nie  Hy was sedert hy 
Transvaal toe gekom het, nog altyd ŉ Joubert-man, baie lief vir 
hierdie sagmoedige ou leier en voorstander van ŉ gematigde beleid 
teenoor die Uitlanders.  Ook het hy nog altyd gehoop oorlog kan 
vermy word, al moet daar baie toegegee word. 

“Die president sê, al Whitehall se voorstelle en onderhandelings is 
ŉ rad wat hulle ons voor die oë draai.  Hy sê Ingeland wil ons land hê 
en nie net regte vir sy onderdane nie, Ingeland wil Transvaal se goud-
velde en al sy skatte hê en sal niks ontsien om dit te bekom nie!  Da-
nie, ek wil dit nie glo nie, nie sonder klinkklare bewyse nie.  ...Maar 
waarvandaan moet ŉ mens die onweerlegbare bewyse betyds kry?” 

“Oom Piet bedoel, die president glo Engeland is besig om hom reg 
te maak vir oorlog teen Transvaal?” vra Danie. 

“Die president is oortuig daarvan.  Ingeland stuur af op die 
anneksasie van Transvaal.” 

“Watse bewyse wil Oom Piet hê?” 

“Klinkklare bewyse, Danie.  As ons inligting het van oorlogsplan-
ne, onweerlegbare oorlogsplanne, kan ons daarvoor voorberei.  Maar 
dit sal baie geld kos, kan ons uitmergel.  Ons moet genoeg wapens en 
ammunisie vir ŉ oorlog van maande koop.  Ons moet ons burgers op 
ŉ gereedheidsgrondslag plaas, nog kanonne kry, nog manne in die ar-
tillerie oplei.  Ek móet vir ŉ feit weet Ingeland maak reg vir oorlog.”  
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“Oom Piet, as troepe eers begin land en op ons grense saamtrek, is 
dit te laat vir ons om voor te berei.  Ons moet hulle kan vastrap nog 
voor hulle voet aan wal gesit het.  Ons sal ŉ spioenasienetwerk nodig 
hê om inligting te verkry.  Die Staat sal geld moet voorskiet om 
desnoods die inligting te koop,” sê Danie. 

“Dit besef ek, Danie.  Daarom het ek jou laat kom.  Jy het al goeie 
werk gedoen.” 

“Wil Oom Piet hê, ék moet die feite bekom?” vra Danie ontsteld, 
want dié taak lyk ver bokant sy vuurmaakplek. 

“Ja, Danie, jy was laas tussen die Reformers.  Toe het jy goeie 
werk gedoen.  Jy en ander goeie betroubare manne moet weer vir ons 
uitvind van voorbereiding vir ŉ lang oorlog, of die teendeel.  Ek 
verwelkom eintlik bewyse dat Ingeland nie regmaak vir oorlog nie.” 

”...Ek glo ek kan dit doen, Oom Piet,” besluit Danie dadelik.  “Ek 
is op die hoogte van die verwikkelinge hier en in die buiteland.  Ek 
ken ŉ paar manne in sleutelposte en het ŉ benul van wat aangaan.  
...Maar, Generaal ons moet eintlik ŉ paar man daar oorkant hê.  En as 
Brittanje oorlog wil maak, moet ons nie op ons laat wag nie.” 

“Ou Seun, daaroor moet andere besluit, nie ek of jy nie.  Oorlog!  
Dis die grootste ramp vir enige volk.  In elk geval ek wil jou nie 
sommer in enige hoedanigheid aanstel nie.  Danie gaan jy voort met 
jou praktyk op Krugersdorp, maar probeer die manne vind en kry vir 
ons die inligting.” 

“Iewers moet ŉ begin gemaak word,” besluit die generaal. 

Op pad van Pretoria af, dink Danie onwillekeurig dat hy nou te 
groot afgebyt het.  Waar begin hy?  Hoe moet hy te werk gaan.  Met 
wie kom hy in aanraking? 

“Lourens Naudé?”  Die naam skiet hom te binne.  Dit sal nie 
onvanpas wees om Lourens sommer uit die staanspoor by te dam nie.  
Dit is maande sedert hy Lourens Naudé laas gesien het.  Dit tref hom 
dat Lourens mos juis vir dié doel nou by The Gables is. 

Trou aan sy aard om daadwerklik op te tree.  Op te tree op die 
oomblik wanneer hy die ingewing kry, ry hy by The Gables aan. 



- 7 - 

“Seur, die kleinseur het saam met die kleinnôi loop perdry.  
Almiskie, helle sal noumaartjies trug wees,” verwittig die oorlamse 
staljonge hom.  “Die duusman kan maar vir ŉ wyle afsaal en daar 
onder die verrênne wag.  Ek sal die parlourboy vra om vir die seur ŉ 
whisky te bring.” 

“Nee dankie Oudste, ek sal liewer hier buite rondstaan,“ wys Danie 
die whisky van die hand. 

Waarom nie op eie houtjie hier rond verken nie, noudat hy hier is 
en ŉ rede tot sy beskikking het? 

Danie stap onder die bome rond en neem die plek met ŉ kritiese 
oog op.  Hy merk daar is die afgelope maande aansienlike bou-
veranderings aangebring.  Dit tref hom dat die herehuis al meer die 
voorkoms van ŉ fort kry.  Die boonste gedeelte van die huis se hoeke 
lyk of dit vir skietgate ingerig is.  ŉ Kaapse jong is juis besig om ŉ 
klipmuur om die huis te bou.  Dis ŉ hoë muur en sluit ook die 
perdestalle in.  Op die mure word gebreekte glas in beton vas gebou.  
Hoe sal mens eendag in dié plek kan kom as dit baie nodig word?  
Hoe sal jy te werk moet gaan as jy ongesiens wil vorder tot daar waar 
jy in die binneste binnekamer wil afluister as daar stellig dinge 
bespreek word waarin jy belang kan stel? 

Danie gaan sit naby die klipwerker en begin met hom gesels.  Die 
ou bouer is danig in sy skik toe hy verneem Danie en hy oorspronklik 
van dieselfde kontrei in die Kaap af kom. 

“Ja, my seur, die Kaap bly vi my numbe one.  Maar hie innie 
Transvaal is die sjeld.  Nou is ek hie, maar my hart is daa’ oenner.” 

Hulle gesels oor hulle wêreld, mense wat albei geken het, onder-
tussen ontgaan min Danie se skerp oë.  ŉ Klein geboutjie ŉ ent van 
die huis af buitekant die klipmuur, het veral sy belangstelling gaande. 

Hy moet lank wag.  Haas sononder hoor hy ŉ vrou se vrolike lag 
en die donker gedempte stem van ŉ man.  Dan breek die drie ruiters 
tussen die bome uit — twee vroue en ŉ man.  Hulle ry tot aan die 
voorkant van die huis.  Die vroue klim af by ŉ trappie wat spesiaal vir 
dié doel van makliker afklim, aangebring is.  En die man staan hulle 
flink en hoflik by.  Die vroue gaan die huis binne onderwyl die man 
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die perde in die rigting van die stalle lei en na die staljong roep.  
Danie weet al dat die man, ten spyte van sy gesofistikeerde 
rymondering, Lourens Naudé is. 

Lourens Naudé lyk soos ŉ egte Engelse pronkhaan – of is dit ŉ af-
gerigte lakei.  Dit wil voorkom asof hy geheel en al opgaan in dié uit-
landse leefwyse waarin hy gedwing is.  Daarby moet die mooi Eliza-
beth Chatterton ŉ merk laat op ŉ ontvanklike jong manlike gemoed.  
Danie Theron huiwer ŉ oomblik.  Is Lourens Naudé nog te vertrou? 

Die staljong van flus neem die perde by Lourens oor.  Hy draai 
om.  Hy skrik merkbaar toe hy Danie herken.  Dan lag hy:  “Danie, 
tog nie jy nie?  Ek het eerder my dood verwag.  Dis ŉ aangename...” 

“Ek hoop my besoek gaan ŉ aangename verrassing bly.  ...Naand 
Lourens,” groet Danie.  “Ek het, ...wel ek het kom inventaris hou.” 

Vir ŉ oomblik lyk Lourens bekommerd.  Dan is sy gesig weer die 
ene glimlag, sy oë openhartig en sonder sorge. 

“Hoe lyk dit, Lourens, het jy enige nuus vir my?” vra Danie. 

“Bedoel jy of ek enigiets te rapporteer het.  Ek weet nie eintlik van 
iets nie,” sê Lourens. 

“Omdat niks agterdogtigs nog voorgeval het nie?” 

“Juistement.”  Hulle het ŉ entjie van die stalle af onder ŉ boom tot 
stilstand gekom. 

“Ek kom sopas van Generaal Joubert af.  Hy is baie bekommerd 
oor ons land,” sê Danie. 

“Maar waaroor?” 

“Die president vrees dat ŉ oorlog teen Brittanje, onvermydelik is.” 

“Teen die Engelse?  Maar waaroor?”  Dit word al skemer maar 
Danie sien hoe Lourens se gesig verstrak. 

“Ja, teen die Engelse oor die Engelse hier in Transvaal.  ...Lourens, 
watse plekkie is dit daar, so half in die ruigte?” 

“Die kamertjie daar?  Ek weet nie.” 



- 9 - 

“Jy moet vasstel en my laat weet.” 

Lourens Naudé se gebrek aan geesdrif, ontstel Danie.  Hy het die 
seun destyds gewaarsku teen ŉ mooi Engelse gesiggie wat hom dalk 
van sy volk kan vervreem.  Nou lyk dit of sy argwaan nie ongegrond 
was nie. 

“Waarom kan die Engelse nie ook ŉ bestaan gegun word nie?   
Hoekom lol Ou Kruger so met hulle?” vra Lourens, nou opstandig. 

“Is dit nie juis net andersom nie?”  vra Danie op sy beurt.  Dan sê 
hy:  “Lourens, jy moet weer die geskiedenis in die Bybel gaan lees 
van koning Agab, en Nabot se wingerd.  Of ons dit wil weet, of nie 
wil weet nie, ons Boere is Nabot en Transvaal is ons wingerd.  Dit is 
ons erfstuk wat aan ons toevertrou is, vir die Boer se komende 
geslagte.  Maar omdat dit baie mooi en begeerlik is, wil Agab ons 
wingerd hê.  Soos Agab van die Bybel vir Nabot laat doodmaak het, 
so is ons, die Boere van wie jy een is, bestem vir uitwissing as ŉ vrye 
volk, sodat Engeland ons ryk land vir haar kan toe-eien.  Moet tog nie 
dat ŉ vrou wat tog maar net ŉ gek van jou sal maak, toelaat dat jy jou 
volk, wat jou so nodig het, verloën nie.” 

“Ek sal noóít verraad pleeg nie,” sê Lourens heftig. 

“Daar is geen leliker begrip as verraad, in enige taal nie.  Maar 
Lourens, deur jou plig te versaak en nie jou oë en ore oop te hou nie, 
pleeg jy reeds verraad.” 

“Maar wat verwag julle van my?” 

“Nie julle nie, maar jou volk in sy nood.  Jy is hier in ŉ strategiese 
situasie.  Verskaf aan my elke kriesel inligting wat jy maar kan 
bekom en as jy iets hoor wat teen jou mense gerig word, sorg dat dit 
jou volk se leiers, jou eie Oom Koos Potgieter, ter ore kom.” 

“Ek het nog niks snaaks teengekom nie.” 

“Dit is omdat jy nie jou werk getrou gedoen het nie, Lourens.  Sê 
my:  Kom hier dikwels vreemdes?” 

“Ja, hulle kom en gaan.  Hier kom gedurig mense.” 

“En weet jy waaroor daar dan gesels word?” 
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“Ek weet nie.  Word dit dan van my verwag om hulle af te luister?” 

“Dit wórd van jou verwag, Lourens.  Sir Ian Chatterton was een 
van die belhamels in die Reform Committee se knoeiery, hy is dit nog.  
Hy sal op hoogte van hul planne wees.  Jy moet vir jou regering en 
jou volk uitvind.  Dis waarom jy hier is en vir geen ander rede of doel 
nie.  Jy moet vir my uitvind en vir my sê, of jou rug op jou eie mense, 
die Boere, keer.  Maar, ...dán is jy ŉ verraaier van jou eie bloed.” 

“Dan sal ek uitvind, Danie, afluister ook, al glo ek ook, dis agter-
baks en gemeen.” 

Danie plaas ŉ hand op Lourens se skouer.  Dit is dieselfde gebaar 
as destyds by Hannie Neethling se graf.  “Loutjie, jy moet kies wat 
weeg die swaarste, jou mense of die mense vir wie jy op jou uitne-
mendste, net ŉ goeie kneg kan wees.  As jy nie kan kies nie, moet jy 
hier weggaan.  As jy nie die werk kan doen wat ons aan jou opgedra 
het nie, doen jy jouself net kwaad om langer hier te bly.” 

Danie bring sy opgesaalde perd uit die stal.  Dit is al sterk skemer.  
Voor hy ry, sê Lourens:  “Daardie geboutjie in die veld is met ŉ 
tonnel aan die huis verbind.  Die huis bo is...  Wel, bo is dit soos ŉ 
skiettoring.  Van daar af gaan mens deur ŉ valdeur met trappe af na 
die tonnel tot in die geboutjie wat soos ŉ stal ingerig is.  Dit is...  Die 
Chattertons praat daarvan as hulle ‘Fire Escape’.” 

“Dankie, Lourens.  Jy is in ŉ posisie om jou volk ŉ groot diens te 
bewys.  Onthou, ek, Generaal Joubert, die president en die Boerevolk 
maak staat op jou en jy is een van die min in die voorste linie van ons 
stryd om selfbehoud,” sê Danie.  “Onthou net, van vandag af moet jy 
goed luister en gereeld rapporteer.”    

Hulle groet.  Vir ŉ oomblik brand Danie se oë in dié van Lourens 
Naudé.  Lourens bly op een plek staan, kyk die ruiter agterna tot die 
hoefslae wegsterf.  Toe stap hy koponderstebo na die groot huis toe, 
sy gemoed steeds in ŉ tweespalt.  Die Chattertons is goed vir hom... 

Danie Theron ry voort in die aand.  ŉ Tiental myle verderaan op 
pad Krugersdorp toe, ry hy by ŉ plaashuis aan.  Die mense sit om die 
kombuistafel, het so pas aangesit vir die aandmaaltyd toe hy opdaag.  
Hy word gevra om saam te eet en daar te oornag. 
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Die Boer, ene Van Schalkwyk, is ŉ ou kennis.  Na ete word oor die 
landstoestande gesels en Danie wat, waar hy ook al kom die stand-
punt inneem dat oorlog slegs die laaste uitweg moet wees, sê nou hier 
ook so. 

Van Schalkwyk is ŉ vuurvreter en Danie se gematigde houding 
staan hom nie aan nie.  Hy is dweperig en vir hom bestaan daar net 
een standpunt, “Jaag al wat Engelsman is, die see in!”  Hy word 
onredelik en kryt Danie en mense wat soos hy dink, uit as lands-
verraaiers met wie daar binnekort afgereken sal word.  “Julle Koloni-
alers sal oorgee voordat daar nog ŉ skoot geskiet is,” sê hy smalend 
en dreig:  “Met sulke mense sal vroegtydig ŉ plan gemaak moet 
word.  Ons kan nie met sulke mense onder ons, oorlog toe gaan nie.  
Julle Kolonialers is te gewillig om voor die Engelsman te kruip.” 

Die atmosfeer is gespanne en Danie besluit hy sal nie onder dié 
man se dak kan slaap nie.  Hy is diep terneergedruk toe hy verder ry.  
Hy het Lourens Naudé, ŉ jong man wat in sy hart se dinge verstrengel 
geraak het, vroeër vanaand gemaan om patrioties te wees, sy volk 
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voor sy hart se neigings te stel.  Nou moes hy van ŉ Boer hoor dat 
met mense soos hy, Danie Theron afgereken sal word.  Sy eie vader-
landsliefde – hy is ŉ Kapenaar wat as jong onderwyser Transvaal toe 
gekom het – het hy nog nooit onder ŉ vergrootglas gehad nie.  Maar 
in die Kaap was die Britse atmosfeer, die verbritsingsdrang van en 
teen die Afrikaner versmorend en hy het Transvaal toe gekom met die 
vaste voorneme om die land van die Boerevolk, sy énigste vaderland 
te maak.  Sy volkstrou, het hy geweet, was nog altyd onbesproke. 

Hy het ŉ intense kennis van Engels, het sy skoolopleiding immers 
in dié taal gehad.  Hy het, vir ŉ Boerseun, taamlik diep gedelf in die 
Britse literatuur en het min gekry waarvan hy nie hou nie.  Van die 
Brit se geskiedenis weet hy baie meer as die deursnee Brit.  Sy kennis 
het respek vir die Engelsman, al dan nie liefde nie, in sy hart gebring. 

Transvaal is sý land.  Die Boere is sý mense.  Hy het burgerskap 
ontvang nadat hy vrywillig teen Malaboch, die eerste strafekspedisie 
na sy aankoms hier, deelgeneem het.  Met die onderdrukking van die 
Uitlander opstand en die Jameson-inval, het hy ŉ sleutelrol gespeel.  
Hy is miskien meer as enigiemand anders bewus van die Brit se mili-
têre potensiaal.  Die Brit se patriotisme, die Brit se vermoë as vegs-
man.  Maar dit sal nie verhoed dat hy in geval van oorlog sy plek in 
die eerste gevegslinie van sy nuwe vaderland sal volstaan nie, sal veg 
so lank as wat nog ŉ Boer saam met hom op die slagveld staan. 

Hy bewys sy gewilligheid immers nou weer deur in opdrag van 
genl. Joubert, ŉ spioenasie-afdeling op die been te bring nog voor 
daar sprake van oorlog is.  Tog sal hy nou en te enigertyd praat teen 
oorlogaanhitsing, ŉ oorhaastige oorlogsplan.  Hy sal met al die 
energie tot sy beskikking tot die laaste werk om oorlog te vermy.  
...As daar ŉ manier is – al kos dit die Boere ook hoe baie – net nie 
hulle identiteit, hul land en onafhanklikheid nie – sal hy daardie keuse 
bepleit om oorlog teen Brittanje te vermy.  En hy sal bly pleit vir 
billikheid en regverdigheid teenoor die Uitlander-element, al is hulle 
so veeleisend. 

Hy sal sy standpunt oral stel – in private gesprekke, op politieke 
vergaderings.  Hy sal dit van die dakke af verkondig en hom selfs nie 
deur die duiwel laat stuit nie.  So ŉ man is Danie Theron. 
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TWEE 
The Star se baas kry dit op sy Britse bril 

 
Die onaangenaamheid met Van Schalkwyk laat Danie besluit om nie 
juis sodanige bewyse van Britse gereedmaking tot oorlog te soek nie, 
maar eerder die teendeel, dat sowel Brittanje as Z.A.R. nie oorlog wil 
hê nie, maar positief strewe om vrede en ŉ oplossing vir die 
Uitlander-kwessie te soek.  Dit sal vir die land voordeliger wees, as ŉ 
beslegting met wapens. 

Met dié doel voor oë besoek Danie sy ou vriende in Johannesburg.  
Tjaart van der Walt is egter skepties toe Danie sy plan verduidelik.  
“Ek is bevrees, Danie, net die teendeel is waar.  Jong, hier in Ninevé 
belewe ons al klaar weer die onrus van voor die Jameson-inval.  En 
ek is seker die Uitlanders berei hulle voor vir groot dinge, of speel die 
rol van die brak wat die groot honde aan mekaar se kele wil kry.  
Hulle het nie hul les geleer nie.  Oom Paul was te toegeeflik.  Van 
Jameson se spul moes ŉ voorbeeld gemaak gewees het!” 

“Dink jy so, Tjaart?”  Danie klink bra ongeesdriftig. 

“Danie, daar is ŉ aansienlike aantal wat heeltemal tevrede is om te 
woeker en geld te maak.  Hulle is gewillig om die landswette te erken 
en soek nie stemreg nie.  Maar dan is daar die ander element wat net 
onrus stook.  Ek kry nogal baie met hulle te doen en ek moet jou sê, 
hulle gee oral die toon aan.  Hulle is met niks minder tevrede nie, as ŉ 
Britse oorname van Transvaal.” 

Germishuys onderskryf Van der Walt se siening.  “Vir ŉ tydjie na 
die Jameson-fiasko, was dit of die mense tot hulle sinne gekom het.  
Maar daar was tog altyd die onrusstokers en nou lyk dit vir my of die 
pot van nuuts af wil oorkook.  Nou het mense soos Coldicott, Dodd 
en Inge die plek ingeneem van Philips, Farrar en die ander.  En 
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daardie ou vriend van jou, Sir Ian Chatterton, moet jy nie weggooi 
nie,” sê hy met ŉ waarskuwende lig in sy oë. 

Hierdie inligting is nie bemoedigend vir iemand wat die vredesduif 
wil speel nie. 

“Maar dit beteken nog nie oorlog nie, Kêrels.  Ons moet vasstel of 
Brittanje die krisis met wapengeweld wil oplos en of hy dit vreed-
saam sal skik.  Hou julle ore en oë oop manne, en glo tog, vrede is vir 
die Z.A.R. en die Boerevolk baie voordeliger as oorlog,” maan Danie. 

Wat Van der Walt en Germishuys aan hom gesê het, ontstig 
nietemin.  Ander faktore dra ook daartoe by. 

Danie lees nou gereeld The Star, spreekbuis van die ontevrede 
Uitlanders.  Dit ontsnap hom nie dat die Uitlander-element in dié 
koerant opnuut en al heftiger opgerui word nie.  Veral die afgelope 
maande, sedert ŉ nuwe redakteur vars uit Engeland aangestel is, het 
die aanvalle op Kruger se regering en op die Boere, buite verhouding 
skerper geword.  Die daaglikse hoofartikels is niks anders as 
aanhitsing tot ongehoorsaamheid nie.  Die nuwe redakteur, ene 
Moneypenny, eien hom ŉ soort alwetende kennis van politieke en 
maatskaplike sake in die Zuid-Afrikaansche Republiek toe. 

Elke optrede van die regering word onder ŉ verwronge vergroot-
glas ontleed en deur Moneypenny, sy anglofobiese uitleg gegee.  
Enige insident wat die Boer in ŉ slegte lig stel, word uitgebuit en 
verdraai en die verdraaide feite word tot barstens toe opgeblaas en 
aan die wêreld uitgeskreeu.  Want die Uitlanderpers se invloedsfeer, 
is nie net die Witwatersrandse Uitlanders nie, dit word uitgevoer na 
Engeland waar Britse Jingo-koerante die windskewe artikels en 
nuusberigte oorneem en netso aan hul eie lesers opdis.  ŉ 
Oorlogspsigose word geskep en aangehits. 

In werklikheid probeer Moneypenny met sy plaaslike koerant die 
haat teen Transvaal ook daar oorkant aanblaas, probeer hy in daardie 
land die regte atmosfeer skep, wat die burgery vir ŉ oorlog teen die 
Boere-republiekie ryp sal maak.  

Danie lees die artikels om op hoogte van verwikkelinge te bly.  Dit 
ontketen ŉ woede in hom en vertroebel sy gewone oordeel.  Dit laat 
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hom ook magteloos voel.  Hy het al etlike kere sy toevlug geneem tot 
briewe aan die pers, waarin Moneypenny se drogargumente en onbe-
vange feite aan die kaak gestel is.  Sulke briewe word egter nooit ge-
plaas nie.  Die briefkolomme is slegs toeganklik vir mense wat griewe 
teen die Regering wil lug, die Boere aftakel of die spot dryf met die 
gryse ou Staatspresident – “The uncouth and ignorant Old Kruger”. 

Danie lees ook De Volkstem, die koerantjie wat in Pretoria verskyn 
en ŉ spreekbuis van die Regering is.  Hierin vind hy ŉ meer ewewig-
tige beeld van die werklikheid, maar ook soms berigte en veral 
artikels wat die Regering se kant van die saak te danig in die beste 
voeë lê.  Soms is sulke artikels te aangedik en te subjektief vir ŉ 
objektiewe waarnemer soos Danie Theron. 

Ook aan Boerekant vind ongerymdhede plaas waarin Moneypenny 
en sy trawante hulle kan verlustig.  Bv. die geval van Regter Kotzé.  
Toe die regter met die regering bots, juis oor ŉ aspek wat die Uitlan-
ders raak, het Kruger sy mag as president gebruik om eers die regter 
se bevinding tersyde te stel en daarna die opstandige regter te ver-
vang.  Vir Danie, die wetsman, was die optrede van die ou president 
nie net onverstandig nie, maar ook gevaarlik.  Hy was nog altyd van 
oordeel dat die Regbank onafhanklik van die Regering moet wees, 
om juis as ŉ gewete vir ŉ landsregering te dien in gevalle waar die 
staatsgesag geneig kan wees om sy magte te oorskry.  Die presedent 
wat Kruger geskep het, kan later deur gewetenlose mense uitgebuit 
word en in die hoogste gesag van die land, wetteloosheid skep wat 
selfvernietigend kan wees.  Optrede soos dié ondermyn die grondwet, 
en is fataal, glo hy.  Teen hierdie optrede het hy ook sy opinie gelug.   

Die sluiting van die driwwe sodat invoerders verplig word om die 
president se hoë aksynsbelasting en spoorvrag te betaal, was nog ŉ 
outokratiese handeling van Kruger wat Danie na die pen laat gryp het. 

Die ding waaraan hy egter die grootste hekel het, is die president 
se neiging om die mag van die staat, onder sy familie en ŉ paar ver-
troude vriende te hou.  Sy vriendskap met Generaal Joubert het aan 
hom veel meer van dié dinge as die deurslagburger laat besef.  ŉ Ont-
leding van sy kennis het hom laat besef dat net ŉ paar families in die 
land, meestens ses, oor al die magsposisies in die land beskik.  Uit hul 
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geledere was die president se aanstellings in die Wetgewende Raad, 
sy generaals, sy adviseurs en sy hoofde van die verskillende afdelings 
van die landsbestuur.  Hierdie manne was oorwegend middeljarig en 
bejaard, napraters wat weens hulle stereotipe idees nie anders as droë 
hout in die staatsbestuur was nie.  Hulle raad aan die ou president was 
dikwels te konserwatief, het die neiging gehad om spontane ontwik-
keling van die land te strem en het veral die giftige Uitlanderpers van 
skietgoed voorsien, wat terdeë gebruik en misbruik is, om die Staat 
aan te val en waarteen Danie nie ŉ argument gehad het nie. 

Danie wat so graag ŉ pos in die staatsdiens wou hê omdat hy oor-
tuig was dat hy in dié rigting die beste bydrae aan die jong staat kon 
bring, se pad is sonder motief toegemaak.  President Kruger het met 
weinige uitsonderings geglo dat sy staatsamptenare uit Holland moes 
kom.  En hulle was dikwels ŉ roekelose onverantwoordelike element.  
Wat nie baie erg aan hulle werk en trou aan hulle werkgewer open-
baar het nie.  Die jong Boere moes op die plase bly, boer, transportry 
en gaan jag.  Maar asseblief tog nie illusies ontwikkel dat hulle vir 
poste in die staatsdiens in die wieg gelê is nie – behalwe natuurlik fa-
milie.  Ook dié dinge het Danie dikwels na sy pen laat gryp.  Dit is 
die oorsaak van die ou vete tussen hom en die president – daardie 
dwangbuisbeleid wat die Uitlander byna geen beweegruimte gun om 
homself uit te leef nie en wat die Engelsman, die weiniges wat dié 
land sy permanente tuiste gemaak het, nie rede gegee het om ŉ vriend 
van die Boer te word nie. 

Danie Theron se lojaliteit teenoor die Z.A.R. was onbesproke.  Hy 
kon nie glo dat ander hom nie sien soos hy is nie – ŉ jongman wat in 
hart en niere patrioties is, maar ook besiel om op eie werf reg te maak 
wat verkeerd is, om wyer bakens vir die toekoms van sy aangenome 
land op te stel.   

Toe daar weer ŉ politieke verslagvergadering in die omgewing 
gehou word, waar een van Kruger se beproefde aanhangers sou praat, 
sorg hy dat hy daar is, gewapen met etlike vrae wat hy die heer dié 
dag wou vra.  Die spreker – ŉ ou ringkop en gesiene Volksraadslid, 
tokkel die middag weer op die ou snaar, die ding wat van die Boere 
die graagste wil hoor, die afbrekende rol wat die Uitlanders speel en 
die oplossing wat allerweë byval vind:  “Jaag hulle in die see.” 
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Daar is heelwat dinge wat die spreker sê wat Danie se eie oortui-
gings omtrent die Uitlander onderstreep.  Tog is daar net so baie wat 
die man aan sy oningeligte gehoor opdis, wat hom dwars in die krop 
steek, selfs in die harnas jaag.  Sy sin vir die regte, wil albei kante van 
die saak gestel hê, nie net die debietkant van die Uitlander nie. 

Toe vraetyd aanbreek, is Danie oorgehaal met sy vrae. 

“Oom, vertel ons bietjie in watter geldelike toestand Transvaal 
verkeer het, voordat goud ontdek is en die goudmyne aan die 
Witwatersrand ontgin is?” is sy eerste vraag. 

“Wel ons het maar geboer en geld was skaars.” 

“Maar die skatkis was dolleeg.  Die staat was bankrot, of was dit 
nie so nie?” 

“Wel, as jy dit so wil stel, ou vriend.  Ons het kos gehad, maar nie 
geld nie.” 

“En ons boere het nêrens ŉ afset vir hulle produkte gehad nie.  
Daar was nie ŉ mark nie.  Is dit nie waar nie?” 

“Wel, ja.  Daar was eintlik nie ŉ mark nie.  Hoe kon daar ook ŉ 
mark gewees het.  ...Ons het algar geboer!” 

Dis ŉ kwinkslag wat die omstanders laat lag.  Een skree: “Toe Ko-
lonialer, het jy nou genoeg gehad?”  ŉ Gegrom steek soos donker on-
weer rondom Danie op.  Die Boere hou nie daarvan dat een van hulle 
geliefde leiers bevraagteken word ten voordele van die Uitlanders nie.   

Maar Danie wil sy vrae vra, het min erg aan die opstandigheid hier 
rondom hom.  “Oom, vertel ons nou, ...hoeveel Boere is daar in 
Transvaal wat goudmyne ontgin?” 

“Wel... Sover ek weet, nie een nie.  Ou Vriend, dis nie ons Boere 
se werk nie.  Dis Mammon se werk, vuil werk; net die regte werk vir 
jou vriende, die Uitlanders.” 

“Hoor, hóór!  ...Skote!  ...Dis reg, Oom Hendrik, looi die 
Kolonialer.  ...Lê dubbelsweep in!” skree dit nou. 

“Oom sê Oom soek vyfhonderd man om die Engelse die see in te 
jaag?” 
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“Ek het mos gesê, vyfhonderd dapper manne.  Nie jou soort nie.” 

“Maar Oom erken tog ook dit is Transvaal se goud wat die 
Uitlander ontgin, ...wat ons land voorspoedig maak en sorg vir ŉ 
mark vir die boere se produkte?” 

“Ja, ek sê so.  Gee aan die Satang wat hom toekom.” 

“En Oom erken ook dat nie een Boer goud ontgin nie, dat dit nie 
ons Boere se werk is nie.” 

“Dit erken ek met my hele hart, Nefie.” 

“Maar as Oom die Engelse in die see versuip het, bly daar mos 
niemand oor om die goud te ontgin nie.  Is daar niemand om ons 
plaasboere se produkte te koop nie en verval Transvaal mos weer in 
armoede.  ...Of is dit nie so nie, Oom?” 

“Bly nou stil, jou snuiter!  Jy weet nie waarvan jy práát nie!” skree 
ŉ kwaai Boer en beur nader na Danie toe. 

Maar Danie spring by die spreker op die bokwa.  Nóu het hy vlam 
gevat.  “Ek weet waarvan ek praat,” galm sy helder stem.  “Ek weet 
waarvandaan die botter op ons brood kom.  Ek weet wie op die 
oomblik ons goue eiers lê.  En ek weet hoe dom ons is om ons ore uit 
te leen aan mense wat onbekookte dinge sê, maar nie pa gaan staan 
vir die gevolge van hul woorde nie.  Ons land moet groei en 
vooruitgaan.  En die Uitlander in Transvaal is ons waarborg vir 
vooruitgang.  Dit moet ons éérs besef!” 

“Jy praat nonsens!  Haal die Uitlander-boetie van die wa af,” 
bulder ŉ woedende Boer, haastiges begin al op die bokwa klim. 

“Wa-ag, Kêrels!  Nie so haastig nie,” paai die ou Volksraadslid.  
“Piet, Gert, julle twee, vat die man na sy perd toe.  Gee hom ŉ veilige 
geleide.  Laat hom koers kry na sy – na sy Uitlander-boeties.” 

“Dis reg, jong.  Skoert na jou boeties toe.  Loop kruip by die 
Ingelse in.  Toe, jy weet mos hoe!”  Jou en gil van die Boere. 

Piet en Gert, twee sterk Boere vat Danie behoorlik vas en dra hom 
as’t ware na sy perd toe.  Danie herken die een as Gert van Schalk-
wyk, die Boer met wie hy onlangs hare gekloof het oor die politiek.  
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Hulle help hom op sy perd.  “Kolonialer, nou hou jy jou smoel voor 
jy rêrig seerkry.  En pas op, jy kan nog vir sedisie geskraap word as jy 
jou woorde nie mooi tel nie,” sê die een wat Piet genoem word. 

“Nie my woorde tel nie?  Dis juis omdat julle...” 

Gert van Schalkwyk kry Danie onsag aan ŉ skouer beet.  “Jong, ry 
nou.  Jy sal nog stiegriem kry, ek waarsku jou!”  Danie se perd kry ŉ 
harde raps en sit op loop nog voor hy goed bo is.  Danie pluk sy perd 
om.  Hy is nou briesend.  Nou wil hy baklei!  Gert van Schalkwyk en 
Piet het hulle egter alreeds terug by die vergadering gevoeg. 

Danie Theron se hele wese kom in opstand teen die behandeling 
wat hy gekry het.  Hy het nog nie sy saak gestel nie.  As hy nou pad-
gee, sal dit wees soos vlug.  Dit is nie in sy aard om te vlug nie, selfs 
al is die teenstand oorweldigend soos hier.  Die vernedering hom aan-
gedoen, skroei in hom.  Tog besef hy die Boere kan oorwegend nie 
dinge soos hy sien nie.  Vir hulle is die Uitlander ŉ kanker, ŉ onkruid 
wat uitgeroei moet word voor hy wortelskiet, nie ŉ medemens wat 
met die regte benadering in harmonie met die res van die volk gebring 
moet word nie. 

Hy ry teensinnig huistoe.  Hy is nou éérs gelaai met doodsê 
woorde.  Hy sien kans om die ou Volksraadslid en sy gehoor goed die 
kop te was.  ...Maar sy perd dra hom huis toe.  Hy het ŉ afranseling 
vrygespring, al wil hy dit nie erken nie. 

Dié nag slaap hy sleg.  Die middag se opwinding het hom skoon 
oorhoeks.  Hy staan baie vroeg op, is ligdag al op kantoor en begin 
agterstallige werk inhaal. 

Jan Pretorius en die res van die personeel daag hier teen agtuur op.  
Nou later bring Kleinbooi die koerante.  Danie lees heel eerste The 
Star se hoofartikel – en beur dan orent uit sy stoel van ontsteltenis.  
“Dis oorlog soek!” grom hy en slaan ŉ vuis so hard op die tafel dat 
Jan Pretorius kom kyk wat aangaan.  Danie knip die artikel uit.  Later 
die dag lees hy dit weer aandagtig.  Dit het presies dieselfde 
uitwerking op hom as die oggend. 

Die hoofartikel is ŉ karakterontleding van die Boer, deur Money-
penny wat nog maar twee maande in die land is.  Danie stap uit sy 
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kantoor.  Hy moet ŉ ent gaan stap, hy moet eers afkoel.  Hy was gis-
ter oorhoops met sy eie mense, het hulle kortsigtig genoem omdat 
hulle sonder meer die bron-aar van hul welstand wou afsny.  Nou lig 
ŉ Uitlander hom skoon van sy voete af met ŉ ontleding van dieselfde 
Boere. 

Ander berigte dra in die volgende dae by om dié gebeurtenis vir 
hom nog verder te vertroebel.  Die Uitlanders is opeens gaande oor ŉ 
hofsaak wat sekere kringe op die Witwatersrand intens raak.  Ene 
Edgar, ŉ boef en ŉ woesteling, is per ongeluk doodgeskiet in ŉ 
worsteling met ŉ Konstabel Jones wat hom in hegtenis wou neem.  
Edgar het ŉ mede-Uitlander so ongenadiglik aangerand dat hy van sy 
beserings dood is.  Jones is gestuur om Edgar te arresteer.  Edgar het 
gevlug, homself verskans en is deur Jones doodgeskiet in dié se 
poging om hom te arresteer. 

Dié geval was soos manna uit die hemel vir die Uitlanderpers.  
Jones is aangekla vir Strafbare manslag.  Na ŉ onpartydige verhoor 
deur ŉ jurie onskuldig bevind.  Die regter het nog verder gegaan en 
Jones geloof as ŉ pligsgetroue geregsdienaar wat nie vir gevaar 
teruggedeins het in die uitvoering van sy pligte nie. 

Maar vir die Uitlanders van die goudmyndorp was dit iets vrees-
liks.  ŉ Polisieman van die Z.A.R. het ŉ Uitlander soos ŉ hond dood-
geskiet.  En die Boere se koerante gaan hulle in sy wandaad voor.  
Edgar word oornag ŉ martelaar wat koelbloedig vermoor is en Jones 
word ŉ moordenaar wat deur Kruger se Rower-staat beskerm word. 

Dit is hoogtyd dat Engeland moet ingryp, sê die Uitlanders en stuur 
ŉ petisie vol klagtes teen die Republiek van stapel.  Daar word selfs ŉ 
beroep op koningin Victoria gedoen om haar swaarbeproefde 
onderdane te kom beskerm.  Duisende name verskyn op die petisie 
waarvan baie valslik deur agitators daarop geplaas word.  Dit word 
aan Hoëkommissaris Milner gestuur.  

Die Jones-Edgar voorval word die oorsaak van ŉ verhewigde 
agitasie.  Dieselfde agitators wat aan die voorpunt van die Reformers 
se opstand was, blaas nou met die hulp en onder aansporing van ŉ 
vyandelike pers, die vuur aan.  Die een sogenaamde vergryp van die 
Boere na die ander word aangegryp en buite verhouding vererger. 
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Danie Theron wat The Star lees om op die hoogte te bly van die 
Uitlander-gevoel, ervaar nou ŉ tydperk van intense frustrasie.  Hy 
begin nou eers behoorlik besef waarmee President Kruger te make 
het.  En hoe haas onmoontlik dit is om Boer en Uitlander in een staat 
in harmonie te laat woon. 

Toe hy Gert van Schalkwyk op ŉ dag in ŉ kollega se kantoor 
raakloop, vra dié byna honend:  “En toe, wat sê jy nou van jou 
Uitlanders, Theron?” 

“Ek was nog altyd deeglik bewus van die anderkant se 
vyandigheid,” sê Danie. 

“En van hulle leuens en hulle laster?” 

“Ja, ook daarvan.  Om dié rede moet ons, ons altyd streng aan die 
waarheid hou en nie uitspattige uitsprake maak wat hulle skietgoed 
kan gee, om die wêreld in te stuur nie.” 

“Maar hoe doen jy dit?” vra Van Schalkwyk heftig.  “Sê my hoe, 
...as ŉ mens vir jou mense voel en nog nie jou eie terwille van ŉ 
ander verraai het nie?” 

Woede stuif in Danie op, oor dié bedekte insinuasie.  Maar hy 
besef dadelik hy moet sy humeur beteuel.  Daarom sê hy met ŉ 
kalmte wat hy nie ervaar nie.  “Oom Gert, daar is vir ons twee weë 
oop.  Oorlog met Brittanje of ŉ vreedsame oplossing hier.  Ek verkies 
vrede en sal die vrede tot die uiterste najaag.  Maar as dit dan oorlog 
moet wees, sal ek daar wees.  Ek hoop net om Oom Gert sal tot die 
bittereinde saam met my daar wees.” 

“Jong, ja, ek sal daar wees.  Maar van jóu is ek nie seker nie.  Om 
die waarheid te sê ek weet nie of jy in staat sal wees om te veg nie – 
aan wie se kant ook al,” sê van Schalkwyk skamper.  Maar Danie het 
vroeër al besluit om hom nie weer deur ŉ Boer te laat uitdaag nie. 

In Johannesburg beuk en beur dit soos net voor die Jameson-inval.  
Danie, wat probeer om van alles op die hoogte te bly en ook al die gal 
lees wat die Uitlanderpers braak, besef al meer hoe netelig die posisie 
vir die Z.A.R. geword het, sy geloof aan ŉ middeweg, ŉ gematigde, 
vreedsame oplossing wat albei partye tevrede sal stel, begin wankel. 
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Die agitators is nooit stil nie.  Hulle aanslae is soos dié van ŉ 
stormram.  Konsekwent en sonder ent. 

Na die petisie word vergaderings by etlike myne gehou, waar 
geagiteer word om die stemregwette afgeskaf te kry.  Danie woon van 
die vergaderings by.  Daar moet hy alles sluk wat teen die Boere gesê 
word, want hy durf nie as ŉ Boer ontmasker word nie.   

Hy kom eers laat die nag van 20 April tuis, nadat hy juis by so ŉ 
vergadering was, waar die Uitlanders die reg geëis het om seggenskap 
te kry in die bestuur van die Z.A.R.  In The Star van 21 April se 
hoofartikel: “Free State and the Peace Conferrence”, dring redakteur 
Moneypenny op sy beurt aan dat Brittanje van sy susereine mag moet 
gebruik maak om die toestand vir die verdrukte Uitlanders te verlig. 

Die tweede hoofartikel in The Star dié dag, heet:  ”Lord Kimber-
ley’s Panacea”.  Lord Kimberley is een van die Britse leiers wat nog 
altyd gepleit het vir geduld, toegeeflikheid en verdraagsaamheid.  
Maar nou val The Star se redakteur hom aan, en betoog hy dat die tyd 
vir geduld verby is, die Uitlanders is al genoeg geterg.  Die tyd vir 
aksie het aangebreek.  Chamberlain en nie Kimberley nie, moet sy wil 
nou in dade laat geld. 

Danie Theron sit ŉ lang ruk peinsend stil.  Hy stel hom die heer 
Moneypenny in sy redakteurstoel voor.  Hy sit veilig agter sy lesse-
naar en kraam die een haatgevulde hoofartikel na die ander teen die 
Boere uit.  Hy het net een doel voor oë, om die Uitlanders op te rui en 
die Britse openbare mening ryp te druk vir oorlog.  En kom oorlog, 
sal hy sorg dat hy daarbuite bly, dat hy is waar dit veilig is.  Al die 
woede, al die hel en ellende wat gepaardgaan met oorlog, sal hom nie 
raak nie.  Hy sal wees soos ŉ kwajong wat ŉ vuurhoutjie in die droë 
hooimied druk en hom dan uit die voete maak tot waar dit veilig is. 

Danie druk die twee hoofartikels en etlike ander in ŉ lêer.  Hy sê 
aan sy assistent, Victor Kotzé, hy moet dringend Johannesburg toe 
gaan.  “Verwag my maar wanneer jy my sien en as Oubaas Gerber 
inkom vir die registrasie van die dokumente, neem jy hom maar 
Landdroskantoor toe.” 

Uiterlik wys Danie geen teken van die woede in hom nie.  
Onderwyl hy op Krugersdorp-stasie op ŉ trein wag, vra ŉ kliënt hom 
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een en ander omtrent ŉ saak wat Danie vir hom behartig.  Hy verskaf 
breedvoerige besonderhede.  Die trein vertrek eindelik, maar dit duur 
meer as ŉ uur voordat hulle Johannesburg bereik.  Daar loop Danie ŉ 
gewaardeerde vriend van hom raak. 

“Ek is op pad na The Star toe.  Wil jy nie saamstap nie?” vra hy, 
maar hy meld nie die doel van sy besoek nie.  By The Star se kantore 
word hulle te woord gestaan deur assistent-redakteur Harry Stanley 
Lynn. 

“Ek wil die redakteur oor ŉ private aangeleentheid spreek, dit is 
baie dringend, sê vir hom,” dring Danie aan. 

“Ek sal hom verwittig, maar ek dink jy mors jou tyd.  Meneer 
Moneypenny is ŉ baie metodiese man en hy spreek niemand sonder ŉ 
afspraak nie.”  Lynn gaan nietemin Moneypenny se kantoor binne en 
kom ŉ oomblik later terug.  “Goed, die baas sal jou te woord staan, 
Meneer.” 

Danie en sy vriend gaan binne.  Danie maak die deur sorgvuldig 
agter hulle toe. 

Moneypenny kom vriendelik agter sy lessenaar orent.  Dit is selde 
dat hy ŉ Boer van aangesig tot aangesig sien. 

“Well, gentlemen, what can I do for you?” vra hy. 

Danie bring die artikels tevoorskyn.  “Kan u vir my sê wie dit 
geskryf het?” vra hy. 

“Wel, as dit nie ek is nie, neem ek nogtans volle verantwoorde-
likheid vir wat in The Star verskyn,” sê Moneypenny. 

“Dan moet u dit in die volgende uitgawe van The Star terugtrek, 
elke woord wat hier geskryf is.  Ek eis dat jy apologie aanteken, want 
wat hier geskryf is, is lasterlik en vals,” sê Danie. 

“O nee, my koerant volstaan met wat hy geskryf het.  Geen woord 
sal teruggetrek word nie.” sê Moneypenny beslis. 

“Maar as dit leuens is?” 

“My koerant eien hom die reg van vryheid van spraak toe, ŉ 
kosbare Britse reg.” 
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“Meneer Moneypenny, jy sal op ŉ ander manier moet verantwoord 
vir wat jy geskryf het.  Maak jou gereed vir ŉ drag slae.” 

Danie leun oor die smal lessenaar.  Hy slaan na die rooi, effens 
vlesige bebrilde gesig.  Die eerste wat spat is Moneypenny se bril, in 
skerwe.  Toe beur Danie om die lessenaar om Moneypenny goed by 
te kom.  Hy is opeens woedend genoeg om die man te vermorsel. 

Moneypenny begin benoud om hulp roep.  Fyn straaltjies bloed 
verskyn op sy regter-ooglid.  Hoewel groter as Danie, meen hy nog 
hy is in gevaar.   

“Kom buite toe,” daag Danie die redakteur, “daar buite kan jy jou 
‘kosbare Britse reg’ soos ŉ man probeer verdedig.” 

Danie se vriend herstel van sy aanvanklike verslaentheid en gryp 
Danie aan die skouers.  Die deur ruk oop en Moneypenny se kantoor 
is binne ŉ ommesien, propvol koerantpersoneel.  Hulle storm op 
Danie af en hy is gou magteloos in hul hande.   

Iemand hardloop na buite.  “Police! Police!” skree, gil hy. 

Dan beur ŉ bonkige jong konstabel by die deur in.  Hy du wie in sy 
pad is, weg. 

“What is nou de matter?” vra hy in Boere-Engels. 

“Arrest this man, Constable,” beveel Lynn wat sigbaar bewe van 
opgewondenheid.  “He assaulted the editor.  Lay a chargé against 
him for assault and battery.  By Jove, this is a story for the papers 
back home!” 

“You, what’s jou naam?” vra die konstabel en vee met ŉ kolossale 
hand na ŉ Engelsman wat Danie probeer bykom. 

“Neem my aanklagtekantoor toe, ou vriend en dien jou aanklag 
daar,” sê Danie. 

“Magtie, praat jy dan Hollands?” vra die konstabel en beveel dan:  
“Kom march saam.  Hy kry Danie agter die kraag beet, maar Danie 
ruk hom los. 

“Jy hoef my nie hardhandig te behandel net omdat jy vir die 
Uitlanders geskrik het nie, ou vriend!” betig Danie. 
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“Ek skrik vir gŉ vir ŉ Uitlander nie.  Moenie dink ek is bang vir 
die Ingelse nie,” grom die konstabel woes.  “Maar wat het jou makeer 
om die ou rooigesig aan te rand?  Hoekom laat staan jy dit nie vir 
iemand met meer lyf om hom goed op te dons nie?” 

“Vir jou?  Jy doen dan dié ou se vuilwerk,” spot Danie. 

“Nee, ek handhaaf die wet.  Ek is ŉ geregsdienaar en daar is ŉ wet 
wat ek moet handhaaf” herhaal die konstabel heftig. “Moenie dink dis 
altyd vir my lekker nie.  Ek sien ook wat aangaan, ek is nie doof nie.”    

Die gerug dat ŉ Boer gevang is omdat hy die redakteur van The 
Star aangerand het, versprei vinnig.  Die sersant by die aanklagtekan-
toor kom sê later aan Danie dat etlike mense al na hom kom verneem 
het.  Daar was ook ŉ prokureur, ene Krause, wat aanbied om Danie in 
die hof te verdedig en die skorriemorries drom buitekant die kantoor 
saam.  “Ons kry nog dalk ruksjens moet jy sien.  Wil jy die prokureur 
vir jou saak hê?  Hy is glo ŉ slim blikskottel,” voeg ŉ konstabel by. 

“Ek is self ŉ prokureur en kan my eie regspraak wees.”  

“Prokureur?  Hoekom baklei Meneer dan, as jy ŉ bek het?” 

“Ou vriend, lees jy die Engelse koerante?  Weet jy van alles wat 
dié man van die Boere lieg?” 

“Wel, ek kan nie so goed Ingels lees nie, maar ek weet van al die 
leuens en goed,” erken die konstabel. 

Danie Theron verskyn op 25 April in die kriminele hof waar talle 
Boere dié dag saamdrom.  Danie word aangekla van ernstige 
aanranding op WF Moneypenny, vir wie hy onder meer met die vuis 
op die regteroog geslaan het. 

Danie pleit onskuldig en sit by die prokureurstafel waarvandaan hy 
sy eie verdediging waarneem. 

Moneypenny is die eerste en belangrikste getuie en gee ŉ relaas 
van wat die oggend gebeur het.  Toe kruisvra Danie hom. 

“Meneer, Moneypenny hoe lank is jy in Transvaal?” 

“Twee maande.” 
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“En in Suid-Afrika?” 

“Ook twee maande.” 

“Het jy kennis van die geskiedenis van die Z.A.R.?” 

“Ja, uit wat ek in geskrifte gelees het.” 

“Hoeveel burgers ken jy?” 

“So ses op die platteland en twaalf in Pretoria.” 

“Kom ŉ deel van jou kennis van die land se mense van hulle af?” 

“Nee.”   

“Het jy die gewraakte artikels geskryf?” 

“Nee, maar ek aanvaar aanspreeklikheid vir alles in The Star.” 

“Sou jy beledig en gekrenk gevoel het as English gestaan het waar 
Dutch geskryf is in die artikels?” 

“Nee.” 

“Wat beteken: 'Time for patience and indulgence has gone by.  The 
time for firmness and action has arrived.'?” 

“Ek weier om te antwoord.” 

Danie stel daarna vrae oor die politiek in Engeland, die konvensies 
van Londen en Pretoria en die susereine vraagstuk. 

Moneypenny weier om op enige van dié vrae te antwoord. 

“Meneer Moneypenny wat is die beleid van u koerant?” 

“Om die Transvaalse Regering te liberaliseer.” 

“Is u ook korrespondent van die 'London Times'?” 

“Ja.”   

“Het u ŉ sekere telegram aan The Times gestuur waarin die 
uitspraak van ŉ hofsaak in hierdie land aangeval en die Z.A.R. se 
polisie en regstelsel in diskrediet gebring word.” 

“Ek weier om te antwoord.” 
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“Ek vra weer, in aansluiting by my laaste vraag wat is die beleid 
van u koerant!” 

“Ek weier om te antwoord.” 

Danie wend hom tot Landdros van den Berg op die regbank. 

“Edelagbare, ek erken dat ek die klaer aangerand het.  Ek is nege 
jaar in Transvaal.  Ek het my burgerskap verdien deur aan oorloë teen 
die Republiek se vyande deel te neem om my land se belange te 
beskerm.  Ek is ŉ ernstige student van dié land se politiek en lees 
gereeld etlike koerante.  Ek is lankal tot barstens toe vol van The Star 
se beswadderende artikels teen my mense en regering, want burgers 
van wie ek een is, word gedurig op die berekendste wyse versmaad.  
Ons volk se onafhanklikheidstrewe word afgemaak as ŉ ‘ignorant 
and prejudiced Boer opinion.’  Mens raak keelvol oor onwaarhede 
oor die Boere wat die buiteland ingestuur word.  Die artikels voor die 
hof was vir my die strooi wat die kameel se rug gebreek het.  Ek kon 
nie anders optree as ek eerbaar vir my land en volk moes optree nie.” 

“Bravo!” skree iemand in die hof. 

Boere lag en beaam. 

“Stilte in die hof!” bulder die hofsersant. 

“As die aanwesiges hulle nie ordelik gedra nie, sal ek die hofsaal 
laat ontruim,” dreig die landdros. 

Danie gaan voort.  “Soos wat The Star aangevoor het, het ek 
gedink die tyd vir optrede het aangebreek, daarom het ek so opgetree.  
As daardie artikels in Hollands geskryf was, sou The Star nie ŉ week 
bestaan het nie.  Ek is jammer dat ek die klaer op sy bril geslaan het.  
In my verontwaardiging het ek sy bril nie eens raakgesien nie.” 

“Meneer Theron, hoe lank het u van Krugersdorp af Johannesburg 
toe gereis?” vra die aanklaer. 

“Ongeveer ŉ uur en ŉ kwart.” 

“En het u op die lang reis nie afgekoel nie.” 

“Nee, ek het eerder woedender geword.” 
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“Wou u meneer Moneypenny nog verder opgefoeter het?” 

“Ja, as ek hom net kon bykom.” 

“Sal u nog baklei?” 

“Nee, ek het geen voorneme om die vrede verder te versteur nie.” 

Landdros van den Berg wys in sy uitspraak op die huidige 
omstandighede waarin gemoedere maklik handuit kan ruk.  “Die 
beskuldigde, wat nogal ŉ prokureur is, .... had geen reg om so op te 
tree nie.  Sy misdaad is ernstig en die vonnis is ŉ boete van twintig 
pond of twee maande gevangenisstraf met harde arbeid.” 

Die Boere in die hof begin spontaan onderling kollekteer.  Vyf-en-
twintig pond en ses sjielings word ingesamel.  Danie word byna op 
die hande die hof uitgedra. 

Nou gebruik die Uitlander-pers die gebeure om opnuut haat teen 
die Boere aan te blaas.  The Times plaas ŉ lang artikel hieroor en wys 
hoe die vredeliewende individu in die Z.A.R. sy lewe in sy eie hande 
neem as hy sy reg op vrye spraak wil handhaaf. 

'De Volkstem' weer, plaas die verantwoordelikheid van alles, op 
The Star en sy redakteur. 

Maar vir die Boere van Transvaal het Danie Theron oornag ŉ held 
geword en die afranseling wat hy Moneypenny gegee het, is wyd en 
syd in die land beskryf en het later toe Danie dit nodig gekry het, oral 
vir hom deure oopgemaak. 
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DRIE 
Lord George Goch, kom onderhandel met ŉ 

versteekte dolk 
 

Die Uitlanderpers en sy aanvalle op die Republiek, sy sinspeling op 
die naderende dag van afrekening, verhewig in die loop van die 
volgende weke.  Die groot nuus in die koerante is die besoek van Sir 
George Goch, spesiale afgesant van Chamberlain, aan Kruger en die 
Witwatersrand.  Daar word gesinspeel dat Goch vir Kruger voor ŉ 
finale keuse gaan stel – dan sal die uur van bevryding vir die 
Uitlander naby wees. 

Vir Danie Theron is dit duidelik dat alles in die rigting van ŉ 
klimaks beweeg.  Want so kan die spanning nie bly oplaai sonder dat 
iets iewers uitbreek nie.  Hy is nou selde op kantoor.  Die opdrag wat 
Generaal Joubert hom gegee het, probeer hy na die beste van sy 
vermoë uitvoer.  Hy besoek, keur en stel mense in sleutelposte aan.  
Manne wat hy bekwaam en betroubaar waan om vir hom elke brokkie 
inligting te bekom wat dui op voorbereiding vir oorlog teen die 
Z.A.R. - of dan die teendeel. 

Tog bly dit vir Danie voorkom of hy selfs met die beste inligting-
stelsel, sy inligting kry wanneer dit reeds ou nuus is.  Hy noem aan 
Generaal Joubert dat die Republiek spioene in Londen moet hê.  “Wat 
van Eugene Marais, Oom Piet, hy ís tog daar?” 

“Wil jy hê die president moet die aapstuipe kry?” vra Joubert.  

Danie kan net lag.  Hy weet van die onderonsies tussen Marais en 
President Kruger toe Marais nog redakteur van 'Ons Land' was, ŉ 
Hollandse koerantjie met ŉ baie vrye sê oor Kruger se patriargale 
administrasie, ook van die hofsaak later waarin Marais die beste 
daarvan afgekom het. 
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Danie het nogal baie meegevoel met Eugene Marais gehad, 
ofskoon hy nie met al sy idees saamgestem het nie.  Maar hy weet 
Marais is ŉ lojale vaderlander en as oorlog dreig, sal hy nie ŉ 
oomblik aarsel om die Z.A.R. te dien nie. 

“Nee wat, vergeet Marais.  Watse inligting sal hy buitendien in die 
hande kan kry, as hy dit ooit vir ons gestuur sal kry,” maak genl. 
Joubert, Danie se voorstel af.  “Ek sien ook nie die nodigheid van 
iemand in Londen nie.  Of dink jy Chamberlain sal so iemand in sy 
vertroue neem en al sy geheime aan hom uitblaker?  Dis mos hier 
waar die oorlog sal kom of waar dit afgewend sal word.  Sorg jy maar 
dat ek bewyse kry dat Ingeland nie belangstel in oorlog nie.” 

“Daarvan is ek glad nie meer so seker nie, Oom Piet.” 

“Man, moenie bog praat nie!”  Generaal Joubert klink kwaad. 

Maar Danie het sy redes vir twyfel.  Oorlog is in die lug.  Hy 
bemerk dit aan die houding en gesindheid van die Uitlanders.  Hulle 
verwag iets groot, ook oor die eindresultaat - asof dit ŉ voldonge feit 
en bloot ŉ formaliteit is, net ŉ kwessie van tyd. 

Danie besoek Tjaart van der Walt en Germishuys gereeld.  Hy kom 
in die Uitlander se saamkomplekke, gaan hulle kroeë binne, kry dit 
selfs reg om ŉ paar keer in hul eksklusiewe klubs te beland, waar die 
ingeligtes hul nuus bekom, gerugte wat hulle verneem het, uitruil.  
Wat dié mense weet en onder mekaar versprei, maak hulle opgewon-
de en selftevrede.  Dit maak Danie Theron bang.  Iets groot en deur-
slaggewend is aan die kom - en die Z.A.R. is nie voorbereid nie en 
skerp ook nog nie sy paraatheid op nie! 

Danie kom een aand baie laat tuis en is net aan die wegdommel, 
toe hy weer helder wakkerskrik.  Hy het perdepote gehoor.  Toe hoor 
hy die geklingel van teuels, ŉ perd wat proes.  Toe die nagbesoeker 
aanklop, is Danie al by die deur. 

“Jy, Lourens?  ...Snaaks, ek was jou nogal te wagte,” sê Danie toe 
hy die deur oopmaak en Lourens Naudé binnenooi. 

“Danie, ek kom sê jou net, daar is oormôreaand ŉ geheime 
vergadering in Johannesburg, ek weet nie waar nie.  ŉ Sir George 



- 31 - 

Goch sal die genooides daar toespreek, glo net die vername Ingelse,” 
sê Lourens byna nog voor hy gegroet het. 

“Wat gaan bespreek word?  Weet jy dalk?” vra Danie. 

“Nee, iemand het net gesê die Uitlanders verwag iets daadwerkliks.  
Dié Sir George het glo gesê miskien sal hulle dit kry en nog meer.” 

“Jy moet jou oë en ore wyd oophou, Lourens.  ...En baie dankie vir 
hierdie inligting, dit kan baie beteken,” sê Danie voor Lourens afskeid 
neem, hy moet voor ligdag terug wees op The Gables. 

Van slaap is daar nou vir Danie Theron nie sprake nie.  Hy is 
opgewonde.  Hy glo hy het eindelik iets konkreet.  Lourens se perd se 
hoefslae was dan nog aan die wegsterf toe hy sy eie perd opsaal.  
Sewe-uur daardie oggend bevind hy hom in Pretoria.  Hy ry dadelik 
na Generaal Joubert se huis toe, kry die ou krygsman reeds in sy 
kantoortjie met ŉ koppie stomende koffie. 

“Ek drink al koffie, maar jy is ŉ goeie verskoning vir nog ŉ 
koppie,” verwelkom Generaal Joubert sy jong vriend.  “Jy’s vroeg.  
Bring jy goeie nuus?” 

“Generaal, ek is bevrees my nuus is nie goed nie.” 

“Wat is dit?  ...Maak toe die deur.” 

“Ek het inligting van ŉ vergadering more-aand in Johannesburg 
waartydens Sir George Goch een of ander groot geheim aan die 
Uitlanders sal verklap.” 

“Goch is glo hier vir samesprekings met die president,” sê Gene-
raal Joubert.  “Hulle kom juis vandag bymekaar, dis glo in belang van 
vrede.  Die president verwag nogal baie van die ontmoeting.  Goch is 
eintlik Chamberlain se vredesduif.  Waar kom jy aan jou inligting?” 

Danie vertel van Lourens Naudé se middernagtelike besoek.  “Ek 
wil op daardie vergadering wees.  As enigiets gesê word wat op oor-
log dui, wil ek dit hoor.  En dan... Generaal, ek gaan elke plek buite 
ons grense besoek waar groot troepesaamtrekkings vir ŉ beplande 
inval moontlik kan wees.  Daar moet tog voor die tyd voorbereiding 
getref word om groot getalle soldate te huisves.  Oom Piet, wat gaan 
die regering doen as ek inligting kry van sulke voorbereidings?” 
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“As ons klinkklare bewyse kry van voorbereiding vir oorlog teen 
ons, sal ons moet optree.  Maar, Ou Seun, dis mos gevaarlik om buite 
die landsgrense te loop snuffel?” 

“Ja Oom Piet.  Maar ons moet weet waar ons met Engeland staan.” 

Danie vertrek nie dadelik uit Pretoria nie.  Hier is ŉ paar manne 
met wie hy graag in verbinding wil kom.  Dan wil hy bitter graag 
weet wat die uitslag is van die samesprekings tussen Goch en die pre-
sident.  Hy voel glad nie gerus nie.  Hy wat uitgestuur is met die doel 
om te bewys dat Brittanje nie oorlog beplan nie, vrees die teendeel, is 
nou byna oortuig daarvan dat oorlog onvermydelik geword het. 

Paul Kruger en Sir George Goch ontmoet mekaar vandag.  Hulle 
besprekings sal konsuis oor die regte van die Uitlanders wees.  Goch 
sal namens Chamberlain toegewings en voorregte eis waaraan Kruger 
nie kan voldoen nie, sodat agitasie teen die Kruger-bewind kan 
voortwoed, so glo Danie. 

Op hierdie oomblik weet Danie Theron oorlog is onvermydelik 
omdat Brittanje oorlog wil hê, sodat Transvaal se goudskatte in sy 
skatkis kan kom.  Danie Theron, wat nog tot onlangs gedink het 
toegeeflikheid dui vir hulle die pad aan na vrede en harmonie, weet 
nou daar is geen vredespad vir die Z.A.R. nie.  En nou is hy haastig.  
Nou is hy bang Transvaal se gryse staatsmanne huiwer te lank.   

Generaal Joubert vertrek vir die Wetgewende Vergadering.  Danie 
vertoef nog ŉ rukkie by Tant Hendrina Joubert.  Hierdie stoere 
pioniersvrou met haar intuïtiewe aanvoeling opper haar bedenkinge 
teenoor Danie.  Sy was al dikwels in oorloë, want sy het haar man 
nog na elke oorlogsterrein vergesel.  Die angs lê in haar oë. 

Generaal Joubert sal later in die dag ŉ kort onderhoud met die 
president voer.  As lid van die Uitvoerende Driemanskap sal hy oor 
Goch se besoek ingelig word.  Danie wil die ou krygsman weer sien 
voor hy vertrek.  Hy wil baie graag weet wat Goch en Kruger 
bespreek het en tot watter besluite gekom is, ook hoe dit strook met 
wat Goch gisteraand op The Gables gesê het. 

Dit raak hom opeens baie.  Hy het byna oornag die sleutel tot baie 
dinge ontdek, glo hy.  Hy het ook die oplossing: Bewapen dadelik tot 
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die tande toe, spring Brittanje voor met ŉ oorlogsverklaring, trek oor 
die landsgrense, vernietig die bestaande Britse garnisoene, probeer 
blitsig tot by die hawens kom, kry die Boere van die Kolonie so gou 
as moontlik aan die Z.A.R. se kant – en roep ŉ Boererepubliek uit van 
die Kaap af tot aan die Limpopo. 

Laat Brittanje dan kom met al wat hy het! 

As oorlog dan onafwendbaar is, net omdat die Britse gode dit so 
wil, géé hulle dan oorlog.  Maar gee dit aan hulle voordat hulle dit 
verwag en voor hulle slaggereed is. 

Die Z.A.R. kan dit doen.  Danie Theron is ŉ Kapenaar.  Hy ken die 
Kapenaars.  Hy weet hoe moeg sy mense vir die dubbelhartige 
verbritsingsproses is.  Die Kapenaars sal hulle soos een man onder die 
Vierkleur skaar en veg vir die behoud van ŉ selfstandige Boerevolk. 

So redeneer Danie en wag hy...  Wag hy in spanning.  Hy besoek ŉ 
paar kennisse in Pretoria, draai dan rond onderwyl hy brand van 
ongeduld, want daar is nou nie meer tyd om te verspeel nie.  Hy is 
eindelik voor die Raadsaal.  Hy was lanklaas daarbinne... 

Sir George Goch en Kruger se samesprekings duur lank.  Danie 
kan hom die situasie voorstel.  Goch het met voorstelle van 
Chamberlain gekom wat eenvoudig nie aanvaarbaar is nie.  Kruger 
besef verdere toegewings as waartoe hy tot dusver bereid was, sal vir 
sy mense op die langduur hul vryheid kos.  Die Brit sal tot die laaste, 
tot hy gereed is om met oorweldigende magte toe te slaan, skerm, 
pareer, vrede preek terwyl hy oorlog beplan. 

In die raadsaal is dit benouend.  Danie wil ruimte hê.  Hy is later 
weer buite.  Die dag is so lank – en daar is so min tyd. 

Verbeel hy hom, of is hier vandag meer Uitlanders as gewoonlik in 
Pretoria?  In die strate is buitengewoon druk en aan die mense se 
klere kan hy vasstel dat hulle nie Boere is nie. 

Toe Danie later verby ŉ bekende hotel stap en hoor hoe oproerig 
dit in die kroeg toegaan, bevestig dit sy aanvanklike vermoedens.  
Daarbinne moet baie mense wees en drank vloei na hartelus.  Toe 
dreun dit soos hulle sing.  Die een banale Britse volksliedjie na die 
ander word uitgegalm. 
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Danie het onwillekeurig tot stilstand gekom, hy wou, omdat die 
dag vir hom so stadig verbygaan, teruggegaan na genl. Joubert se huis 
toe om maar daar vir die generaal te wag.  Maar nou besluit hy om in 
die omgewing van die raadsaal te bly. 

Al hoe meer mense verskyn mettertyd op straat, en is oorwegend 
Uitlanders.  Net so hier en daar sien mens ŉ verdwaalde Boer. 

Sou die Britte vandag weer een of ander plan in die mou voer?  
Danie gewaar hoe steeds meer mense by hotelle en kroeë uitpeul, die 
omgewing in oënskou neem, paar-paar rondbeweeg en dan weer deur 
kroegdeure beweeg. 

Hier is ŉ slang in die gras, en nou is Danie Theron op sy hoede.  
Hy onthou baie goed wat in 1894 net voor die Jameson-inval hier in 
Pretoria, plaasgevind het.  Dit was met Sir Henry Loch, die Britse 
Hoëkommissaris, se besoek aan President Kruger.  Toe laasgenoemde 
se wellewendheid bekroon is met ŉ krenkende vernedering. 

Die oggend van 25 Junie by die stasie waar Kruger sy hoë gas gaan 
ontvang het, was dit al ŉ samedromming van oproerige Uitlanders.  
Hulle het hulle banale liedjies van Britse oorheersing gesing, vir Loch 
en Koningin Victoria gehoera en alles in hulle vermoë gedoen om die 
staatshoof van die Republiek te verkleineer. 

Gedurende die samesprekings tussen Loch en die president, was dit 
soos vandag.  Dit was ŉ toeloop na die drinkplekke met Uitlanders 
oorheersend in die strate.  Danie was daardie dag nie so op sy hoede 
nie.  Omdat hy nie juis rede gehad het om iets te verwag nie.  Wat 
daarna gebeur het, het onverwags gekom en hom en sy mede-Boere 
onverwags oorval.  Kruger het wellewend Sir Henry Loch in die 
staatskoets na dié se hotel vergesel.   

Die koets is in die straat deur ŉ aantal Uitlanders voorgekeer.  
Hulle het die perde luidrugtig uitgespan, die koetsier huis toe beveel 
en toe self die koets verder getrek.  Een het met ŉ groot Union Jack 
voor op die koets gespring en met die vlag onafgebroke tartend in die 
president se gesig manewales uitgevoer, onderwyl hy en sy maats 
Rule Brittania en ander bombastiese Britse volksliedjies sing.  Danie 
kon sien hoe die ou President keer op keer die ongeliefde vlag uit sy 
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gesig weer en dit was asof die vlagswaaier doelbewus sy vlag in die 
President se gesig laat wapper het. 

Die singende Uitlanders het met die koets op ŉ stappie 
voortbeweeg tot voor Sir Henry Loch se hotel.  Toe het hulle Loch 
skouerhoog die hotel ingedra en Presedent Kruger net so in die 
perdelose koets laat sit.  Dit was vir die ou Staatspresident ŉ byna 
perkelose vernedering, ŉ vernedering en ŉ klap in die gesig vir elkeen 
wat dit moes gadeslaan. 

Danie en ook die ander Boere wat dit aanskou het, was vir ŉ 
oomblik te verbluf deur die skrynende vernedering om ŉ vinger te 
verroer.  Hulle het stom en vasgenael in die straat bly staan en het 
gepaard met die innige jammerte wat hy vir die beledigde ou 
president gevoel het, vaag besef dat die vernedering ook vir hom en 
elke Boer in die Republiek bedoel is. 

Toe het ŉ burger na die koets gestap.  Ander het gevolg, waaronder 
Danie.  Die een het die disselboom gevat, ander die swingels.  Hulle 
het sonder ŉ woord die koets in die rigting van die Raadsaal begin 
trek.  Hulle het dit stilswyend gedoen, byna ongesiens probeer 
wegsluip met hulle president. 

Eers toe hulle ŉ ver ent gevorder het, het hulle besef dat daar niks 
is om oor skaam te voel nie.  Dit is die ander, die Engelse wat hoog 
roem oor hul voortreflikheid, wat aan wellewendheid kortkom, geen 
maniere het nie, wat rede tot skaamte het. 

Hulle het regop en trots begin stap.  Een het die Transvaalse 
Volkslied aangehef.  Die ander het ingeval en hulle het mettertyd uit 
volle bors gesing:  Kent gij dat volk vol heldenmoed en toch so lank 
geknelt. Het heeft geofferd goed en bloed voor vryheid en voor recht!. 

Dieselfde atmosfeer heers nou en Danie dwaal onrustig rond.  Sy 
oë soek onwillekeurig ander Boere.  Hy sien een of twee konstabels 
wat hulle rondtes doen.  Die dag sloer voort.  Maar vandag gebeur 
niks skouspelagtig nie.  Kruger het sy besoeker ontvang, maar doen 
dié keer nie moeite om te gasvry te wees nie.  ŉ Herhaling van die 
vorige onsmaaklike insident is dus ook nie moontlik nie. 
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VIER 
Danie Theron bid dat oorlog die Boerevolk 

gespaar bly! 
 

Danie Theron kry Generaal Joubert laat die middag weer te sien.  
Soos hy verwag het, het die ontmoeting tussen Chamberlain se 
vredesagent en President Kruger min opgelewer.  Sir George Goch 
het Chamberlain se nuwe eise aan die president oorgedra.  
Laasgenoemde kon nie aan daardie eise voldoen sonder om sy land se 
onafhanklikheid in gevaar te stel nie. 

“Was daar nuwe eise, Oom Piet?” vra Danie. 

“Ja, Chamberlain wil nou nog meer regte en waarborge vir sy 
Uitlanders hê.  Hulle wil na elke toegewing van ons, net meer hê.” 

“Hulle wil ons land hê, Oom Piet,” beklemtoon Danie.  “Brittanje 
stuur op oorlog af en sweep die Engelse d.m.v. die koerante op!” 

“Danie, ons moet nooit glo die vredespad is gesluit nie.”  

Oorlog het ŉ onkeerbare werklikheid geword, dit besef Danie nou.  
Hy oornag op aandrang van vriende in Pretoria.  Daar pols hy etlike 
kennisse oor die moontlikheid van oorlog en wat die Republiek se 
kanse is om dit te oorleef.  Die Pretorianers se houding ontstel hom.  
Baie lewe nog in die glorie van Majuba en meen die Z.A.R. kan net 
so maklik, indien nie makliker nie, die Brit se aanslag afweer. 

Hierdie sekerheid.  Hierdie oormatige selfvertroue ontstel Danie.  
Sy volk berei hom nie geestelik voor vir oorlog teen Brittanje nie, 
maar vir ŉ blote avontuur.  Hulle besef nie wat op hulle wag nie, 
besef nie Brittanje is na Majuba ŉ gewonde leeu, is die magtigste 
volk op aarde met byna onuitputlike bronne nie.  Danie besef goed, 
om die stryd met oormoed aan te pak, kan net ontnugtering bring. 
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“Oom Piet, die Britte is ŉ magtige volk.  Hy kan maklik ŉ miljoen 
soldate monster en hy het byna onbeperkte reserwebronne.  As hy iets 
werklik wil hê – en hy wil ons land se goudbates hê – gaan hy nie sy 
dooies tel nie.  Hy wil ons land teen elke prys hê!” probeer Danie sy 
ou vriend tot nog groter erns oortuig. 

“Dit is so, Danie.  Brittanje is magtig.  Maar God is almagtig en 
ons het die Here aan ons kant.  Jy was nog altyd so ŉ goeie seun wat 
hier Sondagskool gehou het, hoe praat jy dan nou so kleingelowig?  
Weet jy dan nie wat Gideon en sy kleine bende met die Midianiete 
gedoen het nie?” betig Piet Joubert. 

Wat opper ŉ mens teen so ŉ argument, wonder Danie.  “Maar 
Oom Piet, God het ook nie vir Gideon met leë hande die Midianiete 
se kamp ingestuur nie, Hy het hom tog laat voorberei, al was dit net 
met ŉ erdekruik en ŉ fakkel.” 

“Glo my Danie, Hy is wel besig om ons volk voor te berei.” 

Die Britte wil die vernederings van Majuba en Jameson uitwis.  
Die Boere sal nie dié keer net teen plaaslike garnisoene moet veg nie.  
Die Z.A.R. sal dié keer te make hê met alles wat die Britse Ryk in die 
stryd kan werp.  Een Boer sal dalk teen tien of meer Britte moet veg.  
Die Brit sal beter toegerus wees... meer en beter kanonne en ammuni-
sie hê, beter afgerig wees, geestelik ingestel wees op die stryd. 

Danie spreek genl. Joubert die volgende oggend weer. “Oom Piet, 
sê nou asb. vir my wat is Oom se eerlike mening omtrent die 
moontlikheid van oorlog?” vra hy. 

“Ek is bang, Danie.  Die keer sal dit ŉ oorlog tot die bittereinde 
wees.  As ons dié keer ŉ oorlog moet aanpak, sal dit, óf ons einde, óf 
vir ons ŉ finale oorwinning wees.  Ek is teen so ŉ oorlog gekant en 
sal dit tot die laaste probeer verhoed.  Maar hierdie nuwe man van 
Chamberlain maak my bang.  Voor sy koms het dit nog gelyk of 
toegewings hulle tevrede sal stel,” sê genl. Joubert. 

“Maar nou soek hulle oorlog, Oom Piet?” 

“Danie jy moet bid dat oorlog ons gespaar bly.” 

“Maar dit kom?” 
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”Ons moenie eers daaraan dink nie.” 

En dít ontstel Danie Theron van die Kommandant-generaal.  Voor-
bereidings móet getref word.  Groot hoeveelhede krygstuig moet so 
gou moontlik bestel word.  Ander oorlogsbenodigdhede is dwingend 
noodsaaklik, tente, klerasie en kosvoorrade.  Mans en vroue moet 
opgelei word om die gewondes te versorg.  Daar moet ambulanse 
wees, ŉ logistieke organisasie om proviand, toerusting en reserwes 
betyds op die verskillende fronte te besorg. 

“Ons moet oorlog verklaar en toeslaan nog voor die Engelse kan 
roer,” waag hy dit. 

“God behoede ons van so ŉ stap!”  Generaal Joubert ril sigbaar. 

Na ontbyt neem Danie afskeid.  Sy gemoed is loodswaar.  Hy ry 
Johannesburg om.  Daar soek hy Tjaart van der Walt op.  Tjaart wat 
sy vinger op die pols van Johannesburg hou, is ook nou bekommerd.  
“Hulle is nou weer soos hulle die maande voor Jameson se inval was.  
Dit is asof daar iets in die weer is wat hulle buitensporige verwagtings 
gee.  Wanneer hulle met mekaar gesels, skep hulle die indruk of ons 
die buitestaanders is, en nie hier hoort nie,” sê Van der Walt. 

Germishuys het ander inligting.  “Daar is ŉ uittog van Uitlander-
vroue uit die Z.A.R aan die gang.  Dis hoofsaaklik die hoëlui se vroue 
wat skielik ‘home sick’ word of afsit see toe op vakansie,” sê hy. 

Danie maak ŉ draai by die spoorwegstasie.  Hy oorreed die goede-
reklerk om hom ŉ insae in die besendings uit die land te gee. 

“Dit lyk my mense stuur nogal al hulle bêregoed Durban toe.  Duur 
die neiging al lank ?” vra Danie. 

“Gotteverdomme, Mijnheer, je praat ervan.  Geruime tyd al is er 
so een neiging, het is tans glad een razernij,” sê die klerk. 

Baie laat die middag stap hy die prokureurskantoor van Ben Vil-
joen binne.  Viljoen is in bevel van die kommando en verteenwoordig 
Johannesburg in die Volksraad.  Die fyngeboude prokureur met die 
skerp oë en rappe houding is bly om Danie te sien.  “Welkom, Kol-
lega,” groet hy.  “En watter nare westewind het jou hier uitgewaai?  
Of kom jy nou vriend Moneypenny se linkeroog ook blouvryf?” 
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“Miskien,” skerts Danie.  “Sou hy hom weer aan buitensporighede 
skuldig maak?” 

“O, dié doen hy gereeld.  Of lees jy nie meer The Star nie?” 

“Meneer Viljoen, ek het om ŉ 
ander rede by jou kom inloer,” 
verander Danie die onderwerp.  
“Dinge, lyk dit my, nader nou ŉ 
keerpunt.  Ek wou juis by jou 
kom hoor hoe jy die Uitlanders se 
gemoedere hier in Johannesburg 
lees.  Neem die onrus toe?” 

“Hierdie spul verwag enige 
dag iets.  Hulle verwag enige 
oomblik Moeder Engeland sal 
kloek en haar uitgeweke kuikens 
onder haar wye vlerke vergader.” 

“En so ons Boere uit die nes 
skop.  ...Dít sal oorlog afgee.” 

“Ons is klaar daarin,” Viljoen 
se oë, skerp op Danie se gesig. 

“Maar wat ek graag wil weet, 
is die verwagting tans groter?  Het hulle verwagting nie reeds ŉ 
sekerheid geword nie?” 

“Man, dit kan ek nie sê nie.  Kyk, Ou Vriend, jy moet my mooi 
verstaan.  As Volksraadslid vir Johannesburg, verteenwoordig ek die 
stemgeregtigde burger, nie die mense wat nie stemreg het nie.  
Hoewel ek nie blind is vir hulle behoeftes en nie aarsel om hul saak te 
stel nie, is die deur na hulle, toé vir my.  Bot toe.  As daar ŉ ander 
gees onder hulle begin vaardig word, sal ek dit nie dadelik weet nie.” 

“Ek begryp.”  Ben Viljoen stel Danie in ŉ mate teleur.  Hy sit hier 
op die kruitvat.  Maar – so kom dit voor – stel nie eers vas of die lont 
al aan die brand gesteek is nie. 

“Verwag jy dan alweer ŉ opstand?” vra Viljoen. 

Kmdt. Ben J. Viljoen (1868 
– 1917).  Later word hy gene-
raal in die Anglo-Boereoorlog. 
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“Ek verwag iets veel erger.  Ek verwag oorlog.  Onverbloemde 
totale oorlog,” sê Danie. 

“Man, julle moenie neuk met oorlog nie!”  Ontplof Viljoen skerp. 

“Wel, ek verwag oorlog, ŉ uitdelgingsoorlog vir ons, as ons nie 
baie gou tot die tande toe slaggereed kom nie.” 

“Oorlog sal vir ons dwaas en noodlottig wees.  Ons kan nie teen 
Engeland veg nie.  Ek het die president al so gesê,” beduie Viljoen. 

“En ons kan ook nie sonder slag of stoot boedel oorgee nie.” 

“Ons kan nie,” erken Viljoen.  “Ek staan alle oorlogsneigings teë.” 

“Meneer Viljoen, die prys vir vrede kan vir ons te hoog wees.  
...Selfs hoër as ons laaste man, vrou en kind.” 

“Ja, Vriend.  Maar dan moet die president toeskietliker wees.” 

“Die president se jongste stemreg-toegewings is wel.  Dis so ver as 
wat ek sal gaan.”  Danie vertel aan Viljoen dat die Uitlanders weer 
oorgehaal was vir ŉ ding in Pretoria.  Vir hom is dit ŉ groot grap. 

“Die Uitlanders het al soveel oorveë van die president weg.  Ek 
neem hulle nie kwalik as hulle weer die beste van hom wou probeer 
kry nie.  Jong, Ou Kruger is maar ŉ hardekop.” 

“Meneer Viljoen ek het ook een keer so gedink,” sê Danie gemete.  
“Nou besef ek, geen toegeeflikheid van Kruger se kant af sal die Uit-
lander tevrede stel nie.  Brittanje wil oorlog hê en die Uitlanders word 
aangehits om op hulle beurt die Britse bulhond tot aksie te kry.  Skuif 
maar alle ander verwagtings en oorwegings uit jou kop, ...soos ek.  
Engeland wil terughê wat hy moes prysgee met Majuba.  Ons sal 
voluit moet veg om dit te verhoed, of die Boerevolk sien ondergaan.” 

Ben Viljoen sit ŉ lang ruk sonder woorde.  “Ek hoop jy misgis jou, 
Theron,” sê hy eindelik.  “Ek sal natuurlik tot die laaste pleit vir 
vrede.  ...Kom oorlog, sal ek veg tot die bitter einde.  Dié versekering 
gee ek jou.  Weet jy iets van ŉ massavergadering wat beplan word?” 

“Nee, maar ek het ŉ voëltjie hoor fluit van ŉ geslote vergadering 
hier iewers.  Chamberlain se gesant sal die gehoor glo oor sy baas se 
planne inlig.” sê Danie.  “Ek moet daar wees,”  
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“As dit ŉ geslote klub is, soos die Rand Club, kan jy nie daar wees 
nie,” sê Viljoen.  “Daar sal jy nie inkom nie.  Net lede word toegelaat 
en lidmaatskap is volgens ŉ man se Empire-konneksies, as dit daar is 
en geheime word verklap, sal daar wagte by die deure wees.” 

“Daarom moet ek daar wees,” sê Danie.  

“Theron, jy moet daar wegbly.  Daardie mense sal ŉ buitestaander 
verskeur as hulle hom daar betrap,” waarsku Viljoen. 

“Ek moét daar wees!  Ons het geen ander keuse nie.” 

Danie groet.  Ben Viljoen vergesel hom tot in die straat, kyk hom 
agterna en skud sy kop voordat hy omdraai en sy kantoordeur toetrek. 

Danie ry in Simmonds-straat af en verken ŉ imposante gebou wat 
hy tydens ŉ vorige besoek op ŉ hoek van Commissionerstraat 
raakgesien het.  Voor die hoofingang hang ŉ swierige naambord met 
die naam CORNER HOUSE in vergulde letters.  Teen skemer is hy 
weer by Tjaart van der Walt.  Hy moét meer uitvind omtrent die 
eksklusiewe Engelse Klub. 

“Jong ja, die Rand Club is ŉ miljoenêrsklub waaraan net die uitge-
soektes behoort, dit ís glo in Corner House.  Dis glo daar waar die 
Reform Committee aanvanklik sy beslag gekry het,” sê Van der Walt. 

Danie vertrek pas na ete.  Toe hy om agtuur by Corner House op-
daag is dit stil voor dié swierige gebou wat die klub huisves.  Hy ver-
toef in die skaduwees, sien hoe rytuie kort-kort voor die ingang 
stilhou en mans in formele drag uitklim en die gebou binnegaan.  Dit 
is dus ŉ byeenkoms uit die hoogste Empire-rakke.  Danie se klere pas 
nie by die okkasie nie.  Hy het by die Van der Walts sy bes gedoen 
om respektabel en ‘British’ te lyk, nou weet hy, hy gaan hier so 
afsteek dat hy net in die asblik kan beland. 

Hy bestyg sy perd, kom met ŉ wye draai, op ŉ stywe galop terug.  
Hy spring voor die gebou se voordeur uit die saal, hardloop by die 
voordeur in, pyl op ŉ tweede imposante deur af en wil daarin. 

“A moment, please, Sir!”  ŉ Deurwag keer hom beslis voor. 

“It can‘t wait,” skree Danie dringend en met gesag.  “I have an 
urgent message for Sir George!” 
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“Tell us who you are and state your message,” beveel die wag. 

“That I can’t do, I’m afraid old Man.  Sorry, I’m Gallagher, 
Jeremy Archibald Gallagher.  You’ve heard of me, of course?” 

“No, I have not.” 

“Well, I must see Sir George.  Its a matter of life and death.  I 
came a long way from Pretoria.  My horse is winded.” 

“You can’t attend the meeting without a membership card and 
credentials.  Do you know a member who can identify you.” 

“No.  The resident, Mister Coningham Greene, gave me orders, 
sent me.  ...But I suppose that is not enough.”  Danie probeer nou 
besluiteloos lyk.  Dan sê hy gelate:  “Well, so be it.  Then you’ll have 
to explain why Sir George did not get the so urgent message.“  Danie 
draai om... 

“A moment, ...Please!”  

“Yes?”  Die deurwag het verdwyn.   

Hy kom na ŉ minuut of so terug.  “What’s your message about?” 

“Its a message for Sir George.”  

“You can trust us with your message.” 

“Its a message for Sir George from the British Resident in 
Pretoria.  Its a personal and a highly confidential message.  I’m 
afraid you’re waisting my time.”  Danie draai met mening om.  

“No!  Wait a moment, please?”  Die wag is tog nog besluiteloos.  
“I think you may go in, but remember, you’ll bear the consequences.” 

“A pleasure, old Man.  Thanks a million.”  Danie kom lighartig 
voor, maar sy hart klop benoud.  Hy word nou na Sir George Goch 
vergesel.  Hy weet nog nie wat hy aan die hoë Brit gaan sê nie.  Hy 
weet haas nie hoe die man lyk nie.  Dinge het so halsoorkop die een 
op die ander gevolg.  Hy weet net hy moet weet wat hier gepraat 
word.  Hy moenie aandag trek nie.  Tog trek sy Boerse klere oral 
aandag.  Die Brit se liefde vir seremonie is oorsaak dat die aanwe-
siges deur ŉ bank in formele drag is.  Dit is net hy wat afsteek... 
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Die byeenkoms is gelukkig al aan die gang en die voorsitter het 
alreeds die hoë gas aan die gehoor voorgestel.  Danie kyk die 
aanwesiges deur.  Die gehoor tel minstens vyftig mense, almal van 
die mees vooraanstaande Uitlanders.  Maar hy gewaar Sir Ian 
Chatterton nie onder die aanwesiges nie.  En toe weet Danie opeens 
wat hy aan Sir George Goch gaan sê. 

Die deurwag het hom tot hier gebring en is toe terug.  Danie se 
erns – en teleurstelling – het hom seker oortuig. 

Die voorsitter lewer ŉ striemende aanval op President Kruger en sy 
regering.  Hy lug die griewe van die Uitlanders wat volgens hom ver-
standelik meer in hul pinkies het as Kruger en sy spul in hul koppe.  
Hy karakteriseer Kruger en die Boer en lok kort-kort gelag en applous 
uit.  Die gehoor is duidelik die Boere se onversoenbare vyande.  Din-
ge word kaalkop gesê en vir die eerste keer hoor ŉ Boer uit die perd 
se bek hoe sy mense geteken word sonder dat daar doekies omgedraai 
word.  Dit kook behoorlik in Danie.  Hy beteuel hom slegs deur die 
besef dat hy hier ŉ indringer is en selfs in doodsgevaar verkeer. 

Toe stel die voorsitter Sir George aan die woord en gaan sit.  
“Friends, Comrades and fellow Brittons, what I will be telling you 
tonight, may not be repeated outside,” begin Sir George sy toespraak.  
“Ek bring die groete oor aan julle van meneer Chamberlain en die 
Britse regering, ons het julle nie vergeet nie.  Maar wat vanaand gesê 
word, my boodskap, moet nie hierdie gebou verlaat nie.  Ek het van 
die hoogste gesag opdrag gekry om, wat ek gaan sê, slegs te sê as ek 
die versekering het dat almal hier teenwoordig mense is van die hoog-
ste integriteit en manne wat besiel is met en toegewy is aan ons taak.  
Dié versekering het ek gekry.  Dus wil ek die persoonlike groete van 
haar Majesteit, ons geliefde Koningin Victoria, aan julle oordra.” 

“God save the Queen.  God Save our gracious Queen,” skree die 
geesdriftige aanwesiges uitbundig en kom op hulle voete. 

“Ek dra aan julle die opdrag oor wat meneer Joseph Chamberlain 
gegee het om aan julle te gee,” gaan Sir George voort: “Julle kan ge-
rus wees.  Brittanje sal julle nie in die steek laat en julle nie vergeet 
nie.  Binnekort sal julle weer met die Britse Ryk verenig wees.” 
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“My vriende, ek is eintlik vanaand hier om om verskoning te vra.  
Te veel beloftes is gemaak wat nie uitgevoer is nie.  Julle geregver-
digde verwagtinge is bedroef.  Julle is in die steek gelaat, uitgelewer, 
is verneder tot ŉ stadium waar julle dit nie meer kan verduur nie.  En 
ek vra my af waarom moet die trotse Brit, die uitgelesene van ŉ land 
van uitgelesenes, so deur ŉ powere, agterlike, niksbeduidende, uitge-
weke, verloopte Hollandse stammetjie getart en getreiter word?” 

“Hear-hear!  Hear-hear!” weergalm dit in die saal. 

“Ek vra om verskoning, maar moet ook verduidelik.  Brittanje, 
nooit onwillig om sy kinders te beskerm nie, kon nie eerder tot julle 
redding kom nie.  Daar is groot internasionale struikelblokke wat eers 
uit die weggeruim moes word.  Daar is ook plaaslike struikelblokke.  
Glo dit as julle wil, maar die Britse openbare mening moes eers ryp 
gemaak word vir die beëindiging van julle nood.  Ja, dit sal julle 
verbaas om te moet verneem dat die Britse mening in ŉ groot mate 
nie ten gunste van optrede in julle belang is nie.  Dit is ŉ skande op 
die naam van die Brit, maar dit is so dat hy spontaan bereid is om sy 
broers in die verdrukking, aan hulle ellende oor te laat.” 

“Julle sal nie weet nie, maar Frankryk, Duitsland en Rusland werp 
al lankal gulsige oë op die uitgebreide Britse koloniale besittings.  
Militêre inmenging om julle te red, kon die verskoning besorg aan 
een van dié rowers om toe te slaan en van ons in te palm wat hom nie 
toekom nie.  Maar nou het die situasie verander.  Frankryk en 
Duitsland soek weer mekaar se kele en ons kan eindelik optree sonder 
die gevaar om beroof te word.” 

“Ek wil nie in besonderhede ingaan nie.  Ek kan net sê; voor-
bereidings word op die oomblik reeds met haas en groot deeglikheid 
getref.  Julle redders kom uit al vier hoeke van die aarde – eendragtig, 
geesdriftig, oorgehaal.  Hou dus goeie moed.” 

“Dié versekering het julle.  Whitehall gun Kruger nie ŉ uur se rus 
nie.  Hy word bewerk en sal óf breek, óf volgens ons voorwaardes tot 
ŉ ooreenkoms kom, óf...  Nou ja, moet ek meer sê?” 

“Is dit oorlog, Sir George?” vra ŉ geesdriftige Uitlander. 
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“Oorlog is nie onafwendbaar nie, maar ons sal nie oorlog verklaar 
nie.  Brittanje moet en sal met onbevlekte hande voor die wêreld 
staan.  As daar bloed vergiet moet word, verseker ek julle, dit sal nie 
julle en julle kinders toegereken word nie.” 

“Net een ding vra ek julle, is ek gevra om julle te versoek:  Moenie 
verslap in julle agitasies nie.  Bly veg vir julle regte, die regte wat ŉ 
Brit toekom.” 

“Op die duur sal dit oorlog beteken,” sê een uit die gehoor. 

“Daardie vraag moet jy aan meneer Kruger stel.” 

“En as Kruger nie so ver gekry kan word om op te tree nie?  
Onthou, hy is so slu soos ŉ jakkals.” 

Sir George Goch aarsel net vir ŉ oomblik:  “Joseph Chamberlain is 
slimmer.  Hy speel die wysie.  Kruger sal na sy pype moet dans.  Daar 
is juis sprake van ŉ nuwe konvensie wat ons nie aangevra het nie.  
Ons punte is reeds opgestel.” 

Goch tel hulle op sy vingers af:  “Uitdruklike erkenning en suserei-
niteit;  Buitelandse sake moet deur haar Majesteit se goewerment 
bestuur en behartig word;  Aanneming van Geregtelike Kommissie 
vir die Geheime Raad, met miskien een Transvaalse regter bygevoeg;  
Stemreg en al die regte vir almal soos in die Kaapkolonie;  Munisipa-
le regte vir die goudmyndistrikte;  Alle wetgewing sedert 1884 wat 
regte en voorregte van Uitlanders inkort, moet herroep word;  
Ontwapening;  Indemniteit vir onkoste aangegaan sedert weiering van 
stemregvoorstelle;  Federasie van Suid-Afrikaanse kolonies en state.” 

“Maar dit kom neer op onvoorwaardelike oorgawe.  Dan verdwyn 
Transvaal mos!” skree ŉ uitlander geskok. 

“Presies, Transvaal moét deel van die Britse Gemenebes word.” 

“Kruger sal nie daarvoor instem nie, selfs nie die verligtes nie.” 

“Juis dáárop is al Chamberlain se hoop gevestig,” sê Sir George. 

Nog vrae word gevra.  Goch se antwoorde ontlok toejuiging. 

“The goose is cooked,” sê meer as een ingenome. 
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Heildronke word nou ingestel op Victoria, Joseph Chamberlain, 
die Reform Committee, daarna kom dr. Jameson en Cecil Rhodes aan 
die beurt.  Die vergadering word ŉ drinkgelag.  Danie kry die 
geleentheid om by George Goch uit te kom.  Hy stel hom voor as 
Jeremy Archibald Gallagher.  “You ought to remeber me, Sir.  I were 
a subaltern at Bathurst when you were made honorary colonel.” 

“I do remember you, young man,” sê Sir George Goch gul en nou 
gesels hulle oor dinge en gebeurtenisse waarvan Danie geen benul het 
nie.  Hy is egter ŉ goeie luisteraar en hou kop tot iemand anders die 
hoë gas se aandag vra.  

Danie het nou met Sir George Goch gepraat en het gehoor wat hy 
wou hoor.  Niks is onweerlegbaar nie, maar Danie het genoeg gehoor 
om Generaal Joubert op sy hoede te stel. 

Hy draai om - toe loop hy hom vas in iemand.  “Sorry, my fault...”  
Danie kyk in de man se bebrilde gesig en skrik.  Moneypenny, 
redakteur van The Star, staar hom aan deur ŉ nuwe bril. 

Danie staan asof hy versteen het.  Die man herken, maar kan hom 
blykbaar nie plaas nie.  Moneypenny is net so uit die veld geslaan en 
soek iemand om die alarm te gee.  Hy kyk nog ŉ keer na Danie. 

ŉ Vriendelike glimlag verhelder opeens Danie se oop gesig. “I 
think, I’ve met you before somewhere.  I am sure.” 

“Young man...” 

“Now I know, Fleetstreet!  Wereŉt you with The Times?” 

“Oh, but I am sure you’re somebody else.  I..”  Nou is hý onseker. 

Dit is tyd vir Danie om hom uit die voete te maak.  Moneypenny is 
ŉ oomblik verwar, maar nie oortuig nie.  Hy groet haastig en verkas.  
Dieselfde deurwag van vroeër vanaand is nog by die deur op diens. 

“Delivered your message, Sir?” vra hy. 

“Thanks, old man.  Mainly due to your magniminty?” bedank 
Danie hom.  Hy gee die man ŉ hartlike handdruk, vat sy perd en kry 
koers Krugersdorp toe.  Hy moet by die huis kom, slaap en wat hy 
gehoor het, eers verwerk. 
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VYF 
Nie die stemreg nie, maar Nabot se Wingerd 

 
Generaal Piet Joubert se reaksie op Danie se verslag van Sir George 
Goch se vergadering voor die Rand Club in Johannesburg, is vir hom 
ŉ groot teleurstelling.  Sir George se bedekte beloftes aan die 
Uitlanders, oortuig genl. Joubert nie.  “Ou Seun, Goch is ŉ egte Britse 
politikus en wat hy gesê het, kan ŉ mens op baie maniere interpreteer.  
Kry jy vir ons klinkklare bewyse.” 

Maar watse bewyse sal hierdie gematigde, mensliewende ou man 
oortuig?  Engeland beplan die vernietiging van die Boere-republiek 
en al wat die Z.A.R. hopelik kan red is dat hy eerste moet slaan.  Hard 
moet slaan, die doodhou moet inkry. 

The Star se hoofartikels word by die dag insiggewender en beves-
tig ook wat Danie sien wat aan die gang is.  Moneypenny gaan voort 
met sy agitasies en oorlogaanblasery, maar Danie kom ook ŉ nuwe 
noot agter.  Daar word geskimp, sodat net die ingeligtes dit sal snap, 
van ŉ groot skok wat op dié Boere-staatjie wag. 

“Mister Kruger should know by now that for him the sand of time 
are slowly running out and now is the time for him to come to his 
senses.  It would be abt for him to know that it would be better to 
share with his betters than to have nothing at all...”  

“It is a true saying and often recuring in these days that those 
whom the gods want to destroy, they drive mad first.  As it is this  
madman, Kruger – this mighty madman Kruger - so powerless with 
his few ingrained burghers, but so strong and unshaken in his rank 
ignorence – hardly knows that the sword is already unsheathed, that 
the sword of fate hangs dangling above his unprotected head...” 
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“Mister Kruger is not able to anderstand that he is playing a bru-
tal game with a mothers children.  Somebody ought to tell him that 
the Uitlanders are not a bunch of orphans/  Although it does not seem 
so, we have a mother, a loving mother, a revengefull mother who will 
come, who is on her way to rescue her children from this tyrant...”   

Dit is die strekking van sommige van die artikels in die pers.  
Oningeligtes verstaan dit nie so nie.  Maar Danie weet die redakteur 
braak nie meer net gal op Kruger en die Boere nie.  Hy weet wat aan 
die kom is.  Hy het Goch se bedekte beloftes geïnterpreteer, soos hy, 
Danie Theron, hulle verstaan het.  Brittanje is uit alle dele van sy wye 
Wêreldryk aan die opruk.  Oorlog kom vir die Z.A.R.  Maar dit sal 
nie ŉ oorlog soos in 1880 wees toe slegs die Britse magte wat hier in 
Transvaal en in Natal beskikbaar was, teen die Boere kom veg het 
nie.  ...Dié keer sal dit ŉ hiërmag wees.  Brittanje wil ŉ lang oorlog 
vermy want sy vyande wat hy tydelik met verdrae en onderlinge twis 
skaakmat het, kan net more hulle vetes begrawe en teen hom herenig. 

Toe Danie laas by genl. Joubert was, was daar tog ook bemoedi-
gender nuus.  Daar is ŉ groot bestelling vir wapens en ander nood-
saaklikhede soos klere, tente en ambulanse geplaas.  Die Komman-
dant-generaal wou nie besonderhede oor hoeveelhede verstrek nie, 
maar hy het Danie verseker dit is enorm en kom met die Delagoa-
baaise treinspoor.  Daarvoor moes in harde goud betaal word. 

Die heuglikste nuus is egter dié oor die nouer samewerking tussen 
die Z.A.R. en die O.V.S.  President Steyn en sy Wetgewende Raad 
het lankal besef Transvaal is die voorloper.  Met Transvaal weer in 
Britse hande, sal die Oranje Vrijstaat tussen die Brit, Griekwa en 
Basoeto doodgewurg word.  Daarom het die twee republiekies ŉ 
oorlogsverbond gesmee.  Nou dring President Steyn aan op nog ŉ 
ontmoeting tussen Alfred Milner, die Hoë-kommissaris in Suid-
Afrika en President Kruger.  Jan Hofmeyr, leier van die 
Afrikanerbond in die Kaap en die Kolonie se Eerste Minister, WP 
Schreiner, skaar hulle by President Steyn en dring ook nou aan op so 
ŉ ontmoeting wat oorlog allig ter elfder ure kan besweer. 

Toe Danie weer sy opwagting by genl. Joubert maak, is die ou 
krygsman baie optimisties.  Daar moet tog ŉ vredespad ook wees.  
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“Ek glo nie Milner of Kruger sal oorlog voorstaan as ŉ oplossing 
vreedsaam gevind kan word nie.” 

Danie deel nie die generaal se optimisme nie.  Hy vestig tog ook 
nou sy hoop op dié ontmoeting wat op 31 Mei 1899 in Bloemfontein 
sal plaasvind.  Die gees van Goch se geheime vergadering bly hom 
egter by.  Ook Goch en Kruger se mislukte samesprekings in Pretoria.  
As dieselfde punte in Bloemfontein deur Milner voorgelê word?  Wat 
staan Paul Kruger te doen?  Danie wil dit nie aan homself erken nie, 
maar die donker vermoede bly hom by.  Brittanje het reeds klaar op 
die omverwerping van die Z.A.R. besluit.  Die Bloemfonteinse 
konvensie is bloot nog ŉ set om tyd te wen, sodat die spinnekop sy 
web vir die arme vlieg kan voltooi. 

Alfred Milner staaf Danie se vermoede op hierdie konvensie.  By 
dié beraad kom Kruger die Uitlanders verder tegemoet as ooit tevore.  
Hy verklaar dat almal wat voor 1890 die land binne gekom het, 
naturalisasie binne ses maande en stemreg binne twee jaar bekom, dat 
verteenwoordigers aan die Witwatersrand in die eerste Volksraad tot 
vyf vermeerder word, en dat Britse onderdane van na 1890, nou binne 
twee jaar genaturaliseer word en vyf jaar later stemreg kry. 

Maar Milner eis stemreg vir almal wat vyf jaar en langer in die 
Z.A.R. is.  Vir Johannesburg eis hy ŉ soort Home Rule.  Dit beteken 
die prysgawe van die Republiek se onafhanklikheid en laat President 
Kruger uitroep.  “Julle wil nie stemreg hê nie.  .Julle wil my land hê!”  

Danie daag een aand in Junie by die Wanderersterrein op, om ŉ 
monstervergadering by te woon wat die Uitlanders byeengeroep het, 
na Kruger en Milner se mislukte samesprekings.  Toe hy daar kom is 
daar al duisende mense, hy beweeg tussen hulle en luister fyn.  Dit 
blyk gou dat baie nie die koue getrotseer het weens die liefde vir 
Engeland en haat vir Kruger nie.  Aan hulle skertsende gesels en 
geswets lei hy af dat ŉ groot persentasie mynwerkers en ander daar-
heen gedwing is deur hulle base.  Oral hoor hy die goedige gespot van 
werkers wat die koue moet trotseer “to please the bloody capitalists.” 

Daar is ook ander.   

Die vergadering het pas begin toe iemand hom hard en dringend 
aan die mou pluk.  “Soek jy alweer moeilikheid?” vra die man hom. 
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“Ja.  En jy?” vra Danie.  Hy kan hierdie kort bonkige man met die 
kordate militêre houding en die omkrul snor nie dadelik plaas nie. 

“Meneer Theron, jy onthou my mos.  Maritz, Konstabel Maritz.  
Maritz van die hof, onthou jy nie?  Ek is eintlik vanaand in ŉ ‘meer 
amptelike’ hoedanigheid hier.” 

“Om rus en vrede te handhaaf?” vra Danie, nou meer op sy gemak. 

“Eintlik sommer om die spul deur te kyk.  In uniform is dit eintlik 
ŉ bietjie gevaarlik.” 

“Nogal.”  Danie wonder of Maritz dalk vir Dr. Leyds werk. 

Die skare groei mettertyd aan tot tussen vier- en vyfduisend, ŉ 
malende massa.   

Konstabel Maritz het egter tot Danie se spyt weer tussen die 
menigte verdwyn.  Danie wil meer van dié man weet.  Hy lyk 
intelligent en wakker – van so ŉ man kan hy nog gebruik maak. 

Die mensemassa maal en beweeg onafgebroke.  Iemand op die ver-
hoog begin sing.  “Land of our fathers,” vul die nag mettertyd.  An-
der patriotiese Engelse en Walliese liedere volg.  Dit lyk asof iemand 
langsamerhand besig is om die gehoor in die regte luim te kry. 

Toe vra ŉ man op die verhoog almal se aandag.  Die geroesemoes 
kom teensinnig tot bedaring.  Die selfaangestelde voorsitter meld die 
doel van die vergadering, ŉ spontane demonstrasie om aan Engeland 
en die hele wêreld te laat weet wat die mense van Johannesburg wil 
hê.  “Ons praat nie meer met die Boere se Kruger nie.  Ons het klaar 
met hom gepraat.  Hy en sy Boere bestaan nie meer vir ons nie.  Ons 
ignoreer hulle.  Ons doen ŉ beroep op wie ons kan help, die leiers van 
ons mense, ons eie magtige Engeland, ons geliefde Koningin 
Victoria!”  Dit lok ŉ crescendo van toejuiging uit. 

Toe stel hy die eerste spreker aan die woord. 

Dit blyk dat die vergadering belê is met die doel om voort te bou 
op wat die versoekskrif aan die koningin, Sir George Goch se besoek 
aan die Republiek en die Milner-konvensie in Bloemfontein aange-
voor het, en sluit aan by Goch se beroep om agitasie teen Kruger nie 
te verslap nie. 
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Etlike persone spreek die vergadering toe.  Een het dit veral teen 
Kruger se voorstel dat Swaziland by Transvaal ingelyf word.  “Wat 
gaan Swaziland ons aan?” vra hy. 

Nog een laat die aap uit die mou?  Wat gee ons om vir ŉ onafhank-
like Z.A.R.?  Transvaal het slegs vir ons waarde as deel van die Britse 
Ryk.  Hy doen aan die hand dat die vergadering Milner se “uiters ge-
matigde” voorstelle in verband met die stemregkwessie moet aanvaar 
as die allerminste waarmee die vergadering tevrede sal wees. 

Coldicot, ŉ ander leier verwerp die idee van arbitrasie oor verskille 
tussen Brittanje en Transvaal met veragting.  “Dis ŉ belediging vir 
elke ordentlike Brit,” sê hy. 

Dodd skree uit sy beurt.  “Sal ek my laat registreer en die spul ape 
van Pretoria my laat beledig!  Ek het ŉ beroep op Ceazar (die Britse 
regering) gedoen en Ceazar sal my bystaan.” 

Inge skree: “Ons is die uitgesoektes van ŉ heersersvolk.  Waarom 
sal ons, ons deur takhare laat regeer?” 

Vir Danie is dit duidelik:  Onrusstokers rui die massa op met geen 
ander doel, as om Engeland tot oorlog aan te por nie. 

Toe dawer iemand die besluite wat konsuis op die vergadering 
aangeneem is, uit:   

A. Geen oplossing vir die konstitusionele probleem in die 
Republiek wat nie gelyke regte aan alle inwoners gee nie. 

B. Kruger se stemregvoorstelle in Bloemfontein is ontoereikend 
en sal geen Uitlander tevrede stel nie. 

C. Sir Alfred se ‘very modest proposals on the franchise question’ 
is die allerminste wat aanvaar kan word. 

D. Die petisie aan Victoria word weer onderskryf.  Die Britse 
owerheid word bedank vir hulle wyse van ontvangs. 

Ter afsluiting word God Save the Queen gesing. 

Danie is gans oorstelp en skrik toe iemand langs hom praat... 

“Why, I know you!  You’re the gentleman...” 
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Danie word yskoud.  Voor hom, lewensgroot en beskuldigend 
staan assistent-redakteur van The Star, Harry Stanley Lynn. 

“What in...” 

In sy lewe is hy nog nie so onverhoeds betrap nie!  Sy mond gaan 
oop.  Hy moet iets sê.  As Lynn hom ontmasker, net een woord aan 
die ou naaste aan hulle skree... 

Lynn swaai om.  Hy skree nou so hard dat sy stem deurslaan.  
“Men!  Britons!  We have a spy in our midst.  This man...” 

Danie besef hy moet klein word, wegraak.  Maar dis te laat... 

“Ahoy, the Irish!  For Ireland, we fight!”  Iemand met die krag en 
geweld van ŉ aanstormende skaapram, loop Assistent-redakteur Lynn 
uit die aarde met die skouer, dra hom ŉ ent saam. 

Danie hoor ŉ geskree opgaan:  ”The Irish here!  For Saint Patrick 
and for Ireland!” 

Toe baklei dit onder mekaar sonder aansiens des persoons. 

Danie het die man gesien wat dit begin het.  Dit was Konstabel 
Maritz en niemand anders nie.  Hy het Lynn doelbewus uit die aarde 
geloop, was nog ŉ kort oomblik daarna deel van die gemaal en het toe 
in die geroesemoes verdwyn.  Rondom Danie baklei manne.  Hy kry 
self ŉ skrams hou wat hom laat steier.  Dan maak hy hom stil uit die 
voete.  Hy is dankbaar teenoor Konstabel Maritz wat hom net betyds 
en so doelbewus uit ŉ groot verknorsing gered het. 

Op pad van die vergadering af, gaan hy by sy ou vriend Tjaart van 
der Walt aan. 

“Tjaart, hoe betroubaar is Germishuys?” vra Danie. 

“Wat bedoel jy, Danie?” 

“Sal jy hom in die donkerste nag, in enige situasie vertrou om jou 
rug te beskerm?” 

“Ek sal,” sê Van der Walt beslis. 

“Neem my dan na hom toe.” 
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“Dié keer is dit ernstige sake,”  sê Danie nadat hy Germishuys 
gegroet het.  Hy maak self die deur toe. 

“Laas was dit ook ernstig, as ek dit nie mis het nie, konstateer 
Germishuys. 

“Ja.”  Danie huiwer ŉ oomblik.  “Meneer Germishuys, ek kan nie 
die rede vir my beroep op jou, en my opdrag aan jou verstrek nie.  Ek 
wil hê jy moet alle telegramme en kabelgramme wat jy ontvang, hoe 
onskuldig hulle ook al op die oog af lyk, in duplikaat uitmaak en ŉ 
afskrif aan mnr. Van der Walt oorhandig.” 

“Dit kan baie ekstra werk beteken, maar ek kan dit doen.” 

“Dan wil ek jou insweer in ŉ spesiale afdeling onder my.  Jy sal ŉ 
eed van geheimhouding moet aflê.” 

Germishuys het verbleek.  “Wat beteken dit?  Oorlog?” 

“Miskien.  Jy sal onder meneer Van der Walt werk.  Dit is in 
belang van die Boerevolk en die Zuid Afrikaansche Republiek.” 

“Sê my, verwag ons nou oorlog?”  Germishuys se stem is dun. 

“In dié dae is dit wys om die ergste te vrees.  Is daar nog 
betroubare manne in jou afdeling?  Manne wat jy kan vertrou dat 
hulle hul pligte in naam van ons land, ons volk en ons Regering sal 
uitvoer en in alle omstandighede getrou sal wees?” 

“Ek glo my manne sal deur die bank getrou wees.” 

“Moenie te seker wees nie.  Maar werf dié wat jy absoluut kan 
vertrou, gee hulle opdragte, maar hulle moet net aan jou rapporteer.  
Mnr. Van der Walt sal van tyd tot tyd spesiale opdragte aan jou gee.  
Ken jy die poskantoormense, die Posmeester.” 

“Dis ŉ ou Kaaskop,” sê Germishuys kortaf. 

“Maar is hy te vertrou?  Kan ek hom betrek?” 

“Ek sal die ou terjolie eers pols.  Jy weet mos hoe die ou nasie met 
hulle vierkantige koppe is?” 

“En van die klerke?  Sal jy ŉ man of twee daar kan gebruik?” 
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Salmon Gerhardus (Manie) 
Maritz (1876 -1940)  Later 

generaal gedurende die Tweede 
Vryheidsoorlog en ŉ Boere-rebel 

gedurende die 1914 Rebellie. 
 

“Een loseer by my, ŉ skaflike man.” 

“Gaan roep hom.” 

Danie het binne ŉ kwartier nog ŉ rekruut ingesweer.  Willem 
Bruwer is ŉ bloedjong poskantoorklerk.  Hy kry opdrag om alle 
briewe en dokumente aan Van der Walt vir insae te oorhandig. 

Toe Danie Theron en Tjaart van der Walt weer alleen is, vra hy: 
“Ken jy ŉ Konstabel Maritz, Tjaart?”  

“Konstabel Manie Maritz, 
daardie sterke derduiwel?” 

“Ja, dis die man,” sê Danie.  
“Kan jy hom miskien nader 
trek?  Hy is intelligent daarvan 
is ek seker, is hy betroubaar?” 

“Dit hoef jy nie te vra nie,” 
beaam Van der Walt.  “Ek wou 
jou al nader oor hom en nog ŉ 
paar polisiemanne.” 

Danie kom baie laat die nag 
op Krugersdorp aan.  Hy is die 
volgende oggend egter eerste 
op kantoor.  Toe Jan Pretorius 
opdaag, roep hy hom eenkant. 

“Broer Jan, ek het eintlik net 
gekom om die kantoor aan jou 
en Victor af te gee.  Ek sal na 
dese vir ŉ onbepaalde tyd nie 
beskikbaar wees nie.” 

“Danie ek begryp jou nie.  Ek 
is glad nie tevrede nie.  Kragtie 

Man, jy het ŉ florerende praktyk opgebou, nou versmyt jy dit!” 

“Broer Jan, ek het net een pad om te loop en dié laat my geen 
keuse nie,” sê Danie beslis. 
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SES 
Selfbehoud is tog die eerste wet van 

oorlewing 
 

Die massavergadering van die Uitlanders en die mentaliteit wat daar 
geopenbaar is, het Danie onomstootlik laat besef oorlog is onvermy-
delik.  Maar dit sal ŉ oorlog wees waarvoor Brittanje nog nie gereed 
is nie.  En as die Boererepubliek as gevolg daarvan van ondergang 
gered kan word, uitgaande van die standpunt van oorlewing vir die 
Boerevolk, sou Danie Theron na dese alles in sy vermoë doen om die 
burgers van die Z.A.R. ryp en slaggereed vir oorlog te kry. 

Danie rig ŉ ope brief: “Noch een schrede en wij zijn erin,” aan die 
Boere in die Vrystaat, Kaapland en Natal.  “Daar is vir die Boer geen 
ander uitweg nie, want selfbehoud is die eerste wet van oorlewing.”  
Hy wys daarop dat dit politieke selfmoord sal wees om aan die eise 
wat die Britse Regering so onverbiddelik gestel het, toe te gee.  Hy 
verwys na die Uitlander-massavergadering op die Wanderersterrein, 
en sê dat ons nie mag toelaat dat mense wat roem dat hulle niks vir 
die regte van die Republiek omgee nie, wat afsluit met “long will she 
reign over us,” ons medeburgers met volle inspraak kan word nie. 

“Ons almal weet hoe skandelik en onregverdig ons behandel is, 
hoe ons gedurig uitgekryt en beledig word vir alles wat sleg en verag-
telik is.  Ons het nog nie vergeet dat die anneksasie van 1877 plaasge-
vind het, as gevolg van ŉ petisie van ingesetenes, wat dowe Boere 
van Transvaal probeer aanvaar het nie.”  “Die Boer is die veronregte 
volk in Suid-Afrika, nie die Engelsman nie.  Die Boere het nog nie 
die inpalm van die Republiek Natalia en die kaping van die Oranje 
Vrijstaatse diamantvelde vergeet nie.  Ons beroep ons op reg en nie 
op mag nie.  Daarom betreur ons dit dat Brittanje ons in ŉ oorlog in 
wil dwing.  Want die Boer van Transvaal soek nie oorlog nie!” 
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Hy verwys na Dodd se versugting op die Uitlander-vergadering.  
“Ons hoop dat die Albeskermer van die swakkeres, ons sal beskerm.”  
“Die Uitlander se Ceazar sal Transvaal dié keer egter nie sonder 
teenstand kan vat nie.  Hy sal dit slegs regkry met ŉ oorweldigende 
oormag en nadat hy die Boere van Transvaal haas uitgeroei het.” 

Ten slotte spreek hy die hoop uit dat in geval van oorlog, die bur-
gers eendag die voorreg sal hê om die agiterende Uitlanders van aan-
gesig tot aangesig, oor die visier by te kom.  Hy vrees egter dat die 
spul, as oorlog werklik uitbreek, soos hase uit die land sal vlug. 

Danie Theron raak nou soos ŉ vuur wat ander aansteek.  Hy belê ŉ 
vergadering in Johannesburg om aan die wêreld te toon dat selfs dáár 
meer mense vir Kruger se republiek is, as daarteen.  Hoewel die ver-
gadering net ŉ dag voor die tyd bekend gemaak is, daag vyfduisend 
mense op.  Dié openbaar ŉ ander gees as die Uitlander-vergadering 
waar drank vryelik gevloei het, waarheen baie mense teen hul sin ge-
dwing is, en gemoedere met opruiende toesprake gaande gemaak is. 

Die reuse vergadering word stigtelik met gebed geopen.  Die spre-
kers maan tot besadigdheid en berusting.  President Kruger se stem-
regvoorstelle word volmondig goedgekeur, so ook die leiding van die 
bejaarde president.  Die vergadering is so ŉ groot sukses dat Danie 
daar en dan voorstel dat ŉ volksvergadering op Paardekraal naby 
Krugersdorp gehou word.  Hierin word hy geesdriftig ondersteun deur 
Ben Viljoen en ene McNab, ŉ bekeerde Brit.  ŉ Komitee vir die 
vergadering word gekies en bestaan uit kmdt. P.J. Potgieter, Pretoria 
se Burgemeester, Kommandante P.S. Steenkamp en Ben Viljoen en 
Danie Theron.  Danie is sekretaris en belas met die reëlings. 

Danie versprei dadelik handbiljette wat die plek en doel van dié 
byeenkoms aandui.  Ook hierdie vergadering vind oorhaastig plaas, 
slegs ŉ week na dié in Johannesburg.  Tog kom meer as vyfduisend 
mense op Paardekraal byeen, waar genl. Joubert die hoofspreker is. 

Die kommandant-generaal vereenselwig hom met alles wat Presi-
dent Kruger tot dusver gedoen het en versoek namens die burgers van 
die Z.A.R. dat hy niks verder aan die Uitlanders toegee nie.  Die ver-
gadering doen ŉ beroep op die Regering en Volksraad om ŉ vreedsa-
me oplossing, wat verenigbaar met die Republiek se onafhanklikheid 



- 59 - 

sal wees, vir dié krisis te vind.  Die Oranje Vrijstaat en pres. Steyn 
word spesiaal bedank vir die houding wat hy gedurende die Bloem-
fonteinse Konvensie ingeneem het.  Danie Theron het ŉ groot aandeel 
in al die besluite, hy versprei ook ŉ memorie wat deur drie-duisend 
manne onderteken word, waarin die regering geskraag, maar ook 
versoek word om Chamberlain se plan vir ŉ nuwe konvensie te weier. 

Danie het so ernstig soos ŉ profeet geword.  In dié tyd is al van 
hom gesê dat hy nooit meer lag nie, maar met ŉ bleek en strak gesig 
en brandende oë onafgebroke die belange van sy aangenome vader-
land dien.  Tog gun hy hom dan en wan die plesiertjie om vir Bettie 
du Toit op Middelburg te gaan kuier, gewoonlik op ŉ naweek, dan 
vergesel hy haar kerk toe.  Daar sit hy op die galery op ŉ stoel langs 
die orrel wat sy bespeel, en help pomp aan die orrel se blaasbalk. 

ŉ Mooi vriendskap het tussen hulle ontstaan, ŉ wedersydse ge-
neëntheid wat nog nie openlik tot liefde geblom het nie, maar veral by 
haar onnoembaar teer en kosbaar geword het.  Maar mense wat meer 
in die verhouding gesien het en Bettie spelerig gepols of geterg het, is 
keer op keer vriendelik ontmoedig.  Tog het Bettie, wat kon kies en 
keur, laat blyk dat sy tog tot ŉ inniger verhouding geneë is. 

Vir Bettie was dit soms moeilik.  Daar was iets in Danie, ŉ letsel in 
sy siel wat net nie wou genees nie.  Die een of twee keer dat dit gelyk 
het of hy werklik tot haar gaan ontdooi, het daar ŉ wolk in sy oë 
gekom, was hy opeens afgetrokke en in homself gekeer.  Dan het hy 
gewoonlik sonder om ŉ rede te noem, ŉ koers ingeslaan en soms ure 
later net so onopsigtelik teruggekeer.  Waar hy dan was, het net hy 
geweet.  Maar sy strak gesig wat nou altyd bleek was, het getuig van 
ŉ innerlike stryd, so asof hy in ŉ tweespalt was waarvan net hy bewus 
was en net hy met homself kan oplos. 

Danie se periodieke afgetrokkenheid ontstel Bettie baie, hoewel sy 
voorgee dit raak haar nie.  In haar hart het sy geweet hoe teer sy vir 
die skraal, ingetoë jongman gevoel het, want sy het tog geweet dat hy 
haar nodig het, maar dat iemand anders – waarskynlik ŉ gestorwe 
liefde – tussen hulle staan en altyd ŉ donker skaduwee sal wees.  Hy 
is te intens in wat hy doen, in wat hy glo, in wat hy voel.  Tog blyk dit 
duidelik hoe nodig hy ŉ medemens, ŉ dienswillige vrou soos Bettie 
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du Toit het.  Dit is wanneer hy ongenooid en byna onaangemeld, 
onverwags op Middelburg opdaag, dat Bettie die onverbloemde 
behoefte aan ŉ maat wat sal verstaan in sy donker oë lees.  Dit is dan 
wanneer hy haar byna klaviertoe sleep en daar in ŉ soort koma sit en 
luister, onderwyl sy die een oubekende melodie na die ander speel. 

Danie raak veral ook maklik in politieke argumente betrokke.  Dan 
is hy onversetlik, soms heftig.  Hy en landdros Gert du Toit, ŉ uiters 
besadigde man met ŉ wye ervaring en kennis, redeneer dikwels.  En 
dan raak Danie des te meer deur sy emosies meegesleur, omdat ander 
die dinge wat met sy Vaderland en volk aan die gebeur is, nie met 
dieselfde intensiteit ervaar as hy nie. 

Selfs die kere wanneer Danie op sy besigste is, knyp hy tog tyd af 
vir die lang rit Middelburg toe.  Mense wat hom goed ken, het geglo 
dat hy dan werklik lewe.  Maar selfs tydens ŉ naweek op Middelburg, 
het hy nie sy ander pligte vergeet nie.  Ook op Middelburg sou hy 
soek na lojale kamerade en het hy hulle gekry.  Daar het hy bevriend 
geraak met Pauline Coetzee, ŉ goeie vriendin van Bettie; en met Jack 
Hindon, ŉ forsgeboude Skot wat die Boeretaal nog met ŉ swaar 
aksent praat, maar ook lid is van die Z.A.R. se Polisiekorps.  

Hy het juis vroeg die Saterdagoggend van 2 September op Middel-
burg aangeland.  Daardie aand is hy saam met Bettie na Pollie se ver-
jaardagpartytjie – soos Pauline by haar vriende bekend gestaan het.  
Daar het hy Jack Hindon weer raakgeloop.  Hy het sy kans waarge-
neem en die groot Skot eenkant gekry om hom beter te leer ken.  

“Vertel my Jack, hoe kry ŉ rou uitlander soos jy dit reg om in die 
ZARPs te dien, as jy nog nie eens die Boeretaal goed kan praat nie?” 

“Danie, dis nie jou taal wat van jou ŉ Boer maak nie, maar dit wat 
in jou hart aangaan.  Alhoewel ek Engels praat, is ek defnitiéf nie ŉ 
Engelsman nie!  Net so is daar baie wat jou taal praat, maar wat beslis 
nie Boere is nie.  In my hart sal ek altyd ŉ Skot bly.  Maar, noem my 
tog eerder ŉ “Boerskot”, want diep in my hart is ek ook lief vir die 
Boerevolk.  Ek is ŉ stemgeregtigde burger van die Z.A.R. en baie 
trots daarop.  Ek is een van baie min burgers, wat daarop kan roem 
dat ek volle burgerskap verdien het ter verdediging van hierdie Boere 
Republiek, teen die Engelse stropers van Leander Starr Jameson.” 
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Oliver John (Jack) 
Hindon (1874 – 1919), 
werksaam op die Ooster-
spoorlyn as lid van die 

Rijdende Politiecorps, deel 
van die Zuid Afrikaansche 
Republiek se Polisie, ook 

bekend as die ZARPs. 

“Maar Jack, ek verstaan dan dat 
daar selfs ŉ paar Skotte saam met 
Jameson gevange geneem was, 
waar kom jou dislojaliteit teenoor 
die Britte dan vandaan?” pols Danie 
met ŉ stoute tikkie sinisme.  

“Dislojaliteit het niks met my ge-
voel te doen nie Danie, eerder net 
erkentlikheid teenoor diegene teen 
wie daar growwe onreg gepleeg 
word.  As kind het ek van die Skot-
se geskiedenis geleer, van die onreg 
wat die Engelse ‘adelstand’ teenoor 
die Skotte gepleeg het, en van Wil-
liam Wallace se stryd teen hulle.” 

“Ek het hier in die Natalse Kolo-
nie in die Britse leër gedien, en hier 
in die Z.A.R. het ek die Boerevolk 
leer ken.  Ek het gou agtergekom 
dat dieselfde taktiek, hier deur die 
Engelse gebruik word om hierdie 
klein volkie ook van hul eiendom te 
beroof.”  Hierdie ernstige woorde 
verdryf enige twyfel by Danie, en 
dit sal nog lank hierna in sy eie 
gedagtes rondmaal. 

Sedert die volksvergadering op 
Krugersdorp, het Danie ook ŉ ‘Ope 
Brief’ aan die volk gepubliseer in 
De Volkstem, dit het gesorg dat die 
Boere op die platteland ook van die 
naderende oorlog kennis neem.  
Danie se aandeel om die volk bedag 
te maak, skryf hom ook hoog aan, 
veral by Middelburg se Boere. 



- 62 - 

Dié Sondag vergesel hy vir Bettie kerk toe en neem oudergewoon-
te sy plek by haar op die galery in, op die stoeltjie langs die orrel. 

Dominee A. Brink van Roossenekal is dié dag die prediker.  Soos 
byna al die ander mense, is ds. Brink diep onder die indruk van die 
oorlogswolke wat oor die Republiek saampak.  Daarby is hy ŉ 
kragtige voorstander van sendingwerk onder die heidene.  Hy besluit 
dus om sy gehoor dié oggend, weens hulle traagheid om hul vir die 
sending te ywer, goed die leviete voor te lees en die naderende onheil 
van oorlog te gebruik om hulle op hul sending-traagheid attent te 
maak en so moontlik ŉ milde bydrae juis vir die sending te genereer. 

Die kerk is stampvol, ŉ teken van hoe die ernstige tye ŉ elk en ŉ 
ieder raak.  Ds. Brink kies die oggend Josua 7 : 24 as teks. “Er is een 
ban in den midden van u. Gij sult nie kan bestaan voor het aangezicht 
uwer vyanden totdat gij den ban wegdoet uit het midden van u.”  In 
sy gebed waarsku die prediker die gemeente oor wat hulle te wagte is, 
en oral word gekug, keelgeskraap en op bedekte wyse kennis gegee 
dat daar krasse dinge van die kant van die preekstoel af kom. 

Maar in sy preek word ds. Brink algaande opreg warm oor sy on-
derwerp en kom hy met ŉ eg filantropiese beskouing wat skok en be-
droef – en vir byna almal in die kerk onaanvaarbaar is.  Want volgens 
hom is daar ook ŉ ban oor die Boere-republiek.  Die Boere het hulle 
plig versuim.  Erger nog, hulle aan diefstal skuldig gemaak toe hulle 
die land met geweld van die barbare wat hier gevestig was, gevat het.  
Dit was hulle plig om die Evangelie onder die barbare te versprei en 
moes dit hul plig gemaak het om die natuurkinders moreel op te hef 
en te kersten.  Maar die Boere het daardie plig nie nagekom nie en 
daarom is die inbesitneming van die land niks anders as roof nie.  Om 
dié rede voorspel ds. Brink, sal Transvaal, indien hy in ŉ oorlog gaan, 
hopeloos verslaan word.  Meer nog – die prediker beweer Brittanje is 
die instrument wat die Here stuur om die Boere te tugtig vir hulle 
versuim om te doen volgens wat Hy hulle beveel het om te doen. 

Dit is krasse beskuldigings, en in ŉ baie groot mate ongeregverdig.  
Middelburg se godvresende konserwatiewe Boere kug.  Skraap keel, 
grom onderlangs, skuif rond op die kerkbanke, maar luister nietemin 
gedienstig na die preek van die besoekende predikant wat vandag 
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hulle gas is.  Wat hy sê, staan die meeste van hulle nie aan nie.  Maar 
hy is die prediker, geïnspireer, glo hulle, om aan hulle ŉ boodskap 
van God te bring en hulle luister na sy prediking met die nodige 
ontsag, kennelik van die konserwatiewe Boer. 

Hulle luister met verskuldigde eerbied.  Maar toe die predikant die 
dubbele sweep inlê en hulle striem oor dinge wat na hulle kennis – en 
hulle kennis was eerstehands – nie met die feite strook nie, groei 
opstand.  Toe hy begin uitvaar teen die Transvaalse regering en die 
“krijgsugtigheid van die Afrikaners” begin die damwal stadig 
oorstroom.  Een hier en een daar, toe ŉ paar, daarna sommer ŉ hele 
ry, staan op en verlaat die kerkgebou, in protes teen wat daar 
beskuldigend gesê word.  Niemand sê ŉ woord nie.  Hulle verlaat 
bloot die gebou en gaan ontsteld huistoe. 

Onder diegene wat so opgestaan het, nogal op die galery daar langs 
die orrel, is ŉ skraal blekerige man.  Maar hy stap nie by die kerkdeur 
uit nie.  Hy kom met die trappe van die galery af en kom preekstoel 
toe.  Hy gaan agter om die preekstoel en klim doelbewus met die 
trappies op na die predikant toe, sy vuiste letterlik gebal en ŉ 
onheilspellende lig in sy bruin oë. 

“Dominee, jy lieg hier van die preekstoel af en ek sal sorg dat jy 
daarmee ophou,” sê Danie in sy welluidende stem aan die liggaamlik 
ietwat goedbedeelde predikant.  Dieselfde onkeerbare woede wat hom 
die dag daar in Moneypenny se kantoor oorval het, was nou in Danie 
Theron.  Haastig van geaardheid, reguit soos ŉ roer en blind wanneer 
hy kwaad word.  En nie by magte om selfs die predikantstoga te 
ontsien nie, het hy net een doel:  Die man wat hom so die reg toeëien 
om onbekookte dinge teen die Boere van die preekstoel af kwyt te 
raak, moet sy woorde sluk of ŉ opstopper te wagte wees. 

Gelukkig kom Landdros Du Toit en van die ouderlinge wat voor in 
die kerk gesit het, Danie se motiewe agter en tree haastig op.  Met 
paai en mooipraat, maar ook met sterk hande, word hy van die 
preekstoel af verwyder en na buite gebring. 

“Goed, dan trap ek hom hier buite vas,” dreig Danie nog kwaad. 

“Laat hy net vandag uit die kerk kom.”  Maar ook in dié voorneme 
word hy deur dieselfde waardige persone diplomaties gedwarsboom. 
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Van die res van ds. Brink se preek het toe nie iets gekom nie.  Die 
kerk was aan die leegloop.  Die diens is ontstig.  Mense het na buite 
gekom, verslae en hartseer oor die ongegronde beskuldigings wat 
hulle van een van hulle predikante moes verduur.  Jack Hindon en 
Pauline Coetzee het die hele petalje saam van eenkant af stil gade 
geslaan.  In ŉ tyd toe hulle krag en bemoediging vir die stryd wat 
voorlê verwag het, het hulle ongeregverdigde beskuldigings gekry.   

Dit het ook tweespalt in die gemeente gebring.  Daar was diegene 
wat soos Danie deeglik die harnas in gejaag is vir ŉ predikant wat 
volgens hulle van sy bevoorregte posisie misbruik gemaak het om ŉ 
delikate onderwerp in ŉ moeilike tyd windskeef te stel.  Onder hulle 
het ds. Brink daarna bekend gestaan as ‘Ou Johnny Fortnight’. 

Ander weer, waaronder Landdros Du Toit en Bettie, het gemeen ŉ 
Dominee het die reg om te sê wat die Here hom ingee om te sê.  Hulle 
was oortuig ŉ predikant is geroepe.  Sy preke is geïnspireer en 
ofskoon hulle hul nie met sy beskuldigings kon vereenselwig nie, was 
daar tog stof tot nadenke daarin.  Want ŉ mens moet gedurig besin. 

Die preek en die insident daarna, het ietwat van ŉ verwydering 
tussen Danie en Bettie gebring.  Danie is uit Middelburg sonder om 
fatsoenlik afskeid van die Du Toits te neem.  Dit het Bettie bitter 
swaar laat kry.  Danie het nooit laat blyk hoe dit hom raak nie.  Hy 
het hom net met nog groter oorgawe aan sy opdrag gewy.  

Danie Theron het meer verbete geword, hom selfs nie meer daardie 
klein ontspanning gegun, daardie sporadiese blaaskansie gegun nie 
wat nuwe krag monster, maar hy het net voortgestu.   

Hy bevind hom dan ook net die volgende dag in Pretoria.  Dié keer 
soek hy Generaal Joubert nie op nie.  Die man wat hy soek en vind, is 
Koos Jooste wat ŉ tyd gelede in rekordtyd van Pretoria af Kaapstad 
toe en weer terug met ŉ trapfiets afgelê het en toe bekend geword het 
as die land se fietsrykampioen. 

“Koos, ek het jou raad en hulp nodig,” kom Danie dadelik op die 
onderwerp af, nadat hulle gegroet het.  “Hoe lank sal jy Kimberley 
toe ry op ŉ rywiel?” 

“Twee dae.  Ek sal dit in twee dae doen.  Maar ek weet nie jy nie.” 
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Kaptein Jacobus 
Petrus (Koos) Jooste 

(1868 - 1945). 

“Dink jy ek moet dit probeer?” 

“Probeer as jy lus het.” 

“Kan jy my ŉ rywiel aanbeveel?” 
vra Danie. 

“Man, die winkels is vol rywiele,” 
sê Jooste wat maar nie wil ontdooi 
nie.  “Onthou maar net die 
goedkoperes sal jou in der ewigheid 
nie daar bring nie.” 

“...Kan jy my nie joue leen nie?” 

“Wel..., ek kan jou een van my vyf 
fietse leen,” sê Jooste teensinnig. 

Vir Danie Theron was Koos Jooste 
nog altyd ŉ raaisel, ŉ bot, moeilike 

kêrel, so anders as wat mens die “held” sou wou voorstel. 

“Ou Koos, dankie ek sal bly wees...” 

“Dan sal ek jou nog gratis raad ook gee.  Vat ŉ blikkie ruitersalf 
vir jouself saam, ghries vir jou ketting en olie vir jou fiets.  En sorg 
dat jy die wind agter jou het.” 

“En wat van ŉ lamp, lym en lappe?”  

“Vanselfsprekend en ook ŉ pomp, hoewel jy sulke goed nie 
sommer nodig sal kry nie.”   

“Verseker jy my dis beter as om ver afstande met ŉ perd af te lê?” 

“Ek het niks gesê nie, Ou Vriend.  Maar as jy haastig is en jy is nie 
bang om te trap nie, is dit jou vervoer.” 

“Ek is haastig,” sê Danie.  Dan twyfel hy weer.  Moet hy dit waag? 

“Koos, jy is mos van daardie wêreld, ken jy betroubare Boere in 
Kimberley?  Mense wat ŉ gevoel vir ons mense in Transvaal het en 
met wie ek daar kan skakel as ons inligting nodig kry.” 

“Watse inligting?” vra Koos Jooste agterdogtig. 
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“Wel...  Oor vyandelike troepesametrekkings, oor ammunisie en 
Krygstuig wat daar aankom, voorbereidings vir groot voorradedepots.  
Jy begryp mos?” 

“Verwag jy dan oorlog?” 

“Ja, en jy?” vra Danie. 

Koos Jooste oorweeg ŉ oomblik, ŉ diep plooi op sy andersins 
gladde voorkop.  “Danie, jy het met die regte man kom praat,” sê hy 
eindelik.  “My oom bly daar.  Hy het etlike huurrytuie.  Hy is eintlik 
die enigste kebbie-eienaar daar en hulle ry die hele dorp vol en hy 
weet alles wat daar aangaan.” 

“Maar is hy te vertrou?” 

“Sy van is Verwey,” sê Koos.  “Het jy al ooit van ŉ Verwey 
gehoor wat jy nie kan vertrou nie?” 

“Koos, kan jy my ŉ brief gee.  Jy weet mos hoe ŉ man in Britse 
gebied sal reageer as ŉ wildvreemde hom nader met die voorstel 
waarmee ek sal kom.” 

“Dit begryp ek,” sê Koos Jooste.  “Ek sal jou ŉ brief gee.”  Jooste 
gee Danie ook ŉ fiets en ŉ waterkan en beveel hom om altyd 
oorgenoeg padkos te hê.  “Want Ou Maat, niks maak ŉ man so 
honger soos so ŉ ou ‘trap der jeugd’ nie.” 

Danie Theron vertrek nog dieselfde middag.  Daardie aand sterk 
skemer bereik hy ŉ afgeleë boereplaas naby Vereeniging waar hy 
aanklop vir slaapplek.  “Ons het eintlik geen plek vir rondlopers nie,” 
sê die boer vol argwaan. 

“Is dit nou omdat ek op ŉ rywiel ry en nie te perd nie?” vra Danie. 

“Ja.  Maar ek sien jy is darem op ŉ plan ŉ Boer.” 

“Ek is ŉ Boer,” sê Danie.  “En ek verkies ŉ perd.  Maar vir my 
werk op die oomblik is ŉ perd te stadig en te duur.” 

“Wat wou!” 

“Oom, ek het vanmiddag twee-uur uit Pretoria vertrek.”  

“Maar dit lieg jy mos!” 
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“En ek is van plan om moreaand, of op die laaste Woensdag-
oggend op Kimberley te wees.” 

“Buite die kwessie, Vriend.  ...Jy sal dit so, nóóit regkry nie.” 

“Dan wil ek teen Saterdag weer hier rond wees.  Ek sal weer hier 
by Oom-hulle aankom.” 

“Ou Neef, wat voer jy die van?” 

“Die van is Theron.  Danie Theron, Oom.” 

“Is jy dalk verwant aan daardie prokureur van Krugersdorp, die een 
wat die Ingelsman, Ou Moneypenny, so bygekom het?” 

“Ek is hy, Oom.” 

“Magtag!  Kom in, Neef, dat ek jou voorstel aan die vrou en kin-
ders.  Die van is Stander, ek is bly om jóu te ontmoet, Neef Theron.”  
Die Boer is geselserig.  “Tag, jy moet ons ŉ bietjie alles vertel.” 

“Oom, ek is pootuit moeg en ek wil more douvoordag in die pad 
val.  Maar ons kan gesels.  Ek wil net eers voorbrand maak vir genoeg 
padkos vir more.  Sjoe, so ŉ ysterperd woel met ŉ man se eetlus,”  
tref Danie voorsorg vir die volgende dag. 

“Die tante sal jou oorlaai met kos.  Maar voor ek vergeet.  As jy in 
Kiemsellie kom, gaan direk na Piet Oldewagen se huis toe.  Hy is my 
swaer.  Hy bly in Barnatostr. 23.  Sê vier hom Jool Stander stuur jou.  
Sê vir Piet....  Man, sê vir hom hy moet vir jou sorg.  Sal jy onthou?”   

“...Ek sal onthou, Oom Jool?”  belowe Danie, half oorbluf. 

“Nou wil ek ŉ bietjie iets van die politiek daar in Pretoria weet,” sê 
Stander nadat Danie aan mevrou Stander en die kinders voorgestel is 
en sy hom ŉ stywe maaltyd voorgesit het.  “Toe neef, Theron, vertel 
my van die president se planne met die verditsimse Uitlanders.  Gaan 
hy hulle die see in jaag.  Jy is mos nader aan die vuur as - as ŉ ou 
Boer ver op ŉ plaas?” 

Danie kom eers laat daardie aand in die bed.  Toe hy die volgende 
dag douvoordag opstaan, is Tante Stander reeds op die been, van die 
kinders ook en die ketel kook al.  Dan verskyn Oom Jool.  Hy loop ŉ 
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ent saam met Danie, tot in die deurpad, wens hom daar ŉ 
voorspoedige reis toe. 

Danie se lyf is stram en seer.  Hy vrees hy gaan dié dag nie ver 
kom nie.  Maar namate hy ontdooi, verdwyn die stramheid en oorwin 
hy sy teensin vir die ysterperd.  Nog later is dit net sy hande om die 
handvatsels en sy polse wat nog pyn en sy sitvlak wat waarsku, ten 
spyte van die ruitersalf wat hy so mildelik gebruik het.  Dit keer hom 
egter nie en hy trap die ketting dat hy sing. 

Danie kom laat daardie nag in Kimberley aan.  Hy is doodmoeg.  
Omdat die stad vreemd is, soek hy Barnatostraat 23, waar Piet Olde-
wagen en sy hartlike mollige vroutjie, hom slaperig ontvang. 

Danie soek die volgende oggend die kebstaanplek op.  Daar ver-
neem hy by een van die Kleurling-kebdrywers waar Verwey woon.  
Aan die middeljarige man verduidelik hy sy sending, maar eers nadat 
hy Koos Jooste se brief oorhandig het en die brief gelees is.   

“Ou Seun, behalwe vir die Koranna-korpsie wat hier hakke kap en 
‘about turn’ en stof skop, is hier nog niks danigs waarvan ek weet 
nie.  Maar hier eenkant, weg van die dorp, af na die Kleurlingdorp se 
kant toe, grou hulle gate en span hulle drade vir die vale.  Dis glo 
verbode terrein.  En die mense praat los praatjies meesal.” 

“Maar dinge kan oornag verander Oom.  Kimberley is ŉ strategiese 
punt en as hier sprake van troepebedrywighede is, sal Generaal 
Joubert dadelik daarvan wil weet.” 

“Ons moet so versigtig wees,” opper Verwey.  “Hoe gaan ek die 
informasie daar by jou kry.  Om dit hier te bekom, gaan nie die 
probleem wees nie.” 

Danie verduidelik sy plan aan Verwey.  “Oom stuur Oom se inlig-
ting aan Koos Jooste.  Ons gee voor ons is vee-spekulante.  Skryf aan 
Koos, vertel hom van vendusies en miskien ŉ goeie slag wat Oom ge-
slaan het.  Kom ons stel dit so: ŉ os is ŉ brigade, ŉ muil is ŉ kanon, ŉ 
bul is ŉ divisie, ŉ koei is die klimaat van die mense hier en ŉ perd is 
ŉ Generaal.  Kleingeskut soos meksims en masjiengewere is skape en 
bokke, voetgangers is springbokke en die berede magte is koedoes.” 
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“Dít is maklik genoeg om in die kop te kry,” sê Verwey.  “Ek wil 
dit nie op skrif hê nie.  ...Dan stuur ek al my informasie aan Kosie.  
Sien ons is familie.  ...Man, ek is bly ek kan ook iets doen!” 

“Ek wou dit juis so voorstel,” beaam Danie. 

Danie bly die Woensdag in Kimberley.  Hy huiwer nog om met 
Piet Oldewagen politiek te praat.  Die portret van Koningin Victoria 
in sy sitkamer is juis vir hom ŉ waarskuwing, hoewel ook die 
Verweys spog met ŉ kleiner afbeelding van die ou Engelse vorstin.  

Danie staan juis krities en kyk na die portret van die koningin met 
haar spaarsame ken, toe Oldewagen binne kom.  “Ja, ons hang die ou 
‘lady’ oral in ons voorkamers,” erken hy, “maar in ons harte pryk ie-
mand anders.  Ons is nie blind of doof van wat oorkant die Vaalrivier 
aangaan nie en al maak ons nie ŉ bohaai nie, bloed kruip...” 

Danie kyk die man ondersoekend aan.  Oldewagen skep effens die 
indruk dat hy graag sy eie basuin blaas, miskien los van tong kan 
wees.  Dié soort is nie te vertrou nie, al is sy bedoeling nog so goed. 

“Ek is ŉ spekulant,” sê Oldewagen.  “Ek gaan baie onder die boere 
rond, onder die Ingelse ook.  Maar wat ons Boere betref, ons staan 
bankvas by Transvaal.  Oral - De Aar, Prieska, Upington.  Ons ken 
elke wandluis.” 

“Piet, kom jy dikwels op daardie plekke, veral De Aar?” vra Danie. 

“Minstens een keer in ŉ maand.  Hoekom vra jy?” 

Danie oorweeg.  Dié man behoort baie waardevol te wees.  Maar 
maak hy nou ŉ fout...?  Toe besluit hy roekeloos.  “Ek is prokureur 
Theron van Krugersdorp.  Miskien het jy al van my gehoor?” 

“Man, jy lieg!  ...Daardie Boer wat die Star se redakteur gefoeter 
het.  Natuurlik weet ek van jou, meneer Theron.  Wil jy tog nie vir my 
sê jy is dié Danie Theron nie?  Wil jy tog nie vir my sê ek het dié man 
onder my dak nie.  ...Vrou!  ...Lettie!  Weet jy wie het ons hier in ons 
huis!”  Piet is so opgewonde soos ŉ kind.  Hy kry selfs trane in sy oë. 

Later deel Danie die doel van sy besoek aan Oldewagen mee. 
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“Neef Theron, dan het jy eigenlik by die verkeerde plek kom 
aanklop.  De Aar is jou plek.  Hier vroetel hulle ook al, maar daar op 
De Aar tref hulle groot voorbereidings.  Wel daar is nog nie juis baie 
soldate nie, maar dit woel soos in ŉ miernes daar.” 

“Sal jy elke brokkie inligting vir my kan laat kry?” vra Danie. 

Danie verduidelik sy kode.  Dit duur langer voordat Oldewagen die 
kode in sy kop het.  Maar Lettie, sy vrou, word ook bygehaal.  Sy 
moet help onthou.  “Ek het die bek, maar sy het die kop,” sê Piet.  “Sy 
sal onthou.  Man, ...ek ry baie rond.  Ek gaan juis aankomende week 
De Aar toe.  Dan sal ek dinge deeglik deurkyk en die informasie 
aanstuur.  Ek sal bietjie gesels met die ou Rooies daar. 

“Daar is nog iets,” onthou Danie.  “Ek wil weet omtrent die 
toestand van die weiding en waar daar volop water is vir ons perde, 
vir ingeval.  Dit kan vir mens deurslaggewend wees.” 

“Ek sal goed deurkyk en alles berig,” belowe Oldewagen. 

“En stuur jou inligting aan...”  Danie aarsel.  

Danie Theron vertrek die Donderdagoggend baie vroeg uit Kim-
berley.  Vrydagaand laat word Jool Stander gewek deur die honde se 
geblaf en ŉ harde geklop aan sy huis se voordeur.  Die ou Boer staan 
op, vat sy Martini Henri, haal hom oor. 

“Moenie skiet nie, Oom Jool, dis ek, Danie Theron,” skree hy gou.  

“Só!  Jy en jou ysterperd het maar tou opgegooi?” sê-vra Stander. 

Vir ŉ antwoord oorhandig Danie ŉ brief van Lettie Oldewagen aan 
haar broer. 

“Man ek glo dit nie!  Dus gôsonmogelik,” sê Jool Stander nadat hy 
die brief gelees het. 

“Dis harde werk, mensdoodmaakwerk, Oom Jool,” verseker Danie 
hom.  “Kan ek ŉ gelling water kry om te drink”  Later eet hy koue 
skaapvleis, stampmielies en pampoen.  Toe val sy oë toe.  Jool Stan-
der gesels nog toe hy agterkom sy gas is reeds vas aan die slaap. 
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SEWE 
Danie Theron stig ŉ spioenasiekorps 

 
Die trapfietsrit Kimberley toe en die sukses wat hy daar gehad het om 
kontakte op te bou, oortuig Danie Theron dat ŉ korps van fietsryers in 
oorlogstyd, in ŉ groot mate rapporte sneller as te perd kan vervoer.   

Toe hy Jooste se fiets in Pretoria afgee, is sy planne reeds in plek. 

“Sukses gehad?” vra Koos Jooste. 

“Ja.  Die bewyse is daar – Brittanje maak hom gereed vir ŉ ding 
teen die Republiek.”  

“Dink jy so?” vra Jooste skepties. 

“Ek dink nie so nie, Koos.  Die bewyse daarvan is onweerlegbaar 
oral.  En dié keer gaan dit ŉ stryd wees van sterf of oorwin.  Die 
manne wat Brittanje regeer het net een doel.  Hulle wil Transvaal met 
sy ryk goudvelde inpalm en net ons geloof in die hulp van die Here en 
ons moed en betydse paraatheid, sal hulle kan verhoed.” 

Danie kom Koos Jooste se gebrek aan geesdrif agter en sê:  “Ja, Ou 
Koos, vir jou en vir my wag daar moeilike dae.  Ons sal moet diep 
dink en vinnig doen om bo uit te kom.  Ons sal krygsmetodes waar-
van ons ouers nie eens gedroom het nie, moet toepas.  Ek wil juis hê 
jy en ek moet ŉ wielryerskorps stig.  Want ŉ rywiel kan soms baie 
vinniger as ŉ perd wees om ŉ rapport te vervoer.” 

“Dink jy so?” vra Jooste weer sonder geesdrif. 

“Ja, ek wil genl. Joubert bydam en het jou voorspraak nodig.  Ons 
voormanne byt nie aan iets nuuts nie, ek sal hom nie kan oortuig nie.  
Maar jy as ervare ryer het reeds ŉ rywiel se voordeel vir sekere werk, 
bo ŉ perd, bewys.  Ek wil hê jy moet my help om my saak te stel.” 
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“Man Danie, ek weet nie.  Ek wil eers oor so iets slaap.  Ek sê jou 
wat.  Ons vergeet die kwessie voorlopig en gaan eet eers.” 

Danie steek viervoet vas.  “Jong vir my is dit ŉ saak van erns, van 
lewensbelang.  Ek wil klarigheid hê, ...voor ek aan kos kan dink.  
Koos Jooste, ek het ŉ versoek aan jou gerig.  Wat is jou antwoord?” 

“Danie, vir my is dit nie so eenvoudig nie.  Ek het my verpligtinge.  
Ek het juis nou diens aanvaar by ŉ nuwe geselskap.  Ek...” 

Danie gee Jooste nie kans om te verduidelik nie.  “Koos, hier gaan 
dit nie oor geselskap, oor persoon of party nie, maar om jou vaderland 
en die oorlewing van jou volk.  ...Bloed en bodem is op die spel soos 
dit nog nooit tevore vir ons was nie.  Is dit dan vir jou so swaar om ŉ 
keuse te maak en ŉ antwoord te gee?” 

“Soos ek jou gesê het, Danie, ek voel net soos jy.  Maar dit is nie 
vir my om te sê ek laat staan alles en val sommer in nie.  Ek het ysters 
in die vuur.  Man...” 

“En wat van my!  Ek het ŉ florerende praktyk net so gelos.  ...Maar 
die Jan Salies soos jy, moet ons ook hê,” praat Danie byna met hom-
self.  “Magtig Koos, wat vloei in jou are, bloed of water?  Stel jy jou 
volk en jou land dan nie eerste nie?  Raak die onregverdigheid en die 
hebsug van die Britte se beleid oor die ganse aarde, en veral hier in 
Suid-Afrika, jou dan glad nie?  ‘Dè, vat’, ons is te sleg en eerloos?”   

Nou is Danie driftig.  Onpartydigheid in hierdie krisis van die Boer 
kan hy in geen man duld nie.  “Dit is tog vir jou duidelik wie vir al 
die smart, smaad en hoon verantwoordelik is, wat die Boer al moes 
verduur sedert die eerste Brit poot aan wal gesit het.  Is jy te blind om 
die reguit lyn te sien wat daar van Slagtersnek af, oor Bloedrivier, oor 
Majuba tot hier by ons gespan is, ŉ lyn wat bewys – Britse ‘Fair 
play’ of nie – Engeland wil die Boerevolk van die aarde af verdelg.  
Dis ons plig om, sonder om te vra of te oorweeg, te staan waar ons 
tuishoort en ons beskikbaar te stel waar ons nodig is.  Wie hierdie plig 
nie ken en nie daaraan gehoorsaam is nie, moet in die Vaalrivier gaan 
spring en homself versuip, het nie die bestaansreg van ŉ wurm nie!  
Want hy is dan ruggraatloos en die naam Boer nie werd nie!”  
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Koos Jooste bars opeens uit van die lag.  “Toe maar, Ou Danie, jy 
het my oortuig.  Kragtie as ŉ Boer so ernstig word, moet ek hom glo.  
Hier is my hand, jou pad is my pad.  Ek gaan wrag-tag nie in die 
Vaalrivier spring nie, veral nie nou in die winter nie...” 

Danie en Koos dam Generaal Joubert dieselfde dag met die plan 
by.  Hy luister geduldig na Danie se uiteensetting, maar kom glad nie 
geesdriftig voor nie.  “Ou Seun, ek besef ŉ nuwe oorlog kan lank en 
bitter wees en sien ook die nodigheid in om ons perdemateriaal soveel 
as moontlik te spaar, maar ek glo nie ŉ man op ŉ ysterperd sal op ons 
slegte paaie en ander omstandighede kan uitrig wat te perd gedoen 
kan word nie.  ŉ Ysterperd sal meer tyd in beslag neem en menige 
gewigtige rapport in vyandshande laat beland.  Wat sê jy Jooste?” 

“Generaal, u het reg en ook nie reg nie.  Oor die veld en op ŉ kort 
en slegte pad, sal ŉ perd my wen.  Maar oor ŉ lang afstand, nooit.  Op 
ŉ redelike pad het ek al honderd en vyftig myl op ŉ dag afgelê.  
Watter perd kan my dit nadoen?  ŉ Dokument sal ook nie makliker in 
die vyand se hande val nie.  Daarby is ŉ man op ŉ fiets ŉ kleiner skyf 
en op ŉ afstand minder trefbaar.  ŉ Fiets kan ook op ŉ slegte pad gery 
word, en waar hy my nie kan dra nie, daar dra ek hom.” 

“Man, soos jy praat, word ek lus om vir my ook ŉ rywiel aan te 
skaf,” skerts die generaal.  “Hy byt en skop nie en het ook nie ŉ baal 
voer nodig nie.  Bring vir my jou ysterperd, ek wil hom goed bekyk 
en dan ŉ mooi uiteensetting van julle plan voor die Volksraad lê.” 

Daardie aand stel Danie ŉ lywige voorstel aan die krygsraad op:  
“Met die oog op ŉ toekomstige oorlog teen ŉ oormagtige vyand, is 
dit beslis nodig om ter bevordering van ons verdediging gebruik te 
maak van ŉ nuwe prestasietegniek van die nywerheid, nl. die rywiel.”   

“In vervloë oorloë is rapporte vervoer, verkenningswerk, spioena-
sie en dies meer, alles te perd.  In die toekoms kan baie daarvan per 
rywiel gedoen word en perde kan vir die kommando’s gespaar word.  
Rywiele kan die werk vinniger doen en verkeer vereenvoudig.”   

“Met die oog op hierdie noodsaaklikheid, bied ons hiermee aan om 
ŉ wielryerskorps op te rig.  Die lede moet jong manne wees.  Die 
bewapening moet ŉ rewolwer en waar nodig ŉ ligte karabyn* wees.  
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Kleredrag, onder meer ŉ kortbroek.  Die korps moet bestaan uit ŉ 
kaptein, luitenante en korporaals.  En moet onder direkte bevel van 
die Kommandant-generaal staan.” (*Sien foto op bl. 102.) 

Danie Theron en Koos Jooste is die volgende oggend om elfuur by 
Generaal Joubert, Koos met sy fiets om te demonstreer.  President 
Kruger daag ook op en Koos Jooste word met vrae bestook. 

“Is dit die ysterperd waarmee jy die reise afgelê het?” vra hy. 

“Ja, President en hy het my goed gedra.” 

“En hoe lank het die reise geduur?” 

“President, van hier af Kaapstad toe, agt dae, twee-en-twintig uur 
en nege-en-veertig minute.  Van hier af Durban toe na verhouding 
effens langer omdat ek die rit nie onderneem het om ŉ rekord op te 
stel nie.”  

“Agt – sê nege – dae Kaap toe?  Dit kan selfs tien reisiesperde nie 
doen nie, selfs nie ŉ volstruis nie.  Sê bietjie vir my hoeveel teen-
spoed het jy op die pad gehad?  En wat was die aard daarvan?” wil 
die president weet. 

“President, die verskriklike hitte het ŉ binneband laat ingee, maar 
eintlik het ek geen teenspoed gehad nie.  Eerstens omdat my rywiel 
van die beste fabrikaat is, tweedens omdat die dorings nog nie droog 
genoeg was om my bande te beskadig nie en derdens weens ŉ 
uitvinding wat tagtig persent tot die beskerming van die binneband 
dien.  Dit is ŉ strokie bokvel tussen die binne- en buiteband.” 

Koos Jooste haal die buiteband af en wys die strokie beskermende 
bokleer. “Geen doring of spyker kom maklik hierdeur nie, President.” 

“En dink julle, julle sal die regte manne vir julle korps kry?” 

“Dit is waarom ons so haastig is, President,” sê Danie.  “Sodra die 
korps gestig is, kan ons dadelik manne werf en oplei.  Slegs die bestes 
sal deug.” 

Maar toe wil die Krygsraad eers ŉ demonstrasie van ŉ rywiel teen 
ŉ ryperd hê. 

“Ek is gereed vir so ŉ demonstrasie,” sê Koos, “waar’s julle perd?”  
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President Kruger en Generaal Joubert bepaal ŉ demonstrasie vir 
vieruur daardie middag.  Die twee mededingers moet op Kerkplein 
wegspring, tot anderkant Krokodilbrug en terug, iemand moet intus-
sen na die brug gaan, om daar ŉ rapport vir die president, aan die 
eerste man wat daar opdaag, te oorhandig. 

Koos Jooste is op die kop vieruur op die afgespreekte wegspring-
plek.  Toe daag ŉ sekere Masters op ŉ vurige skimmel daar op.  Die 
berig van die sonderlinge wedloop het soos ŉ veldbrand versprei.  ŉ 
Menigte versamel om die wegspring te aanskou. 

Toe die kerkklok vieruur slaan, beveel genl. Joubert:  “Vertrek!”  
En daar gaan rywiel en perd, die skimmel heel gou ŉ hele ent voor. 

“Mos gesê!” meesmuil van die ou Boere.  “Daardie ingevoerde 
nuwerwetse ding kan nie teen ŉ boerperd draf nie.” 

En hoe verder hulle vorder hoe verder raak Koos Jooste agter. 

“Ja-nee!...”  Ook President Kruger het so iets verwag. 

Danie begin voel dat hy en Koos hulle iewers misreken het.  Dié 
ding gaan boemerang. 

Maar Koos Jooste het met opset uit die staanspoor nie probeer jaag 
nie.  Hy warm langsaam op.  Mense wat deur verkykers dophou, sien 
nou hoe die fietsryer die perderuiter stadig inhaal.  Toe Jooste dan 
ook na ŉ paar myl die perd en ruiter ingehaal het, sê hy:  “Masters, 
nou kan jy my vir ŉ rukkie van agter bekyk en daarna nie weer nie.” 

Dit is ook so.  Koos Jooste is kort daarna buite sig, selfs vir diege-
ne op perde wat verkykers saamgebring het.  Hy bereik ŉ bietjie meer 
as ŉ uur na die wegspring die brug.  Waar hy die rapport ontvang, 
haastig water drink en die terugtog aanvaar.  ŉ Ent op die terugpad 
ontmoet hy vir Masters op ŉ stokflou skimmel. 

Generaal Joubert kan sy verbasing nie verberg nie toe Jooste so 
gou weer uit die niet opdaag. 

“Jý was nie daar nie, Kêrel.  Ek het mos gesê die ysterperd sal dit 
nooit maak teen ŉ Boerperd nie.” 
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Maar toe oorhandig Jooste die rapport aan hom.  Die rywiel het die 
ses-en-veertig myl in drie uur en tien minute afgelê. 

“Dis onmoontlik,” spreek Generaal Joubert sy verbasing uit.  
“Maar ek moet dit glo.  Man, julle het julle saak bewys.  Ek sal die 
Krygsraad se bevinding bring sodra ek dit kry.” 

Daarmee moes Danie Theron voorlopig tevrede wees.  Hy sit nou 
op hete kole.  Hy glo die tyd word nou min.  Hy wil iets daadwerkliks 
begin en elke dag wat verbygaan, is ŉ dag wat nutteloos verspil is. 

Om dié rede besluit hy om weer verkenningswerk te doen.  Dié 
keer is Vryburg sy doelwit.  Hy neem Oswald Frank saam met hom, 
ŉ voorlopige rekruut vir die wielrykorps.  Vryburg is ŉ rustige dorpie 
ver van die oorlog en die gerugte van oorlog af.  Hulle kan na hartelus 
rondsnuffel en die Boere uitvra, maar kry min inligting oor Britse 
voorbereiding in die weste, vir ŉ naderende oorlog.  

Hier verneem Danie dat Mafeking ŉ waarskynlike afspringplek vir 
ŉ inval in Transvaal is, nie ver van waar Jameson skaars drie jaar te-
vore ook die grens oorgesteek het.  Hy en Oswald vertrek met die eer-
ste trein Mafeking toe.  Hulle fietse ry in die bagasiewa saam.  Op dié 
Engelse dorpie hou die twee Boerespioene hul lyf dadelik Engelsman.  

Danie en Oswald praat net Engels en val met voorbedagte rade in 
die dorp se enigste kantien vas.  Drankies word bestel, namate die 
voggies trek, word daar al heftiger geskel op Kruger en Transvaal se 
Boere.  Danie roem daarop dat hy tot sy verdriet ŉ burger van Trans-
vaal is.  “Maar as ‘Ou Kruger’ oorlog soek,” sal hy wat Danie is en 
goed die helfte van die Transvalers saam met hom teén Kruger veg. 

Danie se skellery, laat ŉ fris jong Boer wie se lojaliteit en gesonde 
oordeel, hom op die agterpote beland.  ŉ Hewige argument tussen die 
twee ontstaan.  Onder aanhitsing van die Engelse ontaard dit in ŉ 
vuisgeveg waarin Danie die Boertjie ŉ afranseling gee. 

Danie is nou ŉ ‘hero’, sy aandele onder Mafeking se Britte en die 
plaaslike garnisoen, styg hemelhoog.  Offisiere nooi hom na hul me-
nasie.  Hulle bekom baie inligting oor sy mede-Boere se gevoel teen 
Kruger en Transvaal.  Hy win al die bekombare inligting in oor 
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Mafeking en die dorp se moontlike aandeel in ŉ toekomstige oorlog, 
ook van grootskeepse voorbereiding dwarsdeur die Britse Ryk. 

Danie Theron se sukses op Mafeking, spoor hom aan om geen gras 
onder sy voete te laat groei nie.  Hy plaas Oswald Frank in beheer van 
sake op Mafeking en haal die eerste trein Bulawayo toe, met Salisbu-
ry as sy voorlopige eindbestemming.  Sy fiets reis weer saam.  En so 
ver as wat hy ry, hou hy sy oë wydoop vir enigiets wat kan dui op 
voorbereiding in ŉ aanslag op die Republiek. 

In Bulawayo soek hy ŉ skoolvriend van baie-baie jare gelede op.  
Andries de Wet is ŉ grootwildjagter wat oënskynlik vir goed tent in 
die vreemde opgeslaan het.  Hy is wakker en berese, net die man wat 
op dié Britse voorpos, ore en oë sal oophou en inligting sal bekom. 

Andries ontvang Danie gul, maar vra om verskoning.  Daar is ŉ 
sakie wat gou eers sy aandag verg en hy sal vir ŉ paar uur van huis 
wees.  “Maak jou maar tuis, Danie en beskou my huis as joue,” sê hy. 

Danie besluit om die dorp te verken in die tyd wat sy gasheer 
uithuisig is.  Bulawayo is nie groot nie en hy stel gou-gou vas waar 
die militêre barakke is.  Maar hy vind geen teken van ŉ soldatekamp 
of selfs soldate nie.  Daar is geen teken van militêre bedrywigheid nie 
en geen teken dat dit later gaan kom nie. 

Terug by die huis is De Wet nog nie tuis nie.  Danie besluit om ŉ 
uiltjie te knip en dommel gou weg.  Toe hy later wakkerskrik is dit 
van ŉ hewige argument tussen twee mense.  Die een is ongetwyfeld 
Andries de Wet.  Die ander man ken hy nie.  Aanvanklik tref die 
onderwerp Danie nie.  Dan besef hy hulle stry oor die Republiek. 

Hy spits sy ore en sy hart word koud toe hy De Wet hoor sê: “Hoe 
gouer Transvaal en ook die Vrystaat onder Britse bewind kom, hoe 
beter sal dit vir almal wees.  Dan sal daar vooruitgang kom en sal 
alles nie so gevrek soos nou in daardie plek wees nie.” 

Die ander man praat ernstig in ŉ ouer besadigder stem.  Dan stuif 
De Wet se stem weer op: “Ou Kruger is ŉ agterlike ou Boer wat geen 
benul het van vooruitgang nie.  Hy hoort in die grammadoelas, dis 
waar hy hoort.  As ons iewers in die wêreld wil kom, moet ons 
opgaan in die Britse kultuur.  Ons moet Engelse word.” 
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Weer praat die ander man dringend, maar gedemp en De Wet 
ontplof met:  “Maar die ou kombuistaaltjie wat ons praat, is nie van 
belang nie.  Engeland is die magtigste nasie op aarde en as klein 
nasies in die verlede suksesvol deur groot kulture ingelyf is, sien ek 
nie waarom ons Boere nie kan opgaan en deel van die geheel word 
waarop ons dan opreg trots kan wees nie.” 

Danie luister en kan sy ore nie glo nie.  Hy het dié ver ent in die 
hoop gekom om met Andries de Wet te skakel.  In De Wet het hy die 
ideale man gesien om hier in die vreemde die Republiek se saak te 
dien, en nou blyk dit De Wet huldig die vyand se oortuigings. 

Hy lê op die bed en luister na die verloop van die argument.  Dit is 
deel van sy werk om te luister wat ŉ ander sê.  Die Vader weet, hy 
was gelukkig dat hy nie dadelik met die deur in die huis geval het nie.  
Hy sou sy mond verbygepraat het met iemand wat ŉ vyand van sy eie  
mense is.  Hy moet vasstel met wie De Wet praat.  Daardie man wat 
sy oortuigings huldig, is die aangewese man om mee nader kennis te 
maak, want hy ken hier geen ander mense nie. 

Danie staan op.  Toe hy uit die vertrek kom, daar by die deur ŉ 
lang lui gaap gee, bly die praters albei plotseling stil.  De Wet lyk vir 
die oomblik onthuts, terwyl die ouerige man by hom, sy skrik nouliks 
kan verberg.  Danie sien dit is ŉ waardige oubaas van om en by die 
sestig jaar met ŉ kinbaardjie en goue oorlosieketting oor net so ŉ 
waardige magie gespan.  “A, jy is wakker, Danie!” herstel De Wet 
eerste.  “Laat ek julle aan mekaar voorstel.  Oom Frans, Danie is ŉ ou 
kennis van my uit Transvaal.  En Danie, dis Oom Frans Oosthuizen, 
my buurman.” 

Oom Frans Oosthuizen, blykbaar ook herstel van sy skrik, begin 
dadelik uitvra.  Maar dan blyk dit dat hulle nie dieselfde mense in 
Transvaal ken nie.  “En wat hoor julle daar by julle van die oorlog?” 
vra Oom Frans. 

“Oorlog?  Waar?”  Danie hou hom dom. 

“Gaan Transvaal en die Ingelse dan nie aan mekaar spring nie?” 

“Nie waarvan ek weet nie, Oom,” sê Danie.  “Maar ek steur my 
ook nie so baie aan die politiek nie.” 
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“Nou hoe is dit dan met julle saam, Man.  So ver ek weet, kom 
daar oorlog en sommer gou ok,” sê Oom Frans oortuigend. 

“Ja, dis eintlik meer as waarvan ek weet,” skerm Danie. 

De Wet stuur die gesprek nou taktvol in ŉ ander rigting.  Oom 
Frans probeer Danie nog pols, maar neem dan afskeid.  Voordat hy 
loop, sê hy:  “Neef, jy is darem uit die Transvaal.  Kom loer ŉ bietjie 
daar by ons in en kom gesels.” 

“Goed, ek sal kom kennis maak,” beloof Danie. 

Toe Oom Frans weg is, probeer Andries de Wet die gesprek stuur 
in die rigting van die wrywing tussen Transvaal en Brittanje.  Hy is 
goed op die hoogte van sake.  Maar Danie gesels halfhartig saam en 
gee voor dat hy nie belang stel nie.  Hy is opeens lugtig vir De Wet.  
Na wat hy afgeluister het, kan De Wet vir hom gevaarlik wees. 

Danie kry laatmiddag koers na Oom Frans Oosthuizen se tuiste 
toe.  Dit blyk nou dat Oom Frans by sy dogter en skoonseun woon.  
Die dogter wat haar aan hom voorstel as mrs. Rankin, en Engels praat 
met haar kindertjies.  Die portret van Koningin Victoria, soos ook in 
die huis van Andries de Wet, pryk groot en prominent in die sitkamer.  
Dié dinge verwar Danie in ŉ mate. 

Hoe het hy dit tog met sy mede-Boere in die vreemde? 

Oom Frans Oosthuizen waarsku kort daarna:  “Die dogter is met ŉ 
Rooinek getroud.  Maar hy het ŉ goeie werk hier in die Chartered 
Company.  Hy sorg goed.  Dis net dat sy ok nou ver-Ingels het.  Ja en 
nou’s ek oud en nou moet ek my voete onder hulle tafel instoot.” 

“Ja, dis maar lastig, Oom.”  Die ou man lyk opeens vir Danie baie 
pateties.  Kan hy hom in sy vertroue neem?  Kan hy van hom af werk 
na iemand wat werklik die moeite werd sal wees? 

“Hulle is soos al die Ingelse, Boerehaters, die Rankins,” sê Oom 
Frans.  “Die dogter is nie so grootgemaak nie.  Maar nou praat sy die 
Rooinek na.  Vir my is dit die hou-jou-bek wet hier en ek het niewers 
anders om te gaan nie.” 

“Is hier dan nie ander Boere in die omtrek nie?”  vis Danie uit. 
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“Jong, die wat hier is, hou hulle lyf net so Ingels.  Dis te vreeslik.  
Jy moet maar oppas vir daardie Andries de Wet ok.  Vir hom moet jy 
spessenjaal oppas wat jy sê.  Kom jy ok hier werk soek,  Nefie?” 

“Ek het eintlik net kom kyk hoe dinge hier lyk,” sê Danie. 

“Jy wil tog nie vir my sê jy gee pad omlat oorlog in Transvaal gaan 
kom nie?” 

“Oom, ek is ŉ Kolonialer en wil liewer niks met Transvaal en 
Engeland se rusies te make hê nie,” gooi Danie versigtig wal. 

“Haai, hoe kan jy so praat?” roep Oom Frans geskok uit.  “Ai, Ou 
Seun as ek so jonk sos jy was..!”  Danie laat die ou man praat en 
aflaai.  Hy bly in ŉ tweespalt.  Hy durf dit nie waag om Oom Frans in 
sy vertroue te neem nie. 

Danie besoek Oom Frans in die aand weer.  Rankin is nou tuis.  Hy 
is aanvanklik stug, na die aard van die Engelsman, maar hy ontdooi 
mettertyd en later gesels hy en Danie lekker.  Danie se Engels laat 
niks te wense oor nie en toe Rankin vermoed die Boer deel sy oortui-
gings, vlot dit te heerlik.  Danie laat blyk dat hy miskien in werk hier 
belang stel en Rankin beloof om sy hoof te pols.  “Dis ŉ vooruitstre-
wende land met ŉ goeie toekoms,”  sê Rankin.  “Die mense wat hier 
regeer, se horisonne is wyd.  Jy sal hier gelukkig wees.” 

Intussen brand Danie van haastigheid.  Hy moet iemand hier kry 
wat vir hom inligting sal inwin.  Tyd is ŉ deurslaggewende faktor.  
Dan moet hy maak dat hy wegkom waar ander werk vir hom wag. 

Danie verken Bulawayo en die omgewing intussen op sy trapfiets.  
Van Rankin verneem hy dat al die manne hier vrywillig aangesluit het 
en ŉ brigade vorm.  “Ons is eintlik reserwes, maar kom daar moeilik-
heid met Ou Kruger, sal ons gaan veg.  ŉ Man moet jou plig teenoor 
jou Koningin doen,” sê Rankin. 

Wat hier is, het Danie gesien.  Hier word wel tog voorbereidings 
getref vir ŉ moontlike oorlog teen die Z.A.R. en elke bruikbare man 
op Bulawayo is ingeskakel om in daardie oorlog sy deel vir Brittanje 
te doen.  Vir Danie Theron beteken dit wat hy nog altyd onomstootlik 
glo.  Brittanje is soos selde tevore, besig om voor te berei vir oorlog.  
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Danie is nog by De Wet wat steeds die gasvrye Boer bly.  
Andersins het hy baie afgekoel teenoor Danie.  Oor die moontlikheid 
van oorlog, praat hy nie en Danie roer die onderwerp ook nie aan nie. 

Hy moét iemand kry wat later, wanneer die Z.A.R. so ŉ man 
broodnodig het, inligting kan verskaf.  Maar in die enkele Boerehuise 
wat hy op Bulawayo besoek het, stuit hy steeds op die portret van ko-
ningin Victoria in die sitkamer waar dié ou vrou so tuis is asof sy eie 
familie is.  Die mense gesels ook oorwegend in dié trant van die lojale 
Britse onderdaan.  Waar hy uitgevra word oor die moontlikheid van 
oorlog, stel die uitvraer dadelik dat dit bloot ŉ objektiewe belangstel-
ling is en hy asseblief nie betrokke wil raak nie.  Die Afrikaner hier is 
dan oorwegend in diens van die Chartered Company, of sy affiliasies.  

In ander omstandighede sou hy dit nooit gedoen het nie.  Op die 
vooraand van sy vertrek, neem hy in desperaatheid Oom Frans 
Oosthuizen in sy vertroue.  “Ek wou Oom nie eerder gesê het nie, 
maar ek het spesiaal hierheen gekom om te kom uitvind wat hier in 
die rigting van voorbereiding tot oorlog gedoen word,” verklap 
Danie.  “Ja, Oom, die Republiek vermoed Engeland is oral besig om 
troepe saam te trek en op te lei, om Transvaal van alle kante aan te 
val, en ek het kom kyk.” 

“Neef, jy bedoel jy’s gestuur.  Jy is spessenjaal deur Oom Paul self 
gestuur?” vra Oom Frans en sy stem kraak van aandoening.  

“Netso, Oom en ek wil hê Oom moet my help.  Oom sal wel weet 
hoe.  Ek moet nou weer teruggaan en Oom is die enigste opregte Boer 
wat ek hier raakgeloop het.” 

“Dis reg, Nefie, ek is die enigste,” sê Oom Frans trots.  “Dis ŉ 
skande, maar die hele trop is nagemaakte Ingelse.” 

“En, sal Oom, as hier baie troepe kom, vir ons in Transvaal laat 
weet.” 

“Ou Nefie, ek sien alles wat hier aangaan.  Ek sal lat weet.  Ek sal 
sommer ŉ tillegram aan die president stuur.” 

“Nee!  Stadig Oom, ons moet die ding baie versigtig uitwerk.  
Oom moet nie sommer so oop en bloot laat weet hoeveel soldate en 
toerusting hier is nie.”  Danie besef al klaar hy het ŉ groot fout 
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begaan.  “So ŉ berig kan onderskep word en dan is Oom in groot 
moeilikheid.  Hulle vang Oom en ons kry nie die inligting nie.  Oom 
moet in kode laat weet.” 

“My kan hulle maar vang, Nefie,” sê Oom Frans kordaat. 

“Nee, dan is Oom vir niemand iets werd nie.  Ek sal die ding baie 
mooi aan Oom verduidelik.”  Danie verstrek dieselfde kode as wat 
Verwey in Kimberley gekry het.  Maar vir Oom Frans is dit te 
ingewikkeld. 

“Dit sal ek tog nie kan onthou nie.  En almaskie,” protesteer hy.  
“Gee my net jou adres en dan skryf ek, Nefie.” 

Danie moes van beter geweet het en die ou man nie in sy vertroue 
geneem het nie.  Maar daar is niemand anders nie.  As Oom Frans 
Oosthuizen nie die inligting verstrek nie, wie sal?  Daarom verdui-
delik Danie die kode oor en oor.  Verduidelik hy omslagtig waarom 
dinge so met ŉ omweg gedoen moet word en hoop hy maar die ou 
man verstaan.  Oom Frans ken die rympie eindelik uit sy kop en 
beloof om hom daaraan te hou.  “Maar ek kan nog nie sien hoekom 
ek nie vir Oom Paul kan skryf en sê nie,” hou hy steeds vol. 

Daardie aand vra Rankin vir Danie of hy nie in ŉ betrekking hier 
belangstel nie.  Hy verduidelik en die vooruitsigte lyk te goed om 
waar te wees.  “Ek sal kom,” sê Danie op die ingewing van die oom-
blik.  Waarom nie nog bly en dalk waardevolle inligting bekom nie? 

Danie is vroeg die volgende oggend by die kantoor vir die onder-
houd, maar hy moet lank wag.  Hier bring ŉ swarte vir hom ŉ briefie.  
In die briefie staan net:  “Kom saam met die boodskapper.  Dit is 
dringend, - Andries.” 

Danie begryp nou nie, maar besluit om aan die versoek te voldoen.  
Hulle kry De Wet heeltemal aan die buitewyke van die dorp. 

“Danie, jy moet spore maak so vinnig as wat jy kan.”  Andries de 
Wet het Danie se fiets by hom.  “Kragtie, man wat het jou besiel om 
Ou Frans Oosthuizen in jou vertroue te neem?” 

“Maar wat skort?” vra Danie. 
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“Jong, die ou swaap het alles wat jy gesê het aan sy dogter en 
skoonseun uitgeblaker.  Rankin is vroeg vanoggend weg om jou te 
gaan rapporteer.  Dit is verbasend dat hulle nog nie op jou toegesak 
het nie.  Maar wat het jou besiel, Ou Frans van alle mense..?” 

“Andries, ek het hierheen gekom om met jou te skakel.  Maar hoe 
kon ek jou vertrou.”  Danie vertel kortliks van die insident, onderwyl 
Andries de Wet na alle kante toe oë gooi. 

Andries de Wet bars uit van die lag.  “Ou Maat, ek kan nie anders 
nie.  Nie met ŉ ou losprater soos Frans Oosthuizen nie.” 

“Maar dink jy ek sal my eie bloed verraai?  Nee, jong, Ou Victoria 
se portret in my voorhuis, is net om die lojales ŉ rad voor die oë te 
draai.  Maar basta gesels, nou moet jy spore maak.  Hier is kos en 
water en daar loop die pad terug na jou land toe.”  

Andries verduidelik die kortste roete terug Transvaal toe en wys 
aan Danie ŉ paar landmerke en koersbakens uit, waarna hy moet 
oplet.  Hy waarsku ook dat daar ŉ paar polisieposte op die roete is 
waarvoor Danie versigtig moet wees.  “Jy sal maar jou kennis van die 
veld en die sterre moet inspan om jou voortdurend op ŉ suidelike 
koers te hou.  ...Maar nou is dit vaarwel my vriend,” hy groet met ŉ 
stewige Boere-handdruk.(*Sien foto op bl. 102.) 

“Net ŉ oomblik, Andries?”    

“Daar is nie tyd nie!”   

“Daar moet tyd wees,” sê Danie.  “Ek sal wegkom, maar ek wil nie 
onverrigtersake gaan nie.  Ek het gekom om ŉ spioen vir die Boere 
hier aan te stel en jy is net die man.  Andries...”  Danie verduidelik 
wat hy verwag en verstrek die kode.  De Wet herhaal dit. 

“Dit is maklik en ook heeltemal aanvaarbaar.  Ek is gelukkig by 
my ander bedrywigheid ook veekoper, reis baie en kom met allerhan-
de soorte in aanraking.  Ek sal van dinge weet, lank voor dit gebeur.” 

“Maar nou moet jy maak dat jy wegkom.  O, magtie! daar kom die 
eerste soekers al aan.  Maak spore, Man!” 

Danie groet haastig en spring op sy fiets.  Die ruigtes sluk hom gou 
in.  Die pad kronkel tussen die bosse en met ŉ geringe voorsprong, 
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sal sy agtervolgers te perd hom nooit ruik nie.  So roep Danie Theron 
Bulawayo vaarwel. 
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AGT 
Verkenner Danie Theron se nagrit om lewe 

en dood 
 

Dit is nog vroeg, maar die son brand versengend.  Die pad waarmee 
Danie na die Suide ry, is net twee waspore wat oos van die Matopo-
randjies verbyloop.  Waar die terrein hard is, vorder hy flink, daar is 
egter kolle sand wat sy fiets vashou en hy is dan verplig om te stap.  ŉ 
Perd sou hier nogal vinniger oor die weg gekom het – tot hy moeg is. 

Teen elfuur is hy al pootuit en het nog nie ver gevorder nie.  Hy 
gewaar hier vir die eerste keer die telegraaflyn na die suide en besluit 
om die verbinding so ver as wat hy ry, kort-kort te verbreek.  Hy moet 
ver uit die pad draai tot by die telegraafpaal, met twee klippe byder-
hand teen die paal opklim en die enkele draad tussen die klippe afkap.  
Dis moeilik en tydrowend en hy word so vir nog ŉ halfuur vertraag. 

Hy ploeter weer voort op die slingerpad Transvaal toe, deur bosse 
en bome.  Die bosse is plek-plek so ruig dat hy net die blou lug sien 
en die son wat genadeloos neer brand.  Hy ry ente, stoot die fiets ente, 
sukkel uur na uur voort en verlang soms so na ŉ perd om hom te dra. 

Danie se voorraad kos en water is mettertyd gedaan.  Hy weet nie 
of hy al twintig myl uit Bulawayo is nie.  Dis vroeg September en na 
ŉ besonder droë winter het geen lentereëns nog geval nie.  Soms sien 
hy ŉ rokie in die verte of tekens van statte.  Hy hoor ŉ hond wat ver 
blaf, en beesspore of nat beesmis stel hom op sy hoede.  Hy weet nie 
hoe die swartes hier teenoor ŉ vreemde witman sal reageer nie. 

Laat die middag is hy egter so dors en honger dat hy sy versigtig-
heid in sy sak steek.  Hy swenk daarheen, toe hy weer ŉ paar strooise 
in die verte sien.  Hy stoot sy fiets die laaste ent, gaan sy rewolwer na 
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– as hulle dalk moeilik raak!  Hy sal aanbied om kos te koop, maar 
weier hulle...  Hy hoop nie hy sal nodig hê om hulle te dwing nie. 

Die bewoners, groot en klein, met hul honde en hansbokke, drom 
nuuskierig saam, en nie onvriendelik nie, toe die witman met sy 
vreemde ryding daar opdaag.  Boepenskindertjies vergaap hulle aan 
die rywiel.  Die vroue babbel en lag vrolik.  Aan hulle houding stel hy 
vas dat hulle hom as ŉ blanke swerweling aanvaar en van die rep en 
roer in Bulawayo niks weet nie.  Dan maak hulle plek vir ŉ ou grys-
kop wat dalk hulle kaptein kan wees.  Aan hom beduie Danie dat hy 
honger en dors is.  ŉ Kleipot met heerlike koel water word hom voor-
gesit en hy kry ŉ kalbas om mee te skep en te drink.  Daarna word 
bokvleis en Sorghumpap, meer as wat hy kan opeet, hom aangebied. 

Toe Danie klaar geëet het en sy rekening wil vereffen, kom dit aan 
die lig dat dié natuurkinders niks van die witman se geld weet nie.  
Die ou kaptein stel egter baie belang in Danie se knipmes wat aan ŉ 
silwer ketting hang.  Dit val hom swaar, maar erkentlikheid vereis dat 
hy van die mes wat vir hom van baie waarde is, sal moet afskeid 
neem.  Uit die gebare-gesprek wat hierop volg, lei Danie af dat Kap-
tein Tuli ŉ gesiene leier in hierdie gebied is.  Hy maak sy waterbottel 
vol en vra of hy ook van die vleis en pap kan saamneem vir die pad.  
Dit word toegestaan en hy neem met ŉ warm hart van hulle afskeid. 

Die omgewing verander kort-kort.  Danie ry vir ŉ lang ent op ŉ 
harde oppervlakte en vorder goed.  Hier teen sononder daal hy af in ŉ 
laagte wat moontlik ŉ rivier kan huisves.  Toe stuit hy op ŉ gehuggie 
hier in die vreemde onherbergsaamheid.  Dit is nie veel meer as ŉ 
plaaswinkeltjie met een of twee witmanshuisies. 

Maar die telegraaflyn wat lei na ŉ plekkie langs die winkeltjie be-
wys dat hier ŉ telegraafkantoor is.  Die moontlikheid is dus groot dat 
hulle hier van hom sal weet.  Hy maak dus ŉ wye draai om die plek 
en beur voort tot dit sterk skemer is.  Toe verlaat hy die paadjie en 
maak in die bosse vir hom ŉ groot drag hout bymekaar.  Vir die nag. 

Danie maak ŉ groot vuur.  Baie seker dat hy weer deur dié wêreld 
se nagdiere besoek sal word.  Dit duur dan ook nie lank nie of die 
eerste sluipers daag op, donker gestaltes wat gedurig versit, op ŉ 
afstand bly en net wolwe kan wees. 
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Teen dagbreek hoor Danie die onmiskenbare geluide van leeus 
ook.  Maar dan besluit die heïnas, wat hinkende net buite die vuur-
kring bly, dat hulle uit ŉ moontlike ontbyt gekul is en verkas. 

Danie is teen dié tyd so moeg en vaak dat hy nie kans sien om in 
die pad te val nie.  Hy moet eers slaap.  Hy gaan effens dieper die bos 
in, maak vir hom ŉ digte skerm van doringtakke en besluit om eers ŉ 
rukkie te slaap voordat hy verder gaan. 

Danie skrik wakker van ŉ geluid wat hy glo hy gehoor het, ŉ tak-
kie wat gekraak het of ŉ hoorbare voetval.  Of het hy hom verbeel?  
Hy lê goed verskuil agter digte lower en lê ŉ rukkie lank doodstil om 
eers heeltemal tot verhaal te kom na sy diep slaap.  Sy oë soek oral. 

Danie gewaar aanvanklik niks.  Dit is grafstil om hom, ...te stil.  
Dit is selfs asof die bos rondom hom asem inhou.  Hy hoor net sy eie 
asemhaling, die gedoef van sy kloppende hart.  Is dit weer ŉ wilde 
dier?  Danie dink aan buffels, selfs olifante. 

Toe gewaar hy die swarte – naak behalwe vir die stertriem wat hy 
aan het – slegs ŉ paar tree van hom af.  Die swart man staan daar 
doodstil met sy assegaai en sy knopkierie, ongetwyfeld ŉ jagter of ŉ 
spoorsnyer.  Hy staan in luisterende houding, oorgehaal om op die 
geringste geluid of beweging te reageer.  Die wit oë in sy swart gesig 
soek...  Ook hy is bewus van gevaar wat dreig. 

Danie lê roerloos stil.  Hy durf nie roer nie, selfs nie ŉ spier 
verroer nie.  Hy durf nie waag om sy rewolwer te probeer bykom nie.  
Hy kan net doodstil lê en hoop hy is so verskuil dat die jagter hom nie 
gewaar nie.  Sekondes, minute gaan verby.  Danie besef sy fiets is 
daar iewers versteek.  Hy sweet van spanning. 

Toe sak die swarte geluidloos op sy hurke.  Hy buk oor Danie se 
fiets, raak daaraan, kyk dan eers weer goed rond.  Nou tol hy die trap, 
kyk dan weer om hom rond.  Sy oë soek na die geringste beweging.  
Hy lui die fietsklokkie opeens en wip soos hy skrik.  ...Die skril 
geluid donder byna deur die bos.  Danie hou die swarte gehipnoti-
seerd dop, sien dié wag en hoop op reaksie van iewers vandaan.  
Hierdie swarte voorspel vir hom die dood in hierdie vyandsland.  
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Nog minute teem moordend.  Hulle is vir Danie ewighede lank.  
Die swarte draal, wag geduldig.  Hy vermoed die baas van dié 
vreemde ding moet hier rond wees – en hy wag oorgehaal vir hom. 

Die spioen kom na ŉ ewigheid orent, aarsel en stap toe weg.  Hy 
bly omkyk.  Danie probeer hom in die oog hou.  Dit is moeilik.  Die 
natuurkind smelt gou weg in die omgewing.  Danie verloor hom uit 
die oog, tel hom weer op waar hy botstil staan – en dan stelselmatig, 
met ŉ omweg nader sluip om weer te wag en te wag. 

Dié speletjie duur seker vir ŉ uur.  Dan besluit die swart spioen dat 
hy nie so, sukses sal hê nie.  Hy stap doelbewus uit die bos en ver-
dwyn in die nag.  Danie het sy rewolwer nou uit en oorgehaal.  Toe 
kry hy sy fiets.  Toe hy in die waspore kom, trap hy fiets dat die ket-
ting sing.  Dit is kort-kort weer ŉ stryd met die sand.  Hy ry nietemin 
so wat hy kan – sy koers suid, sy eerste bestemming die Limpopo. 

‘West Nicholson’?  Dit is ongetwyfeld die bemande polisiepos wat 
Andries beskryf het.  Hy moet vir hom ŉ pad deur die bosse om hier-
die voorpos baan.  Hy kom byna op klonkies af wat beeste en bokke 
oppas.  Hy val egter terug voor hulle of hul honde hom kan gewaar. 

Verder aan stuit hy op ŉ spruit.  Hy sukkel al langs die spruit in die 
ruigte voort tot hy eindelik weer die bospaadjie bereik.  Kort daarna is 
hy deur die drif van die Umzingwanerivier wat dié tyd van die jaar – 
net voor die lentereëns – maar min water het. 

Danie is voorlopig veilig, mits die spoorsnyer nie te gou alarm 
gemaak het en die voorposwagte nie baie pligsgetrou is nie.  Maar 
hulle sal vorentoe van hom laat weet.  Die grensposte voor sal op 
hulle hoede wees.  Uit dié insident leer Danie ŉ goeie les.  Hy sou 
hom daarna nooit weer aan die slaap laat vang waar iemand die aand 
moontlik sy kamp se rook of vuur kon gewaar het nie. 

Die son brand hom nou in die aarde in.  Danie trap sy fiets met al 
die krag tot sy beskikking.  Dit het twaalfuur geword.  Hy ry bult op 
en bult af in die sandpad.  Daar is geen beduidenis van ŉ luggie nie.  
Hy is bewerig van die honger en sy bors brand van dors, maar hy 
sukkel uur na uur voort in die langste, die eensaamste, die 
ondankbaarste stukkie pad wat hy seker nog ooit aangedurf het. 
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Danie kry die telegraaflyn een keer weer in sig.  Hy oorweeg dit 
om die drade weer te knip.  Maar dit sal nou geen doel meer dien nie, 
en op die koop toe vir die Engelse aandui dat hy reeds daar verby is. 

Hy eet laat die middag sy laaste stukkie vleis en pap, drink sy 
laaste mondjievol water en ploeter dan weer voort, nou vas van plan 
om nie weer te rus voordat hy nie op Transvaalse bodem is nie. 

Maar hy kry weer breë kolle sand en swaar opdraandes op sy haas 
ongebaande pad.  Honger, dors en uitputting knaag al sy moed weg.  
Hy ploeter nietemin voort, mettertyd aangedryf deur ŉ blote 
oorlewingsinstink, die wil om nie te gaan lê nie. 

Haas sononder is hy weer naby ŉ stat, die eerste een wat hy die 
eindelose dag gewaar.  Hy sleep sy moeë liggaam daarheen.  Daar is 
net ŉ paar oumense.  Hulle is baar en bang en begryp nie wat hy wil 
hê nie.  Hy beduie tot satwordens toe dat hy kos wil hê.  Maar tog nie 
van die half-ontbinde bok-karkas wat aan ŉ boomtak in die son hang, 
met vlieë en brommers wat daarop feesvier nie. 

Die water is troebel.  Goeters swem sigbaar in die water, goggas 
met voelhorings en lang sterte.  Maar hy moét water inkry.  Hy drink 
met saamgeperste lippe, probeer verhoed dat die goggatjies in sy 
maag beland. 

Wat van kos?  Na lank beduie verstaan die ou vrou.  Sy skep uit ŉ 
driebeenpot wat eenkant onder ŉ bokvel staan, ŉ kalbas vol 
kaboemielies.  Dit is kos.  Hy maak sy hoed vol, bedank hulle en 
stoot sy fiets voort onderwyl die skemer vinnig om hom toesak. 

Danie is op die oomblik op ŉ haaikaal bult, terrein waar die donker 
hom nie moet oorval nie.  Hy ry voort, op die uitkyk vir bome, hout, 
skuiling.  Maar die donker kom gouer as uitkoms en toe hy al tasbaar 
donker op ŉ eensame kareeboom afkom, weet hy daar is geen ander 
uitkoms nie.  Hy het geen hout om vuur te maak nie.   

Hy is verplig om hoog in die boom te klim, hom daar in ŉ mik met 
sy gordel vas te maak, en die nag daar deur te bring.  Dit is een van 
die bitterste, onvergeetlikste nagte van sy lewe.  Dit word algaande 
onuithoudbaar koud.  Met die koms van die nag kom die hiënas, 
Jakkalse en ander ongediertes.  Een keer lol hulle by sy fiets wat hy 
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op ŉ manier versteek het.  Hy durf nie uit die boom klim en hulle 
verdryf nie.  Hy vrees die hiënas kou sy fietsbande flenters. 

Dit is nog ŉ slapelose nag waarin hy tot die dood toe moeg en vaak 
is, maar nie durf slaap nie.  Hy verlang na slaap tot die verlange ŉ 
pyn is, dommel vir kort oomblikke weg, droom nare drome, teem 
voort tussen slaap en wakker in ŉ toestand wat die nag vir hom ŉ 
ewigheid laat duur. 

Toe die rooidag breek, is Danie half in ŉ dilerium.  Sonuit en na ŉ 
kort wegraak, klouter hy uit die boom en ontdek hy is so stram dat hy 
nouliks kan beweeg.  Toe is dit maar weer fiets trap, voort op pad sui-
de toe.  Hy eet die suur kaboemielies wat intussen droog geword het 
en hoop hy kom op ŉ rivier, ŉ fontein, of ŉ plas water af en verwag 
die Limpopo agter elke bult.  Hoe ver is tweehonderd myl dan tog? 

Die tog en die vlug uit Bulawayo is vir Danie ongetwyfeld sy leer-
saamste ondervinding.  Die kennis wat hy hier ten duurste syne sou 
maak, sal hy nooit weer vergeet nie.  Die lesse sou hy later konse-
kwent toepas tot die dag van sy dood toe.  Die manne wat onder hom 
sou kom veg, sou nooit sonder kos wees nie, nooit sonder warm klere, 
komberse, goeie perde, gewere en genoegsame ammunisie en kennis 
van hul omgewing.  Geen wonder dat hy later die bynaam onder 
ander kommando's se burgers sou kry, van ‘Kommandant Dik-eet.’ 

Ook dié pad lewer sand op, rugbrekende opdraandes op en lang 
onrybare dele, dog nog geen Limpopo nie.  Danie begin al vrees hy is 
op die verkeerde koers.  Maar toe begin hy langsaam geleidelik en 
onafgebroke daal.  Die terrein en die plantegroei verander en toe die 
son haas wil begin ondergaan, stuit hy op ŉ militêre pos aan die oe-
wer van ŉ rivier.  Hy is net betyds om die laaste verdrietige klanke 
van die beuelblaser se “last post” te hoor.  Dit waarsku hom. 

Danie verken wyd om die pos, besef dit is tog die Limpoporivier, 
nou soek hy ŉ veilige deurgang.  Onder die beskermende vleuels van 
die tanende dag, gaan hy langs die rivier af en koers tussen ruie bosse 
op soek na ŉ drif deur die rivier na die Suide.  Ten spyte daarvan dat 
die rivierbedding redelik droog is, wemel die rotsagtige eilandjies van 
krokodille en hy gewaar hier en daar nog ’n seekoei ook.  Sy verlig-
ting is groot toe hy in die laaste sonstrale, ŉ veilige driffie raakloop. 
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Toe hy kniediep deur die rivier is, bemerk hy teen die wester-ske-
mer die hoë kop wat soos ŉ brandwag oor die rivier uittroon, wat deur 
die swartes aan hierdie kant, as heilig beskou word, ‘Mapungubwe’. 

Danie Theron is tuis.  Hy is vry!  Maar hy is nog in die wildernis, 
en hy is honger.  Sterk donker sien hy die vuurtjies van ŉ stat onder 
kant die kop.  Hy koers daarheen, bekom op die gesag van sy velkleur 
kos, water en hout.  Hy oornag langs ŉ gesellige hardekool-vuurtjie in 
die Mopani-lapa van ŉ Transvaalse swart kaptein wat getuig dat hy ŉ 
groot bewonderaar van “Paul Persent” is.  Danie besef hy is nog in 
die wildernis en in ŉ kontrei waar die stamme slegs ŉ paar jaar gelede 
oorlog gemaak het teen die Z.A.R, maar tog slaap hy soos ’n dooie. 

Van die Limpopo af na Pietersburg waar die treinspoor begin, is so 
vyftig, sestig myl.  Danie vertrek vroeg die oggend met die hoop om 
langs die pad kos en water te bekom.  Albei is egter skaars.  Die 
droogte van die afgelope jaar het die swartes gedwing om met hul vee 
te trek.  Riviere is droog en daar is nouliks sprake van veldkos.  Hy 
koers effens na regs om die Zoutpansberge te vermy.  Om die kroon 
op sy ellende te span, stamp sy voorwiel op ŉ stywe afdraand teen ŉ 
uitstaande boomwortel en ruk die raam by die voorvurk stukkend 

Danie Theron is nou gestrand sonder ryding in die eensaamste deel 
van die Transvaalse Bosveld.  Hy moet lang ure stap oor ŉ streek wat 
slegs Mopani-bome en die gesigseinder wys.  Hy dink onwillekeurig 
aan Koos Jooste se woorde aan Generaal Joubert. “Waar hy my nie 
dra nie, dra ek hom.”  Maar hy kan darem nog sy fiets versigtig stoot. 

Laat die middag verander die vaal eentonigheid van dié deel van 
die Bosveld na groter bome, digter bosse en groenigheid.  Dan stuit 
Danie op ŉ spruit wat sowaar nog water het.  Hy les sy dors en baai 
sy gesig in koel water.  Toe hoor hy ŉ bok blêr en ŉ wagter se skerp 
fluit.  Hy ruk orent.  Hier is mense - uitkoms!  Toe sien hy die lui 
rokie teen die rant oorkant die spruit.  Vir die soveelste keer moet hy 
by swartes aandoen en sy saak stel.  Hy kry kos, herstel sy fiets met ŉ 
kareekierie en ŉ sterk nat rouriem.  Maar dit is te laat om verder te ry. 

Danie vat die pad vroeg die volgende oggend.  Sal hy Pietersburg 
darem vandag bereik?  Met sorghumpap, grof op ŉ maalklip gemaal 
en bokmelk as aanjaer, word hy inwendig versterk.  Die swartes kon 
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hom nie sê waar Pietersburg is nie, maar het hom tog beduie na die 
naaste stukkie beskawing, wat volgens hulle nog ver is, ŉ voorpos-
winkeltjie waar die dorpie Dendron later sou verrys. 

Toe dit al donker word, lei ŉ hond se geblaf hom na ŉ huis waar 
geen lig brand nie.  Maar aan die uiterlik die van blankes moet wees.  
Danie paai die hond, stap om die huis en soek na die enigste deur.  Hy 
klop aan, moet weer en weer klop tot iemand kom oopmaak. 

Hier neem Danie Theron ŉ houding in wat hy daarna konsekwent 
sou handhaaf.  Van almal binne die grense van die Z.A.R. en OVS, 
verwag hy, wat hy bereid is om self ook te gee.  Of almal altyd spon-
taan aan sy verwagtings sou voldoen, is ŉ perd van ŉ ander kleur. 

Die persoon wat eindelik oopmaak, het net ŉ lang hemp aan.  Maar 
hy het ŉ haelgeweer in albei hande.  Agter hom staan ŉ stewige vrou, 
ook in ŉ lang naghemp, met ŉ kort kersie in ŉ blaker wat sy hoog 
bokant haar kop hou. 

“Dja, wat wil djy by die nak hê?” vra die man met ŉ aksent wat 
hom onmiddellik as ŉ Poolse Jood verraai. 

Danie sê wie hy is en eis in die naam van die Republiek onderdak 
en voedsel. 

”Menhêr, djy sal petaal?” vra die uitgeweke seun van Isak, ...as dit 
nie dalk eintlik Esau is nie? 

“Nee, wat jy het om te gee, eis ek in die naam van die Republiek in 
wie se diens ek is,” hou Danie vol.  “Ek sal ŉ verslag indien dat jy ŉ 
burger van die land geherberg het.  Toe, ek is moeg en honger en jy 
mors my tyd.” 

“Maar djy sal opskryf als op die pampier.  Djy sal sjee vir my die 
slip?” 

“Ja, maar as jy my nie goed behandel nie, sê ek dit in my verslag 
aan die president,” dreig Danie. 

“Og, ek gaat die groot skade kry!” kla die ou en onderwyl Danie 
eet, is Mevrou Berelowitz soos ŉ skaduwee heen en weer in die 
huisie.  En later kom hy agter dat vir hom plek ingeruim is in ŉ 
agterkamertjie wat seker agt klein Joodjies herberg. 
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Danie is gou aan die slaap en word die volgende oggend deur 
kinderlawaai gewek.  Berelowitz verskyn kort daarna.  Danie vra hom 
uit en dit blyk dat Pietersburg nie meer ver is nie, hoewel hy ietwat 
van koers af is.  Die ou kind van Kanaän het elke item wat Danie 
gebruik het, sorgvuldig opgeskryf.  Selfs die prys van die slaapplek is 
nie vergeet nie.  Dit is in duplikaat gedoen en hy vra Danie om sy 
afskrif te teken.  So leer Danie Theron nog iets by. 

Dit is nog steeds gebroke wêreld met haas geen rybare pad vir sy 
kruppel fiets nie.  Danie moet die fiets teen elke hoogte en deur elke 
sandkol stoot en vorder langsaam.  Teen elfuur bereik hy ŉ afgeleë 
boerewoning.  Die Boer, ene Willemse, is ŉ regte takhaar, maar is bly 
om ŉ kuiergas te kry.  Uiteindelik eet Danie hier weer ’n stukkie 
Boerekos en toe hy aanstaltes maak om te ry, bied Willemse aan om 
hom met sy perdekar minstens tot op die gelykvlakte te help. 

Willemse bring Danie tot waar hulle Pietersburg kan sien.  Dit is 
tog nog rante-wêreld, maar Danie kom vinnig oor die weg en bereik 
laat die middag die stasie waar ŉ trein op vertrek staan terug Pretoria 
toe.  Die volgende oggend in Pretoria, meld hy hom dadelik by genl. 
Joubert aan en lug onder meer weer die idee van ŉ rywielkorps 
teenoor die kommandant-generaal.  “Kyk, Oom Piet, ek was Vryburg, 
Mafeking en Bulawayo toe en is alweer terug,” spog Danie. 

“Ja, maar ek sien jou perd se nek is af,” kommentaar Generaal 
Joubert ietwat skepties. 

“Sy nek is af,” beaam Danie.  “...Maar was dit ŉ perd sou ek hom 
nie kon spalk nie.” 

“Dis ook weer waar.”  Generaal Joubert oorweeg.  Toe sê hy: 
“Danie, sê vir Koos Jooste hy moet met my kom gesels.” 

Toe Koos Jooste later saam met Danie sy opwagting by Generaal 
Joubert maak, sê laasgenoemde:  “Ek het my gedagte oor julle 
rywielkorps laat gaan.  Dit lyk tog of so ŉ ding op ŉ manier prakties 
sal wees.  Wat kos so ŉ fiets?” 

“So dertig pond vir ŉ goeie een, Generaal,” sê Koos Jooste. 

“Kragtie, dis twee maal die prys van ŉ goeie perd” 
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“Maar hy hoef nie hawer te vreet nie, Generaal,” troef Jooste. 

“Kom spreek my more,” besluit Generaal Joubert kortaf. 

Toe Koos Jooste die volgende dag sy opwagting by Generaal 
Joubert maak, is daar nog iemand en staan daar drie splinternuwe 
fietse.  Jooste het met sy eie fiets gekom.    

”Jooste, ek het op so vyftig fietse besluit.  Ek was in verbinding 
met dié vriend,” genl. Joubert knik in die rigting van die vreemdeling. 

“Is dit daardie fietse?” vra Koos Jooste. 

“Ja, dit is hulle.” 

“Van die heel beste maak, almal gewaarborg,” spog die verkoper. 

Jooste trek een fiets nader, bekyk hom, bevoel hom, beur op die 
saal, klop met ŉ vinger op die raamwerk, lui die klokkie, bekyk selfs 
die bande.  Sy handelinge is vir Generaal Joubert maar Grieks. 

“Ou vriend, vat my fiets wat in Duitsland gemaak word en gaan ry 
met hom.  Ry so hard as wat jy kan en ry net waar jy wil vir so vyf 
myl.  Ek vat joue,” sê Koos Jooste. 

Toe hy ŉ halfuur later terug kom, ry hy nie meer op die fiets nie.  
Die voorwiel is gebuig, die raamwerk is geknak en een band is pap. 

“Generaal, ek het hierdie ysterperd flenters gery, sommer hier in 
Pretoria.  Dus daardie goedkoper, gaan eintlik duurkoop wees,” sê hy.  
“Vir die werk van die Wielrijders Corps moet mens ŉ taai fiets hê, 
die allertaaiste.  U weet mos hoe daar perde, ...en perde is?” 

Jooste se demonstrasie en verduideliking oortuig Generaal Joubert.  
“Goed, Jooste, kry jy die vyftig rywiele.  Die Staat sal die rekening 
betaal, maar wie van jy of Danie Theron moet hoof van die korps 
wees?” vra Generaal Joubert. 

“Die idee kom van Danie af.  Ek is maar net nader geroep omdat 
ek kennis van fietsry en rywiele het.” sê Jooste. 

Toe Danie hoor dat die Wielryerskorps ŉ voldonge feit is, dring hy 
egter aan dat Jooste in bevel geplaas word.  Danie het reeds ander 
planne.  Dinge in die land loop snel na ŉ klimaks en hy moet byhou. 
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NEGE 
Rywielryers, Rapportryers, Spioene, 

Verkenners 
 

Danie se spioene begin nou van oral af inligting stuur wat dui op 
grootskeepse voorbereidings van Brittanje vir oorlog teen Transvaal.  
Piet Oldewagen laat weet in hul afgespreekte kode, dat groot vendu-
siekrale op De Aar gebou word.  “Na my oordeel gaan dit die grootste 
vendusieplek in die land wees.  Ek raai spekulante aan om vroegtydig 
te kom kyk, want hier kan sommer groot slae geslaan word.” 

“Die Uitlander se kuiergier word al erger,” sê Germishuys.  “Almal 
gaan kuier – met enkelkaartjies na die naaste hawe, dié rotte vlug...” 

Uit briewe wat Willem Bruwer vir die sensor deurstuur, blyk dit 
ook dat daar groot verwagtings in sekere kringe is.   

Oswald Frank laat weet uit Mafeking dat die dorpie se aansienlike 
soldatemag nog verder vergroot word.  “Hulle is besig om Mafeking 
te verskans, ek weet nie so mooi wat hulle verwag nie,” skryf hy.  

En toe Danie weer op Krugersdorp aandoen, wag daar ook vir hom 
ŉ besondere brief.  Dit is van Bettie du Toit. 

“Hoe hoor of sien mens niks meer van jou nie, Danie?  Ek kan nie 
verhelp om vooruit te sien na ŉ besoek of minstens ŉ brief van jou 
nie.  Of het ons ou meningsverskilletjie jou so ontstel dat jy dit nie 
kan verwerk nie?  Ek hoop tog nie so nie.” 

Bettie se brief is ŉ geselsbrief wat die hele Middelburg betrek.  Sy 
sluit af met:  “Die doel van my brief is eintlik om vir jou te sê dat ek 
die Negentiende verjaar.  Ons gee ŉ partytjie en nooi jou spesiaal as 
jy kan kom.  Onthou tog, jy is baie welkom in ons huis, Danie.  
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Beskou hierdie brief dus as ŉ uitnodiging van die Du Toits aan 
iemand wat vir hulle besonder is.” 

Danie lees Bettie se brief ŉ paar keer.  In die afgelope weke het 
dinge hom in so ŉ greep gehad dat hy byna nie aan haar kon dink nie.  
Wat staan nog skryf.  Tog het hy ŉ paar keer gehink om van hom te 
laat weet, maar het toe nie so ver gekom nie.  Hy is nou eenmaal ŉ 
slegte briefskrywer en omdat hy nie volkome sekerheid het omtrent 
die aard van sy gevoel vir haar nie, het hy bly uitstel. 

Terug Pretoria toe, ry hy die draai by die Neethlings van Eikenhof 
langs.  Hy besoek Hannie se graf en plant twee sipresboompies in die 
kerkhof, tref daarna reëlings dat hulle benat en goed versorg word.  
Maar toe hy daarvandaan vertrek, is dit Bettie se beeld wat hom 
vergesel, sy wat sy kwellende gedagtes in beslag neem.  Hy ry noord 
van Johannesburg verby en kom laat namiddag op The Gables aan.  
Soos so dikwels is Lourens Naudé uithuisig, die mooi Elizabeth ook. 

“Helle is vir ŉ heneweertjies by die buurman sy plaas gegan, sal 
noumaartjies trug wees.”  Sê die ou jong wat in die tuin peusel. 

Die bouwerk aan The Gables is afgehandel.  Die dak het nou 
werklik die voorkoms van ŉ skiettoring en die hoë muur om die huis 
skep nog meer die indruk van ŉ fort.  Lourens Naudé en Elizabeth 
Chatterton daag kort daarna op.  Dié keer is dit net hulle twee.  Dit 
ontstel Danie as hy dink watter uitwerking dié mooi Engelse meisie 
met haar sterk persoonlikheid, nie op dié jong Boer moet hê nie, veral 
waar die verhouding, dié van werkgeefster en kneg is? 

Dit lyk dan ook glad nie of Lourens baie bly is om Danie te sien 
nie.  Elizabeth frons ook openlik toe sy hom herken.  Sy glimlag tog 
helder en wuif vir hom toe hy sy hoed afhaal in ŉ groet, ŉ glimlag 
wat weer net so plotseling van haar mooi gelaat verdwyn.  

“Hoe gaan dit hier?”  Danie en Lourens lei die perde stal toe. 

“Skaflik.  Soos jy self kan sien,” sê Lourens.  “ŉ Goeie reënbui sal 
darem welkom wees.” 

“Dié tyd van die jaar reent dit nie sommer nie.”  Danie pers sy 
lippe saam.  Lourens het die strekking van sy vraag knap ontduik.  Sal 
hy sy jong vriend weer van meet af op sy plig moet wys?  
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“Danie, ek wil reguit met jou praat,” se Lourens plotseling. 

Danie skrik.  Die seun se stemtoon klink byna vyandig. 

“Praat maar.  Onthou net, een swaeltjie maak nie ŉ somer nie.” 

“Wat bedoel jy nou?” vra Lourens op sy beurt effens afgehaal. 

“Mejuffrou Chatterton se neerhalende gaafheid kan nie vergoed vir 
jou volk en al die Boere van wie jy ŉ vyand, ŉ veragtelike vyand 
gaan word nie.” 

“Ek wil geen vyande maak nie.  Ek wil net hê jy moet my onthef 
van ons ooreenkoms.  Ek kan net nie daarmee voortgaan nie, Danie,” 
sê Lourens heftig.  “Ek sal trou bly aan my mense.  Maar ek kan nie – 
ek kan nie met dié ding voortgaan nie.” 

“Maar, Lourens jy sal binnekort tog moet kies.” 

“Wat kies?” 

“Jy sal eintlik nie ŉ keuse hê nie.  Jy is ŉ burger van dié land.  Jy 
sal sonder meer opgekommandeer word.” 

“Waarvoor?”  Daar is nou skrik in Lourens se oë. 

“Oorlog.” 

“Maar daar is nie sprake van oorlog nie.  Niemand wil dit hê nie.  
Sir Ian sê...” 

“Lourens, Sir Ian is een van die voorste knoeiers in belang van 
oorlog teen die Boere.  Maar wat meer is, ek wil dit ook nie hê nie, 
glad nie, verstaan jy?”  Danie Theron se vinnige humeur het klaar 
weer handuit geruk.  “So seker as wat die son aan die hemel skyn, so 
seker kan jy van oorlog wees.  Maar gaan jou gang, Lourens.  Ek 
onthef jou.  Dankie vir alles wat jy tot dusver vir jou vaderland en jou 
arme beleërde volk gedoen het.” 

Danie gaan die stal binne, lei sy perd uit, bestyg hom en ry weg 
sonder om Lourens te groet.  Lourens Naudé staan asof hy versteen is. 

Eers toe Danie se perd se hoefslae in die donker weggesterf het, 
draai hy om en stap huis toe waar Elizabeth Chatterton vir hom wag. 
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“What did that horrid man want?” vra sy. 

“Niks van belang nie.  Hy het net hierlangs verby gekom.” 

Maar daardie nag kan Lourens Naude nie slaap nie.  Daar is tog ŉ 
keuse, en die keuse is vir hom verskriklik pynlik. 

Danie skryf nog daardie selfde aand ŉ brief aan Bettie du Toit.  Hy 
maak verskoning dat hy so lank nie van hom laat hoor het nie.  “Ek is 
sedert ek jou laas gesien het, so besig.  Ek weet ek moes al geskryf 
het, maar my swye is nie weens gebrek aan belangstelling nie.” 

“Ek sal my uiterste bes doen om die partytjie by te woon, maar ek 
kan nie beloof nie.  Sake van die uiterste belang vir ons volk, kan my 
planne in die wiele ry.  Ek kan nie op die oomblik voorspel waar ek 
my more sal bevind nie.” 

Danie Theron bestee nou elke los oomblik aan Koos Jooste se 
Wielrijders Corps.  Koos en Gert Mynhardt moet Pretoria en omge-
wing fynkam vir gewillige jongmanne van die regte stoffasie.  Danie 
stel Herbert Jooste, Tienie Meyer en Neels Maartens aan om Wes-
Transvaal te organiseer.  Hulle moet aansluit by Oswald Frank wat 
hom op Mafeking gevestig het. 

Danie fynkam die Witwatersrand om kranige jong Boere te kry wat 
vir hul volk, vir geen duiwel sal stuit nie en op wie in voorspoed en in 
teenspoed pyl getrek kan word.  Hy kry selfs ŉ brief van Generaal 
Joubert waarin generaals en kommandante aangesê word om Danie 
Theron toe te laat om te werf wie hy nodig het. 

Hy is kaptein en aanvoerder van die korps met die reg om self 
offisiere aan te stel.  Koos Jooste, die onderleier, kry ook die taak om 
fietse en al die nodige toerusting vir sy Wielryerskorps te koop. 

Danie Theron is nou nog bedrywiger selfs as voorheen.  Vir hom 
bestaan net vandag en hy glo daar is nie ŉ more waarin iets ook 
gedoen kan word nie.  Die manne moet nie net gekeur en gewerf 
word nie, maar moet ook opgelei word, nie net in die kuns om ŉ fiets 
te ry en ŉ rapport af te lewer nie, maar veral in veldkuns, opmerk-
saamheid, vindingrykheid – en die vermoë om vir hulle self te dink.  
Die kennis wat hy tot dusver op sy fietsritte opgedoen het, veral die 
een na Bulawayo en terug, dra hy oor en dril hy in. 
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ŉ Kunstenaarsvoorstelling van die Wielrijders Corps te 

velde. 
Nadat die aanvanklike groep gewerf is, reël hy ŉ skyfskietoefening 

op Langlaagte.  Die Boere is almal goeie geweerskuts.  Maar van ŉ 
rewolwer weet hulle nog net mooi niks.  En dit is veral dié tekortko-
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ming wat nou aandag moet geniet.  Die korps moet in volle monde-
ring kom.  Dit wek oral nuuskierigheid en mense kom van oral af om 
die nuwe gedoente aan te gaap. 

Danie Theron steur hom min aan die omstanders.  Hy gee sy 
manne hul eerste lesing.  Hy sê aan hulle wat die doel van die Korps 
is en wat van elke man verwag word.  Die Korps se eerste plig in 
oorlogstyd sal wees, selfs in doodsgevaar, om rapporte af te lewer by 
generaals en kommando’s, waar daar geen telegraafverbindings of 
heliograaf-moontlikhede bestaan nie.  Maar op die oomblik onderwyl 
dit nog vrede is, is hulle belangrikste taak om inligting in te win wat 
belangrik is vir die kommandant-generaal en vir die regering. 

Danie skets sy ritte en vertel van die probleme en ontberings 
waarmee hy te kampe gehad het.  Hy sê: “Op ŉ leë maag kan geen 
man ŉ fiets ry nie.  As ŉ man se steenkool klaar raak gaan staan sy 
trein mos.  Daarom moet julle altyd voorsiening maak vir genoeg kos.  
Dit geld ook vir water.  Om ŉ fietsrit sonder ŉ waterbottel aan te pak, 
is byna fataal.  Om dié rede is deel van ŉ rywieler se mondering ŉ 
waterbottel, en in gevalle waar ŉ man ŉ lang tog in onbekende wêreld 
aanpak is dit wenslik om twee waterbottels te hê wat by elke 
beskikbare bron gevul kan word.” 

Die omstanders is byna sonder uitsondering danig skepties oor dié 
nuwe ding.  Van hulle is vas oortuig daarvan dat die fietsryers die 
werklike gevare van die oorlog op dié manier wil ontduik.  Een kêrel 
wat byna twee keer so groot soos Danie is, raak selfs beledigend en 
toe Danie hom aansê om stil te bly die terrein te verlaat, beskuldig hy 
Danie van lafhartigheid.  “Ek sien al hoe jy met die eerste geweer-
skoot jou ou fietsie met jou speekbeentjies trap dat die ketting sing.” 

“Tóe, wil jy my wed, ...of is jy daarvoor ook te bang,” skree hy toe 
Danie sy aanmerkings ignoreer. 

Danie se humeur wat hy tot dusver meesterlik in bedwang gehou 
het, ruk handuit.  “Nee, ek is nie bang nie,” sê hy en stap tot voor die 
ou grote.  “En ek daag jou nou hier voor al die mense uit tot ŉ 
tweegeveg met vuiste, roers – net wat jy verkies en as jy daarvoor te 
bang is, skoert!”  As nagedagte skree Danie:  “Gert, bring vir ons 
twee gelaaide rewolwers!” 
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“Ek – ek het nie gekom om te baklei nie.”  Die vent is dadelik ver-
skonend, retireer en maak hom dan vinnig uit die voete.  Dit het die 
gewenste uitwerking op die ander omstanders.  Hulle word tjoepstil 
en die Korps kan sonder steurnis met sy oefening voortgaan. 

Die Korps is binne twee weke afgerig en oorgehaal vir werk.  Da-
nie verdeel hulle in ses afdelings.  Hy stuur Luitenant Jan Nel se 
groep Waterberge toe.  Neels Maartens en sy tien man kry Noordwes-
Transvaal met Lichtenburg as hoofkwartier.  Gert Mynhardt met ses-
tien man onder hom, word Suid-Transvaal toe gestuur met Wakker-
stroom as hoofkwartier, terwyl Henri van Gas met veertien man na 
Vryheid toe moet gaan met spesiale opdrag om soveel as moontlik in-
ligting oor krygsvoorbereidings op die Natalse front in te samel.   

Intussen het die omstandighede in Rhodesië bietjie warm vir An-
dries de Wet geword, want die Engelse het snuf in die neus gekry dat 
dit hy was wat Danie help ontsnap het.  Hy ontmoet Danie in Pretoria 
en bied aan om die verre Noord-Transvaal se korps beman te kry.  
Die laaste twee groepe op die Witwatersrand, staan albei onder Koos 
Jooste en sal inligting uit Kimberley, De Aar en die hele Noord-Kaap-
landse front inwin.  Elke groep is in besit van ŉ brief van Generaal 
Joubert aan alle kommandante, waarin versoek word dat die Wiel-
ryerskorps voorsien word van hulp en wat hulle ook al nodig mag hê.  

Danie Theron sal op sy beurt sorg dat hy oral sal wees waar hy die 
nodigste is.  Hy oorweeg dit reeds om die Wielryerskorps net so aan 
Koos Jooste se bevel te oor laat.  Voor hulle vertrek druk hy hul plig-
te, hulle weer op die hart,  Hulle moet inligting oor vyandige bedry-
wighede kry, vasstel waar die vyand, kos en krygsvoorrade opgaar en 
troepemagte saamtrek, waar die vyand moontlik gaan aanval.  Hulle 
moet die moontlike krygsterrein verken, alle waterbronne, riviere, 
spruite fonteine en putte vasstel, vasstel hoe die weiding is en die 
bewoners se gevoelens pols.  

“Ons tyd is min, Manne.  Doen julle voorlopige werk so gou as 
wat julle kan, maar doen dit deeglik.  Op die inligting wat julle inwin, 
sal Kommandant-Generaal Joubert hom moet kan verlaat.  Sorg dus 
dat dit deeglik en korrek is,” vermaan hy. 



- 102 - 

Luitenant Andries de Wet (1876 – 1930)(met verkyker) en 
twee mede-korpslede.  Na Danie Theron se dood is Andries op 
genl. Jan Smuts se staf tot kommandant bevorder, tot aan die einde 
van die oorlog.  Daarna het hy geweier om onder ŉ Britse regering 
te leef en is toe saam met genls. Manie Maritz en Edwin Conroy na 
Duitswes-Afrika, vanwaar hulle na Nerderland en Duitsland gegaan 

het.  Gedurende 1914 het hy ook aan die Rebellie deelgeneem. 
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Danie besluit om Luitenant Henri van Gas en sy groep Natal toe te 
vergesel.  Van krygsvoorbereidings in Natal weet hulle nog te min. 

En dit is uit dié oord dat Danie en ook Generaal Joubert die groot-
ste inval verwag omdat Durban die naaste Britse hawe aan Transvaal 
is en ook die hawe is wat die grootste voorrade kan hanteer. 

Danie ontvang 
ŉ spesiale brief 
van Generaal Jou-
bert aan Generaal 
Lukas Meyer.  
Daarin stel Joubert 
vir Danie Theron 
aan Meyer voor en 
vra hy hom om 
Danie met raad en 
daad by te staan. 

Danie, Van Gas 
en sy groep ver-
trek per trein 
Vryheid toe, hul 
fietse is agter in 
die bagasiewa.  
Hulle ry met die 
trein tot op Volks-
rust.  Daarna ry 
hulle per fiets pad-
langs tot op genl. 
Meyer se plaas 
naby Utrecht. 

Daar toon Da-
nie sy aanstel-
lingsbrief aan 
Meyer en stel sy 
planne so bondig 
as moontlik. 

Generaal Lukas Johannes Meyer (1846 
- 1902).  Oud-President van die Nieuwe 

Republiek van Vryheid, ook bekend as die 
‘Leeu van Vryheid.’  Veteraan van Majuba en 
lid van die Eerste Volksraad van die Z.A.R.  

Sterf in België as mede-ondertekenaar van die 
Vredesvoorwaardes van Vereeniging 
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“Wat presies wil julle van my hê?” vra Generaal Meyer, op wie 
hierdie manne per fiets nie ŉ gunstige indruk gemaak het nie. 

“Ek sal graag met u wil gesels terwyl my manne ŉ rukkie gaan 
rus,” gee Danie vir Van Gas ŉ wenk.   

Alleen met Meyer vra Danie:  “Generaal, weet u nie dalk van ie-
mand in Durban of omgewing, wat inligting aan ons kan gee nie?” 

“Maar daar is mos nie sulke goed in Durban nie!” 

“Dit hoef nie juis ŉ Boer te wees nie.  Ek het verneem u kom 
dikwels in Durban en u is bekend met heelwat mense daar.  Is daar 
nie iemand, selfs ŉ Engelsman...” 

“Soek jy nou ŉ verraaier onder die Engelse, Theron?  ...Ek moet 
jou sê, dié soort Engelsman is skaars...” 

“Ek soek iemand wat ons van betroubare inligting kan voorsien.  
Nie almal wat vir Engelse deurgaan, is so trou nie.  Daar is tog Walli-
sers, Skotte en Iere bereid om vir die Transvaal en die Boere te veg.” 

“Man, ...nou onthou ek, daar is so ŉ rebelse Ier, ene Dokter Kirby.  
Ek sê jou, ek gee jou ŉ brief na hom toe.  Hy is ŉ bewonderaar van 
President Kruger en keur alles wat anti-Brits is, goed.  ...Hy behoort 
jou man te wees.  Hy het ŉ groot praktyk en is byna gedurig uithuisig.  
Hy behoort al die inligting wat jy maar nodig het, te kan verskaf.” 

Danie kry ŉ bekendstellingsbrief by Generaal Meyer.  Nog die-
selfde dag vertrek hy, Van Gas en nog drie Korpslede terug Volksrust 
toe om daarvandaan Natal per trein binne te gaan.  Die ander manne 
sit die reis na Vryheid voort, hul opdrag is dat hulle die Nieuwe Repu-
bliek se grense met Swaziland en Zoeloeland moet bespied.  Hulle 
moet probeer vasstel of die berigte dat die Engelse die Zoeloes teen-
oor die Boere opsweep waar is, of moontlike invalle identifiseer. 

Wat verkeerd geloop het en of iemand iets laat uitlek het, kon Da-
nie en geen van sy manne later vasstel nie.  Hulle het die trein weer 
op Volksrust bestyg en die grens oorgesteek, opgewonde om vyands-
bodem te betree.  Alles het goed verloop tot op Charlestown, ŉ ge-
huggie skaars twee myl van Volksrust af en net binne Natal.  Die trein 
het daar tot stilstand gekom en ongewoon lank vertoef.  So lank dat 
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Danie onrustig begin raak het.  Hy besluit om navraag te doen.  Maar 
toe hy op die perron wil afklim, klop iemand hom op die skouer.  Toe 
Danie omkyk, kyk hy vas in die rooi gesig van ŉ man in uniform. 

“Dit sal vir jou en die manne saam met jou die beste wees as julle 
saam met my kom,” sê die konstabel. 

“Wat skort?” vra Danie.  “Ek en my vriende het kaartjies Durban 
toe.  Ons gaan vakansie hou, die see is so lekker dié tyd van die jaar.” 

“En dis ŉ jammerte - vir julle!  Want julle gaan kortpad terug 
Volksrust toe.” 

Dit is ŉ jammerlike groepie wat die middag met hulle fietse en 
begelei deur vier geregsdienaars, tot oor die Transvaalse Grens 
Volksrust toe begelei is. 

“Henri, die Britte moes snuf in die neus gekry het.  Maar vir my 
dui dit op een ding.  Hulle het genoeg om weg te steek.  Jy en jou 
manne moet ŉ ander plan maak om in Natal te kom en inligting te 
kry.  Onthou net dit:  As julle na dese daar gevang word, kan dit lelik 
wees.  Maar doen tog wat julle kan, want julle doen dit vir die Boere-
volk,” benadruk Danie. 

Danie self haal die eerste trein terug Pretoria toe.  Dié ding wat 
hom en sy maats oorgekom het, is ŉ les wat hy nie sal vergeet nie.  
Die Britte het hulle uitoorlê.  Vir hom is dit net ŉ groter uitdaging.  
Ook die feit dat daar reeds iets in Natal broei wat die Engelse nie op 
die lappe wil kry nie.  In Natal is dinge aan die broei, hulle berei voor 
in Natal – dit glo Danie Theron – vir die grootste inval in Transvaal. 

Danie kry genoeg tyd om op die lang pad terug Pretoria toe oor die 
dinge te dink en ŉ plan uit te werk.  Maar toe hy op Elandsfontein 
oorstap, het hy nog nie ŉ duidelike plan nie en weet hy nog nie 
presies wat hy gaan doen nie. 

Op pad Pretoria toe maak hy seker dat hy Generaal Lukas Meyer 
se brief aan Dokter Kirby nog by hom het.  Hy herlees die brief en 
ook die brief van Bettie du Toit.  Dit tref hom soos ŉ donderslag, dit 
is vandag die agtiende.  Bettie verjaar more! 
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Daardie selfde aand, haal hy weer ŉ trein, dié keer Middelburg toe.  
Dié keer het hy twee fietse in die bagasiewa.  Hy het nog geen helder 
plan nie.  Hy het bloot nog ŉ fiets gekry en neem dié ook saam.  
Voorlopig probeer hy aan die lieflike Bettie du Toit dink en stel hy sy 
kuiertjie vir haar in vooruitsig.  Maar die gedwarsboomde besoek aan 
Durban kan hy nie vergeet nie. 

Danie besef maar te goed, sy Wielryerskorps is maar net ŉ groep 
rou rekrute, lojale manne met onmeetlike geesdrif.  Maar dít maak 
nog nie spioene van hulle nie.  Hulle moet eers deur die meul, moet 
eers gebrei word tot hulle taak.  En daarvoor was daar nie tyd nie.  
Henri van Gas en sy manne sal hulle bes doen, maar dit sal 
ontoereikend wees.  Hy moet self in Natal kom, eintlik in Durban, 
sien wat daar aangaan en die inligting evalueer en rapporteer. 

Maar nou is hy op pad na die mooi Bettie du Toit en moét ander 
gedagtes oorheers.  Soos vorige kere kom hy baie vroeg op Middel-
burg aan.  Toe die oggendvuur se eerste rook by die Du Toits se 
skoorsteen uitborrel, klop hy aan die voordeur.  Bettie, reeds keurig 
en aanvallig aangetrek, maak oop.  “Ek het geweet dit sal jy wees!” sê 
sy uitbundig bly.  Hy sien die blydskap op haar gesig en hoe mooi die 
vreugde haar maak. 

“Kom binne, Danie.  Kom sommer kombuis toe.  Ek kook water 
vir koffie.  Hoe gaan dit met jou?” 

“Goed.  Baie goed, maar ek is verskriklik besig.” 

“Ek glo dit nie.  Ek bedoel die ‘baie goed’.  Jy is maer en bleek.  
Kry jy ooit genoeg kos?” gesels sy. 

Danie wil haar vra of sy mense in Durban ken, maar doen dit nie.  
Hy laat haar voortbabbel.  Sy is so ingenome dat hy hier is, dat sy nie 
agterkom hoe stil hy is nie.  Toe die koffie gemaak is, sit sy vir hom 
beskuit voor en dring aan dat hy meer as twee groot Boerbeskuite eet. 

“Nog koffie?” vra sy. 

“Dit sal lekker smaak,” antwoord Danie, maar sy gedagtes dwaal. 
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“Ek het nog so vreeslik baie om te doen.  Gesels maar.”  Sy dartel 
rond.  Daar is nog koek om gebak te word.  Haar nuwe rok vir die 
partytjie is nog nie klaar nie. 

“Ek moet nog kopwas en my hare indraai,” sê sy.  “Ek weet nie 
hoe ek my draaie gaan kry nie.” 

Landdros du Toit verskyn later in die kombuis vir sy tweede kop-
pie koffie.  Toe hy later landdroskantoor toe gaan, vra hy Danie om 
saam te stap.  Die twee is gou in drukke gesprek oor landsake.  Danie 
se tong kom nou los.  “Landdros, ken u nie miskien betroubare mense 
in Natal, in Durban nie?” vra hy later. 

“In Natál?  ...Durban?”  Landdros du Toit is vir die rukkie uit die 
veld geslaan.  “Nee, jong, ek ken niemand daar nie.  Maar jy sê daar 
is nie sprake dat Kruger en Milner weer sal ontmoet om die dooiepunt 
op te los nie?” 

“Hoegenaamd nie.  Milner... Chamberlain wíl geen oplossing hê 
nie,”  sê Danie met nadruk. 

“Wil hulle dan oorlog hê?” 

“Dít ...is presies wat Chamberlain wil hê.” 

“Die mense sê almal so en sommige is bly.  Maar ek sien net 
moeite en swaar en ellende vir ons,” bely die landdros. 

“Tog het oorlog vir ons al uitweg geword.” 

Danie het darem dr. Kirby se adres.  Maar hoe om deur ŉ paar 
honderd myl van vyandsgebied tot in Durban te kom? 

Toe tref dit Danie Theron!  “Landdros, is daardie mak Skot, 
Hindon, nog hier?”  

“Hindon?  O, Jack Hindon!  Ja, so ver ek weet moet hy nog hier 
wees.  Na my kennis bou hulle daar nog ŉ kerk in die nuwe deel van 
die dorp.  Wat van hom?” 

“Sal u my verskoon?”  Danie se gedagtes skielik op volle stoom. 

Danie is ŉ kwartier later terug by Bettie, waar sy toegegooi onder 
werk, met die hulp van twee bediendes in die kombuis doenig is. 
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“Ek wil bietjie oorstap na die Coetzees toe,” meld Danie.  “Pauline 
is mos by die huis?” 

“Ja, sy sal daar wees.  ...Maar sy hét nou ŉ kêrel,” maan Bettie. 

“O, geen kêrel is vir my ŉ struikelblok nie,” skerts Danie. 

“En vra vir Pollie om bietjie vroeg te kom om my met die 
rangskikkings te help,” beveel sy. 

Pauline Coetzee is bly om Danie te sien.  Dit is daardie selfde 
hartlike blydskap wat vorige kere vir Danie so weldadig was.  “Ek het 
so gehoop jy kom dié keer?  Dit doen Ou Bettie se hart so goed.” sê 
sy sonder meer. 

“Pauline, daardie Skotsman, Hindon waar kan ek hom raakloop?” 

“Hulle bou hier in die straat af.  Maar waarom wag jy nie tot een-
uur nie.  Hulle tjaila dan en hy sal hierlangs kom om ŉ brood te kry.”  

“Ek het eintlik kom uitvra oor hom.  Wat dink jy van hom?  Hoe 
betroubaar is hy?” 

Pollie het ŉ blos op haar wange gekry.  “Wat bedoel jy, Danie?”  
En dit lyk asof sy op haar hoede is. 

“Is hy getrou aan die Republiek?  Sal hy vir die Boere veg in geval 
van oorlog?” 

“Ek dink so.  ..Ja, hy sal.  Hy vereenselwig hom heeltemal met ons.  
Hy het aan die geveg teen Modjadji deelgeneem nadat hy burgerskap 
gekry het, hy is in ons kerk aangeneem.  Hy was jonk toe hy uit En-
geland weg is.  So ver ek weet, het hy Brittanje vir altyd afgesterf.” 

“Dit lyk my jy ken hom deur en deur,” sê Danie en dit laat die 
aanvallige Pauline net erger bloos.  ”Maar sal hy...”  Danie kom nie 
verder nie.  Hy besef nou hoe moeilik dit sal wees om Hindon met sy 
versoek te nader. 

“Wat wil jy van hom hê?” vra Pauline. 

Danie besluit plotseling om haar in sy vertroue te neem. 

“Ek moet Durban toe gaan.  Ek moet inligting daar gaan bekom 
omtrent Britse voorbereiding vir oorlog.  Ek soek ŉ pure man om 
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saam met my te gaan.  Jack Hindon is halfpad ŉ Brit en hy behoort 
meer reg te kry as ekself.” 

“Ek sal hom pols,” sê Pauline.  “Dan sal ek hom vra om met jou 
kontak te maak.” 

“Ai, ek sal baie bly wees, Pollie,” noem Danie haar die eerste keer 
op dié naam en besef dat daar dalk iets moois tussen haar en Jack is. 

Die aand is dit Bettie se partytjie.  Die meisiekind was vir Danie 
Theron nog nooit so mooi soos juis dié aand nie.  Bettie se vriende 
daag op in groepe, in paartjies en enkelinge, waaronder die jong Skot, 
Jack Hindon.  Hulle speel die een huisspeletjie na die ander en dit 
ontglip Danie nie dat Pauline vir Jack nader roep om haar met een tot 
vyf soene uit ŉ baie diep put of een of ander tameletjie te kom red. 

Andersins is die Skot taamlik afsydig, so asof hy nog nie deel van 
dié samelewing se jongklomp geword het nie.  Tog lyk dit of hy die 
aand geniet.  Toe Jack Hindon aanbied om ŉ egte Skotse dans vir die 
aanwesiges uit te voer, weet Danie sy afsydigheid is nie omdat hy 
hom dalk nie heeltemal welkom tussen die Boere of vreemd voel nie. 

Danie ontspan heeltemal en geniet die partytjie terdeë.  Dit is die 
eerste keer in maande dat hy sy sorge eenkant toe skuif, vergeet van 
die bedreiging wat oor die Z.A.R. hang.  Bettie het hom geheel en al 
vir haar ingepalm en openbaar ŉ besitlikheid wat vir hom dierbaar is.  
Vanaand is sy naby en kosbaar en hy kan nie klein kry hoe hy al die 
dae en weke met ander dinge doenig kon gewees het sonder om die 
gemis van haar nabyheid te gevoel het nie. 

Hy en Jack Hindon wissel ŉ paar woorde in die verbygaan, maar 
omdat Pauline nog niks gerep het nie en Hindon geen blyk gee dat hy 
iets weet of in dié rigting te sê het, bly dit tussen hulle net ŉ 
versigtige vriendelikheid. 

So vorder die nag tot dit twaalfuur is.  Landdros du Toit verskyn in 
die deur en kyk op sy horlosie.  “So ja, te veel van ŉ goeie ding kan 
ongesond wees,” sê hy.  Hy bedank almal wat hulle met hul 
aanwesigheid vereer het en wens almal ŉ goeie nagrus toe.  Die jong 
manne kom gee almal hand, bedank hom vir sy gasvryheid en vir die 
genoeglike aand.   
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“Danie, jy moet my huis toe neem.  Dit is my wens,” sê Pauline.  
“Jack kan Bettie intussen geselskap hou.” 

Vir Danie is dit wenk genoeg.  Bettie lig haar wenkbroue.  Sy is 
seker, het geglo sy het vanaand genoeg vordering by die onleesbare 
Danie Theron gemaak.  Maar Pauline haak by Danie in en hy laat 
hom wegvoer. 

“Ek het met Jack gepraat.  Hy sê hy het as weeskind opgegroei en 
ons land is sy enigste vaderland, die Boere is sy mense.  Hy is ŉ 
burger van die land en sal verraad pleeg as hy die Z.A.R. nie in vrede 
en oorlog na die beste van sy vermoë dien nie.  Tevrede daarmee?” 

“Maar sal hy teen sy eie mense, die Britte, vir ons kan optree?” 

“Ek het hom dit spesifiek gevra.  Hy sê ons Boere is sy mense en 
hy weet van geen ander volk aan wie hy enigiets verskuldig is nie.” 

“Dus, hy sal my na Natal toe vergesel?” 

“Ek het hom nie dít gevra nie.  Maar jy kan openlik met hom praat.  
Ek ken geen manliker man as Jack nie.  As hy nie kans sien nie, sal 
hy so vir jou sê.  Sou hy instem, sal sy woord sy eer wees.” 

“So het ek hom ook opgesom,” sê Danie.  “Dankie Pollie, jy het 
goeie werk vir ons gedoen.” 

“Dan – dan moet jy nou omdraai voor – voordat jou nooientjie die 
Skot se voortreflikhede ontdek.” 

Toe Danie by die Du Toits opdaag, is dit Landdros du Toit wat 
Hindon geselskap hou.  Bettie is in die kombuis besig om koffie te 
skink.  Die landdros gesels nog ŉ oomblik, vra om verskoning en 
gaan slaap.  Danie besluit om Jack Hindon in te lig oor die naderende 
waarskynlikheid van oorlog en sy vermoede van die Britse voorbe-
reidings op strategiese plekke.  Bettie het nog nie met die koffie inge-
kom nie en Danie val nou oudergewoonte met die deur in die huis.   

“Jack, sien jy kans om saam met my spioenasiewerk in Natal te 
gaan doen.  Die kommandant-generaal glo die Britte berei op groot-
skaal voor om Transvaal van daardie kant af binne te val.  Ons het al 
taamlik inligting uit ander oorde ingesamel, maar weet nog te min van 
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Natal.  Na ek verneem, was jy ŉ ruk daar.  Jy ken mos Durban en om-
gewing of nie?  Hoe lyk dit, dink jy die Engelse sal jou verdink?” 

“Wel, my verblyf daar was kort en my kennis van die omgewing 
maar so-so,” sê Hindon.  “Maar, Danie, dit sal vir my ŉ eer wees om 
saam met jou te gaan.” 

“Ken jy mense daar?” 

“Nie eintlik nie...  Miskien ŉ tiental as hulle nog daar is...  Daar 
was ŉ Dokter Kirby...” 

“...Ken jy hóm?” vra Danie gretig, en skielik baie opgewonde. 

“Ek was ŉ jong seun daar en hy het hom oor my ontferm.” 

“Ek wil júis by hom uitkom!” sê Danie. 

“Ek sal saam met jou gaan,” herhaal Jack Hindon toe Bettie met 
die koffie binnekom.  “Jy moet my net duidelike opdragte gee.  Sê net 
wanneer moet ek gaan?” 

“Dadelik?”  Danie Theron is nou opgewonde. 

“Ja, ek wil my baas net gaan sê dat ek ŉ rukkie sal weg wees.” 

“Wat konkel julle twee?” vra Bettie. 

“Ons bespreek ŉ onskuldige uitstappie,” sê Danie en daarmee moet 
sy tevrede wees.  Danie kan nie verhelp om van hierdie man te hou 
nie.  In Jack Hindon het hy gevind wat hy in Lourens Naudé, Tjaart 
van der Walt en Manie Maritz leer ken het.   
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TIEN 
Twee Verkenners kry die Britse leeu aan sy 

vuil baard beet 
 

Danie Theron en Jack Hindon vertrek met dagbreek op hul fietse uit 
Middelburg.  Bettie wat maar net weet dat Danie op ŉ ver en gevaar-
like rit vertrek, het vir hom byna meer padkos berei as wat hy op sy 
fiets kan behartig.  Ook Jack is goed voorsien van padkos.  Elkeen het 
twee stelle skoon klere, twee waterbottels, ŉ kombers, seep en ŉ 
handdoek.  Dit is al wat hulle saamneem.  Na oorweging het Danie 
besluit hulle moet liewer nie gewapen gaan nie.  Generaal Lukas 
Meyer se brief aan Dokter Kirby het Danie goed versteek. 

Hulle koers van Middelburg af Ermelo toe, ry die eerste ent in 
redelike duisternis, maar oor terrein wat Jack Hindon alte goed ken. 

Dit blyk nou dat Hindon ŉ bedrewe fietsryer is.  Hy het dikwels 
naweke ver afstande gery, na Boere wat hom vir kuiers uitgenooi het.  
Hoe meer Danie van Jack Hindon te wete kom, hoe meer hou hy van 
die man.  Hoewel die gewese Skot aan die stil kant is en oënskynlik 
nie uit sy pad gaan om vriende te maak nie, is byna al die Boere van 
Middelburg en omgewing goeie vriende van hom.  

Die pad Ermelo toe is lank, verlate en nie juis vir ŉ fiets gemaak 
nie.  Tog vorder hulle so goed dat hulle pas na twaalf die skotige rant-
jies noord van Ermelo bereik.  Daar kom hulle onder ŉ boom tot stil-
stand om eers weer te eet.  Hul derde ete voordat hulle Ermelo bereik 
op hul tog Natal toe.  Danie verneem rond en doen by die plaaslike 
kommandant aan waar hy verneem dat sy Korps nog nie in die 
geweste bekend is nie.  Danie lig Kommandant Tobias Smuts in, deel 
Generaal Joubert se bevele mee en vra hom om Luitenant Mynhardt 
en sy manne alle samewerking te verleen  Die kommandant beloof, 
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maar lyk skepties  “En waarheen is julle nou op pad, Neef?” vra hy en 
wys vraend na die swaargelaaide fietse. 

“Ons wil in Natal gaan kyk wat daar broei.” 

“Ou Seun, die hele Natal is vrot van die soldate,” waarsku Smuts.  
“Mense wat daarvandaan kom, wil weet waarom ons regering aan die 
broei is en nie oorlog wil verklaar nie.  Die Ingelse omsingel ons.” 

“U moet tog alle inligting aanstuur na Generaal Joubert toe, of gee 
dit vir Luitenant Mynhardt,” beveel Danie ernstig. 

“Jong, ja.”  Daarby bly dit. 

Hulle ry laterig die middag uit Ermelo, ry oor Emigratie en kom 
die aand baie moeg op Wakkerstroom aan.  Daar soek Danie dadelik 
vir Gert Mynhardt op.  Nie Mynhardt of een van sy korpslede is te 
vind nie.  Maar die bejaarde egpaar by wie sommige van hulle tuis-
gaan, sê van die manne sal op Volksrust of daar rond wees.  “Hulle is 
maar baie geheimsinnig en sit nooit stil nie.  Mens weet nie of hulle 
maar agter nooiens aan is, of wat hulle doen nie,” kla die ou oom. 

“Ja, dit dalk ook nog,” kommentaar Danie. 

Daardie aand gesels Danie en Jack ŉ wyle voordat hulle omdop en 
slaap.  Danie verneem dat alhoewel Jack twee jaar jonger as hyself is, 
Jack as veertienjarige seun, Transvaal reeds drie jaar vroeër as Danie 
self, sy permanente tuiste gemaak het.  Dat hy juis op Wakkerstroom 
in so ŉ mate met Boere-gasvryheid te doen gekry het, dat hy al die 
onwaarhede wat oor hierdie volk in Natal en Brittanje versprei was, in 
twyfel begin trek en die onreg wat die Boerevolk deur die Engelse 
aangedoen word, begin vergelyk het met die veelbewoë Skotse ge-
skiedenis wat hy as kind van sy oorlede oupa geleer het.  Van Jack 
leer hy dat Wakkerstroom op daardie tydstip nog sy oorspronklike 
naam: ‘Marthinus-Wesselstroom’ gedra het, maar dat a.g.v. on-
enigheid in Boeregeledere, die naam na ‘Wakkerstroom’ verander is. 

Net voordat hulle die volgende oggend vertrek, daag Mynhardt op.  
“Ek het berig ontvang dat jy hier is, Kaptein.  Ons verken oos van die 
Drakensberge af.” 

“En tel julle iets op?” vra Danie. 
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“Gerugte, ja.  Daar is oral kolle soldate.  Dit is nog nie groot 
sametrekkings nie, eerder voorposte.  Maar dit kom voor of hulle alle 
paaie uit Transvaal patrolleer.  ŉ Man kom moeilik by hulle verby om 
te kan sien wat agtertoe broei.” 

“En weet julle wat agtertoe broei?” vra Danie. 

“Van my manne het deurgesypel, af tot in die rante om Ladysmith.  
Daar bou hulle forte.  Daar lyk dit al na waaragtige oorlog.  Volgens 
die dinge wat daar aangaan, beoog hulle ŉ groot kamp en maak van 
dié dorp ŉ vesting.” 

“Gert, ondersoek deeglik en vra rond.  En stuur wat julle uitvind na 
Generaal Joubert se kantoor toe, elke kleinigheid.  Moet niks te 
gering ag nie.  Ja, verken die ligging van die terrein, maak sketse en 
stuur dit Pretoria toe.  Jack en ek is op pad Durban toe.”   

“Dít sal maar broekskeur gaan!” 

“Daarom vat ons elkeen ŉ ekstra broek,” skerts Danie. 

Die twee gaan noodgedwonge op Utrecht aan waar hulle een van 
Luitenant Van Gas se manne raakloop.  Dié deel hulle mee dat Henri 
van Gass met talle Boere in Natal geskakel het.  “Dit is al manier, om 
Natal so in te sypel.  Op jou eie, op ŉ rywiel, is jy andersins verlore.  
ŉ Man moet van plaas tot plaas as‘t ware voorbrand maak, of jy 
beland in die vyand se hande.” 

Henri van Gas en sy manne het Natal reeds diep binnegedring.  
Daar is dus geen sin in om Vryheid toe te gaan nie.  Danie en Jack 
kies dus kortpad Ladysmith toe.  Die plan is om so naby die spoorlyn 
as moontlik te bly.  Die spoorlyn is immers die slagaar van Britse 
troepebewegings en sal aan hulle die beste prentjie van Britse 
bedrywighede besorg. 

Laat die middag, gaan hulle oos van Danhauzer oor die Buffelsri-
vier, die grens tussen Transvaal en Natal en bevind hulle nou vir die 
eerste keer in vyandsgebied.  Hulle bereik Dundee net voor sononder 
en word dadelik getref deur die ongewone bedrywighede wat nou op 
die voorheen rustige plattelandse dorpie aan die gang is.  Tente, wa-
ens en karre van allerlei soort sprei wyd uit buitekant die dorpie en te 
oordeel aan die gewerskaf, kom dit voor of iemand daar met ŉ nuwe 



- 116 - 

dorpsaanleg aan die gang is.  Slote word gegrawe, walle gegooi en 
selfs ’n put word gegrou vir water. 

Op die stasie buitekant die dorp staan rye en rye spoorwegtrokke.  
Lokomotiewe rangeer gedurig.  Nog treine bring steeds nog swaarbe-
laaide trokke in, sleep afgelaaide trokke weg.  En hier is oral wagte, 
afgebakende gebiede word gepatrolleer.  Die skril stemme van offi-
siere wat bevele skree, klink byna onafgebroke op.  Alles dui op net 
een ding.  Brittanje berei hom deeglik voor vir ŉ wen-oorlog. 

Toe Danie en Jack, Dundee doodluiters wil binne gaan, is dit oral 
soldate op wag wat hulle weg versper.  Hulle word verplig om te wag 
tot dit donker is en sluip met hulle fietse wyd-om verby die wagte. 

Op Dundee tref die geluk dié twee Boerespioene.  Hulle loop Gert 
Els, een van Van Gas se manne raak.  Hy is besig om ŉ opname van 
krygsvoorbereidings te maak.  “Ek het ŉ dorpspas bekom,” sê hy.  
“As mens ŉ dorpspas het, laat Kakie se kind jou met rus en kan jy 
oral in die dorp snuffel.  Ek het al ŉ paar van dié sollies in my sak.  
As ŉ man vir so ŉ ou ŉ sopie koop, word julle sommer gou tjommies 
en bekom jy die kennis van dinge waaroor hy beskik.” 

“Watse inligting het jy, Gert?” vra Danie. 

“Kampstories, maar waar ŉ rokie is, brand ŉ vuurtjie. Volgens dié 
kakies is hulle die voorlopers van duisende.  Dit is ook goed aan hulle 
verstand gebring dat hulle al wat Boer is, van die aarde moet wis.  As 
vergoeding kan hulle die Boere se vroue en dogters vir bywywe kry.  
Wat my die ergste pla, is wát hulle ingeprent is van ons.  In hulle oë is 
ŉ Boer nie ŉ mens nie, moet hy soos ongedierte uitgeroei word.  Dit 
word hulle ingeprent.  En dit glo hulle.  Dit is verbasend hoe onnosel 
ŉ soldaat is.  Hy weet niks en glo alles wat sy offisier vir hom sê!” 

“Weet julle al wat gaan verder suid aan?” vra Danie.  

“Nee, Kaptein, verder suid gaan ŉ man nie sommer kom nie.  Maar 
die skepe lê glo toue in die hawe, om afgelaai te word.  En nog 
soldate kom soos sprinkane aan.  Waarheen is Kaptein-hulle op pad?” 

“Verder suid.  So ver soos Durban.” 

“Daarvandaan kom ŉ man nie lewend terug nie,” waarsku Els. 
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“Wel, solank een van Jack of ek, net lewendig met al die nodige 
inligting kan wegkom.” 

Die volgende oggend lê Dundee tóe onder die mis.  Dit is vir hulle 
ŉ uitkoms.  Want die twee spioene sluip in die digte mis by elke 
wagpos verby en ry nog dieselfde dag oor Wasbank, Wesselsnek en 
Elandslaagte, Ladysmith toe.  Hulle moet versigtig ry, die oë wakend, 
wydoop, elke oomblik gereed om in die ruigte te verdwyn by die 
geringste teken van ŉ wagversperring vorentoe.  Om elke stasie ry 
hulle ŉ wye draai nadat hulle eers vasgestel het wat daar aangaan, die 
getal soldate, perde en krygstuig naastenby bepaal het.   

En hoe verder hulle gaan, hoe swaarder druk die las op Danie 
Theron se gemoed.  Die magtige Engeland berei hom voor op ŉ 
oorlog wat hy wil wen en nie kan verloor nie.  Wat Danie tot dusver 
op ŉ enkele front gesien het, is genoeg – lyk of dit genoeg sal wees 
om die Boere se Republiekies fyn en flenters te maal. 

Wat is daar nog waarvan hy nie weet nie.  Die swaarbelaaide treine 
stoom onafgebroke na die noorde toe, sommige so oorlaai dat twee 
lokomotiewe hulle beswaarlik kan trek.  En dan nog beur dit byna 
staan-staan die hoogtes uit. 

Soos hulle Dundee binnegegaan het, kom hulle Ladysmith binne.  
Hier is dit baie meer ingewikkeld.  Ladysmith het byna drie keer meer 
bedrywigheid as Dundee en bykans twee keer soveel wagte wat elke 
pad, elke inkomplek, bewaak.  En hulle is nog steeds sonder ŉ dorps-
pas en sonder ŉ wagwoord – twee verspieders wat hulle bes doen om 
respektabel te lyk, en, soos op ander plekke, in kroeë en oral die om-
vang van Britse voorbereidings vir oorlog probeer uitvis en evalueer. 

Wat is die Brit se plan?  Hierdie magtige konvooie noorde toe is 
tog nie net ter wille van verdediging nie.  En wat wil hulle verdedig?  
Transvaal of die Vrystaat was nog nooit vir hulle ŉ bedreiging nie.  
As hulle oorlog wil hê waarom verklaar hulle dan nie die oorlog nie? 

Danie moet soms aan homself toegee dit is vir Transvaal haas te 
laat.  Kruger en Joubert het reeds te lank gewag.  Hulle kán die Engel-
se nie meer die see injaag nie.  Selfs al sou hulle môre oorlog verklaar 
en Natal binneval, sal hulle stuit op ŉ veel groter mag as wat hulle 
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kan aandurf, sal hulle...  As Durban hulle doelwit is, sal hulle van 
Dundee af tot aan die see moet veg.  Kán hulle? 

Danie en Jack het genoeg gesien.  Hulle kan nou al omdraai.  Die 
inligting waaroor hulle reeds beskik, is genoeg om President  Kruger 
en Generaal Joubert te oortuig dat Engeland aan die opruk is om te 
vernietig en te vertrap. 

Maar dit is nie vir hulle nodig om dié nuus te bring nie.  Henri van 
Gas en Gert Mynhardt se manne, miskien al die lede van die Wielry-
erskorps op al die fronte is besig om dié inligting in te samel en die 
feite tuis te bring sodat daar tot optrede oorgegaan kan word.  Sy en 
Jack Hindon se taak is om tot in Durban te kom, tot in die leeu se bek, 
die Z.A.R. te vergewis van die volledige mag wat Brittanje monster 
om die powere ou Boerevolkie uit te wis.  

Hier in Ladysmith raak hulle bevriend met Hancock en Sylvester, 
twee jong Britse offisiere wat opdrag gekry het om die volgende dag 
per trein te vertrek, Durban toe, met ŉ lys konfidensiële bestellings 
vir die kommissariaat.  

En hier kry Danie die ingewing wat hy baie haastig fluister aan ŉ 
begrypende Hindon, want toe hulle ŉ rukkie later in die kroeg kom, 
maak hulle verskoning dat hulle hul nuutgevonde vriende baie graag 
sou wou trakteer, maar ongelukkig met ŉ spul waardelose Z.A.R.-
geld sit.  Hancock sien dit nie as ŉ struikelblok nie.  “Gee dit vir my.  
Ek sal dit gou uitruil vir harde Britse munt,” sê hy. 

Onderwyl Danie en Jack hul hartseerverhaal, van twee uitlanders 
wat uit Transvaal moes vlug met net die klere wat hulle aan hul lywe 
het, aan Sylvester bieg, weet Hancock presies waar om die Transvaal-
se geld uit te ruil.  Toe hy terug kom, maak hy verskoning omdat dit 
baie minder in Britse geld is.  “Julle weet tog hoe dit is, ŉ Transvaalse 
goue pond kan nooit ŉ Britse papierpond werd wees nie.”   

“Vanselfsprekend.”  Hindon vat die eerste noot en bestel Whisky.  
Daarna het hulle net een gedagte, om die twee jong offisiere so dronk 
te maak soos hulle nog nooit voorheen was nie.  Toe die kroeg om 
elfuur sluit, verkas die viertal sing-sing.  Maar Jack en Danie moet 
elkeen ŉ Brit wat baie lam in die knieë is en baie slim in die kop, op 
die been hou kaserne toe. 
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Dagbreek, vertrektyd van die trein Durban toe, is Hancock en Syl-
vester nog in ŉ bedwelming.  Maar dit versteur die seepgladde Britse 
organisasie nie, Tweede-luitenant Jimmy Hancock en Tweede-luite-
nant Douglas Sylvester is netjies in uniform, alle dokumente in orde, 
op die trein Durban toe met ŉ lang lys benodigdhede wat die kwar-
tiermeester-generaal op Ladysmith se handtekening en stempel dra. 

Hul fietse bly wel in die slag, maar van nou af hoef hulle nie meer 
kort-kort die ruigtes in te koes of verby wagte te sluip nie.  Nêrens 
word hul gedaag nie en oral waar hulle ŉ wag teëkom, is dié te gewil-
lig om flink op aandag te kom en te salueer.  So bereik Danie en Jack 
Estcourt, waar nog ŉ verbindingsdepot en groot Britse militêre pos is.  
Ook op Pietermaritzburg is ŉ mag van minstens duisend man en kom 
en gaan dit soos miere soos voorberei word vir die pad noorde toe.  
Ook hier vertoef hulle ŉ ruk.  Hulle militêre uniforms en offisiersrang 
is nou hul paspoort waarheen hulle nou ook al wil gaan. 

Die trein bring hulle gouer in Durban as wat fietse dit ooit sou kon 
doen.  Sonder enige probleme kan hulle as Luitenante Sylvester en 
Hancock in die offisierskwartiere tuisgaan.  Maar Danie-hulle het nie 
gekom om as Britse kapokhaan-offisiere te paradeer nie.  Hulle eerste 
gedagte en eerste doel is om Dokter Kirby op te spoor.  Hulle het ge-
noeg gesien om te weet dat hulle blitsig gou moet speel.  Die regte 
Hancock en Sylvester se spoke sal ongetwyfeld op hulle spoor wees, 
sodra hulle van hul roes herstel, besef hoe ŉ ramp hulle getref het.  
Voordat dit gebeur, moet Danie en Jack hulle skakels in Durban hê, 
uitvind wat hulle moet weet en een of ander plan bedink om op Britse 
koste weer in die Z.A.R. te kom. 

Durban is groter as wat Danie vermoed het en selfs vir Jack Hin-
don het Durban ŉ vreemde plek geword.  Danie stel dus voor dat hul-
le ŉ rytuig huur om hulle na Dokter Kirby se huis te neem.  Hy is nog 
besig om die adres aan die Kleurlingkebbie te verduidelik toe dié sy 
perd piets en vertrek met die woorde:  “Doc Kibbie, I know him like 
everybody else.  I know jis where.”  Maar Dokter Kirby is nie tuis nie 
en word vir minstens nog ŉ uur nie verwag nie.  Danie en Jack, al 
kriewelrig in hulle Britse uniforms, besluit om die omgewing te 
verken en stap in die rigting waar die meeste bedrywigheid is.   
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Britse soldate en wapentuig word in Durban se hawe 

ontskeep. 
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Dit neem nie lank om die omvang van Durban se soldategemeen-
skap te besef nie.  Durban skep die indruk van ŉ soldatestad.  Waar 
mens kyk, is soldate.  Op elke stuk oop grond is soldate op wag, 
soldate wat marsjeer of met militêre maneuvers besig is. 

Noord van Durban, op ŉ oop stuk grond wat daarvoor skoonge-
maak is, is die militêre kamp.  Dit beslaan minstens ŉ vierkante myl.  
Met rye en rye eenderse tente simmetries ewewydig van mekaar na 
alle kante toe.  Na regs is die groot menasies, die “Mess,” die kook-
plekke en die hospitaal.  Danie en Jack besluit om die belangrikheid 
van hulle offisiersrang te toets en stap af op twee wagte in die pad na 
die kamp toe.  Die wagte kom op aandag, salueer en laat hulle by die 
hek ingaan sonder die geringste teken van argwaan. 

Hulle verken met kloppende harte in die kamp rond, trek die stoute 
skoene aan om die offisiersmenasie waar etlike offisiere hulle bevind, 
binne te gaan.  Hulle soek vir hulle ŉ tafel uit op die verste punt en na 
ŉ rukkie kom ŉ kelner hul bestelling neem.  Hulle geniet ŉ 
genoeglike maaltyd, staan toe op en slenter weer buitetoe, by die 
wagte verby en met ŉ versigtige omweg na Dokter Kirby se huis toe. 

Dokter Kirby kom byna saam met hulle by sy huis aan.  Hy is ŉ 
middeljarige man van middelmatige postuur, al effens grys met 
minsame blou oë en ŉ mond wat byna altyd glimlag.  Maar nou lyk 
daardie oë onseker en is daar geen glimlag om die mond nie. 

“Waaraan het ek die eer van die besoek te danke?” vra hy met ŉ 
kenmerkende Ierse aksent. 

Danie oorhandig Generaal Meyer se brief aan hom.  Sy hart klop 
voelbaar.  Die oomblik het nou vir hulle aangebreek.  Danie hou Dok-
ter Kirby se gesig aandagtig dop onderwyl die dokter die brief lees en 
hoor hoe Jack Hindon hier langs hom asemhaal. 

“Kom ons gaan na my studeerkamer toe,” sê Dokter Kirby.  Hy 
stap voor, hulle volg.  In die vertrek gekom, ontbied hy ŉ Zoeloe-
bediende en praat in Zoeloe met haar.  Sy kyk die twee manne in 
uniform flitsend aan en draai om.  Dokter Kirby maak self die deur 
agter haar toe en sluit dit.  “Dus, julle is Boere?” sê hy. 

Danie knik instemmend. 
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“Julle waag baie.” 

“Dit besef ons.” 

“Selfs om na my toe te kom.  Weet julle dat julle doodgeskiet kan 
word, bloot omdat julle daardie uniforms aan het?” 

“Ons weet dit,” sê Danie en sy mond is droog.  Dokter Kirby het 
nog nie sy kleur beken nie. 

Dokter Kirby sug:  “Ek moet dankie sê dat julle na my toe gekom 
het en dat ek weer die voorreg sal hê om te veg.  Ja, ek is ŉ Ier, ...ŉ 
rebelse Ier.  Die Iere, daardie klein bende wat die eer van Ierland 
hoog stel, veg bykans al sewe honderd jaar teen Engeland.” 

“Die stryd is byna ewigdurend, so lyk dit.  Ek is bly om Kruger se 
Boere te mag help.  Maar verstaan my mooi.  My bydrae is ter wille 
van my land en my volk, Ierland en die Iere, ook ter wille van die 
misleides onder hulle.” 

Die Zoeloe-bediende klop aan, kom dan met koffie binne.  Dokter 
Kirby skink vir hulle in.  “Jy is Theron,” sê hy aan Danie.  “Ja, selfs 
hier het ons gehoor en gelees van jou en die episode met Moneypen-
ny.  En wie is jy, my Vriend,” vra hy aan Hindon? 

Jack Hindon verstrek sy naam. 

“Hindon.  Jou aksent is Skots.  Is jy ook ŉ Boer?” vra hy. 

“Ja, ek is ŉ burger van Transvaal.  Maar moontlik onthou u my, 
Dokter.  Ek was elf jaar gelede vir ŉ dag of twee by u tuis.  Ek was 
toe veertien jaar oud en u het toe vir my gesê as ek Transvaal toe wil 
gaan, moet ek nie daarheen gaan om ŉ Skot te bly nie, maar moet ek 
ŉ burger van die land word en gewillig wees om die land en sy 
regering te dien.  Dit is in dié land se diens, wat ek nou voor u staan.” 

“Sowaar, ...Hindon, nou onthou ek!  Ek sou jou nooit met jou snor 
en sonder ŉ ‘kilt’ herken het nie!  Jy was die Skotse dromslanertjie 
wat met die perd seergekry het.  Kyk net hoe groot het jy geword!  
Lyk my Transvaal het jou goed behandel.  Na julle ontslag was jy die 
lang, maer enetjie wat saam met die ander seuns hier aangekom het 
voor julle na die goudvelde toe wou stap.  Het jy toe daar uitgekom?” 
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Jack Hindon glimlag.  “Ja Dokter, eers drie jaar later, maar ek kon 
net nie in daardie deurmekaarspul, modder, en stofstorms regkom nie.  
In die voorafgaande drie jaar het ek geleer hoe om ordentlike bou-
werk met sandsteen te doen.  In Johannesburg word alles tydelik ge-
bou, daar was geen behoefte vir my soort klipwerk nie.  Ek het daarna 
help bou aan sandsteen brue op die Vrystaatse spoorlyn en die Ooster 
spoorlyn na Delagoa baai.  Tans is ek op ŉ klein dorpie, Middelburg.  
Ek dien in Transvaal se Polisiemag en ek bou kerke vir die Boere.” 

 
Hierdie pilaar van die spoorbrug oor die Zandrivier wat op 7 Mei 
1900 deur die Boere vernietig was, is ŉ tipiese voorbeeld van die 

Sandsteenwerk wat Jack Hindon gebou het.  Dis ironies dat 
Hindon se groep Bittereinder-verkenners later bekend was as die 

‘Treinbrekers’ agv. soortgelyke brûe wat hulle opgeblaas het. 

“Kan daar ŉ edeler werk wees?  Maar laat ons sake bespreek.  
Vriend Theron, soos ek jou gesê het, ek is meer as gewillig om my 
deel teen julle beul te doen en beskou Transvaal daarom as my 
bondgenoot.  Wat wil julle hê moet ek doen?” 
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“Ons wil inligting hê.  Al die inligting wat ons maar kan bekom, 
dat Engeland voorberei vir volskaalse oorlog teen ons,” sê Danie.  

“Het julle dan nie op julle pad hierheen, gesien wat aangaan nie?” 

“Ja, ons het ons vergewis.  Maar wanneer ek aan Kommandant-ge-
neraal Joubert verslag doen van wat ek gesien het en daaruit veron-
derstellings maak, sê hy, hy wil konkrete feite hê,” verduidelik Danie. 

“Uit die perd se bek uit, nè?” 

“As dit moontlik is wil ek graag syfers hê, hulle soldatemag, 
krygstuig, waar hulle optrede beplan en met watter magte.  U sien, 
ons sal moet keer en ons is min.” 

“Hoekom het julle nie al lankal die Engelse hier in Durban kom 
doodvat nie?” 

“Dit wou ek ook hê,” sê Danie en hy dink terug. 

Jack Hindon sê:  “Toe iemand dit op ŉ vergadering voorgestel het, 
het President Kruger gesê: ‘Die man wat ŉ leeu met ŉ knipmes 
aanval, is ŉ dwaas, maar die man wat hom met ŉ knipmes teen ŉ leeu 
verdedig, is ŉ dapper man’.” 

“Ek aanvaar natuurlik, die Boere se stryd teen Engeland, is net so 
futiel soos die Iere se stryd vir onafhanklikheid.  Maar ek gryp die 
geleentheid aan om weer te baklei, al is dit dan ook net met ŉ 
knipmes.  ...Sê my: Julle manne het seker kennis van spioenasie?  
Julle het ongetwyfeld tot hier toe goed na julle self omgesien.  Die 
offisiersuniform is nogal ŉ briljante plan,” felisiteer Kirby. 

“Ons het juis baie min kennis van spioenasie,” erken Danie.  “Die 
uniforms was ŉ ingewing.”  Danie vertel nou van Sylvester en Han-
cock.  Hy haal die lys uit sy sak.  “Ons is veronderstel om dié 
voorrade te kom bestel.” 

“Maar gaan bestel dit.  Die lys is vir julle soos ŉ vrygeleide.” 

“Tot Hancock en Sylvester op die horison verskyn,” se Danie. 

”Ja, dit is ŉ risiko.  Weet julle iets van die Britse soldaat af?” 

“Baie min.” 
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“Dan sal ek julle ŉ paar feite noem.  Die Britse soldaat is die bes-
gedissiplineerde soldaat ter wêreld.  Tommy Adkins – dis hoe een en 
al die manskappe bekend staan – is gedissiplineer tot ŉ masjien wat 
blind gehoorsaam en doen, sonder om vrae te vra.  Hy is dom, en vol 
gif gevul teen die Boere.  En as gevolg daarvan, seker die dapperste 
mees, doodsveragtende vegsman op aarde.  Sy graad van dissipline is 
die Britse oorlogsbase se grootste bate.  Maar dit het ook sy nadele, 
nadele wat julle tot julle grootste voordeel kan en moet uitbuit.” 

“Eerstens is Tommy Adkins nie in staat om vir homself te dink nie.  
Waar sy offisiere hom dwing, daar loop hy.  Maar die oomblik wan-
neer sy offisier nie daar is nie, is hy soos ŉ skaap sonder ’n herder.  
Sy tweede nadeel is sy slaafse ontsag vir die offisiersrang.  Julle het 
seker al ondervinding daarvan.  Met die uniforms wat julle aan het en 
die rangtekens op julle skouers, kan julle haas by enige wag verby 
kom.  Is dit nie so nie?” 

“Dit het ons so opgeval,” sê Danie met ’n skalkse glimlag. 

“Haas geen Britse soldaat sal ŉ Britse offisier daag nie.  Die rede 
lê daarin dat Tommy Adkins uit die gepeupel, die werkerstand, die 
knegte van die Britse adel is, terwyl die offisier sonder uitsondering 
van die heersersklas is, die ‘adelstand’, besitters en gesienes.  Soldate 
is “commoners”, terwyl ŉ offisier van die “gentry” is, begryp julle?” 

“Dokter, daar gaan nou vir my ŉ lig op,” erken Danie. 

“Daardie uniforms is vir julle ŉ sleutel tot in die hart van die Britse 
krygsmasjien.  Maar, as julle in daardie uniforms betrap word, gaan 
julle doppie klap, so seker as wat die son moreoggend sal opkom.  
Maar dit daar gelaat.  ŉ Man wat vir sy volk se vryheid veg, loop dié 
soort risiko.  ...Kom ons werk ŉ plan van aksie uit.  Ek kan julle help 
om ŉ kanaal oop te maak waardeur ons kosbare inligting kan kry.  
Maar ek moet liewer nie self daarmee gemoeid wees nie.”  Dokter 
Kirby swyg ŉ oomblik, dink diep.  Toe sê hy:  “...Hier is my plan.” 

“Om die inligting te bekom wat julle moet hê, moet ons sorg vir ŉ 
spioen in die geledere van die vyand.  Ek het so ŉ man in gedagte en 
het die metode om sy dienste te verkry en te behou.” 

“Wie is hy en wat is u metode?” vra Danie effens skepties. 
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“Dit is ŉ bloedjong luitenant wat die onvergeeflike sonde begaan 
het om deur Potifar se vrou verlei te word.  Hy het ŉ liefdesverhou-
ding met ŉ senior-offisier se vrou.  My modus operandi is afpersing.  
Die luitenant is in die Kwartiermeester-generaal se kantoor en kan 
met ŉ bietjie moeite al die inligting wat julle wil hê, in die hande kry.  
Hy is ŉ aangename, skrander vent.  Maar nou is hy in die kloue van 
Potifar se vrou.  Sê my, sien julle kans om dié jong Josef te offer?” 

Danie en ook Jack is sprakeloos.  Hulle is amateurs in die spel wat 
daar nou gespeel moet word.  Die glimlag huiwer aan Dokter Kirby 
se mond, kreukel om sy oë.  “...Dis ŉ meedoënlose ding, maar oorlog 
is meedoënloos.  Die Britte sê mos: ‘All is fair in love and war.’  Dit 
neem geen individu in aanmerking nie.  Julle sal nog eendag besef 
hoe gestroop van menslikheid, oorlog is.  Laat die oorlog net eers oor 
julle grond, oor julle vroue en julle kinders rol.  Ek sien julle is nog 
albei jonk.  Het een van julle twee al ŉ mens doodgemaak?” 

Nie een van die twee jong Boere antwoord dadelik nie.  Dokter 
Kirby gaan voort: “Luitenant Donald Inge en Majoor James Simpson 
se vrou het die fatale fout begaan om liefdesbriewe aan mekaar te 
skryf en dit te bewaar.  Kry die briewe van Marjorie Simpson in die 
hande, sy is ŉ pasiënt van my.  Kry dit om julle eerste inligting in te 
win, gebruik daarna die inligting wat hy verklap het soos ŉ wighout 
teen hom.  So beland hy volkome in julle hande.  Ja, dit is afpersing 
en dit is maklik, dit werk soos ŉ droom.  Maar wees versigtig.” 

“Die aanvanklike inligting hoef nie so belangrik te wees nie.  Vir 
hom moet dit na die maklikste pad lyk.  Maar gaandeweg sal hy besef 
hy het verraad gepleeg, ŉ daad wat hom voor ŉ vuurpeloton kan laat 
beland.  Dit is soos ŉ swaard wat julle oor hom hou en sy voorland is 
steeds nuwe en belangriker inligting.” 

Danie knik stom.  Dit is verskriklik, dit bots teen sy elke opvatting.   

“Dit is oorlog.  Die Britte sal nog van baie van julle Boere verraai-
ers maak,” lees Dokter Kirby sy gedagtes. 

“As dit is wat gedoen moet word, vir ons om die inligting te kry, 
dan doen ons dit, nè Jack?” 

“Dan doen ons dit.” Jack Hindon se stem klink ook skor.  



- 127 - 

 

 

ELF 
Danie Theron en Jack Hindon “lig die kat” 

uit sy sak 
 

Hulle bespreek hul optrede tot in die fynste besonderhede.  Dokter 
Kirby raai die twee Boerespioene aan om nog daardie selfde aand in 
die hoofkamp aan te meld as Luitenante Hancock en Sylvester. 

“Die Britse veiligheidsdiens aanvaar die Boere het geen spioena-
sie-afdeling nie.  Dus sal daar nie die vaagste vermoede wees van ŉ 
vyand in die hoofkamp nie.  Meld julle net aan en probeer Lt. Inge so 
gou as moontlik in die hande kry.  Een van julle kan hom besig hou 
onderwyl die ander een probeer om die briewe op te spoor.  Sou hy 
vanaand die dame besoek, maak dit alles vir julle nog makliker.” 

“Wanneer julle die briewe het, kan julle hom voor die voldonge 
feit stel.  Geen man is so gesteld op die goeie naam van ŉ adeldom as 
ŉ Britse heer nie.  Wees dus verseker dat Inge tot enigiets in staat sal 
wees as julle dreig om Majoor Simpson te verwittig of dit amptelik 
rugbaar te maak.  Julle voorstel dat hy sekere inligting kry en dit aan 
ŉ sekere persoon gee, gaan vir hom die gerieflikste uitweg wees.  
Vriende julle moet nou, so vinnig as moontlik, optree.” 

Dokter Kirby wou nog verduidelik hoe en waar hulle die kamp kan 
binnegaan.  “Ons was al daar, ons het vanmôre daar geëet,” sê Danie. 

“Goed, hou julle oë oop en probeer die etiket van die Britse offisier 
nakom.  Dis ook belangrik.” 

Danie en Jack vertrek.  Dié keer stap hulle byna ongeërg by die 
wagte verby.  By die klub vra Danie aan ŉ ordonnans om hom aan ŉ 
Luitenant Inge voor te stel.  Die ordonnans kyk rond, sê dan:  
“Lieutenant Inge is not here at the moment.”  Maar juis op daardie 
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oomblik kom ŉ jong offisier wat effens opgewonde lyk, die menasie 
haastig binne.  “Wait, there he is now.  That’s him, the blond chap.” 

Donald Inge is aantreklik, ŉ mooigeboude man, lank en skraal, met 
helderblou oë in ŉ seunsgesig.  Die soort jongman op wie ŉ ouerige 
vrou doodgegooi kan raak.  Maar Inge lyk onseker, senuweeagtig, – 
so asof hy geskrik, pas ŉ noue ontkoming gehad het.  Danie stap op 
Inge af om hom voor te stel.   

“Lieutenant Inge..?” 

Inge vlieg om, duidelik ontsteld en op sy hoede.  “Ek is Hancock, 
Cecil Hancock,” stel Danie homself voor.  “Ek het iets om jou mee te 
deel.  Kan ons na jou tent toe gaan.  Dit is dringend,” sê Danie. 

“Wel..?”  Inge kyk onseker rond.  “Goed.” 

Hulle stap tussen die rye tente deur.  Danie maak seker Jack volg 
hulle op ŉ kort afstand.  Hy kyk na die tente se nommers, die lane se 
name, maak seker dat hy die volgorde van laan en tent onthou, totdat 
hulle Inge se tent binnegaan.  Inge steek ŉ lantern aan en draai vraend 
om na Danie.  “Wel wat wil jy van my hê.”  Hy lyk onrustig, bang. 

Danie se indruk is dat hier ŉ maklike prooi is.  Inge is nog bloed-
jonk.  Dit is klaarblyklik sy eerste verhouding met ŉ getroude, met 
enige vrou, in alle waarskynlikheid is hy die prooi, nie die jagter nie. 

“Ek het met die jongste troepeboot aangekom,” sê Danie, sy oë bly 
pal op die jongman se gesig.  “Dorothy laat weet groete.”   

“Dorothy?”  Inge is uit die veldgeslaan. 

“Ja, Dorothy.” 

“Ek ken nie so iemand nie,” sê Inge.  

“Jy ís mos Tweede-luitenant Donald Inge van die Kwartiermeester 
se afdeling?” 

“Ja?” 

“Dan ken jy haar miskien op ŉ ander naam?” 

“Hoe lyk sy?”  Inge lyk nou bang. 
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“Wel, dis moeilik.  Ek was in Southampton al op pad skip toe, toe 
sy my voorkeer en vra of ek Suid-Afrika toe kom en gee my toe die 
boodskap.  Sien sy het by die ambulansdiens aangesluit en sou met 
die eersvolgende konvooi kom.” 

“Ek weet nie wie sy is nie.” 

Intussen kyk Danie oral in die tent rond.  Waar sou Inge sy 
minnebriewe hou?  In so ŉ tent is daar weinig wegsteekplek.  ŉ Tent, 
deur twee offisiere bewoon, het min wegsteekplek.  Bevat haas net ŉ 
trommel, ŉ knapsak of twee – niks meer nie. 

“Sy het nou gearriveer en sy wil jou dringend spreek.  Ek... Wel, 
ek is gekommandeer om jou na haar te ontbied.”  Danie wag.  As Inge 
nou viervoet vassteek, sal hy ŉ ander strategie moet bedink. 

“Is dit ver?” vra Inge. 

“Die afspreekplek?  Nee wat, sommer hier naby.  Jy weet mos 
vroue mag nie in dié kamp kom nie.” 

Luitenant Inge huiwer weer.  “Is sy ...daardie soort?” vra hy. 

“Watter soort?  Jy behoort beter te weet as ek.” 

Die man is nou bedremmeld, vir hom het die probleme opeens 
begin.  Danie kan nie anders as om hom jammer te kry nie. 

By die wagte verby, doen Danie die salueerwerk.  Dit is al laat in 
die aand.  Onderkant die kamp, aan die buitewyke van Durban is daar 
ŉ eetplek.  Hulle gaan hier in.  Danie bestel koffie en vetkoek. 

“Is sy hier?  Waar is sy?”  Inge kyk rond. 

“Sy sal seker nou opdaag?” meen Danie.  Toe die koffie kom, vra 
hy aan die bediende of ŉ dame nie verneem het na twee offisiere nie. 

“No, Sir.  Not to my knowledge.” 

Hulle drink koffie.  Danie eet ŉ vetkoek, maar Luitenant Inge sit 
lig op sy stoel en loer oral rond.  Maar hy merk Hindon nie op toe dié 
ŉ kwartier later verskyn nie.  Hy merk ook nie toe Hindon ŉ pakkie 
onder sy tuniek uittrek en veelseggend daarop tik nie.   
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“Wanneer kom sy dan,” vra Inge weer.  “Ek kan nou nie langer 
wag nie.”  Hy skep die indruk van ŉ man met ŉ dringende afspraak. 

“Luitenant Inge, jy sal maar moet wag, so lank as wat dit my be-
haag,” sê Danie met ys in sy stem.  “Sien, ek het jou nou in my mag.” 

“Wat bedoel jy?” 

“Jy het ŉ amoreuse affêre met ŉ mev. Simpson aan, nie waar nie?” 

Luitenant Inge sluk, swyg, maar sy rooi wange verloor alle kleur. 

“Julle het die dwaasheid begaan om briewe aan mekaar te skryf, 
intieme liefdesbriewe wat seker nie vir die oë van Majoor Simpson, 
haar man, bedoel is nie.” 

“Wat wil jy van my hê?” vra Inge skor, sy oë wyd gesper.   

“Inligting.”  Is dit so maklik?  Danie kan nie glo dis so maklik nie. 

“Maar jy lieg!  Waar is die briewe?” 

“Ek wil die amptelike syfers oor die Britse magte se sterkte op die 
Natalse front hê.  Jy sal vergoed word as jou inligting dit regverdig.” 

“Wat gaan jy met die inligting maak?” 

“Aan die Boere verkoop.  Wat anders?”  

“Jy is ŉ verraaier,” beskuldig Inge met al die veragting van ŉ 
Britse patriot in sy stem. 

“Oorhandig die inligting more om elfuur aan kebbie Nommer 
Sewe in Waterkantstraat.” 

“En as ek dit nie doen nie?” 

Danie glimlag koud.  “Toe maar, jy sal dit doen – as jy vannag nog 
agterkom Marjorie Simpson se briewe aan jou het almal verdwyn.  As 
jy my raad wil hê, bly weg van daardie vrou af.” 

“Ek... O, jou duiwel!  Wie is jy nou weer.” 

“Dis nie van belang nie.  Onthou net kebbie Nr. Sewe.  Elfuur.” 

Dit is na tienuur toe hulle eindelik weer by dr. Kirby se huis op-
daag.  “Ek het die wêreld se angs uitgestaan oor julle twee,” sê 
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Dokter Kirby.  “Die werklike Sylvester en Hancock het opgedaag, 
onder arres.  Sê my, was dit al nodig om op die lys terug te val?” 

“Nee, nog nie.” 

“Dank die Vader, ons moet dit dadelik vernietig.”  Dr. Kirby neem 
die briewe ook.  “Ek sal hiermee die duimskroef vir Inge aandraai, ek 
weet nét hoe,” sê hy koelbloedig.  “Manne, wat julle betref, jul taak is 
hier afgehandel.  Ons het ons man daarbinne, ons het die duimskroe-
we aan hom.  Watter geheime die Britse militêre leiding het, sal hy 
bekom, ek sal sorg dat hy dit kry en bring.  Kebbie Sewe, nè Danie?” 

“Ons sal net wag vir die aanvanklike inligting,” sê Danie.  “U het 
nog nie ŉ ander manier om dit in Transvaal te besorg nie.  Maar sodra 
ek terug is, sal ek sorg dat u iemand kry wat dit, sonder om u in 
gevaar te stel, aan ons manne op die grens kan besorg.” 

Kwart oor elf die volgende dag oorhandig kebbie Nr. Sewe, die 
oorlamse ou kleurling wat hom en Jack Hindon na Dokter Kirby toe 
gebring het, die eerste inligting aan die twee spioene. 

“Het jy ons boodskap aan hom gegee?” vra Danie.  

“Ek het hom die envolop net so gegee, my grootseur,” sê die man. 

Nou moet hulle wag, ŉ spanningsvolle wag.  As Luitenant Donald 
Inge sterker is as wat hy uiterlik voorkom, kan hulle planne in duie 
stort, sal hulle twee hase hier in vyandsland wees wat deur duisende 
honde gejag word, afgesien daarvan wat oor Dokter Kirby kan kom. 

Die eerste nuus is, dat op die oomblik hier in Natal minstens 
10,000 soldate voorlopig onder genl. William Penn-Symons staan en 
dat minstens nog 15,000 man in die bestek van twee weke verwag 
word.  Verdere nuus is dat die verwagte bevelvoerder, genl. Sir Geor-
ge White, die beleid voorstaan dat die Britse hoofaanval vanuit Natal 
van stapel gestuur word en dat die fronte teenoor Wes-Transvaal en 
die Vrystaat, weens die lang verbindinge, bloot verdedigend moet 
wees.  Volgens Inge se inligting sal die garnisoen van 3,000 man on-
der Kolonel Kekewich in Kimberley voorlopig nie versterk word nie. 

Danie ontmoet die ou Kebbie drie-uur die middag weer op hulle 
afgespreekte plek.  Die ou kleurling oorhandig ŉ koevert en Danie 
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gee op sy beurt aan hom verdere skriftelike opdragte wat hy met hulle 
volgende ontmoeting aan Luitenant Inge moet besorg.  Danie loop 
daarna etlike draaie en eers nadat hy die teken van Hindon ontvang 
het dat alles veilig is, kies hy kortpad na Dokter Kirby se huis toe. 

In die huis word die nuwe koevert oopgemaak.  Die keer is dit die 
gevraagde nuus oor soldateskepe wat in die volgende paar weke in 
Durban se hawe verwag word.  Die skepenuus staaf Inge se vroeëre 
nuus dat 15,000 soldate op pad is.  Want die troepeskepe met soldate 
wat oorwegend uit Indië en ander warm klimaat-streke met gesoute 
soldate op pad is, is die Rostin Castle, Moor, Yorkshire, Aurania, 
Howorden Castle, Cason, Armenian Oriental – ŉ indrukwekkende ry. 

Dit is nou onweerlegbaar dat Brittanje oorweldigend met oorlog op 
Transvaal afstuur.  Geen nasie sal 25,000 soldate om dowe neute op ŉ 
ander volk se grense saamtrek nie.  Dié inligting sluit ook aan by die 
nie-aanvalsverdrae wat Brittanje met Frankryk, Duitsland en Rusland 
gesluit het.  Alles dui daarop dat ŉ totale oorlog teen die geïsoleerde 
Z.A.R. ŉ onomkeerbare feit geword het.  Die Boerevolk moet dood. 

Danie het nie juis meer inligting nodig nie.  Dié wat hy nou besit, 
behoort genoeg te wees vir Transvaal se regering om Brittanje die 
oorlog aan te sê.  As die Z.A.R. so vinnig mobiliseer as wat hy in die 
verlede gedoen het, behoort hulle nog in staat te wees om die troepe 
in Natal te oorrompel en dié wat op pad is, in die hawe dood te vat.  
Dis nog nie te laat nie.  As die Vrystaat en die Wes-Transvaalse bur-
gers die Britse troepe in Mafeking, Kimberley en De Aar oorrompel, 
is ook hulle pad oop deur die Kolonie, tot in Kaapstad.  Die Kolonia-
lers, soos Danie hulle ken, sal nie op hul laat wag nie en byna tot die 
laaste man by hul broers van die Noorde aansluit.  Dan sal Brittanje 
baie gou besef dat hy met al sy mag die Boere nie kan oorweldig nie. 

Danie Theron is opeens so opgewonde dat hy nie langer kan 
vertoef nie.  Dokter Kirby behoort oor ŉ uur tuis te kom.  Maar selfs 
daardie uur kan Danie nie wag nie.  Hy deel nie sy vrese en 
gevolgtrekkings aan Jack Hindon mee nie, sê net: “Jack, nou moet 
ons padgee en so gou as moontlik in Transvaal kom.” 

“Ek dink self so, Danie,” sê die meer flegmatiese Jack Hindon. 
“Maar hoe gaan ons terug?” 
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Hulle het hul fietse op Ladysmith agtergelaat.  Hulle sal nie meer 
kan deurgaan as luitenante Hancock en Sylvester nie.  Maar hulle 
moet so gou as moontlik – indien nie nog gouer nie, terug in Pretoria 
kom.  Daar wag werk.  Daar is nie meer ŉ minuut tyd om te sloer nie. 

“Ons sal wel ŉ plan bewerkstellig,” glo Danie. 

Kort daarna daag Dokter Kirby op, ŉ driekwartier vroeër as wat hy 
verwag is.  “Ek het my besoek-rondte net so kortgeknip en dadelik 
gekom toe ek dié nuus verneem het.  Manne, hiér het ons dinamiet!” 

“Wat is dit, Dokter?” vra Danie nuuskierig. 

“Brittanje het alreeds ŉ ultimatum aan die Z.A.R. gestuur.” 

“Wat!” 

“Ja, eintlik ŉ oorlogsverklaring.  Maar in die vorm van ŉ 
vertraagde ultimatum.  Volgens wat ek verneem, word dit per skip 
gestuur, juis om Brittanje meer tyd te gee om genoeg troepe 
ongehinderd in Suid-Afrika te kry.  Die idee is glo om dadelik alle 
voorbereidings te tref, asof alreeds oorlog verklaar is, en teen die tyd 
dat die Z.A.R. amptelik die ultimatum kry, slaggereed op alle fronte 
te staan en dan die Z.A.R.-regering, so onvoorbereid te betrap.” 

“Dit beteken, oorlog is reeds verklaar.” 

“Nee, nie letterlik nie.  Maar die ultimatum se eise is glo van so ŉ 
aard dat Kruger die voorwaardes moet verwerp – en dit beteken oor-
log.  Na ek verneem is daar ŉ afskrif van die verwysing na die ultima-
tum in kodevorm, na die Kwartiermeester-generaal hier getelegrafeer.  
Ons moét dit kry.  Het ons dit, het ons die klinkklare bewys van so ŉ 
noodlottige ultimatum.  Wanneer is die volgende afspraak met Inge?” 

“Vanaand.  En dan weer elfuur moreoggend.” 

“Ou Seun, hy kry vanaand opdrag en hy moet dit voor elf moreog-
gend aan ons besorg.  Ek was vandag inderhaas by die bank.  Ek het 
al my spaargeldjies getrek.  Kyk, ons beveel hom om die verhouding 
met mev. Simpson voort te sit, asof niks gebeur het nie.  Hy moet 
goed wees vir haar en vir haar geskenke koop.  Dit sal geld kos.  Ons 
verskaf daardie geld.  So iets dwing hom om meer te bieg.  Omkoop-
geld vergoed effens vir sy risiko, maar trek hom net nog vaster in ons 
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mag en maak dit vir hom moeiliker om later eendag kop uit te trek.  
Op die koop toe, kry ons dalk nog vir mev. Simpson ook in ons mag.” 

Danie vertel aan Dokter Kirby van die inligting wat hulle die 
oggend ontvang het.  En dat dit na sy oordeel genoeg is om die 
Z.A.R- regering summier op oorlog te laat besluit.  “Ek en Jack dink 
ons moet nou so gou moontlik in Transvaal kom,” besluit hy. 

“Jongman, maar as julle met ŉ afskrif van daardie versende 
ultimatum by President Kruger aankom?  ...Maar hoe gaan julle gou 
terug in die Transvaal kom?” wonder die dokter hardop. 

“Soos ons in Durban aangekom het.  Weer as Britse offisiere,” sê 
Danie. 

“Ons sal vir julle nuwe uniforms in die hande moet kry.  ...Ons be-
veel Inge om saam met ŉ afskrif van die ultimatum, ŉ geleibrief aan 
twee offisiere, sê maar, Kaptein Forbes en Luitenant Moss te laat 
uitmaak en saam te bring.  Die ultimatum is in kode.  ...Ek het hier ŉ 
ou kodeboek.  Julle kan dit intussen bestudeer, want julle sal die kode 
moet ontsyfer.  Inge moet die inligting moreoggend om elfuur 
verskaf.  Julle haal die eerste troepetrein na die noorde om twaalfuur.  
Wie is die bevelvoerder op Dundee?” 

“Generaal Penn-Symons,” sê Hindon. “Ek het dit toevallig daar 
uitgevind.” 

“Goed.  Julle is moreaand op Dundee.  Theron, daar skakel julle 
met een van jou manne, en julle behoort nog daardie selfde nag oor 
die grens te kom.  Klink dit goed?” 

“Dokter, ek weet nie hoe kan ons u ooit bedank vir alles nie,” sê 
Danie bewoë. 

“Bedank?  Vriend, dit is ek wat moet dankie sê.  O, ek wens net dit 
was vir Ierland en my arme volk vir wie ek dit kon gedoen het.” Bieg 
Dokter Kirby en word self sigbaar bewoë. 

Danie Theron is nou op hete kole om weg te kom.  Maar hulle 
moet teen wil en dank tot more wag.  Die inligting wat hulle nog kan 
bekom, is van uiters groot waarde.  Daarmee gewapen, het President 
Kruger al die reg op aarde om sy burgers oor die Natalse grens te 
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stuur en die Britse stellings aan te val met alles wat hy in die stryd 
kan werp. 

Danie Theron en Jack Hindon bestudeer die kodeboek wat vir hulle 
al hoe interessanter word.  Aangaande spioenasie, is Transvaal nog in 
sy kinderskoene en die twee verkenners amateurs.  Hier het hulle nou 
op ŉ onderdeel daarvan afgekom, waarvan hulle nog niks weet nie.  
Daar is nie tyd om die boek volledig te bestudeer nie.  Hulle skryf dus 
ŉ aantal van die waarskynlikste kodes af en maak seker dat hulle weet 
hoe dit vir ontleding gebruik word.  Dr. Kirby het self die bykomende 
instruksies vir lt. Inge, aan Jefta, die Kleurlingkebbie, afgelewer. 

Nege-uur daardie aand kry die spioene hulle derde pakkie inligting.  
Dié keer is dit geheime telegramme tussen Milner en Chamberlain, 
dit sê onteenseglik hoe die twee Britse staatsmanne Transvaal en Brit-
tanje in ŉ situasie maneuvreer, tot waar die Z.A.R soos in ŉ drukgang 
meedoënloos op ŉ gedwonge-oorlog afgestuur word.  Chamberlain en 
Milner wou van die begin af oorlog hê.  Hulle stel in niks anders be-
lang as die vernietiging van die Boerevolk en die algehele inpalming 
van Transvaal, om so al sy goud te bekom.  In een so ŉ telegram skets 
Milner dan ook in gloeiende taal sy ideaal van ŉ groot Britsverknegte, 
kleur-neutrale Suid-Afrika onder volkome Britse bestuur. 

Dit maak Danie Theron van nuuts af haastig.  Daardie nag slaap hy 
min, teen middernag is hy wakker.  Nou is hy besig om oorlog te 
maak.  Nie genl. Joubert nie, maar hy lei die Boeremagte onstuitbaar 
oor die Transvaalse grens tot in Durban  Sal dit so wees?  Sal die 
president en sy kommandant-generaal dit ook so insien?  So optree? 

Die ure sleep die volgende dag verby.  Danie is tienuur al op die 
afgespreekte plek.  Hy wag buite sig tot elfuur.  Twaalfuur toe Jefta 
nog nie opdaag nie, maak hy self ŉ draai by die kebstaanplek.  Nr. 
Sewe is leeg, is ŉ uur later nog leeg.  Hy moet wag.  Waar kon hy en 
Jack nie nou al gewees het nie as hulle gisteraand al kon vertrek het? 

Die vermoede dat Inge bang geword het en besluit het dat Britse 
trou meer werd geword het as Mevrou Simpson se goeie naam, meer 
werd is selfs as sy lewe, word vir Danie Theron ŉ vanselfsprekende 
werklikheid.  Hy stel hom in Inge se plek.  Hoe kan die man teen 
welke prys ook al, sy land se geheime aan ŉ ander land verklap?  Vir 
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Danie Theron, vaderlander en man van inbors, is dit eenvoudig nie 
moontlik nie.  En nou word hy soos een wat agtervolg word.  

Eers teen halfdrie daag Jefta op.  “Seur, hier’s die goed.  Ve'dag sal 
dit bietjie meer kos.  Tag, dis nie so matlik nie.  Ek moes sit, staan, lê 
en wag.  Met die benoudigheid saam.  Die Ingelsman is ok nou die 
ene bewerasie.” 

Dit is nietemin die gevraagde inligting.  ŉ Lang berig in kode – 
hopelik die ultimatum, en ook die geleibrief vir Kaptein Forbes en 
Luitenant Moss na Dundee. 

“En hier is julle nuwe uniforms,” sê Dokter Kirby.  “Daar vertrek 
agtuur vanaand ŉ trein.  Julle sal teen moreoggend op Dundee wees.  
Mog julle sending geseënd wees?” 

Later die aand neem die twee Boerespioene van hom afskeid.  
Danie gee weer ŉ beskrywing van die man wat hy hierheen sal stuur, 
dié keer sonder ŉ bekendstellingsbrief, maar met ŉ wagwoord.  
Dokter Kirby kan byna nie van hulle afskeid geneem kry nie. 

“Ons Iere veg al sewehonderd jaar lank.  Elke keer was mens so 
seker van jou saak, het jy die hoogste verwagtings gekoester.  Jou 
geloof in jou saak en in die onpartydige regverdigheid van God was 
so groot.  Maar elke keer...”  Hy kom nie dadelik verder nie.  “Tog 
glo ek nog ŉ keer, dié keer...  As julle dan nie wen nie, is dit miskien 
– miskien die begin van die einde, miskien die eerste werklike skrefie 
lig na die vryheid, ook vir my land.  Vriend Theron, miskien sien jy 
my een van die dae.  Miskien gaan ek daar help.  In oorlogstyd is ŉ 
dokter baie werd.  Miskien as julle manne... seëvierend hier in 
Durban opdaag?  Ek wag op daardie dag!” 

Die ou dokter praat onsamehangend.  Danie en Jack kan net stom 
handgee.  Hulle gaan alleen stasie toe, toon daar hul dokumente, eers 
aan die militêre polisie, daarna aan ŉ treinbeampte, kry nogal ŉ 
koepee om in te reis. 

Danie Theron en Jack Hindon is op pad Transvaal toe!  Dalk is 
daar tog geen gevaar nie, maar Danie weet nie of aan hul koepee se 
deur geklop gaan word en hulle as twee Boerespioene ontmasker sal 
word nie.  Afgematheid oorwin egter mettertyd die vrees.  Nadat Jack 



- 137 - 

al vas slaap, oormeester die vaak Danie ook.  Toe hy wakker skrik, is 
dit van ŉ heftige geklop aan die deur.  Hy kom ontsteld orent, is vir ŉ 
oomblik deur die blare toe hy oopmaak, hy weet nog nie wat hy gaan 
sê nie.  Jack het ook opgespring.  Hulle vertrap mekaar in die nou 
plekkie, word verblind deur die militêre polisie se blink lantern.  
Hulle besoek elke kompartement, verduidelik die militêre Polisieman 
verskonend, want hulle moet alle passasiers se dokumente nagaan. 

Die swaar gelaaide trein spook stadig die steiltes uit.  Hulle 
arriveer nou eers op Pietermaritzburg.  Toe hulle net weer vas slaap, 
is dit Howick waar dieselfde prosedure volg.  Maar nou is hulle meer 
gerus en raak gouer aan die slaap.  By Nottingham Road, Mooirivier, 
Highlands en Willow Grange, vertoef die trein onrusbarend lank en 
op Estcourt moet Danie en Jack weer hulle dokumente toon.  So 
vorder hulle deur een van die langste nagte van hul lewens.   

Maar met ligdag bereik hulle Dundee.  Toe die rooidag breek, is 
hulle van die trein af.  Danie is so haastig dat die rook op hom kan 
uitslaan.  Maar ook nou volg allerhande veiligheids-prosedures en 
word hulle na ŉ sekere afdeling beveel waar hulle moet aanmeld.  Dit 
doen hulle, want dit is die veiligste om prosedures na te kom.  Die 
kaptein kan eintlik nie begryp waar Kaptein Forbes en Luitenant 
Moss inpas nie.  “To which brigade do you belong?” vra hy. “Where 
are your platoons.”  Hulle weet ook nie.  Wat nou?  “Why Captain, 
you must fit in somewhere?” 

Danie is vir ŉ oomblik stom, maar toe kry hy ŉ ingewing.  “But, 
Captain, we’re from Intelligence,” sê hy.  En toe gesagvol: “Will you 
please excuse us now Captain Forbes?”  Die gesag en waardigheid 
waarmee Danie Theron praat, het die gewenste uitwerking. 

Hulle spoor Gert Els ŉ uur later op. 

“Kaptein, ek het mos gesê ŉ man kan nie deurkom nie,” sê Gert. 

“Nee, Gert, ons is op pad terug Transvaal toe.  Ons het gedoen wat 
ons wou doen.  Nou het ek opdragte vir jou.  Is jy alleen of het jy ŉ 
maat hier?” 

“Bartel Hoffman, is ook hier, Kaptein,”  sê Els. 
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Danie gee Els instruksies en ook sy uniform.  “Dit sal nie maklik 
wees nie, Ou Maat, maar gebruik jou verstand.  Probeer om die inlig-
ting wat jy kry so gou doenlik na Pretoria deur te kry.  Voorlopig glo 
ek nie daar sal veel wees nie.  Moet dus nie te veel waag nie en gee 
pad wanneer dinge te ernstig word.  Onthou jou lewe is op die spel!” 

Danie is nou haastig.  Hy neem afskeid van Jack Hindon wat op eie 
houtjie oor die grens, Middelburg toe sal gaan.  Danie self is twee-uur 
daardie middag op Volksrust en verneem daar dat daar eers die vol-
gende oggend ŉ trein na die noorde sal vertrek.  Die eerste week van 
Oktober 1899 is al amper op sy rug.  Die oponthoud is vir hom soos 
folterende moord, maar hy kan daar niks aan doen  nie.  Hoe stadig 
die trein ook al is, niks kan hom gouer in Pretoria bring nie.  Hy 
probeer nietemin ŉ fiets kry om in Wakkerstroom te kan kom.  Maar 
in dié rustige dorpie is so ŉ ding nog nie mode nie en hy moet wag. 

Die ure van oponthoud word darem nie heeltemal vermors nie, 
want hy kom in kontak met Gert Mynhardt en ontvang heelwat 
belangrike inligting oor die Britse posisies ook op die ander fronte.  
Sy manne bespied die hele gebied van Swaziland tot teen Dundee. 

Danie besoek die plaaslike kommandant ook, maak melding daar-
van dat oorlog net om die draai is en versoek hom om sy kommando 
so gou as wat hy kan, op ŉ oorlogsbasis te kry.  Hy vra Mynhardt om 
met Van Gas op Vryheid te skakel en om alle kommandante in Oos-
Transvaal op hulle hoede te stel vir ŉ Britse inval.  “Brittanje kan 
oornag toeslaan.  Sê tog hulle moet oorgehaal wees vir enigiets,” 
vermaan hy weer. 

Die trein vertrek gelukkig baie vroeg die volgende oggend.  Dit is 
byna leeg, maar soos die Britte se troepetrein in Natal, kruip dit vir 
Danie Theron op ŉ tergende slakkepas voort.  Plek-plek waar die ou 
trein so stadig vorder, dreig Danie om af te spring en te help stoot.  
Hy oorweeg dit soms om sy inligting by die naaste poskantoor na 
genl. Joubert te telegrafeer. 

Toe tref dit Danie.  Waarom nie intussen probeer om die kode-
boodskap te ontsyfer nie?  Hy het mos afskrifte van ŉ hele paar kodes 
uit Dokter Kirby se boek.  Van daardie oomblik af weet Danie Theron 
nie dat hy op ŉ skilpad-stadige trein ry nie.  Hy weet nie van die ure 
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wat verbygaan nie.  Hy is selfs nie bewus van die stasies waar die ou 
trein lank vertoef nie, of van die nog honderd en meer myle tussen 
hom en Pretoria wat so stadig minder word nie. 

Danie het die hoogsgeheime dokument op die een knie, vergelyk 
die een kode na die ander daarmee, soek ŉ wegspringplek, sleutel-
woord.  Langsamerhand word dit ŉ koors, nie om in Pretoria te kom 
nie, maar om die raaisel van die kodeboodskap te ontwar voordat hy 
Pretoria bereik. 

Daar skyn geen sleutel te wees wat die kodeboodskap kan ontsluit 
nie.  Danie lees die onverstaanbare sin oor en oor en oor.  'SQRYDUJ 
KDQDYCEKI QDT HUIEBLUT JE IUU CQJJUH JXHEKWX'.  As 
hy tog net ŉ begin iewers kan kry?  Maar vir so ŉ kode moet mens 
die sleutel hê.  En van ŉ kode weet Danie Theron – die Boere – 
bloedweinig, eintlik niks.  Hy wonder of Germishuys, of een van sy 
manne, meer sal weet. 

Dan probeer Danie maar weer van die eerste woord af: Sqryduj – 
dis ŉ woord.  Maar watter woord?  Bo aan staan net 'Code message 
AA132/99'.  Ook dit sê vir hom niks. 

Volgens een van die leidrade in Dokter Kirby se boek, is die 
oudste en maklikste kode om te ontsyfer, dié waarin die letters van ŉ 
woord bloot omgegooi is.  Daar soek mens die sleutelletter. 

Het jy eers die letter, ontrafel die boodskap byna soos ŉ trui wat jy 
lostrek nadat jy die regte woldraadjie getrek het.  Die trein sjoe-sjoe 
verby Sandspruit, Paardekop, Platrand sonder dat Danie dit agterkom.  
Hy is besig om ŉ leidraad te soek, ŉ naald in ŉ hooimied, ŉ plan van 
optrede wat sy aandag nou so volkome in beslag neem dat ŉ skoot 
dinamiet onder sy sitvlak hom haas nie sal steur nie. 

Watter letter kom die meeste voor in Engels?  In Hollands is dit die 
E, miskien in Engels ook?  Daarna in volgorde van belangrikheid 
kom die A,I,T,N,R,S, en die O... 

Danie begin die letters in die boodskap tel, in soorte rangskik.  
Daarvolgens gaan hy probeer vasstel wat die boodskap in Engels is. 



- 140 - 

Lank voordat die trein Standerton bereik, het hy agt letters uitgesif 
wat baie meer as die ander voorkom.  Hulle sal dus die letters wees 
wat in Engels die meeste voorkom. 

In die boodskap is die U los voor.  Dit behoort, volgens dié reël, E 
te wees.  Daarna volg die E met 32 kere, die J 29 keer, die H 27 keer, 
die Q 25 keer, die D 23 keer, die Y 22 keer en die B 21 keer.  Hulle, 
weet Danie, moet – nie noodwendig nie A,I, T, N. R, S, en O  wees.  

Danie worstel met die ingewikkelde boodskap wat nie-ontrafelbaar 
lyk.  Hulle ry verby Val, en hy weet dit eens nie.  Toe hy een keer 
deur ŉ treinvenster kyk, sien hy oral huise en skrik uit sy konsentrasie 
op en weet nie mooi waar hy nou is nie.  Toe blyk dit dat hulle al 
Heidelberg bereik het.  Hy val maar weer weg aan die kode.  Toe hy 
lank daarna, seker ŉ uur later, opkyk weens ŉ lawaai langs sy 
kompartement, sien hy weer huise.  Hulle is nog op Heidelberg. 

Toe ruk die waens opeens en hulle vertrek, voort oor die Suiker-
bosrand...  Een keer hoor hy die kondukteur skree:  “Rietvlei!”  Toe 
hy ŉ keer daarna opkyk, sien hy daar sit ŉ vrou en ŉ man teenoor 
hom in die kompartement.  Net so plotseling bestaan hulle nie meer 
vir hom nie. 

Min of meer in dié stadium kry hy die ingewing.  Miskien is die 
ABC nie heeltemal omgegooi nie.  As die ABC net verskuif is, sê dat 
die D nou ŉ A is en die A ŉ X.  Danie tel die Xe.  Daar is net ses – 
glad te min.  Hy probeer die E.  Maar dan is die W ŉ E en daarvan is 
daar net drie, wat hopeloos te min is.  Danie probeer ook H en J.  
Maar dit werk ook nie. 

Toe die trein Elandsfontein binnestoom, is Danie al paniekerig en 
voel hy dat die ontsluiting van die kode-raaisel heeltemal bokant sy 
vuurmaakplek is. 

Dit is toe dat Danie by die Q uitkom.  En skielik val elke letter vir 
hom in sy plek.  Van Q wat nou ŉ A voorstel, is daar 25, van U wat E 
voorstel, 52, van Y wat I voorstel, 22, van B wat L voorstel, 21, van 
D wat N voorstel 23, van E wat O voorstel, 32, van H wat R voorstel, 
27 en van J wat T voorstel,  29.  Dit klink reg. 
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Toe die trein op Zuurfontein aankom, is Danie besig met sy 
volgende taak in die ontsyfering van die kodeboodskap, wat nou vir 
hom meer as ŉ uitdaging geword het.  Hy stel, na aanleiding van sy 
ontleding, ŉ nuwe alfabet op.  Dit kom neer op: Q-A,  R–B,  S-C,  T-
D,  U-E,  V-F,  W-G,  X-H,  Y-I,  Z-J,  A-K,  B-L,  C-M,  D-N,  E-O,  
F-P,  G-Q,  H-R,  I-S,  J-T,  K-U,  L-V,  M-W,  N-X,  O-Y en P-Z. 

Volgens die nuwe alfabet ontleed Danie die eerste woord 
'SQRYDUJ' en kry die woord 'cabinet'.  Die tweede woord 
'KDQDYCEKI' word 'unanimous'... 

'Cabinet unanimous'... Danie Theron besef opeens hy het hier te 
make met iets wat politieke dinamiet kan wees en dat al sy moeite 
meer as die moeite werd gaan wees.  Vir hom bestaan daar nou niks 
meer op aarde nie.  Hy is skaars bewus daarvan dat hy op ŉ trein na 
Pretoria toe is, na sy mees geslaagde spioenasietog  Om dié rede weet 
hy nie wanneer die trein beweeg of stilstaan nie.  Weet hy nie of hulle 
op Kaalfontein, Olifantsfontein, Irene, aankom of vertrek nie. 

En toe Danie kort duskant Pretoria opkyk van ŉ taak wat afgehan-
del is, kyk hy in drie nuwe vreemde gesigte op die bank teenoor hom 
vas.  Waar hulle opgeklim het, of hulle intussen met mekaar gesels 
het, weet hy nie.  Hy hoor nou vir die eerste keer die een vir die ander 
sê:  “Moenie glo nie.  Die Ingelse sal bluf tot voor die kanon se 
bek...”  Maar hier voor hom lees die kodeboodskap, soos hy dit lyn 
vir lyn ontleed het, soos volg en loënstraf die spreker se oortuigings. 

'SQRYDUJ  KDQDYCEKI  QDT  HUIEBLUT  JE  JUU  CQJJUH  
JXHEKWX  QBB  FHUFQHQJYEDI'  En dit beteken: 'Cabinet 
unanimous and determined to see matter through.  All preparations'. 

'VEHUNFUTYJYEDQHO  VEHSU  MYBBRU PHES UUTUT  
MYJX QI FEHYRBU' - 'for expeditionary force will proceeded with 
as soon as possible'  

'RKJ  MYJXEKJ  FKRBYS  ODDEKDSUCUDJ  QJ  FHUIUDJ  
EKH  FHEFEIQBI VEH' - 'but without public announcement at 
present.  Our proposals for'' 
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'IUJJBUCUDJ  MYBB  RU  QWHUTT  KFED  RO  SQRYDUJ  
DUNJ  MUUA  QDT YV  VEHMQHTUT  RO' - 'settlement will be 
agreed upon by Cabinet next week and if forwarded by' 

'WQYB  MYBB  WBBEM  VEKH  MUUAIYDJUHLQB  VEH  
HUYDVEHSUCUDJI  MXYSX  QHU  DEM' - 'mail will allow four 
weeks interval for reinforcements which are now' 

'ED JXU MQO  FQHBYQCUDJ  DUUT  DEJ  CUUJ  DEH 
HUIUHLUI  RU  CEWWYXON' - 'on the way.  Parliament need not 
meet, nor reserves be summoned' 

'JYBB  JXU  CITTBU  EV  ESJERUH' - 'out till the middle of 
October'. 

“Wat sê jy daarvan, Neef?” vra die bebaarde Boer oorkant Danie. 

“Oom, ons moet maar wag en sien wat gebeur.” 

Dit begin donker word.  Danie kom nou eers agter dat hy die hele 
dag niks geëet of gedrink het nie. 

Die trein het skaars tot stilstand gekom, nog voor hy nog sy laaste 
stoom kan afblaas, hardloop Danie al by die stasie-ingang uit en 
ontbied ŉ kebbie.  Hy kom agtuur die aand by Genl. Joubert se huis 
aan.  Hier verneem hy dat al die generaals in die Wetgewende 
Vergadering is, vir ŉ noodsitting. 

“Dan gaan ek daarheen, Tant Hendrina.” 

“Maar eet eers ŉ stukkie, Ou Seun,” sê die goedige Boervrou.  “Jy 
lyk vaal van die honger.  Oom Piet hulle gaan tog seker weer nie 
vanaand vroeg klaarkry nie.” 

Nege-uur toe die Wetgewende Vergadering net wil verdaag meld 
Danie Theron hom by die Raadsaal op Kerkplein aan. 

“Nuus?” vra Generaal Piet Joubert. 

“Ja, Generaal.” 

Genl. Joubert sien sommer aan sy gesig dat Danie hom belangrike 
nuus wil meedeel wat die aanwesiges nog nie moet hoor nie. 

“Danie, kom saam na my kantoor toe.” 
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TWAALF 
Die gryse Kruger, beliggaming van die 

BOEREVOLK 
 

Vir President Paul Kruger was die dag lank en uitputtend.  Na 
liggaam en gees vermoeid, is hy op pad na sy koets, toe Generaal 
Joubert hom tegemoet kom en sê hy het iets wat hy die president 
moet meedeel. 

“Daar is belangrike nuus wat ek baie dringend onder u aandag 
moet bring, President.” 

“Wat is dit tog nou weer.  Slegte nuus?  Het hierdie dag dan nie al 
genoeg van sy eie kwaad gebring nie?” mor die ou president. 

“Dis die man wat ons Natal toe gestuur het, Danie Theron, 
President.  Hy is terug met inligting.” 

“Theron?  Daardie nikswerd prokureurtjie.  ...Laat ons hoor?” 

“President, die inligting is hoogs geheim,” fluister Generaal 
Joubert byna. 

Die president hink vir ŉ oomblik op twee gedagtes.  Sy huis, sy 
bed, rus was nou ŉ vooruitsig.  Toe sug hy swaar en draai om.  “Waar 
is Theron?” vra hy.  “Hy moenie my tyd mors nie.” 

President Kruger het nog nie plaasgeneem nie.  Hy staan ongedul-
dig en leun op sy kierie.  Manie Bredell, sy private sekretaris, is nog 
in die kantoor doenig.  Toe Danie inkom, tref dit hom hoe oud en 
moeg Paul Kruger lyk, tog laat die Transvaalse ou Leeu terselfdertyd 
die indruk van onversetlike krag. 

“Ja, wat het jy vir jouself te sê, Mannetjie?” dreun die swaar stem. 
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“President...”  Danie kry nie kans om te groet nie.  “Die hoofmag 
van die Britse Leër gaán uit Natal aanval.” 

“En waar kom jy daaraan?” 

“Hulle het reeds 10,000 soldate op land en nog 15,000 is oor die 
see op pad.  Hulle stuur die soldate byna so vinnig as wat hulle 
grondvat die binneland in met Ladysmith, so vertel my bronne my, as 
belangrikste voorpos.” 

“Waar kom jy daaraan?  ...Het jy hulle getel?” 

“My inligting kom uit die Britse kwartiermeester-generaal se 
kantoor, President.” 

“Wat praat jy?  Het jy dit in sy kantoor gaan haal?” 

“Nie ek nie, President.  ŉ Offisier in sy kantoor het dit aan my 
verstrek.” 

“En wie sê hy lieg nie?”  Dit is byna of die ou Leeu vir Danie 
kwaad is.   

Danie voel afgehaal.  “President, dit strook met my persoonlike 
waarneming.”  ...Toé, wees nou weer dwars, dink hy en staal hom vir 
ŉ nuwe aanval. 

Maar Kruger wend hom tot Generaal Joubert.  “Piet, dit strook ook 
met wat ons self glo.  Dan ís dit so.  ...Dan is dit oorlog.”  Die swaar 
skouers hang opeens terneergedruk, so asof die vrag wat hulle moet 
tors, net te swaar is. 

“Dan, ...dan is daar nog iets, President.  Ek het ŉ hoogsgeheime 
kodeboodskap bekom en ontsyfer,” sê Danie met nuwe moed. 

“Watse boodskap?”  Weer daardie argwaan, byna vyandigheid. 

“Ons kontak in Durban het inligting gekry van ŉ geheime 
boodskap van Chamberlain na Milner.  ...Waarvan ŉ afskrif in die 
Britse Kwartiermeester-generaal se kantoor bewaar word.” 

“En het jy dit ook gekry?  Waar is dit?” 

Danie oorhandig die boodskap in kodeskrif aan die president.  
“...Ek het dit ontsyfer,” sê hy. 
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“Het jy?  Manie wat staan hier?” 

Manie Bredell neem die boodskap en afskrif by die president.  Hy 
kyk lank na die kodeskrif waarvan hy geen kop of stert kan uitmaak 
nie.  Dan lees hy die ontsyfering in Engels. 

“Magtig!  Dis dinamiet!  President, dit dui op ŉ ultimatum!  Op ŉ 
oorlogsverklaring!  Ek sal dit gou vertaal.”  

“Wat is dit?  Toe maak gou!” beveel Kruger ongeduldig. 

Die president moet ŉ rukkie wag.  Uiteindelik lees Bredell in ŉ 
stem wat merkbaar bewe:  “Kabinet eenparig en vasbeslote om die 
saak deur te voer.  Alle voorbereidsels vir ekspedisieleër word 
verskerp en voortgesit, maar voorlopig sonder bekendmaking.  Oor 
ons voorstelle vir skikking, sal aanstaande week deur kabinet besluit 
word.  Indien per boot gestuur, sal dit vier weke verposing toelaat vir 
versterkings wat tans op see onderweg is, om slaggereed te kom.  
Parlement hoef nie weer te vergader nie en reserwes hoef nie voor 
Oktober opgeroep te word nie.” 

“Jong lees die ding weer,” beveel President Kruger.  “Lees stadig.” 

Manie moet die inhoud van die dokument herhaal. 

Daarna sit Paul Kruger ŉ lang ruk in diepe gepeins.  Hy sit soos ŉ 
berg in sy groot stoel en die aanwesiges haal byna nie asem nie.  Vir 
Danie is dit asof hy die ganse Boerevolk daar voor hom sien.  Hy 
besef Kruger is die toetssteen, die rots waarop ŉ verenigde Boerevolk 
gebou en gebreek gaan word.  En Kruger is oud en moeg. 

President Kruger sit kop-onderstebo, die gesig soos ŉ landkaart, 
die bonkige skouers geboë.  Dan is sy kwaai oë opeens op Danie. 

“Jong, het jy dié ding reg gelees.  Is dit wat daar geskrywe staan?” 
dreun sy stem weer die vertrek vol. 

“Ja, President.” 

“Elke woord?” 

“Elke woord, President.  ...Elke letter.” 

“Dit maak sin.  Wanneer is die ding gedateer?” 
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Vir Danie is dit asof hy die ganse Boerevolk 

daar voor hom sien. 
“Geen datum nie,” sê Bredell.  “Hier staan net: 'Code AA132/99'.” 

“Maak ook nie saak nie.  Piet, dit kom op ŉ ultimatum neer.  Dis 
die voorloper van ŉ oorlogsverklaring, dié ultimatum, dié... ‘Alle 
voorbereidsels vir ŉ ekspedisieleër sal voortgesit word.’  Dus, hulle 
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stuur nog meer soldate.  Waarvoor?  ....Manie, lees die ding weer vir 
my.” 

Manie Bredell lees die dokument vir ŉ derde keer. 

Dan vra President Kruger:  “Wat bedoel hulle met:  ‘Ons voorstelle 
vir ŉ skikking sal aanstaande week deur die Kabinet bekragtig word 
en indien per boot gestuur, sal dit vier weke toelaat vir versterkings 
wat nou onderweg is....’?  Piet Joubert, ...dis ŉ ultimatum.  Dis ŉ 
vertraagde ultimatum!  Hulle stel ŉ Ultimatum wat ons hoegenaamd 
nie kan aanvaar nie en wat hulle weet ons nie gaan aanvaar nie.  Hulle 
stuur dit per skip oor die see en ons wag ŉ maand lank daarvoor, 
onderwyl húlle die tyd gebruik om voor te berei!  Vir ŉ oorlog wat 
nie vermy kan word nie, omdat hulle ŉ onaanvaarbare ultimatum aan 
ons uitgereik het.  Piet, begryp jy?  ...Dis oorlog!  ...Verstaan jy?”   

President Kruger sit sprakeloos stil.  Nie een van die ander waag ŉ 
woord nie, selfs nie Generaal Joubert nie. 

“Hoe het jy gesê, hoe het jy aan dié ding gekom, Kêreltjie.” 

Danie verduidelik weer omslagtig.  Dié keer rep hy dat genl. Lukas 
Meyer, Dokter Kirby van Durban aanbeveel het. 

“Meyer is ŉ goeie man,” sê die president.  “...En jy was kranig en 
dapper, Theron.  Maar nou is daar nie meer tyd om te verspil nie.  Die 
leeu lê oorgehaal om te spring en nou kan niks hom meer keer nie.  
...As die dapper man nou net sy mes uitpluk om hom mee te verdedig, 
is hy nie dwaas nie.  Theron, wanneer was jy daar?” 

“Durban, President?  Ek het so ŉ uur gelede met die trein van 
Durban af aangekom.” 

“Dan is jy seker ook moeg, my seun.  Gaan rus nou.  Manie, ek het 
werk vir jou.” 

Die president oorweeg die saak weer. “Ja, ons doen dit, Piet.  Laat 
weet jou kommandante van Middelburg, Carolina, Bethal, Ermelo en 
Standerton, en verder suid om dadelik te kommandeer en op te ruk na 
die Natalse grens.  Stel Lukas Meyer en Jan Kok aan tot wanneer jou 
hande los sal wees om self oor te neem.  Stuur vir Theron.  More kom 
ons weer bymekaar.  More as die volle Krygsraad byeen is, trek ons 
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die mes uit, ...teen die Britse Leeu.  Manie, kom in verbinding met 
President Steyn.  Maak gou.  ...Nou wil ek ŉ bietjie gaan rus.” 

Danie Theron wat hom die afgelope paar dae juis min tyd gegun 
het om te slaap, moet dadelik voort.  In ŉ mate is hy bly.  Hy sal 
Bettie du Toit baie graag nog een keer weer wil besoek voordat 
vyandelikhede uitbreek, wat hulle allig vir ŉ baie lang ruk sal skei. 

Generaal Joubert skryf daar en dan opdragte uit aan sy generaals, 
verseël dit en gee dit aan Danie.  Daar is ook net genoeg tyd om die 
Delagoa-trein, wat vandag lank vertraag is, te haal.  En eers op die 
trein, weet Danie, gaan hy die verlangde slaap geniet. 

Soos vorige kere, word die Du Toits douvoordag opgeklop.  Dié 
keer verwag Bettie hom nie en is sy nog in droomland.  Maar sy is 
gou op, baie bly om hom so gou weer te sien. 

Na ŉ lekker koppie koffie en Boerebeskuit, neem hy egter, hopelik 
voorlopig, afskeid.  Hy vergesel Landdros du Toit na die landdroshof 
toe waar kommandeerbriewe opgestel word, wat so gou as wat dit 
menslik moontlik is, afgelewer moet word aan al die kommandante 
van die Oos- en Suid-Transvaalse kommando’s wat hulle burgers 
dadelik moet oproep om met roer, perd, saal en toom en kos vir agt 
dae aan te meld. 

Dit afgehandel, gaan hulle terug.  Danie eet ŉ haastige ontbyt by 
die Du Toits.  Toe moet hy weer groet en voort. 

“Sal ons mekaar ooit weer sien?” vra Bettie. 

“As die oorlog verby is,” glo Danie. 

“As jy en ek nie albei dan dood is nie.  Ai, Danie!” 

Hy weet sy wil hê hy moet meer sê.  Nou...  Nou is die oomblik.  
Dit sal so maklik wees om hierdie dierbare nooientjie in sy arms te 
neem en aan haar die woorde te fluister wat...  Maar iets weerhou 
hom.  Hulle groet met ŉ soen.  Hy maak haar arms, wat om sy nek 
verstrengel geraak het, los, laat sy oë vir ŉ oomblik byna honger oor 
haar gelaat streel en kyk nie weer om toe hy hom weg haas nie. 

Danie is op ŉ geleende perd Carolina toe.  Op pad ruil hy vier keer 
perde om.  Hy haal die landdros van Carolina laat die nag uit die bed 
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om op bevel van Generaal Piet Joubert, kommandeerbriewe vir die 
kommandante van sy distrik uit te maak. 

Terwyl veldkornette in alle rigtings jaag om elke plaasboer, elke 
weerbare burger, op te roep tot die stryd, sit Danie sy reis voort 
Ermelo toe, Bethal, Standerton en eindelik ook Wakkerstroom toe. 

Skaars ‘n paar dae nadat hy per trein uit Volksrust vertrek het, is 
hy weer daar.  Hier kry hy Generaal Lukas Meyer, aan wie hy 
Generaal Piet Joubert se opdrag oordra. 

“Ek weet reeds, Danie,” sê Meyer.  Ek kom juis vroeg vanoggend 
uit Pretoria.” 

“Is daar al ŉ ultimatum aan Brittanje gestuur?” vra Danie. 

“Nee.  Die president wag nog op President Steyn se antwoord.”   

“Wanneer..?” 

“Dit kan ek nie sê nie.  Ou Seun.  Wat my betref, is dit klaar 
oorlog.  Ek is op pad om Vryheid, Utrecht al my kommando’s, 
slaggereed te kry.” 

Danie Theron se voorlopige taak is afgehandel.  Hy en sy manne 
het al die inligting ingewin wat bewys dat Brittanje Transvaal wil 
insluk en op oorlog besluit het om dit te doen.  Danie se manne het 
ook alle inligting ingewin en gekarteer aangaande weiding vir hulle 
perde en beeste, waterbronne, moontlike gevegsterreine.  Aan die 
Swaziland- en Basoetolandse grens het hulle selfs die houding van die 
Swartes vasgestel om te verseker dat daar nie van dié kant opstandig-
heid kan kom wat lewensverlies en ander skade kan berokken nie.  
Die groot taak is nou om al die burgers te kommandeer en die 
beperkte Transvaalse oorlogsvuis, in gereedheid te kry.  Dit is die 
werk van die Kommandant-generaal en sy ondergeskikte offisiere.  
Daarom besluit Danie om van Volksrust kortpad Krugersdorp toe te 
gaan, nadat hy in verbinding met Luitenante Mynhardt en Van Gas 
was en ŉ paar finale take aan hulle opgedra het.   

Hoewel hy alles aan sy vennoot en halfbroer, Jan Pretorius 
oorgemaak het, is daar tog nog ŉ paar sakies wat hy wil afhandel 
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voordat hy oorlogsfront toe vertrek.  Hy kom laat die nag op 
Krugersdorp aan en gaan slaap sommer in die kantoor. 

Die volgende oggend spring Danie vroeg aan die werk.  Hy gaan ŉ 
paar lêers na en maak aantekeninge in hulle.  Dié sit hy eenkant om 
eers met Victor Kotzé te bespreek.  Daar lê ŉ paar koerante van die 
afgelope paar dae.  Danie wat weke lank geen koerant te lese gekry 
het nie, blaai dadelik na die hoofartikel van ŉ koerant wat eintlik net 
oor die krisis tussen Brittanje en die Z.A.R. skryf.  Hy lees die artikel 
en is onmiddellik nog ŉ keer op sy perdjie.  Dit spoeg die ou gif teen 
Kruger en die Boere, nou venyniger as ooit tevore. 

En noudat hy die feite aan die ander kant goed ken, lees hy 
makliker tussen die reëls, sien hy helderder hoe die oorlogshisterie in 
die koerant opgebou word, die Uitlanders geakklimatiseer word vir 
wat vir hulle wag. 

Daar is ook ŉ newe-artikel:  'This Mr. Kruger'.  Dit is ŉ verwronge 
skets van die Transvaalse president.  Danie lees: “This typical old 
Boer with the face of a baboon, the earthly strength of a gorilla and 
the mentality of a wild animal at bay...”  Hy smyt die koerant neer.  
Woede gloei opeens weer soos ŉ vuur in hom.  Hy stap heen en weer 
in sy klein kantoortjie.  

Jan Pretorius kom vroeër as gewoonlik in. 

“Jy, Danie?  Ek is bly om jou weer te sien,” groet hy.  “Ek het nie 
geweet waar om met jou in aanraking te kom nie, want jy is altyd 
nêrens, of op pad daarheen.” 

“Het jy my dan gesoek, Boet Jan?” vra Danie nadat hulle gegroet 
het.   

“Ja, goed hoop op.” 

“Maar ek het jou mos gesê.”  

“Danie, hier is mense wat jóú en niemand anders wil spreek.” 

“Wie was hier?” 

“Onder meer Oom Krisjan Neethling.  Hulle wil die dogters se graf 
regmaak.  Hy wou jou net kom sê.” 
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“Boet Jan, dit val my by.  Ek wil iets in my testament verander.  
Bring dit tog vir my.” 

Jan Pretorius haal die dokument uit ŉ lêer en Danie sit dit  
voorlopig eenkant neer.  “Wie was nog hier?” vra hy. 

“Kerneels Bothma, die konstabel.  Dan was Oom Rooi Paul du 
Plooy hier, hy en Roelf daardie wakker jong seun van hom.  Oom 
Paul het gesê hy kom vandag weer.  Hy wil ŉ dokument laat opstel en 
het aangedring jy moet dit doen.  Ek het hom oorgehaal en self die 
ding opgestel.  Maar nou moet jy dit teken.  O ja, dan was jong Naudé 
hier.  Hy wou jou dringend spreek, maar wou geen boodskap gee nie.  
Dan het hier ook ŉ boodskap gekom van Jan Kemp.  Jy moet hom by 
sy kantoor gaan spreek.” 

“Jan Kemp, sê jy...?” vra Danie ingedagte.   

Lourens Naudé se onverwagte besoek het hom ook gaande.  Na sy 
laaste besoek aan Lourens en hulle misverstand, het hy al baie aan die 
jongman gedink. 

“Hier is dokumente wat jy moet teken,” sê Jan en bring ŉ stapel.  
“Oom Paul sŉ is hierby.  Ek wou jou nog sê, Krugersdorp word 
opgeroep.  Wat van jou as die veldkornet kom?” 

“Ek vertrek vandag nog na Generaal Joubert toe.” 

Danie begin die dokumente die een na die ander afhandel.  Die 
meeste verg net sy handtekening.  Kleinbooi kom later in met die 
oggend se pos.  Daar is onder andere ŉ brief van Bettie du Toit.  Die 
brief lui: 

“Beste Danie, jy het so pas vertrek en nou skryf ek alweer aan jou.  
Ek voel net ek moet, want hoewel dit van ŉ vrou verwag word om nie 
alles van ŉ man se dinge te weet nie en haar nog minder daaraan te 
steur, dink ek die donker wolk wat nou oor ons land kom lê, raak ook 
ons vroumense.” 

“Ek weet ons kan nie veel doen nie.  Van my sal in die eerste plek 
verwag word om tuis te bly en Pappie te versorg.  Want hy sal as 
landdros seker op sy pos in Middelburg moet bly.  Selfs al sou die 
Engelse hier kom.  Tog voel ek my plek en baie van my susters se 
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plek, is daar aan die front, of baie na aan die front by ons mansmense 
wat veg.” 

“Danie, maak julle voorsiening vir die gewondes?  Indien wel, 
watter rol gaan verpleegsters daarin speel?  En het julle genoeg om 
die veldhospitale aan die gang te hou?  Ek vra maar, want dis waar 
ek graag my deel wil bydra.  Ek weet nie of dit ooit nodig sal wees 
nie, maar ek wil graag my hulp aanbied.  As julle dit nog nie oorweeg 
het nie, maar daar kom ŉ tyd wanneer dit vir julle nodig word, 
onthou maar hier in Middelburg is heelwat vroue en dogters wat 
hulle lewens vir hul land en hul volk net so veil het, as die mans.” 

“Intussen, Danie, ek hoop ek is nie voorbarig nie – sal ek soos elke 
ander vrou in ons land aanvaar daar is iemand aan die gevegsfront 
wat vir my land en ook vir my veg.  Danie, ek kan my nie iemand in-
dink wat edeler en dapperder en eerliker in sy oortuigings is as jy nie.  
Sal dit vir jou goed wees om te weet ek dink aan jou en ek bid vir 
jou?” 

“Toe jy hier was, die kort gesteelde rukkie – wou ek, maar kon ek 
nie die dinge sê wat ek my nou aanmatig om te sê nie.  Vergewe my 
maar, my vriend as ek laf en voor op die wa is.  Die briefie is maar 
net om te sê hierdie Boeredogter is trots op jou.”  

“God bly met ons tot ons mekaar weer sien – Bettie du Toit.” 

“Hoe lank sal jy hier by ons wees, Danie?” vra Jan toe hy ŉ 
oomblik later van buite af inkom en Danie diep ingedagte voor sy 
lessenaar aantref. 

“Hoe vra jy, Boet Jan?  ...Ek moes al weg gewees het!” 

“Maar jy bly seker vandag?” 

Danie skud net sy kop.  Hy het nog ŉ lêer opgetel. 

Toe ŉ kliënt hier teen elfuur inkom en hy sê hy hoor Danie is hier, 
moet Jan Pretorius hom meedeel dat Danie gekom en alweer weg is. 

“Ai, hoe kan die man so maak?” kla Oom Rooi Paul du Plooy.  
“Het jy hom dan nie gesê nie?” 

“Ek het Oom Paul.  Maar Danie...?” 
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Eers later val Jan se oog op Danie Theron se testament wat nog op 
die lessenaar lê.  Jan tel dit op.  “Seker vergeet om daarna te kyk,” 
mompel hy vir homself. 

Maar dit is nie so nie.  Danie het deeglik aandag aan die testament 
gegee.  Aan die oorspronklike en die afskrif het hy die volgende 
kodisil gevoeg:  “...en as ek te sterwe kom, dat ek op Eikenhof langs 
Hannie Neethling begrawe word.” 

Jan Pretorius kyk lank na die woorde, nie sonder weemoed nie.  
Vanoggend was hy op ŉ tydstip byna kwaad vir sy broertjie.  Nou 
verstaan hy weer. 

En dit is nie al wat sy oog op die testament vang nie.  Onderaan is 
nog iets bygevoeg.  Dit is ŉ bemaking aan Kleinbooi, Danie se 
bediende sedert hy op Krugersdorp kom woon het. 

“Ek sal die getuies moet aankeer om te kom parafeer,” besluit Jan.  
Hy sit die dokument weg.  Lank daarna dink hy nog daaraan en aan 
Danie.  Laat daardie aand sê hy aan sy vrou.  “Ek het gedink ek ken 
Danie soos ŉ ope boek.  Maar nou is ek nie meer seker nie.  Daar is 
iets... ek weet self nie.  Sy optrede kan so – so anders wees.” 

Danie is weg oorlog toe.  Sou hy dalk ŉ voorgevoel van meer 
onheilspellende dinge as selfs die oorlog hê, wonder Jan en daar kom 
ŉ angs in hom. 

Ook Krugersdorp begin sy weerbare manne opkommandeer.  
Veldkornette jaag in hul wyke van plaas tot plaas, van weerbare man 
tot weerbare man, lees die kommandeerbevel van die kommandant-
generaal aan elkeen en jaag dan verder.  En agter hom word haastig 
gereedgemaak.  Hul plase mag nie verwaarloos word nie, die vroue 
kry opdragte, die vaders en seuns gaan hulle gewere na, tel hulle 
patrone, gee aan ŉ gewillige, getroue perd sy laaste gerf hawer in sy 
eie stal.  Moeders en dogters pak kos in, ŉ velkombers, ŉ ekstra broek 
en hemp, garing en naald, biltong, beskuit – genoeg kos vir agt dae. 

Toe Danie op Eikenhof opdaag, gaan hy eers kerkhof toe en 
vertoef lank by Hannie Neethling se graf voor hy na die huis toe gaan.  
Oom Krisjan Neethling kry hom buite.  Oom Krisjan tuur al van die 
oggend af op die horison.  Toe hy Danie gewaar, het hy juis gedink 
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dit is nou die veldkornet.  Toe is hy bly om hierdie jongman te sien 
wat net deur die ondeurgrondelike “Wil van Bo” verhoed is om sy 
skoonseun te wees. 

Die groetery is skaars afgehandel of Oom Krisjan sê:  “Sê tog vir 
Piet en sê vir die president, Krisjan Neethling is nog nie te oud om ŉ 
Ingelsman te skiet nie.  Sê vir hulle ek kan nog skiet en perdry saam 
met enige snuiter.” 

“Ek sal hulle sê, Oom,” belowe Danie.  “Ek weet Oom gaan vir 
ons nog baie beteken.”  Maar hy het nie tyd om te vertoef nie.  “Oom 
Krisjan die regmaak van Etta en Hannie se graf...” 

“Ag, Ou Seun, ons wou jou maar net daarin geken het.” 

“Ek kom groet en kom se dankie, Oom Krisjan.  En ek wil – ek wil 
ook bydra.”  Danie tel note uit in Oom Krisjan se onwillige hande.   

“Wil jy nie weer inkom en nog iets nuttig nie?” 

Maar Danie Theron is haastig.  Baie werk wag.  Hy swaai wes van 
Johannesburg verby, laat sy perd suip en ŉ bietjie rol op Emmerentia, 
Louw Geldenhuys se mooi plaas.  Daarna is dit voort oor die gebroke 
veld van bult en laagte. 

Die rustigheid wat Sir Ian Chatterton se landgoed kenmerk, 
loënstraf die onrus wat in die res van die stad heers.  Dit is hier, die 
enigste sigbare huis in die omtrek.  Die huis sterk en stewig soos ŉ 
kasteel van ouds, oënskynlik opgewasse teen enige aanslag van buite.  
Perde wei in die weikampie.  Verderaan dwaal ŉ stoetbul doelloos in 
ŉ bulkamp.  Iewers bulk ŉ kalf wat sy ma wil hê.  Andersins is dit stil 
en rustig.  Te stil. 

Danie kry die oorlamse staljonge by die stalle. 

“Baas Lourens?  Nee hy is nie meer hierso langes nie, my Seur.  
Hy het sy penne uitgetrek en is toe weg.  Grootste dankie, my 
Grootseur.”  Toe Danie hom ŉ handvol twak gee. 

“Waarheen is hy en kom hy terug?” 

“Soos ek geseg het, baas Lourens het sommer nouriedag sy perd 
gevat en weg was hy.” 
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“Het hy dan diens verlaat?” 

“Sallie kan sê, want mirrie ge-oorlog en allie goeters.  Maar hier 
kom die kleinnoi.  Altemitters weet hy.” 

Elizabeth Chatterton sien Danie net toe hy haar gewaar.  Sy wuif 
en kom dan in hulle rigting. 

“Soek jy vir Lourens?” vra sy, haar uitspraak redelik.  “Die 
swernoter is weg.” 

“Maar waarheen is hy, kom hy nie weer terug nie?” vra Danie, wat 
nie kan verhelp om die bekoorlike Engelse vrou se besonderse 
skoonheid te waardeer nie. 

“Jy vra vir my?  ...Mr. Theron, it is no use beating about the bush.  
I suppose you know Lawrence is off to war.  He chose the cause of the 
Boers, the silly idiot.” 

“He found the road of blood and his kinsfolk, and chose his own 
people,” korrigeer Danie. 

“And you are going to fight us too?” 

”I’m allready fighting for my people against the usurpers, the 
British, the people of Whitehall, the warmongers.  But I’ll hate to 
think that I’m fighting you.” 

“And you’ll jolly well know you’re fighting me.  But I’ll hate on my 
part to think I am fighting agaist Lawrence.  You know I came to like 
some of you Boers.” 

“Miss Chatterton, I always liked and respected the English people.  
I love the English literature and share the highest esteem for the 
culture of the English.  I’ll be up to my neck in this war against 
Brittian.  But I don’t hate the Brittish people and I hope I never will.” 

“I liked Lawrence, ...tremendously, but I’ll fight you Boers with 
fangs bared.” 

“And that really is a pity.  Goodbye.”  Hy het reeds sy perd bestyg. 

“Tot siens, Boer.” 
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Toe Danie al ŉ ent gery het en omkyk, staan sy nog daar, kyk sy 
hom agterna.  Toe draai sy om. 

Toe Danie Theron twee uur later Pretoria binnery, sien hy Eliza-
beth Chatteron nog soos sy daar gestaan het – fier en trots, ŉ simbool 
van Britse onbuigsaamheid, bewus van die eeue van heerskappy wat 
haar nasie oor ander voer, maar blind vir hulle hebsug.  Daar is ŉ 
hartseer in hom.  Hoekom moet hulle mekaar se vyande wees. 

Generaal Joubert is nie tuis nie.  Maar Tant Hendrina is hard besig 
om voorbereidsels te tref.  Sy het haar man nog na elke oorlog 
vergesel en sal dit nou weer doen. 

“Die Krygsraad sit alweer, Danie.  Hulle is byna gedurig byme-
kaar.  President Steyn het glo nou ŉ beroep op Amerika gedoen om 
tussenbeide te tree.  Slaag dit ook nie, sal daar dadelik ŉ ultimatum 
aan Salisbury gestuur word, sê Oom Piet,” vertel Tant Hendrina. 

Toe Generaal Joubert ŉ uur later tuiskom, bevestig hy dat oorlog ŉ 
voldonge feit is.  President Steyn het niks van die Amerikaanse re-
gering gehoor nie, en sal seker ook nie van hulle hoor nie.  Die 
ultimatum is klaar uitgemaak, lê reg om aan Coningham-Greene, die 
Britse verteenwoordiger in Pretoria, oorhandig te word. 

“Dan moet ek spore maak front toe.  In Natal sal die hoofaanslag 
en ook die deurslaggewende veldslag wees.  Ek moet daar wees om 
dinge te koördineer en my verkenners leiding te gee,” sê Danie. 

“Ou seun, slaap vannag hier en rus goed uit.  Dit is dalk die laaste 
keer vir ŉ baie lang tyd, dat jy ŉ goeie nagrus sal hê,” stel Generaal 
Joubert voor.   

Ook Tant Hendrina dring aan dat hy dié nag daar slaap.  Danie laat 
dit hom welgeval.  Dit sou die laaste keer wees dat hy in ŉ huis op ŉ 
sagte bed slaap. 

Die eerste burgers is al op pad Sandspruit toe, die Boere se voorlo-
pige hoofkwartier op die Natalse grens en Danie is die volgende 
oggend met die eerste spesiale trein na die suide om sy manne onder 
Mynhardt en Van Gas opnuut te koördineer tot die nuwe taak wat op 
hulle wag.  Van nou af sou hulle die oë en ore van die kommandant-
generaal wees. 
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Onderwyl die magte van White in Natal ontplooi en hulle klaar-
maak vir wanneer Whitehall die aanvalsbevel sal gee, begin die Boe-
rekommando’s reeds een na die ander op die Natalse grens aankom, 
aan die westelike front onder Cronjé, suid van Kimberley saamkom 
en in die noorde op die walle van die Limpopo om die grense van 
Transvaal teen invalle uit Rhodesië te bewaak.  Danie Theron is ook 
alweer baie aktief in Natal, elke beweging van Britse troepe, elke 
maneuver van White en die aankoms van elke nuwe soldatemag word 
onmiddellik aan Generaal Joubert se hoofkwartier op Sandspruit 
gerapporteer. 

En toe, op 9 Oktober, 1899, oorhandig Staatsekretaris Reitz die 
Ultimatum wat op 11 Oktober om vyfuur namiddag sou verstryk, aan 
Coningham-Greene. 

Dis soos ŉ elektriese skok wat deur die Zuid Afrikaansche 
Republiek en die Oranje Vrijstaat gaan, Suid-Afrika se noodlotsuur 
het aangebreek. 

Nog daardie selfde aand rapporteer Kaptein Danie Theron aan 
Generaal Joubert en volgens sy verslae, beplan Joubert met sy 
Krygsraad die eerste Boere-aanval van die oorlog, wat in Natal van 
stapel gestuur sal word – die slag van Talana. 

Finis 
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ANDER VERHALE DEUR H.S. VAN BLERK. 
 
230 Kortverhale, saamgevat in 13 
bundels getiteld: ‘Weglêstories’.  
Romans en Jeugverhale:  
Dit blom tussen Bantoms. 
Los Donkies. 
Daarom is die winddreun diep. 
Reën van Erbarming. 
Soos Gras is sy dae. 
Die Wilde Ier. 
Geboorteplaas. 
Nag oor Ninivé. 
Broer oor die Visier. 
Die Verklikker. 
Roman en Robyn. 
En Drie maal kraai die haan 
(Stormjaer). 
Swart Oktober. 
Kas Plesie se Hartseerdae. 
Stel ŉ strik vir ŉ Jakhals. 
Stil is die Nag. 
Jagter van Odjidji. 
Rower van Eldorado. 
Die treinstelers. 
Wagters van Valhalla. 
Oorlogsavonture van Klein Ben. 
Boeta gaan op Kommando. 
Die Stellalander. 
Drielaag (Kroniek van Asjas esel) 
Tier van Ruigberg. 
Sakman staan vas. 
Bewaker van die oerbos. 
Edelvalk van Donkerkruin. 

Wonderperd. 
Die Spooklig. 
Ou Meisiewagter. 
Renperd. 
Faanman speel Kupido. 
Faanman slaags met terroriste. 
Lied uit die hart. 
Liefdeslied. 
Tweebeenjagter. 
So ver van Mooigelegen. 
Die Mynramp. 
Vegter vir Vryheid. 
ŉ Sot op ŉ plot. 
Braakland van die Bose. 
Spookstories. 
Majuba-reeks: 
Blydevooruitzicht. 
Bo-op Majuba Brand ŉ Lig. 
Die Kolonialer (Die Stellalander.) 
Tuin van Herinnering. 
Kroniek van die kampkinders. 
Rebel sonder roer. 
Wraak van die Renegate. 
Outobiografie-trilogie: 
Dé, wêreld, hier's ŉ kind vir jou. 
My God, My volk, My land S.A. 
Majuba en ek.  
Verkenners van Danie Theron-
reeks: 
Die Eerste Verkenner. 
Boerespioen. 
As die Wekroep Weerklink. 



 

- BOERESPIOEN -  
Net soos in die vorige roman in hierdie gewilde reeks oor die baasver-
kenner van die Boerevolk, neem H.S. van Blerk ŉ deel uit ons volks-
geskiedenis en weef dit so boeiend in die tema van die verhaal in, dat 
die leser elke oomblik deel in die spanning en avontuur wat Danie 
Theron op sy verkennings- en spioenastogte moet deurmaak.  Die 
behendigheid waarmee die leser van een toneel na die volgende 
meegesleur word, getuig van ons meester skrywer se vermoë om 
d.m.v. ŉ kontekstuele verdigsel, die ware feite uit die geskiedenis te 
laat lewe, asof dit in die teenwoordige tyd afspeel. 

Hierdie verhaal neem die leser tot in Whitehall waar ons gekon-
fronteer word met die onderduimse taktiek wat die hebsugtige Britse 
Imperialis gebruik om die twee Boere-republiekies in ŉ voldonge 
oorlogsituasie in te maneuvreer.  Op uiters behendige wyse word ons 
terug gebring tot in die redakteurskantoor van ŉ Johannesburgse 
Jingo-koerant en smaak ons die frustrasie as dié glibberige vent selfs 
die gereg inspan om sy leuens te regverdig. 

In Boerespioen word ons voorgestel aan die onverskrokke, dapper 
manne wat voor en gedurende die Tweede Vryheidsoorlog onder 
Danie Theron gedien het.  Ons reis saam op elke tog om die geheime 
inligting te bekom wat die Zuid-Afrikaansche Republiek se weermag 
benodig om voor te berei vir die komende oorlog teen die sterkste 
moondheid op die aardbol.  Die leser word saam met twee Boere-
spioene binne in ŉ woelige Durbanse basis geplaas, waar die Britse 
weermag voorberei vir dié oorlog wat hulle neerlaag in ons Eerste 
Vryheidsoorlog op Majuba, sal moet wreek.  Ons leer daar sluwe 
spioenasie-tegnieke aan, en ons leer hoe vinnig ŉ spioen op sy voete 
moet kan dink en binne in die leeu se bek nog kalm moet kan bly, net 
om nie sy eie kop te mag verloor as hy uitgevang sou word nie. 

Hiérdie is ŉ verhaal met alles daarin vir ŉ jong Boer: avontuur, 
patriotisme, opoffering en moed, maar ons word ook blootgestel aan 
die frustrasie en kommer, wat ons voorouers beleef het met die besef 
van ŉ naderende oorlog - ook sinryk vir ons volk se huidige situasie.   

Die volgende roman in hierdie reeks is:  As die Wekroep weerklink. 


