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Hiet-die saaklike en histories juiste <l;11l1ekf'ningp
uit die dagboek van Mnr. R. F. Aling hd my weel"
lewendig' nie gebcnrteniss«- \'001' die gePH gf'l'O('}l wal
gd0i het tot die ontset nm Kimbei-lev ('11 nip dan l'Op-

volgende oorgawe van Gen, Piot Cronjé, Jllet byna
-1.000 burgers, hy Paardeberg op Amajubn -dag (:.!7
}i'ehl'. 1900.

Ek hciiuner lll~' nog hoedat groot uuuuio duurdie
dag HOOSkinders gesnik het, toe hnl]e genoodsauk
waH oiu nm hulle beproefde lllUlUlPI'S afskeid te ]1('('])1

e-n hulle aan die genade van die Engelso 001' te gc'('.

Roos bekend, was dit ons ('Pl'st (' groot ]1('(lc'I'laag'
ill die twcd« Vrvhcidaoorlog, wHt die vordor« loop
van gPhPUl't<'IliHH(' bah' sterk beinvloed het.

Vir dip histoi-ikus veral :-la]hierrl i« :tantekpnillg('
vun 'n oogg('tuie in verbarul mor ('ell van dil' uit-
stau ndc gebeurten iss« nm die oorlog ong-ptw."ft-ld
van groot waarde wees.

E. C. Pi(,I/(/(II,

::::t ellenbosch,
9 Sept. 1930.



MAGERSFONTEIN en PAARDEBERG

(/)('//1' 'II Oud-Bw'gcl' icat tlaurau n dcclqenecn: "cf.)

Die 100(' dag van Fvln-uaiir- 1000, was nango-
gdn'('r]c Ki mberl (')' was doru- die BO('l'(' hclcëi, en
die EugrlH(' was op weg om die 1)('1('(.']-<1('gn rnisoeu
t(' ontset. Die BI·jtH(' lrhmag; in H)' voorrgung ge-
l'duit, wnH g('kallll)('(')' ann die Hipt- on Moddct-rivior.
Dil' Boere harl hulk pOHi('Ri(' ingoucem aan die voet
van die l\lag(,l'Rfonlrin-koppirR. Voor hulle, aan dip
xnidcliko 0(,\\'(,1' van die Modder-rivier, wa« die
1'~llg('jS(' kamp duidelik sigbaar, en aan hulle linker-
H.', op die noordelike wal van die rivier, het hullo
hoof-laer gesraan.

In die voormiddag het Generaal Piet Cronjé
l\('l'ig ontvang dat die Engelse, omtrent (j,000 man
str-i-k, met transport on urrillerie uitgetrok het van
Helmont oor die gr('nHc van die' Vrvataat, in die rig-
1 ing "an Koffiefontein. Krygsraad h; gehou, en inge-
\ (Jjg(' s.v bosluit is Generaal Christiaan de Wet en
Kommandant Andries Cronjé, met (j00 perderuiters,
g('shuu' om die Engelse iu hulle voortgang le stuit.

'I'wee dae daarna (12 Februarie) het daar 'u I·ap·
jlort gokom dat omtrent 4,000 Engelse aan die uittrek
waH van Moddei-rivicr-samevloei in die rigting "an
.Iacobsdal, en 100 perderuiters, onder Konnuaudant
lUal'tills, is toe uitgoxtuur om teen hulle op te ruk.
'1'0(' 11,,11p besig was met "eg te Jacobsdal, het die
Generaal betig g('lu'Y dat 'n groot mag van Engelse,
komende van (lie rigting van Graspau, aan die trek
waf' UH Rondavclsdt-if't, en 300 man met 'n kanon en



6

'n maxim onder Kommandant Tollie de Beer, is gf>-
1'41uur om hulle terug te drywe.

Te -Iacobsdal en Rondavolsdrift is die En~else .1
teruggehou tot Donderdag, die Hide Febi-uario toe'
om drie uur in <lie agtermiddag Generaal Preneh.
met omtrent 2.000 perderuiters na Kimberley dour
gt'breek het. Onmiddellfk na <lie deurbreek van
F'rench is krvgst-aad gehou, en 'n besluit geneem om
(lil' posieaies te Magersfontein te verlaat en andel'
posiesics, verder oos. ann <lie Modderrivier in to
noem. Dieselfde aand. 'n weitrig na donker, het ons
dan ook ons posiesies te Magersfontein ontruim. Ons
jaer is opgebreek, en ons het die hele nag met geheel
ons transport langs dip noordsy van die r-ivier getrek.

Die volgende <lag (16 Fobr.), teen sonsopgang,
het die Engelse ons agterhoede naby Klipkraalsdrift
«angeval. Aan lIi(' Ry van (lie pad, vanwaar die aan-
ml gcmaak was, was die terrein heuwelagtig, en ons
mense het dadelik besit ~eneem van een van die heu-
wels, en die vyand teruggehou. Daardeur iR aan Ol1R
hele konvooi geleentheid g('gee om veilig verby te
passeer. Toe die konvooi Klipkraalsdrift bereik het,
iR agter 'n groot kop die hele <lag halt gehou. Dit
was toe nodig om die Engelse te belet die konvooi af
te neem. Hierdie belangrike werk is dan ook nitgc-
VOCl'<leur 100 man onder Kommandant Froncman.
en 150 man onder Kommandante Wolrnarans en
Fmns Hoos, wat posiesles ingeneem het in die koppio«
1ussen die konvooi en die vyand, terwyl die origo
burgers gebly het by die konvooi. In die aand, om-,
fit reeks 8 uur, het die 250 man hulle posiesles verlaat
«n op (lie konvooi teruggeval,
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Om 8 uur in die aand het ons weeringespan en
die trek voortgesit tot sonsopgang die volgende dag
toe ons Paardeberg bereik het, Hiel' is too halt g('-
hou om mens en dier 'n weinig rus te gel'. 'n verga-
dering van die Krygsraad is ook gehou, en 'n hesluit
geneem om nog :3 iuvl vcrder oos te gaan ell pORiesips
langs die rivier in te neem. Omstreeks 11 UUI' ill dip
voormiddag het ons ons bestemming beruik. Ons IH't
not begin ons laer te trek, tor on verwags uit 'n noord-
oostelike rigting dip Engelsp kanonne op die VOOI"

punt van ons waens begin skiet het. 'u Klein mag
r'~ngelse is in die nabyheid van dip kanonne gpi-1ipll,
komende in die l'igting "an (lip laer. :-ksl!ond« 1"(1
perderuiters onder Kouunaudaut« Toll ie do Beer en
Martinus Wolmarans het teen hulle uitgen-ek en
hulle sonder moeite verdryf. Intussentyd het (lie voet-
gaugers posiesir-s rondom dip laer ingcnr-om, en hulle'
was druk besig Olll slote tI' grawe. Il ePRt,ll met gl'a:{1('R
wat op die slagvold nm ::\lagel'Rfonteill hy dip gt'-
sneuwelde Skotte ge\'ind was en deur die vinders :lH

oorlogskurioeiteito bewaar was, Dip aand het KOIll-

mandante Woluuu-ans en De Beer met hulle man-
skappe in die lae!' teruggekeer. Kounuandant De
Heel' het egter nie lank gebly nie en het nog dieselfde
aand met sy manskappe uit die laer getrek, en drip
myl verder oos, bv Koedoesmud aan uie rivier, posie-
Hie ingeneem.

Bv sy aankoms op Koedoesrand het hy Generaa I
Cronjé laat W(,pt (lat dip l>0RipRieRrondom hom baie
g-oerl was, ell dat dip Generaal ons laer, wat "an hou-
\\ ('lH omring was. duu rheen moes verplaas, Die nood-
lot het egtor boskik dat dit nip ROU geheul' nit', en dil
Generaal het geweier Olll aan uie versoek gehoor tr-
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gee. Die more van die 18de Februarie het aangebreek
met die Engelse in besit van die heuwels V,I11 noord-
oos tot suidwes. Met sonsopgang het hulle nm twee
kante, nl. van noordoos en van suidoos 'u hewige
ka nonvuur op ons laer en ons posi esies g('Ollrll, IIIot
die govolg <lat 'n groot gedeelte van ons waens aan
brand geskiet iH. Om] 0 mu' in die voormidd.u; het
hulle begin Olll op die laer te storm, eers ann (lie Ruid-
oostelike kant, 'WHm' die Vrystarers onder Komman-
dant F'roneman en die Hkandinaviël'f'l onder Veld-
kornet Pries hulle posiesles gehad het, en lateI' ,11111

<lie noord-oostelike svde, waar hulle te <1or11gpha(l
het met die Potchefstromers onder Kommandant
wolmaraus. Aan albei kanto het die Engelse tur-t 'n
gTOOt aantal maxims gestorm, dog iR herhaa klemale
met swaar vei-lies teruggeslaan, en hulle WHS v(,l'plig
OHI in die aand geheel ('11 al terug te trek

In die namiddag- het Generaal Ch riat iaan df'
"\ret en Kommandant Andries Cronjé, wat, ROOI't o-
vore vei-meld, na Kofflefontoin grstuu!' was, hulle
vei-skyning gemaak, ell die Engelse nit dip heuwels
aan die suide van ons posieslos verdrvf. Ilullo dool
was om aan Generaal Cronjé die g(']('entlwi<l to gpr
om hom by hulle aan te sluit. Die Genoraal het egter
geen kans gehad om van die g('lpenthpid gehruik te
maak nie. Ons het die dag 10 kl'ygSg<'YlUlgPll<'HgP-
maak waaronder drie offisiere, JU('t name Kaptein
Faussett (First Essex). Luitenant Hurbert (Pirst
\\,('lsh) en Luitenant Roberts (Roberts' l Iorse). Ons
vr-i-lies op die dag was : 30 gedood en Ju g<'WO]H1.
l';en van die moeilikhede wan nuce ons te knmpo gP-
l.ad het, 'was die afwesip:hpid van doktors of uurbuluns
In on.~
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Met sonsopgang die volgende <lag hei die Gene-
!'aal sy selu,etm'is, die h<>CI'Keizer, llirt 'n brief 11a
(lit' Engelse Generaal gestuur, hom vragende OIll 'n
wu ponstilstand van 2-1 uur om sy dooirs te begrawe
en voorsipning te maak vir sy gewondes, n~·hy too
ant woord van Genemal French dat hy s,v vcrsoek
aan Lord RobrJ'ts deurgestuur het, ell dat hy sou
\\ aarborg dat intussen nic op 011S meusc sou gpski<>t
word nip, 'I'egclykertyd het hy Generaal Cronjé
anngcmai dat, aangesien hy tog omsingel was, dit bes
\'ir hom sou wees oiu hom onvoorwaardelik OOI' te
gPP.

'I'eeu die middag het die antwoord van Lord
Itohorts g<>kOlll, Hy weier Olll stilstand van wapens
1(' verleen, en eis onmiddellike oorga we, Generaal
('nmjé het hom toe laat weet dat hv nie van plan
'was om hom oor te gee nie, pie bombardement deur
(1io vyand is toe dadelik voortgesit, met 'n groter aan-
tal kanonne as <lie vorige dag, en was so hewig dat
di« grond OOI'die hele terrein daaronder gebeef het, In
die nauiiddag het Gen, de 'Vet en Kom, A, Cronjé
weer hulle verskyning gemaak, en die Engelse ander-
maal uit die heuwels ten suide nm ons posiesles ver-
dryf', Kommandante Froneinan en Potgieter, die ge-
leentheid te baat nemende, het toe met nog 64 man-
skappe deur die skoongemaakte terr-ein gerv, en hulle
aangesluit by De 'Wet en A, Cronjé, Deur die twee
dae se bombardement was die groot meerderheid van
ons perde doodgeskiet, en die burgers wat toe in die
posiesies agtergebly het, was dientengeyolge byn:\lI~l/D
almal voet-volk geword, Byna ons hele lae!' was~K ~
aan brand geskiet, en ons pl'oyiesies en die groeitste ~
gedeelte van ons aIlllllUniesie was deur die vuur;' er- ~.
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brand, Van 20 tot 24 Februarie is gedurende die dag
uanhondend op ons posiesles gebombardeer, en ook
al en toe gedurende die nag, dog nie so hewig as op
die 19de.

In die nag van die 24ste het dit 'n rapportganger
111etname Danie Theron (dieselfde 'I'heron wat later
onder Generaal de Wet diens gedoen het as komman-
dant van die Verkenningskorps) geluk, om deur die
lienies van die Engelse te sluip met 'n rapport van
Generaal de Wet. Daarin het Generaal de Wet vir
Generaal Cronjé versoek om gedurende die nag van
dip 25ste 'n pad te slaan deur die lienies van clip
I~ngelse aan die suidekant, en het hy hom ook mee-
g('(l<'el dat hy hom ses myl van ons posiesles niet 'Jl

vorsterking sou ontmoet.
'I'een die middag van die 25ste het die rivier on-

verwags afgekom, en om die burgers aan die noorde-
like kant in staat te stelom in die aand na die suide-
Iike kant oor te kom, was dit nodig 'n brug oor die
r-ivier te werp, wat 'n geensins gemaklike taak was
nie. 'n Brug is in der haas van waens en kettings
gemaak, maardié aand was die rivier so geswel, en
het die stroom so sterk geword, dat die brug wegge-
spoel het, en die burgers aan die noordelike kant is
dientengevolge verhinder om na die suidelike kant
oor te kom. Die Generaal, menende om hierin 'n vin-
gerwysing waar te neem, het toe afgesien van sy plan
om die nag deur te breek. Op 'n vergadering van die
Krygsraad is die aand besluit om nog tot Woensdag,
die 28ste uit te hou, en dan 'n pad deur te slaan as
die omstandighede gunstiger sou wees,

Die dag van die 26ste Februarie het aangebreek.
Die gebeurde van die vorige aand het 'n ongunstige
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uitwerking op die burgers gehad. 'n Gees van moe-
deloosheid het onder hulle begin heers. Hulle het tot
die konklusic gekomdat dit 'n hopelose saak sou wees
om te trag 'n pad deur die posiesies van die vyand
te slaan, aangesien die mag van die vyand rondom
hulle, versterk deur fortifikasies, te oorweldigend
was. Hulle vrees was dat die meeste van hulle sou
doodgeskiet word, en die wat oorskiet tog op slot
van sake omsingel sou word en verplig wees om hulle
oor te gee, "sonder dat daaruit enige voordeel vi r-
land en -volk sou voortvloei." Daarby het nog gekom
dat die burgers sonder kos was en dat 'n groot ge-
deelte van hulle lydende was aan disenterie, waar
deur hulle ongeskik gemaak was om teen die vyand
uit te trek. 'I'een die aand was die bombardement.
buitengewoon hewig en verskillende ongevalle het
plaasgevind. Hoc langer hoe meer het die gevoel
onder die burgel's algemeen geword, dat dit onder
(lie omstandighede maar bes sou wees, om hulle aan
die vyand oor te gee.

In die aand is daar Krygsraad gehou, en met die-
teenstem van Generaal Oronjé is besluit tot oorgawe.
Die volgende more om 6 uur is die heer Penzhorn,
een van die adjudante van die Generaal, en die heer
Keizer, sy sekretaris, onder 'n wit vlag na die Engelse
gestuur met die mededeling dat ons besluit het om
ons oor te gee. Lord Roberts het Generaal Oronjé
toe laat weet dat hy persoonlik moes oorkom. Die
Generaal het toe sy perd opgesaal en na die kamp
van die Engelse gery. Daar is hy deur Lord Roberts
begroet met die woorde: "General Cronjé, I am glad
to meet so brave a man." Ons het toe ons wapens
afgelê, en moes in aller yl marsjeer na Modderrivier-



Op Moddcirivierstuste ]wt ons enige <lap vertoef',
en ons offisiere het die geleentheid te haat genr(']ll
om 'n noukeurige lys van ons verliese op te maak.
Daaruit het geblyk dat ons vcrIicxe van 15 tot 27
F'ebruarte was: gedood 87: geword 1(i:!: totaal :!JD.

Van Modderrivierstaeie iR ons 1)('1' SpOOl' na
Kaapstad vervoer. Van Lord Roberts en sy onder-
geskikte offisiere het ons goeie behandeling ontvang.
maar die behandeling wat ons gr]u'y het nadat ons
aan die outor-iteite in di€' Kaapstad oorhandig was,
het my aan die Latynse uitdrukking "var vict is'
(wer die oorwonnenes) laat dink.

'I'e Kaapstad is die 'I'ransvalers van die Vrvsta-
1('l'S afgeskei, en nadat ons (Transvalers) enige weke
deurgebring het op tranaportskepe ill HimolU:lbaai,
il' ons na St. Helena oorgeskeep, en in die kamp te
Deadwood geïnterneer, Vandaar het ons eel'S na die
vredesluiting, Mei 1902, teruggekeer na ons Vader-
land.

~pool'wegstaHi('. Die getalwat hulle o()J'gegt'l'het was
~'(iJ(i 'I'iansvalers ell 1,2404,Vrvstaters - 'n totaal van
;~.8nO.
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