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DE FAMILIE*** 
OF' DE ENGELSUHGEZ:INDE AFRIKANER. · 

EEN WOORD VOORAF. 

AANLEIDING tot het schrijven van dit romannetje, heeft de 
:-;chrijver gevonden onder het kannongebulder der Maxim~ 
van de Rhode~:~ia-troepen, die een verraderlijken inval in de 
Z. A. R. deden. Deze sluwe en listige onderneming heeft 
getoond dat het Afrikanerisme een aartsvijand in Jen Jingo 
heeft. J ohn Bull kan het niet verdragen dat de Afrikaner 
zelfstandig zij. Een doorn was het l:lteeds in zijn oog dat de 
Transvaal er voor bedankte om naar Engelsche pijpen te 
dansen, door o.a. de Engelsche tan1 in de scholen op hare 
rechte plaats te houden, nl. een tweede plaats. 'poorwegen, 
eene munt-inrichting, eene goud-industrie, waarin de Engelseh
man geene hand had, waar zijne opinie niet gevraagd werd, 
ziedaar een paar der grootste doornen, die de oogen .van een 
legio Jingo's zoowel in Z:.-Afrika als in Engeland, pijn aan
deden. 't Afrikaansche element werd te sterk, te onafhanke
lijk en vandaar deze nieuwe poging om het uit te roeien. 
Want, geloof het, 't was niets anders dan de omverwerping 
van de Transvaalsche Regeering, die zij tot doelwit hadden. 
En dan spreekt menigeen nog altijd van een samensmelting 
van rassen. Hij, die dit voorstaut, was nooit waar Afrikaner. 
Smelt eerst vuur en water samen tot een bestanddeel - en 
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tracht dan den waren nazaat der Hugenooten, den oprechten 
Afrikaner met J ohn Bull dezelfde idealen te doen deel en. 
Jammer maar, dat het waarheid is dat er Afrikaners zijn, dien 
naam niet waardig en het is met bet oog op dezen, dat de 
schrijver zijn verhaal.de Engelschgezinde Afrikaner" 
betitelt. Mocht, door het lezen ervan, al was het dan ook maar 
bij twee of drie, dezelfde geestdrift hier en daar verwekt 
worden bij Afrikaners, die hunne knieën nog niet gebogen 
hebben tot aanbidding van alles wat Engelsch is, mocht, zeg 
ik, ook geestdrift gevoeld worden als bij de tijding van Dr. 
Jamason's verraderlijken inval over geheel Z.-Afrika (het van 
Jingoïsme doortrokken Natal uitgezonderd) in het leven geroe
pen werd. De schrijver zal dan o, zoo dankbaar zijn. 

't Is 1816! Op eenen avond in de maand Maart kon men 
twee menschen hebben zien staan, op de plaats bekend als 
Slachtersnek. Als de toeschouwer nauwkeurig opgelet had, 
zou hij in de schemering door, kunnen opgemerkt hebben, 
dat die twee personen een man en eene vrouw waren. Hij 
zou ook kunnen bemerkt hebben, als hij dichtbij kon komen, 
dat onze man en vrouw daar zeer stil en ernstig stonden te 
kijken, naar iets, dat op een • brei paal" geleek, waarvan één 
der palen ontbrak. 't Was bij de galg te Slachtersnek, waa.r 
die twee personen stonden. Zij hadden dien dag de executie 
bijgewo~nd. Zij hadden samen, met de anderen die er waren, 
luid en ernstig om genade gesmeekt; om genade en vergiffe
nis, toen de galg voor de eerste· maal brak. Om genade had
den z'i gesmeekt, toen de slachtoffers bedwelmd ter aarde 
lagen en langzamerhand tot hun béwustzijn terugkeer1len. Doch 
ook zij hadden voor de tweede maal hunne harten doorboord 
gevoeld, toen de ongelukkigen andermaal één voor één ge
hangen werden. Zij hadden dit alles aanschouwd, en verlieten 
toen met loodzware harten die vreeselijke plaats, met het 
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voornemen, om later, wanneer alles stil was, nogmaals terug 
te keeren om nog éénmaal het gebeurde van dien dag, ernstig 
en bedaard in den geest over te doen. Toen het laat gewor
den was, waren z~i teruggekeerd. Zij gevoelden zich aange
trokken om nog eenmaal de plaats in oogenschouw te gaan 
nemen, wuar zij hun lieven, doch altijd opvliegeuden Jan, 
hadden zien sterven. Nu stonden ze er weer, diep ontroerd, 
ja, ze Rtonden er te weenen. 't Waren tranen van spijt, tra
nen van woede, tranen die om wrake riepen ! Immers, zooals 
gezegd, één der gehangenen was hun zoon. Daarom was het 
dat die vader en moeder die plaats in de schemering weer 
opzochten, daarom was het, dat ze daar handenwringend en 
met beurukte harten stonden. Hoe wenschten zij toch vurig
lijk dut hun toch het stoffelijk overschot van hunnen zoon 
was toegestaan! Hoe teer, hoe zacht zouden zij het dan niet 
ter aa.rde besteld hebben. Doch - ook dit wel'd hun gewei
gerd. 't Werd tijd om te vertrekken, want herhaalde malen 
galmde hP.t geklap van een zweep uit eene kloof in Je nabij
heid, ten teeken voor den ouden man, dat zijn wagen inge
spannen en alles kbar was voor het vertrek. Beiden begonnen 
zich te verwijderen, maar eensklaps wendde de oude man zich 
om en zijn hand naar de plaats waar de galg stond uitstrek
kende, zeide hij met plechtige stem : "~lachtersnelr! o, Slach
terAnek! Eenmaal zal de dag aanbreken dat gij drievoudig 
zult gewroken worden. De God van hemel en aarde heeft 't 
gebeurde van vandaag in Zijn gedenkboek aangeteekend, en 
hetzij het lang of kort dure, de vergelding zal eens komen. 
Dan zal onze verdrukker bezocht worden, en ... de wraak 
zal glaLSrijk zijn ! En, al valt een deel van ons volk af, al 
schaart zich dat deel bij den vijand, God zal, om der vude-
1·en wil, Zijn erve nooit geheel laten verdelgen. Al worden 
sommigen van mijn volk later ontrouw aan de beginselen der 
vaderen: "De vijand zal ons niet hebben." Maar Slachters-
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nek! Hoor mij! Mogen zij allen die hun volk en na tiP. on
trouw worden, mogen zij allen den vloek des hemels gewaar 
worden. Mogen diegenen, die zoo verraderlijk tegen u. o 
~ lachtersnek! handelen, moge11 zij steeds beschaamd uitvallen 
en door de ware nazaten van ons geslacht geschuwd worden 
als de pest! Treife de vloek des Hemels die afvalligen en be
houde Hij, die Zijn volk hier in Zuid-Afrika. plantte, steed,; 
voor Zich een deel, die hunne knieën nooit voor Engelands 
zeden en taal zullen huigen." 

Hierop verw~jderde het paar zich. Kort daarna kondigde 
het "Trek" met forsche stem uitgesproken, het vertrek aan 
van den wagen. De oude man met wien w~i hier kennis maak
ten, was een der voornaamste boeren in het di.,trict ' en 
zijne plaats was omtrent 8 uren van ~'lach tersnek gelegen. 
Hij was een echte Afrikaanscha boer en daar hij 55 .iáren 
otHl was had hij veel in de Kan.pkolonie doorleefd. Van Kaf
fCl·oorlogen en de onrechtvaardige gelijkstelling der zwarten 
en <le slavenkwestie had hij veel te verduren gehad. Nooit 
had hij zich echter verzet tegen de Engelsche H.egeering. 
Doch, wat hij en t.ijne vrouw dien dag aanschouwd en door
leefd hadden zou door hen nooit vergeten worden. Eu toen 
er 20 jaren later sprake kwam om de Kaapkolonie te vEn·la
ten en zoodoende onder 't Engelsch bewind uit te komen -
toen w::u; de heer P***. de eerste om zijne plaatsen te vér
koopen, al was het maar voor , half prijs" en aan 't trekken 
te gaan. 

* * 
* 

't Is l!'ebruari 1838! Het tooneel is veranderd. Niet meer 
te • 'lachtersnek - neen in het her<Yachtig Natal, voer ik u, 

. ' 0 

geachte lezer, naar · een tooncel dat huiveringwekkend is. 
'V as het to011eel te , 'lachtersnek treurig, hier is het hartver
~cheurend. Verplaatst u in den geest langs de :\fooirivier 
1mhij Je plaats waar nu Ween en ligt. Daar werd, vroeg in 
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den morgen van den 17den Februari 1838 een der Boeren
lagers verraderlijk overvallen en vermoord. Stil en koud la
gen die verminkte lijken daar. Grijsaards, vrouwen en kinde
ren die den vorigen avond nog blij en dartel om de wagens 
rondspeelden ze lagen daar nu levenloos en bleek in het 
gestolde bloed dat gevloeid was uit de menigvuldige assegaai
wonden, die elk der slachtoffers van de demonen in mensche
lijke gedaante in den vroegen morgen ontving. De schrik 
waarmee ze wakker werden was nog leesbaar op die bleeke 
gelaten. Uit · den slaap gewekt door 't helsch geschreeuw der 
Zulu-horden, was er geen tijd tot vluchten, geen kans tot 
verzet want de mannen en vaders dier weerloozen waren op 
tle jacht. ~'tellen wij ons voor een oogenblik de terugkomst 
voor van hen wier geliefden daar vermoord lagen. Zij heb
ben, terwijl zij an.n 't jagen waren, het bericht van den in
val der Zulus met diepe ontroering vernomen. Angstig e11 

stil jagen zij voort om hun lager te bereiken. Bezorgdheid 

0 ver het lot hunner dierbaren heeft hunne harten ingeno
men. Zij komen steeds nader en nader; ajambokken en sporen 
worden niet gespaard. Daar komen zij in 't gezicht van het 
l:tger. Eene kreet van smart en woede ontsmtpt aan allen. 
Zij zien rook uit het lager opstijgen. Zij jagen toe sprin
gen af! Hier ziet een zijne geliefde vrouw en kinderen door 
elkaar dood liggen. Daar, een ander zijn vader en moeder ..• 
doch waartoe meer? Wie kan dit tooneel naar waarde be
~;chrijven? Woorden schieten te kort daarvoor. Onder nl die 
mannen, die daar verstomd van ontzetting en wanhoop als 
verbijsterd staan, slaan wij er één gade. Hij is een man van 
omtrent 38 jaren. Hij staat daar als verstorven tnsschen twee 
wagens waarvan een bijna uitgebrand is. Daar vóór hem ligt 
een oude grijsaard, dien hij als zijn vader herkent, een wei
nig verder ligt zijne dierbare gade, tnsschen haar zoon en 
twee dochters. Zijn jongste kindje ligt dáár onder den wagen 
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met ingeslagen schedel. Zijn blik valt op het achterwiel 
en . . . . o gruwel! daartegen ziet hij bloed en hersenen van 
't wichtje, dat wreed en onmeedoogenloos door eenen Zulu 
daartegen dood geslingerd werd. Doch waar is zijne oude 
moeder! Hoe hij ook rondblikt, hij kan haar lijk niet zien. 
0 vreeselijke gedachte, die hij tracht te verbannen, zou 
zij? . . . . hij stoot voorzichtig in den aschhoop van den ver
branden wagen en ja - daar is haar overschot, al bijna ge
heel verteerd door het vuur. Nu kan deze man het niet meer 
uithouden; zijn geprangd hart moet lucht krijgen. Hij barst 
in tranen uit. 0 God! roept hij eindelijk uit, zie neder van 
uit Uwen hemel en aanschouw onze ellende. Help mij, help 
ons allen om het dierbaar bloed onzer dierbaren te wreken! 
Amen ! klonk het uit aller mond! en - "zij hieven hunne 
stemmen op - en weenden." Sterke, gespierde en geharde 
mannen zij stortten daar tranen als kinderen. Doch genoeg, 
geëerde lezer, we laten den sluier vallen over dit zoo hart
verscheurend tooneel in onze geschiedenis. Die tranen wer
den daar niet te vergeefs geplengd, die gebeden niet vergeefs 
ten hemel gezonden. 

De oude grijsaard, die daar vermoord lag, en zij wier lijk 
daar in het vuur verteerd lag, wa,ren niemand anders dan 
onze oude boer P.*** en zijne vrouw die wij te Slachtersnek 
leerden kennen. De man, wiens ontroering en droefheid wij 
zagen was hun zoon, die tijdens de Slachtersnek-executie 
omtrent 15 jaren oud was. Hij was met zijn vader in 1835 
uit de Kolonie gegaan. En nu lagen zij allen daar dood door 
't verraad van Dingaan. Hij stond daar nu eenzaam en alleen! 
Slechts een broeder, die in de Kolonie was achtergebleven, 
had hij nog, doch wat baatte het hem? Zij waren verre van 
elkander verwijderd. Hij gevoelde het, hoe eenzaam zijn lot 
nu was. Is 't te verwonderen, dat Slachtersnek hem daar 
weer levendig VQQr den geest kwam, nu hij deze tweede 
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ramp gadeslaat? Is het te verwonderen, dat van dien dag af 
de onvergetelijke moordtooneelen van Mooi-rivier en de andere 
plaatsen in den omtrek, samen met f:!lachtersnek, met onuit
wischbare letters in zijn gemoed gegrift werden voor geheel 
zijn leven? Neen, de ware Afrikaner kan het heel ~oed be
grijpen dat hij daar te midden der vermoorden neerviel en 
uitriep: "0 God! zult Gij dan steeels Uw volk, dat Gij hier 
in Z.-A. geplant hebt, overgeven aan den wensch vo.n de 
vijanden? Zal Uw volk altijd verdrukt moeten worden? Maar 
neen, Gij wilt Uw volk evenals Israël door verdrukkingen 
leiden en het op Uwen tijd recht doen! 0 Heere! God onzer 
vaderen, behoudt U toch steeds zelfs tot in de late nage
slachten een deel van ons volk om Uwe erve te zijn!" 

't Is Jan. 1848! Het tooneel is weer veranderd. In een 
.nek" op bergpas in de Drakensbergen, die Natal vtm den 
0. V. 1 '. scheidt, stonden 10 jaren later in dezelfde maand 
(Febr.) een groot aantal wagens uitgespannen. 't Waren de 

· Emigmnten Boeren, die i11 1838 zoo hoopvol N atal binnen
trokken en nu, voor "wreed geweld" zwichtende, het land, 
waarvan zij zóoveel zoete droomen gehad hadden, moesten 
verlttten. Toen zij na den slag te Bloed-rivier in Dec. 18:38, 
bezit namen van het zoo duur betaalde land, toen hadden 
zij gedacht om eindelijk weer tot stilstand te komen" om 
eindelijk rustig te leven. Doch - we weten het - hun maat 
van lijden was nog niet vol. Hadden zij veel van Dingaan 
te lijden gehad, God z~j gedankt, hem, den dwingeland en 
verrader konden zij ten onder brengen. :\:laM·, toen de Engel
scha Regeering hen, toen zij in gevaar waren om tot den 
Iaatsten man toe door Dingaans horden vermoord te worden, 
aan hun lot overliet, toen die oude vijand weer op het ter
rein kwam en hun hun land diefelijk ontstal ·- toen de 
Engelsehen de Kaffers die zij zoo zuur hadd-en ten onder .ge-

~\.CJ\~ ,,# 
~ <'.-: 
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bracht, door hun verderfelijke .kafferpolitiek" boven hen en 
ten koste van hen bevoorrechtte - toen werden ze ander
maal tot trekken gedwongen. Natal het land door zoovele 
droeve herinneringen ttan hen verbonden, was hun dierbaar 
geworden. Nochtans besloten zij het land waarin de beende
ren hunner geliefden begraven lagen te verlaten, liever dan 
onder het door hen zoo gehate Engelscha juk te blijven. En 
daar waren ze toen op dien zoo treurigen terugtocht. Welke 
vruchten hadden hunne ontberingen, hun lijden en opofferin
gen opgeleverd. Niets. Z~j hadden veel, o zooveel, verloren 
- hier stonden zij nu op Drakeusberg in treuriger toestand 
dan ooit te voren. 

Eén van die wagens daar in het lager behoorde aan den 
ons hekenden P.***. Hij was weer getrouwd. Hoe zwaar viel 
het hem het land te verl:1ten waar zijne dierbaren begmven 
lagen. Hij had menigmaal den dood gezocht in al de oorlo
gen tegen Dingaan en htter tegen de Engelschen. Te Oon
gella werd hij gewond - doch wat baatte dit alles? Niets. 
Toen hij later zag d:1t zijn leven verbitterd werd door de · 
vele K aifers die Genentl1l Uloete op zijn plaats liet wonen, 
toen kon hij bel. niet langer uithouden. Hij laadde zijn wa
gen andermaal op, en met een zucht weergalmde het woord : 
'l' rek! opnieuw uit zijn mond. Zon hij dan nooit op aarde 
weer tot rust kunnen komen? Rust, in zooverre al,; zijn nog 
altijtl bloedend hart 't hem zon toelaten? 

\~oor de la:1tste maal wil hij nog die voor hem heilige 
plaatsen in oogenschouw nemen. Hij beklimt een nijbijgelegen 
rotspunt en Natal ligt voor hem uitgespreidt :1lR een schil
derij. Hij staart ernstig in de richting waar \V eenen ligt, en 
herkeut den berg aan welks voet zijne onvergetelijke, lieve 
panden hnu dood vonden. Wie beschrijft, wat daar in zijne 
ûel omging·~ Wie verwondert zich, dat die man daar onwille
keurig ook aan 8lachtersnek dacht? Dat hem weer de bede 
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van Mooi-rivier over de lippen .kwam? Nog één laatste blik 
- hij keert zich met een zucht en 't woord "trek!" 1.-wam 
dien namiddag harder, vaster en forseher uit zijn keel. 

* * * 
't Is December 1881 te Paard.ekraal! 't Jaar was bijna 

ten einde gesneld ·- een der opmerkelijkste jaren in de ge
schiedenis van het Af:rikanerisme. In de Z.-A. Rep. zag men. 
op den 1sten dag van J::muari 1881 het land in een bloedi
gen strijd met 't machtige Engeland. Wat Engeland in 1842 
in Nata,l deed, was op den 12den April 1877 te Pretoria her
haald. En wat de Emigranten te ûongella en Durban tracht
ten te doen, werd door hunne nazaten door Hooger hulp 
met beter gevolg ten uitvoer gebracht. De Transvaalsche 
Boeren hadden eindelijk n1111r de wapens gegrepen, vast beslo
ten, om liever tot den laatshm man toe overweldigd te wor
den, dan de geschiedenis van atal te laten herhalen. En het 
behüagde Hem, die aller volken lot bestuurt, een klein en 
zwak volk telkenmnJe de overwinning te schenken over den 
zoo machtigen en gevreesden onderdrukker. En opdatGodede 
eer zou krijgen werd alles zoo wonderlijk bestierd van Boven, 
dat in al de gevechten altijd slechts een handjevol Boeren 
tegen den vijand moest strijden. 't Leek toen heel anders te 
Bronkhorstspruit, Lange Nek, Potchefstroom en Amajuba dan 
vroeger in Natal en Boompln,ats. De wapenfeiten der Boeren 
hadden door de ganscbe beschaafde wereld naam gemaakt. 
En door Gods alwijs bestuur kreeg 't Transvaalsche Volk 
land en onafhankelijkheid terug. En zoo is ons tafereel dit
maal te PaardekraaL Te Paardekraal was men voort 't laatst 
samengekomen, toen alle vreedzame pogingen tot bet herkrij
gen van het goed recht, vruchteloos bleken. Daar kwamen 
de burgers te zamen in diepen druk en zwoeren elkander 
trouw tot in den dood. En . .. de oorlog werd aanvaard met 
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100 kansen ·tegen een om te slagen. Doch de Heere der 
Heirscharen vocht mee ... en zoo is het, dat een dankbaar 
volk zich nu rondom hun opgarichten steenhoop schaart, om 
daar, bij het in donkere dagen opgerichte .Ebenhaëzer", 
Gode hunne gelofte te betalen. Er stonden honderden wa
gens. Aanspraken werden door de • voormannen" gehouden. 
Dankdiensten vonden onder leiding der predikanten plaats. 
Men vierde waarlijk feest. Uit die schaar ging menig stil 
dankgebed op. Onder hen die dit deden was de ons bekende 
boer, de heer P.***, nu een grijsaard van bijna 70 jaren. 
Ook hij was tot het feest opgekomen. Ook hij had daar trouw 
gezworen op den 13 December 1880. Hij was een der Volks
raadsleden, die in de buitengewone zitting deeh1:1.m aan de 
herstelling der Regeering. Getrouw had hij met zijne zoons 
al de Volksbijeenkomsten in den tijd van de • tusschenregee
ring" b~igewoond. Drie zijner zoons hadden te Potchefstroom 
en één later op Amajuba tegen den v~iand gevochten. En nu 
was hij een paar dagen vóór het feest van zijne plaats, in 
het district Lichtenburg naar Paardenkraal opgekomen. Laten 
wij, geëerde lezer, echter eerst de lotgevallen van onzen 
held, sedert we van hem laatst op de Drakansbergen in 1848 
afscheid namen, kortelijks nagaan. Hij was uit Na tal een tijd 
in de nabijheid van Winburg gaan wonen. Na den slag YIUI 

Boomplaats was hij naar de Transvaal getrokken. Hij zette 
zich in het distr. Potchefstroom neder, en bleef er tot kort 
vóór de Annexatie, toen hij, om redenen die hier niet be
hoeven beschreven te worden, naar het distr. Lichtenburg 
vertrok. Hij had al de Kafferoorlogen meegedaan. Donkere 
dagen waren over hem gegaan, toch was hij een der wel
varendste hoeren van de omgeving. Door schrander inzicht 
in zaken werd hij eerst tot Veldkornet en later tot Raadslid 
gekozen. Niettegenstaande de zware en donkere tijden. die 
zijn land had doorgeworsteld, vanwege Kafferoorlogcn, en den 
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zoo betreurenswaardigen burgeroorlog - koesterde hij de beste 
verwachtingen aangaande zijn land. Doch . . . daar daagde de 
oude en door hem zoo gehautte vijand weer op, en ontroofde 
hem zijn tweede vaderland. 

Moest hij nu op zijn ouden dag weer trekken? Neen, hij 
gevoelde het, ditmaal kon zijn volk deze nieuwe ontrooving 
van deszelfs onafhankelijkheid niet toestaan, en wie weet, 
dacht hij, God zal zich hunner misschien ontfermen. In dien 
geest was hij steeds in den tijd van lijdelijk verzet, tot zijne 
medeburgers. En hij was niet beschaamd uitgekomen. Daar 
~tond hij dicht bij den steenhoop, waaronder ook zijn steen 
was, boven hem wapperde de zoo dierbare , vierkleur," Hij 
:0;tond daar met een hart van dankbaarheid overvloeiende. 
Verwondert gij u dat hij op 't ho01·en zingen van: "::\fanr 
Hod, die uitkomst heeft gegeven. Zij l!)f voor Land en ~taat" 
niet tranen in de oogen ten hemel blikte, en dat dit voor 
hem cene even zoo onvergetel\ike gebeurtenis was, als 'lach
tersnek en )looi-riviers moordtooncel '? Verwondert gij u, lezer, 
dat hij luid en schel de woorden van zijnen ouden vader te 
~lachtersnek gesproken, meent te ho01·en en daar onwillekeu
rig: Amen ! op volgen laat'? Zoo gij u hierover verwondert, 
zoo uw hart en uw borst niet ttan 't kloppen gaan, wanneer 
ge uw geest bezig houdt met al deze episoden uit de ge
~chiedenis van ons volk. - zoo ~ 'lachtersnek, Natal, Amajuba 
en Paardekraal alleen bloote klanken voor uw gehoor zijn, 
zoo de vermelding dezer en nog andere namen u het hart 
niet trillen doet, weet dan, lezer, dat gij geen ware Afrika
ner zijt. Ja, weet, dat gij dan een der verachtelijkste schepsels 
onder de zon zijt. Uwe voorouders hebben sedert 1806 gele
den en gestreden en gij veracht hun lijden. Ç+ij sluit u dan 
bij den vijand aan, en verkiest misschien zijne zeden, zijne 
taal boven die uwer vaderen . Dezulken t11s gij zijt, heeft de 
oude grijsaard te Slachtenmek vervloekt evenals Noach zijn 
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onnatuurlijken zoon Cham vloekte. Zijt gij een Afrikaner, 
lezer, en vindt gij bij u, wat ik hier opsomde, dan ook zijt 
gij een van hen met wier lotgevallen wij verder ons zullen 
bezighouden, namelijk een Enge Is c hg e zin de Afrika
ner! 

I. 

NOG EEN WOORD VOORAF. 

Dit verhaal is de pannevrucht van een Kolonialen Afrikaner, 
doch nu genaturaliseerd burger der TransvaaL GedurendC' 
zijn zesjarig verblijf in dit land moest t:~chrijver dezes dikwijll' 
hooren, dat er alleen in de Republieken oprechte Afrikaner" 
zijn, m.a.w., dat a 11 e Koloniale Afrikaners derhalve EngelsclJ
gezind moeten zijn. Tegen deze bewering kwam de schxijver 
dan altijd heftig op. 

De crisis van onlangs in dit land, die door 's Reeren al
wijs bestuur het ware Afrikànerisme minstens een tiental jnrm1 
vooruitgestuwd heeft, heeft dan ook krachtiglijk bewezen dat 
de meerderheid van Afrikaner harten in de Knap-Kolonie, 
warm kloppen voor hunne broeders in de Tru.nsvaal, getuige 
hiervan de besluiten der Afrikaner Bondtakken te Colesberg, 
V enterstad, Aliwal Noord, Middelburg, Graafi'reink en vooral 
Burgersdorp. Ja, 't laat zich niet loochenen, er zijn ook ware 
en oprechte Afrikaners, in de Kaap-Kolonie. Aan den anderen 
kant is het niet minder wuar er zijn daar ook Engel chge
zinde Afrikaners te vinden. En zij zijn het omdat zij in scholell 
opgroeiden waar C h r i ::; t e 1 ij k en Na ti o na a l onderwijs 
tevergeefs zal gezocht worden. Van dezull):en nu, is P.*** I( 
zoon een ware type. In zijn levensbeschrijving wordt geen 
enkel feit overdreven. 

Het mag de een of ander misschien ook nog onwaar-
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schijnlijk voorkomen, dat de held van het verhaal als grijs
aard nog te Krugersdorp optreedt, doch dit bezwaar vervalt, 
wanneer het bewezen kan worden, dat er een oude voortrek
ker van 88 jaren aan den Dorstland-trek in 1874 deelnam, 
en te Mossamedes in den hoogen ouderdom van 95 jaren 
overleed. 

DE ScHRIJVER. 

In het distr. 0., gelegen in de Oostelijke Provincie der 
Kattp-Kolonie, woonde de heer F.***, broeder van den heer 
P.***, die in de Transvaal woonde. Hij was dus een zoon 
van den ouden held, met wien we te Slachtersnek kennis 
maakten. De heer F.*** was een geheel ander man, dan zijn 
broeder in de TransvaaL Was deze een echte patriot, hij 
achtte het een eer dat hij niet, zooals hij het noemde, tot 
de bekrompene behoorde. Hij was altijd een halve Engelseh
man geweest sedert zijn vader zich bij den Trek aangesloten 
en de Kolonie verlaten had. Toen zijne ouders de Kaap
Kolonie verlieten was hij omtrent 13 jaren oud. Hij was bij 
zijne grootouders achtergebleven, trouwde naderhand en bleef 
na hun dood op hunne plaats wonen, die zij aan hem ver
maakt hadden. 

Hij was, zooals gezegd, een Engelschgezinde Afrikaner. Dit 
toonde ·hij door zijne ingenomenheid met alles wat Engelsch 
waR. Den Afrikaner Bond stond hij altijd tegen. De Hollanclsche 
taal verachtte hij openlijk en derhalve ontvingen zijne kinde
ren eËme echte Engelsche opleiding. We zullen slechts met 
de drie jongste zijner kinderen kennis maken, de :uHleren 
w:Hen allen getrouwd en trcclen niet in ons vcrhaal op. In 
de laatste jaren 'va"s van den heer F.*** echter niet veel ver
nomen. Door ouderdom had hij zich stiller gebouden dan 
vroeger. Het was den grijsaard in de laatste jaren ook niet 
al te goed gegaan. Op den ouden dag had hij moeten zien, 
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dat de boerderij zijner zoons, aan wien hij alles overgegeven 
had, niet voorspoedig ging. Door .hoog leven" droogte en 
;;prinkhanen waren de zaken op de boerderij achteruit gegaan. 
Hunne plaatsen waren allen gehypothekeerd, en nu ging het 
bezwaarlijk om de rente op te brengen. In 't kort, de zaken 
stonden niet rooskleurig op Oypre Grove, - zoo heette de 
plaats, die vroeger door zijne grootouders met trots Donker
poort genoemd was, - op eenen avond in de maand Jan. 
1892. Wij treden de woning binnen en vinden er het gezin 
in druk gesprek. In den ouden heer F. *** treffen we iemand 
aan, die den indxuk geeft, dat hij van zich zelf geen gexin
gen dunk heeft, en er veel van houdt bevelen te geven, en 
geen tegenspraak duldt. Zijne echtgenoote komt ons heel an
ders voor. Zij schijnt een van die liefelijke karakters wier 
open gelaat altijd de tolk van het hart is. Edelmoedigheid 
straalt uit haar oog, en vriendelijkheid, en openhartigheid, 
maar beslistheid niet minder. De anderen, de jongste zoon 
van het oude paar, een jongeling van 24 jaren, en twee zus
ters, die op hem volgden, ~uilen wij voor zich zelve laten 
spreken. Bij ons binnentreden leest de jonge man P.*** eenen 
brief voor; de ancleren zitten te luisteren. Hij leest: • Het is 
nu zeer rustig in Johannesburg. Ik kan u niet aanraden da
delijk over te komen. Eer.. paar dagen geleden sprak ik uwe 
neven over u, en ik moet u thaus een voorstel maken dat 
u misschien zal verwonderen. Ik nmd u bij uw oom te gaan 
schoolhouden totdat de zaken wat beter gaan. Dit zal u de 
gelegenheid geven eens rond te kijken alvorens u aan iets te 
wagen. Het komt mij voor dat u we familie zeer welgesteld 
is. Ik heb een uwer neven verscheidene malfln hier op de 
markt ontmoet maar ik kan u verzekeren, dat ge er een ver
velenden t~id zult doormaken, als ge er heengaat want ze zijn 
zoo landelijk als maar mogelijk is. Als ge er toe besluit naar 
uw oom te gaan, zorg dan, dat ge u goed houdt. Ge zult 

2 
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echter niet veel kans hebben u te buiten te gaan, want de 
drank is hier vreeselijk duur; verbeeld u, 1 sh. voor een 
glas cognac of whisky. Laat mij weten, wat ge voornemens 
zijt, en denk er wel aan om niet op dit oogenblik naar de 
Rand te gaan. 

FRANK L." 

De oude heer vraagt: "En wat schrijft je vriend Frank 
aan jou?" Hij schrijft, dat zaken nu maar slecht staan op 
de Rand, dat ik nu niet daarheen moet komen, maar liever 
intusschen bij oom P.*** moet gaan schoolhouden.'' 

,Nou ja, dan moet je maar gaan, zooals ik je al meer
malen gezegd heb, en ga dan je neefs en nichtjes lem·en, 
what is what." "0, maar dit moet awful wezen om bij 
that stupid old Boer te gaan wonen. Ik hoor, hij laat 
niet eens toe dat Engelsch in zijn huis zal gesproken worden. 
Dit weet ik: I won't like to stay with such dread
fu 1 p e op 1 e. But, I w i 11 show t he o l d b 1ok e w ho I 
a m; , hij zal niet over ru ij den bo,as spelen." , Piet, Piet," 
zegt de oude huismoeder, "als je naar je oom in de Trans
vaal gaat, weet dat je daar even goed moet leeren den ouder
dom te eerbiedigen. En jij Mina, laat mij niet meer zoo een 
toon bij je opmerken wanneer je over je oom en zijne familie 
spreekt. Zij zijn brave menschen, voor wie ik meer respect 
heb dan voor al jelui Engelsche vrienden. 't Smart mij diep 
om te zien hoe de Engelscha opvoeding in de semino.ry jelui 
geheel en al bedorven heeft. In mijne jonge dagen werden 
we geleerd om oude menschen te eerbiedigen, nu schijnt het 
tegenovergestelde in zwang te zijn. Ik herhaal 't nogmaals 
jelui hooggevoelig gedrag maakt mij bekommerd en treurig." 

"Nou, ma, preek nou maar niet weer; wij hebben nog veel 
over Piets vertrek te spreken." Ja, man, 't is jammer dat je 
lle kinderen nog verder in hun kwaad stijft. Gods zegen kan 
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op deze opvoeding onzer kinderen niet rusten. Waarom zijn 
velen onzer bloedverwanten zoo koel tegen ons? 't Is omdat 
zij opgemerkt hebben, dat onze kinderen, door hunne Engelsche 
opvoeding geheel bedorven zijn." Na dit gezegd te hebben, 
verliet de oude dame 't vertrek. Deze woorden werden door 

KAFFERMElD WIENS BOEZELAAR GEBRUIKT IS ALS VREDEVLAG. 

de jonge menschen schouderophalend ontvangen. Een der 
dametje,; fluisterde: Th e o 1 d lady is at i t a ga i ll t o 
night, I eau get so disgusted. If our friend~; 

were to helLr her now, what would they thiuk of 
u::~!"' , All ::;tu1f and nonsense!" liet de jonge Piet verder 
ho01·eu. Piet en zijn vader spmken nog een tijdlang over de 
plannen tot zijn vertrek. Eindelijk werd vastgesteld, <lat hij 
over twee weken zou verreizen, naar zijn oom in de Trans-
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vaal. De buismoeder kwam toen weer in, en zei: .Sannie, ik 
wil ter ruste gaan, speel den A vondzang en zing allen mee." 
Het jongste mei!:l,je stond op en begaf zich met een echt 
• boarding school" zwier naar het harmonium, zette zich drif
tig neer en zei, vóór ze begon te spelen: I ca n't b e ar 
these o 1 d Dut c h t hing s! Allen zongen; doch slechts 
~éne stem, zwak en bevend, klonk hartelijk onder al de an
Jeren. Het oude paar verwijderde zich na het zingen. Er 
werd toen nog gezongen, en wij hoorden o. a .• Just before 
the battle, mother," en • auld Lang syne" en , God save the 
( lueen" luidkeels aanheffen. 

Het gezin van F*** was dus een ware Engelachgezinde 
familie, behalve de oude deftige moeder. Er waren bij deze 
jonge menschen geene kenmerken van het ware Afrikaanach 
element te bespeuren, zooals eerbied voor godsdienst en onder
dom. Zij waren geene Engelsehen en toch verachtten zij alles 
wat niet Engelach was. Zij kenden de Engelscha taal ruaar 
zwakjeR, konden geen tien regelen in 't Engelach zonder fou
ten stellen, niettegenstaande zij allen hun • Elementary" ge
pagseerd hadden, en toch zagen zij neer op dezulken die geen 
Engelsch kenden. Alles was , half'' bij hen : halve Afrikaners, 
hn.lve Engelscben, halve geleerden, en toch deden zij zich 
als B. A.s voor. Hollandach konden zij, met een Engelsche 
uib~praak gebrekkig lezen, en dit was al. 't "\Vas dus geen 
wonder, dn,t de moeder van zulke onnationaal geworden kin
deren bezorgd de toekomst tegemoet zag. 

nr. 
Twee weken later was alles .klaar" en zou P.*** F. zoon 

het ouderlijk huis verlaten om naar de Z.-A.-Rep. te vertrek
ken. Terwijl de kar, die hem naar de statie moest vervoeren, 
ingespannen werd, had zijne oude moeder hem in hare kamer 
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geroepen, om daar van hem afscheid te nemen. Zij gaf hem 
't welbekende gedicht in het Volksleesboek: "Wen tel uwen 
weg op den Heer, en Hij zal het maken." Eigenhandig had 
zij het afgeschreven en bewogen sprak zij hem toe: "Mijn 
kind! neem dit gedicht en lees het veel. 't Is mijn laatRte 
afscheidswoord. Laat ik u, voor 't laatst op 't hart drukken, 
om toch in den vreemde de Heere voor oogen te houden. 
Vrees Hem, en alleen dan, zt~l het u wel gaan. Wees blij 
erom, dat gij bij godvruchtige meuscben gaat wonen. En be
loof mij nogmaals en houd dan die belofte, die gij zoo dik
wijls tot mijn grootste smart hebt ge::;chonden. beloof mij nu, 
dat ik van u afscheid neem dat ge u voor sterkeu drank 
wachten zult. Ga mijn kind, de Heere bew:ne u, hoewel ik 
altijd over u zal bekommerd zijn." Tegen wil en dank maak
ten deze treffende woorden eenigen iudruk op P.*** Doch 't 
was maar voor zeer korten tijd. 

P.*** of Pat, zooals zijne Engelsche vrienden hem noemden, 
zou zijn reis per spoor tot aan Veertienstroom of Warrenton 
voortzetten. Vandaar zou hij per ,Jubilee Coach" naar KerkR
dorp gaan, alw1tar ûjn oom hem zou laten afhalen. Kimberly 
was de eerste groote stad, die Pat za.g. Maar Kimberley wa:; 
in 1892 al ras nan 't achteruit~aan. Zij zag met nijdige oogeu 
hoe bijna alle:; door hattr nnar hare nieuwe mededingster 
Johannesburg stroomde. Een aanzienlijk deel van Kimbedey's 
ingezetenen vertrokken met zak, pak e u hu is naar Johan
nesburg. De diamantmijnen werden door sluwe kapitalisten 
beheerscht, en armoede voor den delver was er het nood
wendig gevolg van. Kimberley was dus aan 't achteruit
gaan. 

Onze Engelschgezinde Pat was een der passagiers, die op 
eenen morgen in bet einde van Jnn. 1892, de korte spoorreis 
van Kimberley naar de Transvaah;che grens meemaakte. Bij 
Veertienstroom nam hij met 15 andere pa~;sagiers plaats in 
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een van "Gibsons Coaches." Op den derden dag daarna arri
veerden zij te Klerksdorp. In het volgende hoofdstuk zullen 
wij Pat voor zichzeiven laten spreken. 

IV. 

' Brief van P***. F.zoon aan zijne zusters in de Kaap-Kolonie. 
BLA U\VWILDEBEES'fPl'T' 

distr. Lichtenburg, (Z. A. R.) 25.2.92. 

Lieve Zusteu! 
Hij m~;n aankomst hier, een week of drie geleden, schreef 

ik aan de oudelui, dat ik goed en wel was au.ngekomen. Ik 
hen hier nu gevestigd als schoolmeester voor zoolaug ik in 
staa~ zal zijn mij in dit nieuwe leven te schikken. Maar alvo
rens u te vertellen van deze plaats en de inwoners znJ ik 
n eerst iet~ laten weten van mijn reis van Kimberley na11r 
Klerktidorp. Ik kwam vtm V eertienstroom per coach. Al ::>poe
dig geraakte ik in kennis met twee heel vroolijke kameraden, 
kcrtlversch uit Engeland, en zeer speet het mij te Klerksdorp 
nm hen te moeten scheiden. Een van hen was de beste zan
ger van Engelscha liederen die ik ooit gehoord heb. Er waren 
ook twee dames uit de Paarl. Ik trachtte een gesprek met 
haar aan te knoopen, en slaagde daarin, den eersten dag, 
vrij wel. Maar zij werden terugstootend na on>! vertrek uit 
Cristiania, waar wij den eersten nacht hadden gestopt. Ik 
geloof dat het een gevolg was van een heerlijk feeHtje dat 
ik en mijn twee Eugelsche vrienden dien nacht hadden ge
had. Wij waren tamel~ik luidruchtig en zij (de twee dames) 
moeten ons gehoord hebben, daar haar kamer mutst do onze 
was. Toen wij don volgenden morgen vertrokken, bood ik 
haar, bij de eerste halte, waar wij ontbeten, mijne dienston 
aan maar zij waren zoo deftig en voornaam ah koninginnen. 
Op ijskouden toon vertelden zij mij, dat zij mijn hulp niet 
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noodig hadden, daar zij gewoon waren slechts met gentlemen 
om te gaan. Wat konden zij hiermede bedoelen? Op den 
laatsten dag van onzen reis, toen ik een ouden Transvaler 
Boer, die ook tot de reizigers behoorde, voor den gek hield 
was één van haar zoo brutaal om tot mij te zeggen: Ik moest 
mij schamen voor mijzelve daar ik geen Engelschman was. 
Zij schenen veel met den ouden bedelaar op te hebben en 
spraken, heel gewoon, Hollandsch met den ouden botterik. 
Ik begreep hen niet, ik hoorde hen Engelsch spreken met 
een oude dame die geen woord Hollandsch verstond. Zij spraken 
goed Engelsch, dn.t verzeker ik u, maar met ieder die Hol
landsch Rprak, spraken zij geen enkel Engelsch woord. Ik noem 
hen dwazen, die er niet van houden om Eugelsch te spreken. 

Op ePumaal was de coach bijna omvergevallen, daar de we
gen verschrikkelijk slecht zijn. Er is een vreeselijk groot ver
keer op oen weg. Den derden dag van onze reis kwamen wij 
te Klerksdorp aan. Ik zat vrijwel op zwartzaad tegen dien 
tijd, daar mijn feestjes mij meer geld hebben gekost clan ik 
bedoelde. Ik was zeer blijde de kar te vinden, die mijn oom 
voor mij had gezonden. Wij vertrokken dadelijk, en kwamen 
den volgenden dag op de farm van mijn oom aan. Ik werd 
zeer warm verwelkomd, en allen zijn zeer vriendelijk tegen 
miJ. Maar toch ben ik niet tevreden. Het leven is hier te 
stil - te landelijk voor mij. Ik hen mijn school begonnen 
met twaalf kinderen, meest kleinkinderen van mijn oom. Ik 
verdien ongeveer t 10 per maand en zal mijn best doen dit 
soort leven vol te houden zoolang ik kan. Mijn oom en al 
zijne zonen z~in zeer "boersch". Het zijn geen bewonderaars 
van de Engelsehen en hunne taal. Ik tracht zooveel mogelijk 
mij met hunne manieren te vareenigen maar ik vind het een 
zeer zwaar werk. Zij schijnen verbazend veel te denken van 
hun president Kruger, en praten gaarne over wat zij de 
"vrijheidsoorlog" noemen. Ik kan u vertellen, dat ik eens bijna 



24 

de geheele familie beleedigd heb door in lachen uit te bar
sten. Het was de voorlaatste Zondag. Wij zaten des middag;; 
op den stoep, toen oom P . zijn zoon J. iets vroeg over het 
gedenkteeken te PaardenkraaL J. woont bij Krugersdorp in 
een van de farms zijns vaders. Wel, u had ze moeten hoo
ren! Zij spraken van wat zij noemen: Godes hulp in den 
oorlog met Engeland; verbeeldt u eens dat idee! ' Ook over 
de toorn, waarmede elke ware Afrikaner den vijand van zijn 
ras moet aanzien, en stelt u voor, die vijand is de Engelsch
man. Ik zeg u, dat ik hun nonsens niet kon aanhooren, en 
daarom liep ik weg. Den volgenden dag besloot ik hun eenige 
van mijne gevoelens te doen kennen. Wij zaten nan het ont
bijt, toen de oorlog wederom te berde kwam. Daar zeide ik 
op eens: "Wel, het verwondert mij in u zulke haters van 
de Engelsehen en hunne taal te zien." Ge had hunne ver
bazing moeten zien! Ik zeide hun verder ronduit, dat ik toch 
altijd veel meer van een Engelschman hield dan van een on
opgevoeden Boer; dat ik vond, dat geen taal zoo goed wa!; 
als de Engelsche, en dat hun Hollandsch niets waard was. 
Mattr, zusters, ik kan u niet beschrijven welke uitwerking 
deze woorden op ben . hadden. Mijn oude oom werd lijkbleek 
van woede, en verliet haastig het vertrek. 0, de oude kerel 
was gek, evenals de rest. Zij verzochten mij zulke taal niet 
weder te gebruiken. Mijn beide neven Jan en Piet vertelden 
mij, dat zij verbaasd waren dat hun vader hun niet bevolen 
had mij buiten de deur te zetten, welk lot eens een andere 
(zooals zij het noemen) Engelschgezinden Afrikaner had ge
troffen, die niet de helft zeide van wat ik gezegd had. Raar 
volk, niet waar r De oude vent schijnt te trachten zoo vrien
delijk mogelijk tegen mij te zijn, maar toch vind ik dat hij 
niet is wat hij wns gedurende de eerste week van mijn ver
blijf hier. Maar toch, zooals gezegd, hij is vriendelijk. Dezen 
morgen hoorde hij van Piet, dat ik slecht bij kas was. En 
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nauwelijks had h~j het gehoord, of hij gaf mij vijf pond, die 
ik hem, zooals hij zeide, later kon terugbetalen. Ge ziet dus, 
dat men vriendelijk voor mij is, hoewel wij verre van harte
telijk zijn. Ik heb er veel over nagedacht maar kan slechts 
tot de conclusie komen dat het verschil van gevoelen tusschen 
hen en mij voortspruit uit hun • boerishness". Om u een denk
beeld te geven welke zonderlinge menschen onze neven zijn. 
In een grapje met een der meisjes gebruikte ik een ietwat 
ruwe uitdrukking. Zij vloog op als een furie (boe schoon was 
zij, zooals zij trouwens altijd is) en gebood mij in hare tegen
woordigheid niet weder zulke uitdrukkingen te bezigen, en 
daarop verlieten alle meisjes het vertrek. Het zonderlingste 
is voor mij, dat de kinderen en kleinkinderen van den ouden 
man (waarvan er een beele menigte zijn, zooals ge weet) al
len precies hetzelfde zijn als de oudelui. De ergste van de 
partij is mijn neef Piet. Hij is een panr jaar ouder dan ik. 
Wij kunnen heelemaal niet met elkander overweg. Wij heb
ben reed!'; een paar hooge woorden gewisseld. Hij scheldt mij 
uit voor .een verv. rooinek.,, wat ik liever zou wezen dan 
een domme boer, zooals hij. Ik vertelde hem dit ronduit. 
Maar ik word razend als ik denk aan de verachting waar
mede hij mij sinds dien tijd behandelt. De jongeren ve!velen 
mij gruwelijk. Je durft geen Engelsch spreken, je durft niet 
vloeken, of ze zijn beleedigd. Ge ziet dus, dat mijn leven niet 
heel aangenaam is. 

V. 
NEGEN MAANDEN LATER. 

Nog eenen brief van P.*** F.zoon aan zijne zusters. 
JonANNESBURG, Nov. 1892. 

Lieve Zusters! 
De bom is dan eindelijk gebarsten ! Ik ben niet meer op 

Blauwwildebeestput. Vanmorgen ben ik hier aang3komen. 
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Verleden week ben ik onverwachts van oom P.*** vertrok
ken. Ik probeerde om het daar zoo lang mogelijk uit te 
houden, zooals ik jullie van tijd tot tijd schreef. Alles ging 
tamelijk tot op den morgen van den dag waarop ik wegging. 
Wij zaten dien morgen aan de ontbijttafel. Daar werd over 
de Presieleuts Electie gesproken. Ik was er al moede va.n om 
altijd mijne gevoelens te verzwijgen en zoo nam ik mij voor, 
om ook vrij met mijne gevoelens voor den dag te komen. 
Nadat Paul Kruger door t~llen opgehemeld werd, maakte ik 
de opmerking, dat het een schande voor het land zou zijn 
als die nOU Dopper" weer herkozen werd. Ik zag dat mijn 
oom weer kwaad werd, en om wraak te nemen voor al die 
dagen van Htilzwijgen zei ik verder: dat het een schande 
was, dat al die uitlanders, die het land rijk gemaakt had
den, zoo afgescheept werden, dat aan hen geen stemrecht 
gegeven werd. Dat als zij (de uitlanders), omdat zij meer 
ontwikkeld waren en dus niet op denzelfden graad van ont
wikkeling stonden als de meesten van de zoogenaamde stem
gerechtigde burgers, wier woordenschat omtrent een honderd
tt\l bedroeg, - dat als aan de uitlanders recht werd gedaan, 
(lat men dan een anderen, een beteren toestand in de Trans
vaal zou kunnen wMrneme11. Wel, zuster;;, jullie moest de 
uitwerking van deze mijne woorden gezien hebben. Binnen 
10 telling"; nadat ik uitgesproken had was ik alleen aan de 
tafel. Allen waren uit verontwanrdiging, die ik maar niet be
grijpen kan, in haa;t opgestaan en hadden de eetkamer ver
laten. Ik eindigde bedaard mijn maal en ging toen naar mijne 
kamer. Daargekomen nam ik een No. van 1' i t-B i t s op en 
ging aan het lezen. Weldra had ik alles vergeten. Toen het 
een h1df uur daarna "schooltijd" was geworden, ging ik naar 
school en ontmoette er mijn oom bij de schooldeur. Zijne hou
ding trof dadelijk mijne opmerkzaamheid. Hij was zeer kalm 
en ernstig. 't Leek mij' veel of hij geweend ha~. Met een 
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ernst in zijn stem, alsof hij op eene begraf~nis was sprak hij 
tot mij: "Piet, ik ben gekomen om je te zeggen, dat de 
school niet meer zal aangaan. 't Is mij al langen tijd en van 
morgen weer krachtiger gebleken, dat ik de opleiding m~jner 
kinderen niet langer aan je kan toevertrouwen, niettegen
sta.ande je mijn eigen vleesch en bloed bent. Daar is eene 
klove tusschen ons zoo groot als tusschen hemel en aarde. 
Op al het lijden, al de opofferingen van uw grootvader en 
mijzeiven wordt door u met verachting neergezien. Ik heb 
bij mijne kinderen en kleinkinderen ware vaderlandsliefde ge
kweekt, - dit komt ge verijdelen, en dit durf ik met mijn 
verleden achter mij, niet toelaten. Wat bij mij heilig en hoog
gewaardeerd is, omdat het met goed en bloed gekocht werd. 
wordt door u als zwijnendraf beschouwd - wo1·dt door u 
bespot .. En hierom, durf ik je, al ben je mijn neef, niet ln.n
ger de opvoeding mijner kinderen .În de handen laten. En 
hoewel je Engelseh-gezindheid groote smart aan uwe tante, 
mijzelf en de kinderen veroorzaakt, zoo zullen we je noch
tans niet verstooten. Neen, we zullen trachten om je, daar 
je een vreemdeling in een vreemd land zijt, het leYen zoo 
aangenaam mogelijk te .maken. Ik zal u een stuk land geven 
om voor uzelven te bewerken. Blijft dus hier, doch niet meer 
als schoolmeester. Maar gebruik toch nooit weer zulke woor
den in mijn huis." 

Wel zusters, ik moet jelui zeggen, dat het mij daar won
derlijk te moede werd. De oude man had iets onverldaar
baars in zijn toon en gelaat - iets dat mij nu nog onverklaar
baar toeschijnt. Zijne woorden maakten geen indruk op mij, 
want wat hij daar aanhaalde van ,lijden" "vaderlandsliefde" 
en "iets heiligs," was natuurlijk niets anders dan "bombast" 
- maar zijne stem, zijn blik, zijne houding, - kijk, die 
kon ik niet weerstaan. Ik zei hem, toen hij klaar was, dat 
ik over zijn voorstel nadenken zou en hem den anderen dag 
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zeggen wat ik doen zon. Daarop verwijderde ik mij en ging 
eene wandeling nemen om eens bedaard over alles na te 
denken en ook om plannen te beramen hoe daar weg te 
komen. M~jn besluit was dan ook spoedig genomen. Ik zou 

• naar Johannesburg gan.n; daar, dacht ik, zou het leven wel 
zeker vroolijker zijn. Ik had toen ruim t 60 en daarmee 
dacht ik, kon ik 't wel wagen om eene verdienste in de 
goudstad te gaan zoeken. Maar hoe daar gekomen? Ik wilde 
in geenen deele langer afhankelijk zijn van de bekrompen 
boel van Blauwwildebeestput. Ik nam mij voor liever naar 
Klerksdorp te voet te !'!tappen dan verder met oom P. en de 
anderen nog iets te doen te hebben. Ik was op den tijd, dat 
ik toen dit besluit geraakte, al nabij het huis van oom Hen
nie Taljaard, die omtrent tien minuten van oom P. afwoont. 
Jl:oo als ik jullie laatst schreef, beshaat de familie van oom 
Taljaard uit andere menschen dltn onze bekrompen bloedver
wanten. Oom H. is een mun van de rechte soort en hierom 
had ik in den laatsten tijd hem dikwijls bezocht. Tusschen 
oom P. en oom 'Ialjaards familie bestaat dan ook 11iet de 
minste band van vriendschap, juist omdat zij van tegenover
gestelde richting zijn. Toen ik nabij het huis van oom Tal
jao.rd was gekomen herinnerde ik mij, dat zijn schoonzoon 
Hans Rossouw plan had om dien dag nrtar Hartebeestfontein 
te gaan. Ik maakte dadelijk mijn plan op om zoover met 
hem mee te gaan. Was ik eenmaal op Hartebeestfontein, dan 
zou ik wel te Klerksdorp kunnen komen, daar 't mao,r 2 uur 
van daar lag. "Wel man. sprak oom H. m\j aan, heb je (Jan 
vandaag weer vacantie, dat je nog hier ronrlstapt?" "Neen 
oom, ik ben schandelijk weggejaagd omdat ik met mijne ge
voelens eenmaal voor den dag kwam." "Wat zeg je da:tr ?'' 
zei oom If. Ik vertelde hem toen alles wat er voorgevallen 
was - alles behalve het aanbod van oom P. dat ik nog kon 
blijven, maar niet als schoolmeester. Ik vroeg hem toen of 
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Hans nog plan had om dien dag naar H. te gaan. ".Ja,' zei 
oom H. "hij gaat nog en je bent welkom om met hem mee 
te gaan': maar is het niet schandelijk dat je zoo behandeld 
werd? Allen gaven hun verontwaardiging te kennen . Ik sprak 
toen met Hans af, dat hij mij precies om 12 uur moest 
komen afhalen. Opgeruimd stapte ik toen terug en in mijne 
kamer gekomen begon ik dadelijk 111Ïjn portmanteau te pakken. 
Toen ik bijna klaar was met pakken kwam Annie, van wie 
ik jullie nl geschreven heb, mij naar gewoonte een kopje 
thee brengen. Zooals ik jullie laatst schreef zijn wij, mijne 
nichtjes en ik in den laatsten tijd nog al tamelijk klaar ge
komen. Tusschien Piet en mij bestattt nog altijd verwijdering. 
Ik zag dadelijk aan Annie, dat zij gehuild had, en vroeg 
haar: "Wel, Annie, wat scheelt jer" 0 Piet, zei zij, ~hoe 

kan je ons toch zoo bedroeven met je Engelschgezindheid . 
.Je weet het, we zullen allen blij zijn om je als een broeder 
aan te nemen, je bent toch ons eigen vlee~ch en bloed. Eu 
als we nu zulke taal als je vanmorgen hebt gebruikt, van je 
moeten ho oren, zie Piet, snikte zij, , tl•1t stemt ons treurig 
en het drijft dan alle achting en lieftie voor u uit onze har
ten. 0 Piet, doe het toch nooit weer! en je zult zien, dat 
alles recht komen zal." , \V el, Annie," zei ik, "dank u harte
lijk voor je belangstelling en je lange preek. Ik houd niet 
van preeken en daar ik nu al twee lange preeken van mor
gen moest aanhooren en ik jullie in den weg ben zoo heb 
maar besloten om jullie van mijne gehate tegenwoordighei<.l 
te ontslaan. Ik ga over een half uur Blauwwildebeestput 
verlaten, dan zal jullie niet meer gevaar loopen om door 
mijne Engelschgezindheid zooals jelui 't verkiest te noemen, 
geschokt te worden." ,Ach, Piet, Piet," riep ze, ,je moet toch 
niet zoo onhe:Lonnen handelen." Ik begon die ~storie" toen moe 
te worden en zei haar even ban;ch dat ik mans genoeg wa~, 
om te weten wat mij te doen stond. Zij ging toen met tranen 
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in de oogen het huis in en vertelde daar dat ik wegging. 
Maar mijn tijd zusters, wat een leven volgde er toen. Oom, 
tante en Q.e anderen stormden toen mijne kamer iu en smeek
ten mij om toch niet zoo overdreven te werk te gaan. Doch 
ik bleef standvastig en wilde mij niet laten bewegen. Ik 
dankte allen voor alles, wat ze aan mij gedaan hadden en ik 
meende dat van harte, want zooals jehli weet, W[n·en oom 
en tante voor mij steeds als een vader en moeder. Ik was 
blij toen ik een kar van Hans hoorde. 

Toen oom zag, dat ik van mijn voornemen om te vertrek
ken, niet af te brengen was, betaalde hij mij al het achter
stallige schoolgeld van al de kinderen en vroeg mij toen, om 
met hem voor 5 minuten naar den tuin te gaan. Zwijgend 
ging ik naast hem. Toen we in den tuin kwamen stond mijn 
oom stil en sprak mij ~eer aan met denzelfden ernst en dat 
wonderlijk en onbeschrijfbaar iets in zijne stem en zijn blik. 
Ik moest weer tegen wil en dank naar hem luisteren. Hij 
zij: "Piet, voor je nu mijn huis altijd verlaat, moet ik je 
eerst nog iets vertellen. 't !s nu zoowat 72 jaren geleden, 
dat ik, als jongeling van vijftien jao.r de executie te Sla.chters
nek bijwoonJe. Daar werden 5 Afriko.ners gerecht. Eén hun
ner was mijn broeder, was uw oom. Nog heden hoor ik den 
vloek van mijnen vader, wiens beenderen nu in het verre 
Natal rusten. Den avond na de terechtstelling ging hij nog
maals naar de plaats, waar bloedverwanten en vriepden tever
geefs dien dag om eene verzachting van een te hard vonnis 
smeekten en daar uitte hij dezen vloek: Vervloekt zij die 
A.frikaner, die tegen u, o Slachtersnek zal zondigen, door 
zich bij den vijand te :;charen. Vervloekt zij die Afrikaner 
die zijn volk ontrouw zal wezen door Engelschgezind te wor
den. En nu, wat moest ik bij je bemerken van dat je hier 
bij mij kwam. Waarom ga je vandaag van hier weg? 't Is 
omdat je een van die Afrikaners zijt, die je grootvader ver-
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vloekte. En zal je zoo voortgaan? Ik druk het u voor het 
laatst op 't hart: Laat je Engelschgezindheid varen. Doe je 
't niet, ik voor mij geloof, uat je dan steeds dieper en die
per zinken zult tot je einde rampzalig zal zijn. Ja, weet dat 
de vloek uws grootvaders u zekerlijk vinden en treffen zal." 
Doch genoeg zusters. Ik ging weg, kwam te Klerksdorp en 
ben nu hier. 

Groete 
Uw nROER P.*** 

P .S. Ik ben voor het tegenwoordige bij mijn' vriend Frank. 
~laar ik moet jelui zeggen. dat hij veel veranderd is. Hij had 
vnn morgen den moed om mij te zeggen dat hij nu eene 
ware Afrikaner is, dat zijne geopend zijn. Hij bedankte ver
der voor alle Engelsche conversatie. Wat wordt van de we
reld? Doch adieu ! 

VI. 

Brief van Frank te Johannesburg aan de zuster!'! van P,*** 

Johannes burg, ~lei 1895. 
W a a r u e v r i e n di n n en, 

't Is nu bijna drie jaren geleden, dat uw broeder hier 
kwam. Hij is niet meer hier, gisteren is hij naar Matabele
land gevlucht. Hoe het met hem in den laatsten tijd ging is 
jelui zeker bekend. Hij moest nooit naar de goudvelden ge
komen zijn. Johannesburg was geene plaats voor hem. Was 
hij vroeger wat men • wild" noemt, sedert hij hier kwam, 
ging het met hem steed. doller en doller. Ik verwonder mij, 
dat hij het hier nog zoo lang heeft kunnen volhouden. De 
laatste 18 maanden van zijn verblijf alhier was een ware 
~lonfer',; life." Hij was geheel en al aan 't overmatig gebruik 
van sterken drank verslaafd. Menige dag had hij niets om 
van te leven. En nochtans verbeterde hij zijn gedrag niet. 
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Ik heb hem menigmaal geholpen en ook getracht om hem 
tot betere inzichten te doen komen. Doch alles te vergeefs. 
Zoo ging het met hem van erger tot erger, totdat hij ver
leden op eene oneerlijke wijze aan E 20 wist te komen. Daar
mee is hij gevlucht. Hij schreef mij een k9rten brief waarin 
hij mij meedeelde, dat hij van plan was om zich bij het 
Rhodesia politiecorps te gaan aansluiten. Hij verzocht mij 
verder om aan jullie te schrijven dat alles .all right" met 
hem was. Dit kon ik niet, daar ik het mijn plicht achtte 
om zijne familiebetrekkingen met den waren toestand van 
zaken bekend te stellen. Het spijt mij zeer, dat ik het be
kennen moet, do.t er niets goeds van jelui broer meer te 
wachten is. Zijn leven is uitgedraaid op eene ware mislukking. 

Met beste wenschen, 
FRANK. 

VII. 

't Is Jan. 1896. De dagen van 30 en 31 Dec. 1895. en 
·.Jan. 1 en 2 1896 zullen in de geschiedenis van het Afrika
nerisme steeds een voorname plaats innemen. Want toen is 
een der gemeenste en verradelijkste daden, ooit in Zuid-Afrika 
gepleegd, uitgevoerd door een lage en listige bende vrijbuiters 
onder bevel van Dr. J ameson, Administrateur van Rhodesia. 
Toen de boerenbevolking, mmr oud Afrikaansch gebruik, met 
blijdscháp feestvierde op. de Oude- en Nieuwjaarsdagen -
toen was de verrader met helsche list het land met 800 man
:':Chappen binnen gedrongen. Ze waren voorzien van de beste 

f 
wapenen en kwamen om onvoorwachts een slag te slaan, 
waardoor de onafhankelijkheid dezes 'taats verpletterd moest 
worden. Een komplot, maanden lang van te voren zorgvuldig 
en heimelijk voorbereid, zag zijne ontplooiing, toen de vrij
buiters nabij Krogersdorp op een klein commando Transvaalsche 
burgers, die hen den voortgang naar Johannesburg moest 

3 
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beletten, met hunne Maxims en geschut begonnen te schieten. 
Den [indringer, die tot hiertoe steeds in snellen galop zijn 
marsch had voortgezet werd van toen af den verderen voort
gang betwist. De burgers, die in den roemrijken V rijheids
oorlog meegevochten hadden en die nu in de grootste haast 
opgecommandeerd waren, zouden, zoolang zij leefden nooit 
toelaten, dat de vijand Johannesburg, de plaats zijrer be-

DR. JAli!ESON. 

stemming, bereikte. Zoo werd er gevochten tot laat in den 
avond. Vroeg in den morgen van den 2rlen J anuarie ving 't 
gevecht weer aan. Met zonsopgang begon de vijand in snellen 
marsch koers te nemen in de richting van de goudstad. Al 
vechtende en vluchtende werd de tocht of liever de vlucht 
voortgezet, totdat de vrijbuiters te Doornkop op de plaat..c:; 
Vlakfontein, omtrent 2 uren van Johannesburg, zóó in het 
nauw gebracht werden, dat ze verplicht waren zich over te 
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geven. Daar stonden zij toen, die geweldenaars, die op hun 
god, de Maxim vertrouwd hadden, daar stonden zij toen, diep 
vernederd. Be~chaamd stonden zij daar, want ze wisten, dat 
elk weldenkend mensch hunne lage daad moest verfoeien. De 
God, die vroeger zijn volk te Bronkhorstspruit, Lange Nek, 
Ingogo en op Amajuba schraagde en ondersteunde, had op
nieuw weer Zijn macht getoond. De duizenden Maxims kogels 
troffen slechts 6 man, terwijl er bij de 150 manschappen van 
den vijand sneuvelden en gewond werden. En bij dit alle~ 
hadden de Tmnsvaalsche burgers geen kanon. Der V aderen 
God had weer meegestreden, en zie - de vijand stond er 
verbaasd en verpletterd. 

Te Doornkop lagen meer dooden en gekwetsten van den 
vijand, dan op eenig andere plaats van het oorlogsterrein. 
Onder die vele gewondon, die er luid om water riepen was 
er één met wien we nader kennis moeten maken. 

'l'erwijl de troepen hunne wapens nflegrlen, verwijderde een 
jonge boer zich van het slagveld om zijn paard, dat door het. 
schieten schichtig geworden e·n een einclje was weggercn<l, 
weer te gaan vangen. Hij moest een deel van het slachtveld 
voorbij en pa~seerde eenige gewonde soldaten zonder op hun 
geroep om water te letten. Niet dat hij voor hun geroep doof 
was. Hij was van plan om, zoodra hij zijn paard had gevan
gen, hen te verplegen evenals zijne andere makkers bezig 
waren te doen. Hoe groot ook de verontwaardiging was bij 
ieder burger, zoo werd er toch bij deze gelegenheid aa.n de 
wereld getoonJ, dat de Afrikaner ook edelmoedig en beschaafd 
is. Onze jonge burger keerde terug met zijn pttard en liep 
op den naasten gewonden ttf, om dien wat te drinken te ge
ven. Hij deed zulks, weru Joor den gewonde bedankt en 
ging toen verder. Wat bemerkt hij toen hij bij een tweeclen 
gekwetste kwttm? Dat wat hem stil deed staan en met ont
roering de hanuen samenslaan onuer den uitroep : Is dit lllO-
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gelijk? H~i komt nader en bukt neer, ja, 't is waar, zijne 
oogen badden hem niet bedrogen, Hij roept uit: "0 Piet, 
Piet, moest dit je einde z\in?" De gekwetste opent zijne 
oogen en ziet den neef, dien hij altijd gehaat had, hem een 
dronk water,; aanbieden. Hij drinkt maar geen woord spreekt 
hij. Ja lezer, het is P.*** en zijn Engelschgezinde neef Pat, 
die wij bier te Doornkop op het slagveld weer aantreffen. 
Pat was dus een van die verraderlijke vrijbuiters; hij had 
tegen z\in eigen natie gevochten. Voorwaar de vloek van 
zijnen grootvader te Slachtersnek had zijn man gevonden ! 
Pat was gevaarlijk gewond. In on bewusten toestu.nd werd hij 
onder toezicht nm zijn neef naar het hospitaal te Krngers
tlorp gevoerd. Daar gekomen vroeg P.*** verlof om in het 
bospitaal te blijven · - mMr dit werd hem niet toegestaan 
daar de dokters bet zeer druk hl\drlen. De gewonde vijanden 
genoten van Staatswege de beste verpleging samen met de 
weinige Transvaalsche gewon1len. Alweer een bewijs dut de 
Transvalers voor geen ander volk in de schaduw behoeven 
te staan in be. cho.afdheitl en edelmoetlig beid. 

Maar hoe l<;wam het dllt P.*** aan het gevecht der vrij
buiters kon deelnemen, elilar hij vroeger in het district Lich
tenburg woonachtig was? Om dit den lezer duidelijk te ma
ken moet ik weer teruggaan in ons verhn.:tl. Omtrent 4 
maamlen na het vertrek van Pilt wa~ de heer P.*** op zijnen 
ouden dag voor de laatste maal weer aan het verhuizen ge
gatul. Hij ging op zijne plaats nllbij Kragersdorp wonen, 
alwaar zijn oudste zoon Jan *** woonachtig was. Piet *** 
was intu~:;chen getrouwd en was op Bllluwwildebeestput blij
ven wonen. Voor de Nieuwjaarsfeestelijkheden was bij komen 
kuieren en zoo kwam het dat bij ook alln het gevecht kon 
deelnemen. Toen hij het hospitaal verliet, ging hij dadelijk 
op weg naar Turffontein, de pL'l.ats van zijn Vltder, die om:. 
trent 40 minuten van Krugersdorp aflag. Hij wist dat allen 
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thuis in de grootste spanning verkeerden, waarom hij zich 
haastte aan die onzekerheid over den afloop van den sln.g 
een einde te gaan maken. 

Er was dien avond zooals op honderden andere plaatsen 
in de Z.-A. Republiek een dankbaar huisgezin rondom het 
huisaltaar. Allen gevoelden het: .De Heere heeft groote din
gen aan ons gedaan." De gri,isaard, met een zoo wonderlijk 
en veelbewogen leven achter den rug, dankte dien avond uit 
volbeid des barten zijnen trouwen God zóó krachtig, zóó 
kinderlijk, zóó vertrouwend, dat zijn ernst en bewogen taal 
een onvergetelijke indruk op zijne hoorders maakte. Hij bad 
toch zoo gevreesd, ja hij was diep bekommerd geweest over 
den afloop. Maar, zie, hoe getrouw was zijn God. Daar kon 
hij alweer de daden des Heeren, Wiens reddingen hij al zoo 
dikwijls bad ondervonden, grootmaken. Zijn gemoed was, 
evenals van duizenden anderen, dien avond tot overvloeiens 
toe >ol van dankbaarheid, van overgegevenheid aan den vade
ren God .. Ja, een stil vertrouwen op des Reeren Alwijs Be
stuur werd door hem gekoesterd. 

Maar was hij dankbaar, bij was ook geschokt erg geschokt 
door de tijding dat zijn Engelschgczinde neef, van wien hij 
nooit iets goeds verwacht had, één der vijanden en in doods
gevaar was. Ja, verpletterend was dat bericht voor hem om te 
hooren dat zijn neef, zijns broeders zoon, één van dat helsch 
gebroed was, dat de rust en vrede van zijn land zoo ver
stoord had. Deze zaak was hem nog vree"elijker dan deze 
onverwachte oorlog .• Moge de vloek des Hemels hem treffen, 
die van mijn volk zich bij den vijand zal scharen. Ja ver
vloekt zij hij, die zijn eigen natie verlaat en verloochent en 
tegen u, o Slachtersnek zal zondigen." Deze woorden 80 
jaren geleden te Slachtersnek uitgesproken, klonken den ouden 
man in de o01·en. 

Er werd dus dien avond gedankt voor des Reereu groote 
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daden, doch de oude en bewogen stem van den grijsaard 
klonk ook nog helder toen voor den afgadwaalden en ver
doolden om genade en terugkeering werd gesmeekt. Had hij 
vroeger voor 58 jaren behoefte geToeld om de bede te uiten: 
0 Heere ! behoud u toch steeds een deel van ons volk om 
Uwe erve te zijn! van avond herhaalde hij die bede. Was 
de glansrijke overwinning van dien dag voor onzen ouden 
held een krachtig bewijs dat de Heere Zijn volk nog niet 
had verlaten, niettemin kon hij ook niet anders dan met 
droefheid en bekommering er aan denken dat er dien dag 
eenige Afrikaners waren, - een ervan zijn neef, - die 
tegen hun eigen volk hadden gevochten en vandaar die bede. 

Hoe jammer, welgeaa.rde lezer, dat gij of ik niet in de 
gelegenheid was om dezen ouden, waardigen held da Oosta's 
lied in 1844 voor te lezen zooals ik het hier, naar de om
standigheden veranderd, volgen laat. Het zou voor hem als 
water op een dorstig land geweest zijn. 

Engeland wordt hier metaphorisch aangesproken. 

Gij zult ons niet weer hebben 
Ons zoo geliefd TransvaaL 
Zij bleef bij alle ellenden 
God en der Vadren pand ! 
Gij zult ons nimmer hebben, 
Gij vijand van ons volk 
Niet om uw erf te wezen, 
Heeft God haar ons bevrijd. 

Gij zult ons nimmer hebben, 
Zoolang ons Kruger staat, 
Zoolang in Afrikaanscha ad'ren 
Één polsslag trouwheid slaat. 
Zoolang er heldenzielsgloed 
In Boerentelgen blaakt, 
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Zoolang het hart der Vadren 
In 't nakroost blijven slaat. 

Wilt gij ons slechts nog kennen, 
God van het voorgeslacht! 
Hoe zal de schildleeuw 1) brullen, 
Van moed, van vreugd, van kracht ; 
Hoe zal A q u i 1 a 2) krassen 
Uit zijn zoo volle krop, 
En dagen vriend en v~jand 
Tot stoute sprongen op! 

Hoe zullen wij te zamen 
Waar 't Recht en Waarheid geldt, 
Gestand doen tegenover 
Haat, Verraad en Geweld! 

Of zijn het andere tijden 
Waar God ons voor bewaart? 
Een donkre lotsbedeeling 
Waarvoor wij zijn gespaard ? 
Gij zult ons toch niet hebben, 
Gij, afgod van uw tijd! 
W~i blijven ook bij 't zinken 
Der vadren God gew~jd . 

Een natie kan ook vn.llen 
Met eer, ter eer v::m Hem, 
En houden heilgeloovig 
Zijn standaart vast met klem. 
Daar z\in ook martelaren 
Op Afhk's grond geweest: 

i ) Op het wapen v. d. Z. A. R. staat een leeuw. 
2) Op het wapen v. d. Z. A. R. staat een arend. 



l 

41 

Geen een van onze helden 
Heeft ooit die keus gevreesd. 

Met al uw schoone woorden, 
Met al uw stout geschreeuw 
G~j zult ons nimmer hebben: 
Weet dit, o Britsche Leeuw! 
'l'en zij de leus des 'l'rekkers 
Moedwillig werd verzaakt: 
'k He b m e t d e n H e e r d er H e er e u 
E en v ast v e r b o n d g e m a a kt. 1) 

Ja, onze oude held zou Amen op deze schoone hartroerende 
woorden gezegd hebben. 

Op den morgen van den :3den Jan. 1896 ging de oude 
heer P.*** iets ondernemen, dat hij voor t 1le laat>1te 2 jaren 
niet gedaan had. Hij wilde naar Krugersdorp gaan om zijn 
verdoolden neef nog eens te zien. Zijne krachten waren in 
den laatsten tijd zeer afgenomen. De trek, die hij voor drie 
jaren terug van Blauwwildebeestput had ondernomen, was 
hem zwaarder gevallen dan hij zich voorgesteld had. Hij ging 
per "spider" naar Krugersdorp, in gezelschap zijner twee zoons. 

Bij het hospitaal aangekomen kregen ze met moeite verlof, 
om den gevangene P.*** te bezoeken. Hun wer<l tumgczegd 
dat hun hoogstens een kwartier zou gegund worden, daar 
zijn toestand zeer bedenkelijk was. Gaan we, geëerde lezer. 
met hen het hoEipitaal binnen. Bij het bed v<tn den patient 
aangekomen, zien we dadelijk dat zijne uren geteld zijn. II~j 
lag er met gesloten oogen. Op het roepen van zijn naam door 
zijnen ouden oom, doet de jonge zijne oogeu verschrikt open. 
Schaamte, angst, wanhoop en vertwijfeling staan in dien blik 

1) BU ontstentenis van da Costa zelf, vraagt do 8ChrUver vcr~chnoning van 
alle liefl1ebbers van d11 Costa'!l gedichten voor de genomen vrUlJCid om deze 
schoone verzen naar Zuid-Afrik. omstandigheden te wUzigen. 
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te lezen. De oude man, voor wien men een stoel bij het 
hoofdeinde des beds heeft geplaatst, neemt met teederbeid de 
hand van zijn bloedverwant (Pat was door de maag gescho
ten,) e.a. zegt met ontroerde stem: "0 mijn afgedwaald kind, 
oom is niet hier gekomen om je laatste uren te bezwaren 
door verwijten ; neen, liever wil ik u helpen om uw oog te 
slaan op Hem, die voor den moordenaar zelfs ter elfder ure 
nog genade had. Maar dit neemt niet weg, dat het mij toch 
zoo onmogelijk voorkomt om u hier onder deze treurige om
standigheden te ontmoeten. Ik hoop, dat je hier met den 
dood voor de oogen tot ernstiger gedachte gekomen zijt." 
"Ach oom, ik ben zoo blij om u nog weer te zien. Vo<?r 
eene week geleden haatte ik u allen nog evenzeer, als toen 
ik van Blauwwildebeestput ging. Maar mijne oogen zijn in 
de laatste paar dagen geopend. Had ik toch een geopend oor 
gehad voor uwe waarschuwingen, voor de vermaningen mijner 
moeder, wier grijze haren ik met droefheid ten grave liet 
dalen. V a.n dat ik, 4 dagen geleden zag, dat 5 Afrikaners 
die van onze manschappen waren, toen ze hoorden waarheen 
we gingen, dadelijk beslist weigerden mee te komen ; van dat 
ik zag, hoe ze liever den dood verkozen, dan tegen hun volk 
te strijden,!) ja sedert we gisteren slaags zijn geraakt en ik 
moest opmerken, hoe dat wij met al ons geschut niets tegen 
de burgers uitrichten - zie oom, dit alles deed mijne oogen 
opengaan. Hoe heb ik toch niet gewenscht, dat ik in ooms 
huis gebleven was, in uw huisgezin waar ware vaderlands
liefde heerschte. Doch neen, te laat gingen mijn oogen open. 
Ik kon ook niets anders, want ik werd van kindsbeen af be
dorven en verengelscht. Werp al de schuld dus niet op mij 
alleen oom. Neen, schrijf de mislukking van mijn leven toe 

i) Het gerucht wil, dat Dr. Jameson 5 Afrikaners liet fusileeren, toen 
hij over de Transvaalscha gren8 was gekomen, omdat ze beslist weigerden 
tegen )JUnne landgenooten te vechten. 
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aan mijne Engelsche opvoeding, aan mijne Engelsche scholen 
waar Gods Woord niet onderwezen wordt, aan die vervloekte 
Engelsche taal, - geef dit alles de schuld. Zij hebben mij 
gemaakt wat ik ben. En daarom vervloek ik ze met mijn 
laatsten adem, ja vervloekt zijn de Engelsche scholen ver-

~ vloekt de Engelsche taal, vervloekt zijn de Engelsche zPden, 
die als demons nog andere jongelieden van mijn volk . . . 

. . . . . . 't Was klaar ! Met een gil, die door het geheele 
gebouw weergalmde, blies de jonge, altoos zoo manmoedige 
P.***, den laatsten adem uit. Zij, die dit sterfgeval bijwoon
den zullen het nooit vergeten. We laten den sluier vallen! 

VIII. 

In Maar~ 1816 werd er een te gestreng vonnis uitgeoefend 
op vijf Afrikaners te Slachtersnek. Honderden bloedverwan
ten en vrienden smeekten luid en ernstig om eene verlichting 
der straf. De veroordeelden werden trots alle smeeking om 
genade tegelijk aan de galg opgestrengeld. Wat gebeurde er? 
De galg bezweek onder den te zwaren last. De ongelukkige 
slachtoffers van eene te strenge justitie, die eigenlijk zelf de 
oorzaak was van den opstand, de arme slachtoffers vielen be
dwelmd, bewusteloos of halfdood ter aarde. Weer hoort men : 
genade, genade, vergiffenis, vergiffenis! roepen. De slacht
offers komen de een na den ander tot bewustzijn. Verschrikt, 
verwilderd blikken zij rond. Ze zijn dan nog op de aarde! 
Nu zal er toch zeker genade voor hen zijn ! Maar neen! er 
is van geene genade sprake. Eén voor één worden ze opge
hangen, één voor één de eeuwigheid ingeslingerd. De Engelsche 
Regeering had voor zulke opstandelingen tegen haar gezag 
geene genade. Er moest een voorbeeld gesteld worden!!! Een 
voorbeeld gesteld worden ! nadat die Regeering de gemoederen 
van het beste gedeelte der bevolking had gaande gemaakt, 
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door de kleurlingen naast, ja boven, de burgerij te verheffen. 
Zoek de reden van dien tretuigen opstand dus niet bij die 
vijf opgehangen Afrikaners. Neen, zoek de reden ervan bij 
de listige kleurling-politiek, bij een Dr. Philips, en een Van 
der Kemp met hun venijnigen haat tegen de Boeren. 

l1l Jan. 1896 stonden er een 13tn.l verrader<', officieren der 

CQ)fli!ANDA.NT C'IWNOJJL 

Rhodesia troepen op het Rlagveld te Doornkop. Zij waren 
verradcrl~jk en sluw tegen 't volkenrecht in tijd van vrede 
een vreedzaam land gew1tpcndcrhnnd ingestroomd. Door hun 
verraad werden er tranen gestort, weerlooze huiHgezinnen ver
ontrust, ja, door hun verraad werd er on:<ehuldig bloed ge
stort. Vandaag loopen er een i ge wed u wen en weezen met 
betraande oogen den onverwachten dood hunner geliefden te 
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betreuren, te beweenen. En hadden Dr. Jameson en zijne 
bende roovers hun zin gekregen, hoeveel huisgezinnen waren 
dan nu niet in den rouw! Had God niet gewaakt dan was 
het aantal dier rouwbedrijvenden nog grooter. Dit alles werd 

t in het leven geroepen door het hoogverraad van Dr. Jame::;on 
en Rhodes. Toen deze 13tal officieren zich overgaven, hunne 
wapenen nederlegden, weet gij, lezer, wat in hunne harten 
omging? Ik zal het u zeggen, zij wisten dat zij mannen des 
doods waren. Zij wisten het dat ze zich aan hoogverraad had
den schuldig gemaakt, dat hun verdiende loon niets anders 
kon zijn, dan: een kogel door het hoofd ! Hunne houding 
getuigde bij de overgave dat dit hun vrees was. En werden 
zij daar naar verdiensten behandeld? Werd hun aangezegd 
dat zij hun laatste gebed moesten bidden, daar zij den dood 
verdiend hadden? Werd er een 20tal burgers aangezegd om 
hen daar hun verdiende loon toe te dienen, door ze als hon
den elkeen een kogel in de hersenpan te jagen? Werd dit 
alles gedaan? Neen lezer, er werd genade verleend. Genade, 
die op Slachtersnek niet kon 'toegediend worden, werd hier 
verleend aan 13 moordenaars en landverraders. Stel die 5 

., Afrikaners van Slachtersnek tegen deze 13 officieren en zeg 
het mij, lezer, met uw hand op uw hart: was het vonnis 
van Slachtersnek niet te streng? Verdienden deze 13 officieren 
niet honderdmaal meer den dood? Er werd dus te Doornkop 
g~ade bewezen. De 'fransvaalsche Regeering was aldaar, en 
latei" toen ze toeliet dat dit gespuis aan de gerechtigheid 
van Albion overgegeven werd, beschnafder en edelmoediger 
dan de Engelsche Regeering in 1816. De Boer, die steeds 
door John Bull als een barbaar en onbeschaafd mensch voor
gesteld wordt, de Boer legde een edelmoedigheid aan den 
dag, zooals de negentiende eeuw nog niet gezien heeft. En 
hoe zal deze edelmoedigheid door Engeland vergolden worden? 
De tijd zal het leeren? 
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IX. 

Brief van P.*** P.zoon aan de zusters van P.***F.zoon. 

Blauwwildebeestput, Febr. 3 1896. 
Waarde Nichten. ). 

Hoewel er tot dusverre tnsschen onze familiën weinig om
gang bestond, daar onze richting zoo verschillend en uiteen
loopend is, zoo kan ik nochtans niet anders dan u deze rege
len te zenden. Wij hebben gehoord van den dood uwer ouders 
nu 15 maanden geleden. 't Moet verschrikkelijk zijn om vader 
en moeder binnen ééne week te verliezen, zoools het met u 
het geval was. Ik kan het eenigszins begrijpen nu dat ik ook 
weer opnieuw den dood van eenen ouder te betreuren heb. 

Ik achtte het mijn plicht om u, de zusters en broeders 
van mijnen ongelukkigen neef, alles met bP.trekking tot zijn 
sterfgeval mede te deelen. 

Ik vertrouw dat jelui het telegram ontving, dat ik vandaag 
precies één maand geleden, aan u verzond, den dood van 
uwen broeder meldende. Min dacht ik toen, dat ik nu alweer 
een ander heengaan te vermelden zou hebben. Mijn oude vader 
is omtrent eene week na den slag te Doornkop overleden. 
De spanning en ontroering van die paar dagen en ook de 
ontroering van uws broeders sterven waren, denk ik, te veel 
voor hem. En hij is tot ons aller droefheid de weg van alle 
vleesch gegaan. Zooals jelui misschien weet is mijne moeder 
omtrent 4 maanden na het vertrek uws broeders van ons in 
'92 ook overleden. 

Nu heb ik nog een laatste boodschap van mijn ouden vader 
aan uwe heele familie. H~j drukte het mij op het hart om 
die aan u allen over te brengen. Ik doe nu zulks. Mijn vader 
heeft met mij den dood van P . bijgewoond. Ik kan u allen 
verzekeren, dat dit sterfgeval een onuitwischbaren indruk op 
ons allen heeft nagelaten. Uw broeder betreurde het, dat hij 
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door z~in Engelschgezindheid niet naar de waarschuwingen 
van uwe moeder en die van mijn vader had geluisterd. H~j 
vervloekte die Engelschgezindheid en de Engelscha scholen, 
die hem er toe gebracht hadden. Ja hij vervloekte de Engelscha 
taal. 0, het was ontzettend! Met die vervloeking op zijne 
lippen, stierf hij. Na dit hartroerend sterfgeval vroeg mijn 
vader m~i u allen met al de bijzonderheden bekend te stellen. 
en u allen het op het hart te drukken en u te vragen, of 
dit verschrikkelijk uiteinde van uw broeder onopgemerkt door 
u zal voorbijgegaan worden? 

Of het niet uit het leven uws broeders gebleken is, dat 
Gods vloek op den Engelschgezinden Afrikaner rust? Doch 
waarvoor verder gegaan? Uwe eigen harten hebben u al zeker 
aangeklaagd. Zal dit zoo voortgaan? Zal de opwekking en 
verlevendiging van belangstelling van Afrikaners voor de Afri
kaner-zaak, die van de Limpopo tot aan Kaapstad kan waar
genomen worden - dank zij den verraderlijken inval in ons 
land, zal dit alles op uwe familie geen indruk maken? Zeg 
me, is er nu nog kans over voor een Afrikaner om Engelseh
gezind te zijn? V oor ons Afrikaanscha volk is iets groots 
weggelegd, wanneer ons volk zich trouw .houdt aan der vade
ren traditiën en zeden - godsdienst- en vrijheidszin. En 
daarom ben ik van daaa dankbaar dat deze kwade zaak, die 

0 

God ten goede voor heel ons volk beschikt heeft, ons Afri-
kaner element krachtig heeft voortgeholpen. Want ik weet, 
dat in uw land ook honderden oprechte Afrikaners zijn en 
ik vertrouw dat ze sterker zijn en sterker zullen worden. 
Sluit u dus bij hen aan en past op, dat gij niet langer ge
vonden wordt onder degenen, die hun volk en land allen 
vooruitgang en voorspoed van volk en land belemmeren. 

Ik ben met heilwenschen, 
Uw li efh. Neef, 

P·*** p .ZOON. 



PIET RETIEF'S DOOD GEWROKEN . 

• Retief, de Generaal is dood, 
Met zeven-en-zestig man. 

De Afrikaners zijn in nood 
0 help, wie helpen kan! 

.De Zulu Koning brak zijn woord 
Zoo als een Kaffer doet -

De dapp're helden zijn vermoord, 
En liggen in hun bloed . 

• Nog erger, oo'ral is geschrei 
En we enen in Na tal. 

~iet ! meuig vroolijke vallei 
Is nu een tranendal. 

"Geen kind of grijsao.rd wordt gespaard, 
Geen moeder en geen gade. 

Zoo vrees'lijk is de mensch ontaard 
Geen :r.uigling vindt genade!" 

De tijding vloog van mond tot mond 
- En overal was geween -

Tot men U ys en Potgieter vond, 
Over de bergen 1) heen. 

1) D1·nkensbergen. 
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Zij spraken wem1g over de zaak 
l\Iaar - riepen tot den Heer : 

,Het bloed der zuigling roept om wra:tk !" 
En - grepen het geweer. 

De oude twist is nu vergeten; 
De jaloezie is dood, 

Een stem weêrklinkt in elk gewettln: 
• Ga! help uw landgenoot." 

Het werd besloten dat Piet Uy 
Met Potgieter zou gaan 

(Maritz beschermt de wngens t'huis) 
Om Dingaan te verslaan. 

Drie honderd zeven-en-veertig helden 
Was het commando sterk, 

Van zulke daden hoort men zelden 
Voorwaar ! 't was heldenwerk, 

Want - Dingaan's leger telde honder1l 
Tegen één dier helden ! 

Het nageslacht mag wel, verwondert!, 
Hun dapperheid vermelden. 

Des avonds, moeder, als gij t'huis 
Zit praten met uw kind, 

Vertel hem toch hoe Dirkie Uys 
Zijn vader heeft bemind. 

De eed'le jongeling was vrij, 
Voor hem was geen gevaar. 

Toch - stierf bij aan zijns v:ulers zij, 
De kleine martelaar ! 

4 
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Acht mannen vielen op dien dag 
Met Dirk en Pieter Uys. 

De Boeren keerden van den slag 
Beproefd terug naar huis. 

Toen volgde een tijd van bitt're rouw 
Acht maanden van ellende! 

Eerst was er honger, koorts en kou' 
Daarna - een Zulubende. 

~1aritz, hun hoofd, werd krank en stierf: 
Doch God gaf hun, daarna, 

Een man die zich een naam verwierf 
Door gansch Zuid-Afrika. 

Andries Pretorius is zijn naam 
Gelijk Retief was hij, 

Niet slechts een Ridder zonder blaam; 
Maar innig vroom daarbij. 

Terstond na zijne komst werd h~j 
Benoemd tot Generaal 

Met flinke Landman aan z~in zij, 
Rukt hij naar Dingaau's kraaL 

V i er honderd zestig man en vier 
Koos hij om mee te gaan -

Een leger zooals wellicht hier 
're lande nooit zal staan ; 

Want ziet! Er werd geen ijdel woord 
Gehoord ! bij dag of nacht ! 

Men bad, men zong, men las Gods Woord, 
En steund' op Hooger Macht. 
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Het leger was een Gid'ons-bend' 
Verkoren tot den strijd. 

Het was een redder uit d' ellend' 
Door God zelf toebereid. 

De wraakzucht spoorde het niet aan 
(Er zijn er die dat fl.uist'ren) 

Zij zonden driemaal naar Dingaan 
Ma.ar hij - hij wou niet luis'ren. 

Het eenig antwoord dat hij gaf 
·was twaalf maal duizend helden: 

Hij dacht hen even als het kaf 
Te drijven van zijn velden. 

Dnur komen zij met helscha woede, 
Als woeste waterstroomen, 

~ Pretorins wees op uw hoede, 
De ure is gekomen !" 

ZU loopen storm, met wild getier, 
En daverend gedruisch -

Helijk een machtige rivier 
Met donderend gedruisch! 

De strijd is bang - en hoog de nood 
Doch ieder Boer schiet goed ! 

De watren der rivier 1) zijn rood 
Geverwd door Zulubloed. 

"Ja! valsche Dingaan! 't is de dag 
Der wrake, voor uw zonden ! 

Drie duizend vallen in den slag -
Uw rijk is gnnsch ontbonden!" 

1) Blocurivicr. 
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0 vaders ! moeders ! allen gij 
Die mijn verhaal mocht ho01·en) 

Vertel uw' kinderen, dat zij 
Uit helden zijn geboren. 

Dan zal het Afrikaansche bloed, 
Dat vloeit in hunne ad'ren, 

De bron zijn van dezelfden moed, 
Die brandde in de vad'ren. 

Zoo zal ons volk een eerenaam 
V oor zich op aard verwerven ; 

En alle Afrikaanders saam 
Één rijk zijn, eer wij sterven. 

N. HüF'MEYR. 
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