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De sl1'ijrl, die thans in Zuid-ti{rika wo1·dl ge trede,~, 
uiedt een schouwspel aan .::66 .fJI'Oolsl'li, dal hPt de we,·clrl 
veruaast en met uewo,ulerin!J rioel op:ieu lot dal1•olk ''"'I 
"ploerters, ltC'I'ders, jf/grr.~," dal rlm .~trfjd [CfJf'IL !tel IIWrlt
tig 1lluion i1~ d1• kmdil des IlN'J'e/t dn,·fil" Ul'.f!Îill/1'11. 

Is e;o wel ooit in .:6rl koi'le11 tUd 1'1'11 1•olk .:,),) diep uet
nederd, als dil lluws 111ef het li'OI:->tlw Eil!fl'la 11([ r;e;;l'/derll :) 

Hel heeft VCI'ltnwud e11 flt'IJOilwd Oj) .:fjn tif'llrlui:r!Jiden 
soldaten, die hef oJI(/t•t· de /Jdïi'lll/111 ·f,l Brit;-;rlu• het•,•lhd.J
uCI'S naar Znid-.lf'rika heeft !ft'::.OIIrli'IL 1'11 110_(} :Porlt; op 
z?fn (JI'OOlen voorraad Vl!l'ltielelld !JC.~clwt r.11 wal lll'ejl rlit 
alles uitgewel'kf :"J 

De Brii~chC' legers .:!Ïn (JNli'IIIOt'dli.-;eerd; op,r;esloten of' 
terneer geworpe1~; - UOOI'IL'Wll': "die uarecltt :oait, :al 
moeite maaien.'' 

Jfoe heeft Engeland de floeten geozilwcld! 
De st rijd ::ou voo1· dr Btit.·che ,' o/dalen 11Ïet a ndet.' ::ijJL 

dan - een wrmdeli11g JWOi' Pl'elol'ia . . . , 
Ja, daar ::;ijn ct· !teel wat i11 Pt'efol'ia rft'kOIIWil, 11Wat 

- it~ (JCS!oten WaffC/lS en Otldt'l' fiO!'rl .f/1'/eir/e. 
En de Ttwtsvalers et~ 1-t[j;.:.lata. ·: =!i eJ'Utu·en, hoc Gorl 

niet be~clwamt, deqe1W1l die op Ile111 lJI![J'Oltloen e11 als de 
ourle Ptcside11t l\-tuga, ttft ht•l l'etllelth'll von ''ell ·cldf
terende ouerwinniltfJ door de Boc,·ea behaald uit toept : 
"Dit is nie me11 e ::.en wetT.- ttie" da,z .~preeltt hii aaat 
ltcl hart des volks, dot ::ef!l: ,,De 1Iee1· is 0/l::e Hulp en 
ons Schild.'' 

Jfe[g('('JL thatlS in Zllirl-Jftika !JI'lieu rl is een wcdiking 
VOOI' de rJansclw weteld. God t'e[JI'f'l'i Cti op Zijn tijrl .-;preekt 
IJ ij: ,, Tol ltiNloe e11 11il'l verdct .'" 

De Wf'l'eld ::il•l lid, tlat hef !Jcloof i11 God rr11 l,"/'(ll'ld 
rJf'I'/Ï, die wowlcn'll dod t'lt t•dl'll.., tl;e !llldt'J',' 11icl 111W1' 

llt'lll Vi'OfJI'Il, 1110e/e,l 1W erketut?,t: , Vil is Uods L'Ïii!J•'I'." 

I I' ij lteubea i1i de t•otrrwle blwl:ijdcn cc'" hort ot•e,•:icltl 



trachten te geven van dezen stTijd, zooals die tot heden 
is gevoerd. 't Was niet onze bedoeling al de feiten in 
I)OlqordP te vameZelen maar de meest mt>rkwaanlir;e ge
beurleni sen te geven, :ooals ons die door de claqblculeJt 
:[ja meegedeeld. Velen zijn er, die groot belang stellen 
in de worsteling der Transvalers en Vr{jstaters; die ::ich 
van hade verblijden in hunne overwinningen, maa J' geen 
gelegenheid hebben om iecleren da;J den loop cle1· gebeur
tenis ·en na te gaan. En toch beval de gesrhiedenis vnn 
de:en sb·ijcl bladzijden :óu aangtijpend, dal een iedPi' :e 
moet kunnen lc:::.en. Daa1'orn hebben w!} sommi,r;e ?IWI'k
waardige ul'ievetL van het oorlogslooneel gelwel ovel',f)CIIO
men ; die brieven gevM zulk een levendirJe VOOI'slcllinr; 
van de feiten en doen ons soms zoo tJ·effcncl zien, hoe 
onl:etlencl de oorlog is, dat wij :::e niet achterwege wilden laten. 

TV ij hopen met het bijeenbrengm der volgende bladzijrlm 
te heMen meegewerkt, om ook daai'doot· te doen uitkomen, 
dat Gods k1·acht in :wakheid worrlt voluml'/il en dat ook 
een Uein volk i1~ IIem kloeke darle1~ duel. 

DOETI~CIIK\I' 

FeLruari 1000. 
HET DE. reun 

VA~ HET 'L"PPLETIEFOND. '. 



I. 

Vóór den strijd. 

H l ju a r1 )~ü heeft menigeen, di d' gesebi •den i van den 
dag \'Olgl, telkens en 1elken" weer doen vragen: wanneer 
zal d waarheid aan Jwtlid1l kom n e11 ltet r ebt z rrevieren~? 

Hoc menig hart heeft geleden met den lJ<mneling van 
h L Duivelseiland, di daar wrr van zijn gacl en kroost 
zal te Rmachlen naar hel oogeniJlik dat ook voor hem het 
licltl uil de dui~lc!'llis zou oprraan! 

De WPJ'eld is er \<111 overtuigd, dat Dre) fusz mo ~t op
n·eollenl WOrden Otll cJ oun l'CClJ[jo!J •de!l Yèlll hoo<me-o n t' ob 
plaatste" pcrsouen te bedekk n ; daartoe mo st d waar-
beid ond 'nlrukl, hel recht r rkracht worden en duizen
den barten trilden Yan veronl\\'aardiging, al. zij hoorden, 
met \Yat duivelscllc listen al h t morreJijke werd credaau 
om d \Yaarheid te verhcrcren. 

Frankrijk l1eeft d< n treurigen moed rrel1ad om het ge
plregd onr chl te b . trndig n, al ,peelde het ook den 
gro lmo dige, door k\Yijl::: 'helding van .lraf te ,. rleenen 
en m t en gevoel van hitten> t lem telling nameu "ij 
ar." h id van de "zaak Dr yfusz", nog altijd hopende, 
dal !1 m voor hel orr der geheel w reld: ok door Frank
J'ijk nog een: de kroon der on~clmld op liet hoofd zal 
word ll erezet 

l~n - terwijl a11er oog op Frankrijk was gericht wer
den in Engeland de plannen ge,meed niet om ;én per
.:oon, muar om 11 geh el volk ten onder fe brengen, en 
volk, dal gr 11 aucl r mi:;flrijf had rrepleegd, dan dat h l 
1Jeg crde \1' edzaam en ru::;lig te 1 v n, zijne veld n te h -
homv 11 en zijne kudden te w id n. In d n I op der tij 
den had rlat \'Olk chler naren. n cl ".Jam son-inml'' 
wa · er w er ecu ~pr k nd h wij van dat r in ~om-



mige Eni!elschen kringen al een heel weemd begrip om
trent "lt'o1.au" bestaat en dat het Eogelsche volk al lang 
geleden heeft en nog lijdt aan ,,groolhei<iswaauzin." De 
trol eh van dat volk is spreekwoordelijk geworden. De 
Engelsehen schijnen te rneenen, dat,waar zij. p1·eken, alle: 
moet zwijgen; ''aar zij hun voelen zetten, een ieder de 
haan voor ben moet open maken en waar zij gebieden, 
allen moeten gelloorzarnen. Dat een Zuirl-.\frikaan~clle 
Boer tegenover een Eno·elscbman van rechten zou mogen 
spreken, neen, dat zou al te aanmatigenel zijn~ 1\fen mocht 
blij wezen, als Engeland zijn vlag op vreemden hodern 
'rilue planten en met die vlag de zegeningen J.er (Engel
sche) be·chaving wilde brenger1. 't Sprak immers van 
zelf, 'vaar een volk komt, dat zóó ontzettenel hoog staat, 
daar moet ieder ander volk zich diep voor Albion in ·t stof 
buigen en de onderdanige dienaar spelen. Zóó is Engeland 
opgetreden in Amerika, in Azië, in Au tralië, ja in alle 
werelddeelen, zoo doet het ook thans nog in Afrika. Toen 
het de kan daarvoor gunslig zag, maakte Engeland ons 
de Kaapkolonie afhandig. De llollanclsche beYolking in 
Zuid-Afrika bad voortaan de Bril. cbe vlag te eerbiedigen, 
of de Britsche wraak te duchten. Als de koloni ten 
verre, zeer veiTe wegtrcH::en, dan venolgt hen die gebale 
vlag waar zij hun tenten ook op ·laan. "Zoolnng de zon aan 
den hemel schijnt, zal over Zuid-_'\frika de Brilsche vlag 
wapperen," dàt was de wil van de Engel clle regeering. 
'\Varen de Boeren in Natal - als een schaduw vervolot 
hen ctie vlag; trekken zij naar den Vrij taat of naar Trans
vaal - de Brilsche vlag moet hen ook daar het onheil
spellend teeken z~jn cler Brilsche heerschappij. ~laar einde
lijk - als de Boeren lano· genoeg zijll getergd, als zij 
meer dan verzaclicrd zijn van de zegeningen die Engeland 
hen opdrong, dan vallen zij ln.m geweer en bunne kogels 
hebben zelfs voor de trotscue Eng-ebelJen geen re. peet, Op 
Amujuba gaat de zon van Engelands grooll1eid voor de 
Boeren onder en 

,Die vierkleur van ons dierbaar land, 
Die waai weer o'er Transvaal''! 

Dat wa een bittere pil voor het trotscbe Albion; "eluk
kig voor hen, dat die pil nog omhuld was mei "suzereini
teit''! Nog meer bitter srnaakte die pil, toep b t bleek, dat 
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de Transvaalscbe bodem zooveel goud en diamanten ver
borg, \vaarO\'Pr men nu de Doeren den baa moet laten 
spele11. Met die scllallen zoud n de Enrrelscl1en imme1s 
veel heter kunnen mnsprinrren! Hoe jammer dat de Britsche 
vlag· nu jui'L daar niet meer wapperde .... 

Maar - kon de regeering ook niet in het openbaar 
hare roofzucht bot vieren, in het geheim kon er toch "·or
den gewerkt om het overwicht in Zuid-.\.frika te her lel
len en zich mee ter te maken van de rroud- en diamant
miJnen. De Jameson-inval wa - rrelukkig voor d n 
Boer! - voor dat doel een mi. lukte ondememin(J', die 
echter duidelijk genoeg aan het licht bmcllt, dal de Boe
ren op hunne l10ede moesten zijn. Die imul is voor de 
Boeren een ni t genoeg te waardeeren \vaar. dmwin•r oe
weest, welke zij dan ook zeer ter harte beiJben •renomen, 
zooals de EngelsdJen dat dezer dagen, meer dan hun lief 
is, moeten ervaren. 

De Boeren hebl1en - en yoJI<ornen tere ht - gezegd: 
"wij kunnen die Engelsehen rreen oogenblik vertrouwen; 
zoodra zij den kam; ..:choon zien, zullen zij \Yeer geweld 
en lage li t te l1aat nemen om OIJS van ou land en van 
onze vrijheid te berooven, om onze geliefde vlag te ver
treden. En de vreedzame Boeren hebben hun akker ere
ploegd, hunne lmdden oeweid, maar intu~ .. cl1en ook f;e
clacht aan de "kwade dagen" die zeker komen zouden 
n Jaarom lJUn geweren beproefd bun kruit droog fl'e

houc!en, hun forten aanoe)eerd en versterkt en - onder 
de hand ook zoo nu en dan een paar kanonnen aanere
ehaft; men kon loch niet \veten, ze konden nog eens 

noodirr zijn. 
Natuurlijk waren de Boeren \vel zoo wijs om Cbamber

lain oeen l<ennis te geven van iedere be telling, die zij 
deden en ontvingen; zij rringen maar zoo till tje hun 
erang, en het blijkt nu \Vel, dat het wáár kan zijn, wat 
in den laat ten tijd meermalen i- eremeld : dat er n.l. in 
Delagoa-baai ale nio jar n Jan er beel wat ldsten met ij:::e1·
wet·k'' zijn aangekomen, be~l md voor Pretoria . . 

'Wij mon n \\ I zenrren, dat Chamberlain er naar hun
k rd om een gere de aanleidiner te vind n voor een oor
log t gen de Bo r n; damt konden d zoooenaamde 
,,uit luud r-nri wn" cliell n. Iu 011. blaadje over den Jameson
inval" b biJen wij reeds rrezien, .. welk een comeuie in die 



zaak "·erd gespeeld. Gegronde bezwaren Jwn Chamber
lain niet vinden ; daarom moesten er maar bezwaren ge
maakt worden; zoo ging het ook met de "uitlandcr-grie
ven." Met allerlei listen en bedreiginrren wist de Ritode ·
partij het zoover te brengen, dat een adres met 21000 
handteekoningen uit Transvaal naar Engeland werd gezon
den om door de Engelsche regeering te verkrijgen wat 
Transntal niet wilde geven. 

Zoo iets was koren op den molen van Chnmbet·lain. 
't \Yas voor hem natuurlijk niet tle zaak om l onderzoe
ken op "·elke wijze die ltandteekeningen \Yaren vcrkregen; 
hij heeft niet geHaagd, ltoe ve l namen van arbeiders uit 
fle goud- en eliamant-mijnen op cJal adres voor kwamen, 
namen van mannen die daartoe door Hhode · en zijne 
aankmgers \v~u·ell gedwongen, ongerekend nog de namen 
van 5000 \TOuwen, rlie rnen ook had laten teekenen. Pre
sident Kruger " ·i st het wel en heeft het Juitlelijk bewezen hoe 
men le werk was gegaan om zooveel namen bijeen te krijgen, 
maar bet paste Cbamherlain niet van die verklaring IlOliJ 

te nemen. Oorlog met Transvaal zou en moest er komen. 
I\n1ger doet van zijn kunt al het mogelijke om den oor

log te voorkomen. Op de conferentie te BloemfonleÎlt geeft 
hij aan Sir Millner's ei~clten in zake het kiesreeiJL der uil
Iamiers zooveel toe als maar eenigszins mogelijk is en ltet 
is waarlijk niet de ~chuld van "Uom Paul'', tlaldiccouf'e
rentie niet aan hel <loel he:mt"·oordt. Ondedmudclingen 
met de Engelsche regeering ga\·en IJ0°' hoop op een be
wedigend resultaat, maar Chambedain 'Yisl het wel zoo 
aan te leggen, dal de oorlog komen moest. Tijdens bel 
voeren det' onderltantlelingen begounen de EDocJsclwn 
voortdurend meer troepen hij de Tran:nnl~dte grenzen 
samen te trekken. Ilel wa. blijklJaar de l.Jeuo ling der 
Engelsche Regeerinn· om de onderlmmlelingen zoo lanO' 
te rekken, tol een volcloen<le Bril:sche krijgsmacltl wusbij
eengebraclJt om daarmee de Boeren te kunnen aanvallen. 
De Tran. valers beo-repen dit alles heel goed en luide }iel 
het volk zijne tem hoor u om niet meer lo le geven 
aan de onlJe~rltaamcle i · ·hen van een lmmlJ l'lain, wiens 
bedoelin(J' 1Jlijkhaar was de Transvalers den voel op den 
nek te zetten en die zich zelfs niet ontzag om regeerings
berichten zoo te verknoeien, dut ze noodwendig verkeerd he
grepen moe ten worcleu. Cbamberlain \\a lJP\Tec. d, dut 
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hem de oorlog zou ontgaan, vandaar telkens nieuwe grie
ven en nieuwe eiscben. 

De Transvalers \Yaren oYertuigd, dat de oorlon· om·er
mijdclij k was geworden en maakten zich ten Lrijde ge
reed. Zóó deden ook hun tromYe broeder~ en bondge
noaten, de Vrij taters. In bel begin Yan October werden 
de Boeren opgeroepen en commando's naar de grenzen 
gezonden. :Mannen namen afsclleicl Yan hunne vrouwen, 
vaders van hunne kinderen, jongelingen Yan hunne moe
ders, ja zelf.s knapen trokken ntee ten strijde. Jongens ,·an 
11 of 13 jaar gaan naar clen Yeldcontel en tJ·adtt n een 
geweer nJ<H.:lltig te worden. Er ltl er!"dll <weral een aau
grijpendP geestdrift. Een ooggetuige zegt et· van: 't Was 
een OYet·weldigenll g zicht, oud mt jo11g art11 en rijk, ZOII 
tlcr morren, zonder nePrshtclttiglteid, te zieutoegesueld op 
de eerste oproeping, alle. aclllcrla!cllde " ·aar 't YadPrlaml 
hen noodin· lterfL. Geen geschilter vau epautelleu en knoo
pen, geen muziek, geen bomhasl or grootpraten; kalmte 

. en cmst slechts, \'aslheradcn, gelll'uinde koppen. 
Een ourle Duitsche dame te JobanneJmrg was aan het 

. lation, toen <laar de troepen zouden Yerlrekken. 
Het zien Y<lll al die mannen dil.' daar zoo Llijmo 1lig 

en YOl geloofs\'erlrouwen ten ~t rijde uiltrokken, maakte 
haar hart Lewogeu. Zij li p h~i i dere coupéc om de 
mwc vuisten dier mannen te drukkert. 

,,1\lannen" zegt ze "zal je almaal l rug kom'?" 
.,~Us. es,'' i. hel antwoord ,on kan jou dil nie \'ast l;elü 

nie, maar on. zal daarom pr·oiJeer. ' 
\'an alle zijden kwamen de ::-lrijder:-; a:m zetten Yeel 

meer dan er \Yaren opg roepen . In een \\'ijk Yan het Dis
trict Kruger 1lorp waren 100 nwnnen opgecommandeerd; 
070 kwamen er opdarrcn. De commandant witJe die 270 
weer naat· hui laten gaan, maar daan<m was !Jij die 
trouwe mannen geen . prake, niemand keerde huiswaarts. 
Tn Marai~Lurg mo . len er 100 opkomen en er kwamen 
800 mannen. Dat is een ander ten .!rijde gaan dan bet 
hij (1c inscheping dpr Engclsdre lroepPn nwer'uJalen ge
ficllirdd ', wannrrr sohlat n met•re\Yeld in !lc !wol gchracl1t 
moesten wonlcn. 



Intu~schen \Yerden in Zuid-Afrika voortdurend meer En
f!Pl~c.:he tl'oepen aan land grzet en met koortsac!Jtigrn ij ver 
ging men in Eugeland voort om ~lietme troepen gereed 
te Lrengen. Moe::;ten de Boeren nu maar Jijdelijk blijven 
nanzien, dal er eindelijk een verpletteJ'emle overmacht bij
een wn gebracht zijn om hen ten onder te kunnen IJren
gen? -een, de Transvaalsche regeering, die bet uiterste 
l!ad Leproef'd om den vrede te be\raren, gm·oelde dat 
nog langer wachten een misdaad zou zijn jegens eigen 
volk gepleegd 

Deu !Jen Ül'loher \Yercl aan de Br-itsche rr·geerlng een 
ultimatum gezourlen, waarin de TransvaalsdJC rrgeering 
de volgende ei~chen stelde: 

1. Alle geschilpunten lusschen Engeland en Transvaal 
worden aan sclleidsreclJlcrlijke uil ·praak onderworpen. 

2. De Britsche troepen aan de grenzen der Republiek 
zullen onmiddellijk worden teruggetrokken. 

3. De troepen-versterkingen , sedert 8 Juni 1890 in 
Zuid-Afrika aangekomen, moeten \Vorden teruggetrok
ken, terwijl troepen Jie ondenveg zijn, niet in Zuid
Afrika mogen landen. 

Op dit ultimatum eischte de Regeering met nadruk 
binnen 48 uur een bevestigend antwoord: kwam dit niet, 
dan zvu zulks als een formeele oorlogsverklaring aan 
de Republiek \\·orden beschouwd. 

Net dit ultimatum was de teerling geworpen. In Enge
land ge\·oeltle men zich natuurlijk ten zeer te gekrenkt, 
dat zulk een onnoozel "Boeren-H.epulJliekje" aan de "De
heer~clJere se der Zee'· eische11 en Jan nog wel :::.ulke eischen 
durfde stellen. 

Er kwam nog een antwoord van Chamherlain, maar 
het gaf alleen te kennen, Jat het Ilarer Majesteit· regee
ring onmogelijk was, over de ge::-telde voorwaarden in 
discussie te treden. Het was te min voor Enrreland om 
die onlJeschaamde Boeren een behoorlijk antwoord te 
geren · de Dritsche soldaten zouden 't anhvoord wel ver
der overbrenrr n .... 

Toch \varen er ook nog in Engeland, die de Boeren 
volkomen erelijk gaven in het ~tellen van het ultimatum. 
De welbekende schrijver Stead zeide er van: "Wij heb~ 
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ben onze geweren op de Boeren aangelegel; hun ultima
tum betPek nl: Zet mre geweren af, ander· zullen wij 
ons vet'd digen. 

Dat kan tot.:h niemand lJerreemoen · wij zon<len in 
dergelijk geval immers hetzelfde gedaan helJIJen.'' 

In een lJij duizendtallen ver:-cprcide brocliUre zegt dezelfde 
st:hrij\'er: 

"Uet ~cllijnt, dal wij zOO\'Ct' zijn afgc<.lwa:1ld, dat on. 
volk zklt neroepen neroelt een onrecht\·aardigen oorlog 
te beginnen. 

\Vij dachten, dal wij ~ir ~Iillnet· oerusl kondten rer
trouwcn, toen hij naar Zuid-AJrika ging; helaas, wij kun
IJ en dat niet meer zeggeiL T Jij llcell ons geYoenl in een 
mouderpocl van blo d, terwijl hij on:; voorspiegelde, dat 
alles goed zou gaan al. wij hem maar lieten lwnclelen. 
Al de paarden en al de sold:.,.ten der koningin zijn omol
uoemle om Millner' · goeden n·.tam ooi l \\'eer te ve ·ti gen." 

Over de illander·~ !aal Ste:Hl zich aldu uit: 
"De Uillanders zijn lieden Yrtll alle natien, maar alleen 

onze Enne] -clte Uillauder~ Idaoen over rer(lrukkin(l' en 
onredtt\'~rdigheill. 

Al de Amet'Ïkanen, I ren, Duit:-;drers, Hollander en 
Fransehen onder hen, wel YetTe \'an zich te IJeklauen, 
orer de Transvaal eh regeering, nemen het \'Oor · haar 
op tegen on · en nemen b~j ltwll' dienst al vrijwilliget'S 
om tegen onze .oldatcn le Yeeltlen. Geen enkele andere 
regeering heefl er aan gedacht, over het onrel'l!t, haar 
onderdanen aangedaan, te klagen, niet e n er een ofilcieël 
schrijven aan te \\'ijden.'' 

'tearl eindigt zijn hroclmrc met tlez \\'Oorden: 
"Wij zijn dezen om·loo Le(l'onnen met een leugen in 

onze reclrterltand, en a]~ er een God i , die de wereld 
oordeell, dan slaat ons een nee~elijk oordeel te \Yachten. 

"Als een trotscll roorlJoofJ een leu(l'enachtige tonrr, 
en handen, die on chuldig bloe1l vergieten, norr allijfl den 
Ileere men Gocl een gruwel zijn, hoe kunnen wij dan 
venvachten dat Ilij met onz wap Jten zal \\'ezen? 

"lloort het woord de. IJeeren. gi.i lJ :-;potter. nij heer
schers OYer dit \'Oik, Omdat gijlied n zen l: WU hebben 
een verlJOJHl met cl n dood gemaakt. en met de hel heb
hen \\ij e n voorziclllin verdrarr gèmaakt: \\'armeer de 
overvloeiende geescl doortrckke11 :tal, zal hij tot ou niet 
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komen ; want wij hebben de leugen ons tot eene toeYlucht 
gesteld, en onder de yalschheid hebben wij ons verbor
rren. 

Daarom, alzoo zegt de Ueere JJeere: Zie, Ik zal het 
gericht stellen naar hel rielttsnoer, en de gerechligheicl 
naar het paslood; en de hagel zal cle toeYlucht der Jeugen 
>Yeg-Yugen, en de wateren zullen de selmilplaals overstroom n. 

En ulieder Yerhond met den tlood zal te niele \\'Orden, 
en uw YoorziclJtig verdrag met tle hel zal niet )Jestaan · 
>vanneer de OYervloeiende :-reescl doortrekken z;11, dan zuiL 
gijlieden nm hem vertreden wonlen." 

Ook in het Parlement kreeg rle Regeering harde woor
den nn sommin·e afg·enwrtligden te hooreu. Zoo zeide 
h. Y. Dilion: 

"De Boeren zijn door ePn verfoeilijke mistasting Yan 
lwt ministerie van koloniën in een oorlog gehaald mel 
een verpletlerend groote . ll'ijdmacht. De oorlog met En
geland is den Boeren opgedrongen door onmeedoogende 
gelukzoekers, wien het om bet goud te doen is. 

Ten einde een roof van land mogelijk te maken \YOnlL 
de militie-re ·erve opaeroepen. Het uitzenden van een zoo 
groole strijdrnaebt naar Zuid-Afrika doet de vet·denking 
onblaan, clat de regeerinrr een groot veroverina.:plan heef'l, 
ten einde de Boeren geheel te verclelgen. 

En tot Chamberlain sprak \Villiam llarcourl: 
,.Gij hebt de Boeren de eene deur \'Oor den neu · 

dicht geworpen en g·e,Yeigerd de :tndere le openen." 
En toen Sir Clarke in hel Parlement te weten k>vam 

lwe laag en trouweloos Chamhel'lain met de Bocren ltad 
geltandeld en al het mogelijke hacl gedaan om den oor
log maar uit te lokken, riep de afgeYaardigde nit: 

"Waarlijk, !Jet wordt hoe langer hoe treuriger. llet is 
ver:-:chrikkelijk te denken, dat een Jan(l als het onze een 
oorlog begint, een misdaad tenen de l.Jesckwinrr, ter-wijl 
zoo iets is gebeurd." 

".1.-a de wrklarinrr van ClwmiJcrlain" - zoo sprak de 
Daily Chronicle - ,,]weit de Engelscbc regeering niet m er 
het recltt den ool'log tegen de Boeren voort te zetten, 
want blijkl1aar lteeft men hier te doen met een der· erger
lijkste diplomatieke llalers van onze eeuw." 

Ierlzwaanlig is bel, hoe lJijna gelteel Europa zijn 
::;ympathic voor de Boeren en de overtuigin" YUJJ hun 



goed recht onbcwimpcl(l beeft uit(l'esprokcn. De Parij!'rhc 
Temps schreef: 

~ Ueel de ge 'Chiedenis der OIHlerhanclelingen, ni t alleen 
zooal. de heer Reitz - staats ·eer tari. cl er Z. A. lt -
haar voor::;tclt, maar zooals zij volol uit een onpartijdig 
Leslud cl'ing der bluuwhoekcn, toont aan, clat Engeland 
van het begin af sleehls een voorwendsel heeft gezocht 
om lot een breuk te kom n; clat h 'l aanboudenel de 
hasi: beeft veranderd; dat h t er ziclt op heeft toegelc<r(l 
de cischen, die het op dreiQ'erHlrn loon !'telde, onaan
nemelijk l maken, en dut indelijk, op hel laatste oogen
blik toen de Tr<m ·vaal ct· tocg'lwmcn \vas zelf aan te 
bicden wat Ît' .Millner te Bloemfontein had g \Taagd, d 
h er Clmmberlain door een valstrik, die . .treng lJ oor
dcclu zal wonlen, er in ge.'laag(l is, de overeenstemming 
in de haven s hipbr·euk te doen lijden. de liberale aan
biedingen Yan 23 Augustus af t wUzcn en zijn ei~ren 
voor!'lellen van 8 September in te trekken." 

Een voornaam JJus.-isch blad liet zich over den oor!orr 
altlus uil : 

"In den oorlog tussch n Engeland en Tran~ raal zal de 
. ympathic der gcheele beschaafde wereld natuurlijk niet 
aan de zijde van "de koningin <lee zeeën" zijn die zich 
aangarut om de kleine Zuid-.\.frikaan:-:che Republiek in l 
slikken. Laat. tgenoemue neeft de vom·keur aan een sll'ij1l 
op leven en dood boven e n Yrijwilligen afstan<l van hare 
politieke onafhankelijkheid, \relke zij tachti(l' jaren lancr 
in een gansche rij van overwinningen op de Enrrcbche 
huurtroepen heeft vet·worven. Builen Enneland i. er nog 
;reen enkele slem opgenaan, <lie de handelwijze der regoe
ring van koninO'in Victoria rechtvaartlint en cle cnee<rieke 
w lrrerin(l' van pre ·ident Kru<rer, om z'ich aan de ht~Üen
spori(l'e eischen vau Chambedain te onderwerpen, ver
oorue lt. En met zekerheirl kan men zerro·en dat dil ook 
in het v rvol(l' niet O'eschie<len zal." 

't \ as en pl chlig oogeniJlik, toen d Vercenigde Volks
raden den 7cn Octob r t' Pretoria hunlaable zitting hiel
den. V cerlirn leden waren aanw zi<r; de overig 'n waren 
re els te "· ldc of maakten zi ·h voor !lel vertrel\ gereed. 

Na ellJ"<' wcrkzaamh den v<m JUmdcr gewicht, !'laat 
pre:-:i<l ut hxug r op, en met llcm alk• I den. Het is dood
slil in de zaal, als de prc::-idenl met merkLaar b wogen 



stem, doch met groote overtuiging, als volgt spreekt ! 
"De beide Volksraden zijn nooit onder zulke buitenge

''"one omstandigheden verdaagt!. Alles dreigt nu op oorlog, 
en waarom? Omdat de leugengeest de overhand genomen 
heeft tot in verschillende landen. Omdat dit volk geen 
eigen Regeering mag hebben. 

"Ik moet het dankbaar uitspreken en ieder zal het 
moeten erkennen, hoe de Heer het volk in dit land ge
plant en tot hier·toe geleid heeft. En al komen ook dui
zenden op ons af, zonder Zijn wil zullen wij niets behoe
ven af te geven van 'vat de Heer ons heeft geschonken 
en wat wij alleen aan Hem danken. Laten "·ij dan onze 
gebeden tot Hem opheiTen en tot Hem bidden. Hij zal 
de beslisser zijn, en Zijn be li. sing zal nooit op leugen 
zijn gegrond , doch op recht en waarheid, 

Spreker wijst er dan nogmaal op hoe Tr'ansvaal na 
de retrocessie de vreemdelingen gelijk wilde stellen met 
de bmgers van het land , niettegenstaande de conventie 
hun geen politieke, doch slechts handelsrechten verzekerde. 

"De Brilten lieten zich echter bij den Brit ·chen agent 
registreeren, en later, toen zij werden opgckommandeerd, 
weigerden zij mee te gaan en wilden dus geen lief en 
leed met de burgers deelen. \Vij hebben hen toen vrij 
laten blijven. \Yij "·eten voor God, dat wij alles gedaan 
hebben om hun het stemrecht te geven, en daarom 
steunen wij vrijmoedig op onzen Jieere. Hij zal de be li. 
ser wezen. Laten wij bidden en blijven bidden, dat U ij 
ons bestuurt, en al komen dan duizenden, dan zal Hij 
voor recht en gerechtigheid optreden tot wij geheel en 
al ontslagen zijn van Eno·eland. 

Spreker raadt de leden aan Ps. 118 : 7 te lezen. De 
Heer zal met ons strijden en als Hij met on is, wie zal 
dan tegen ons zijn? Wij moeten strijdend steeds onze 
gebeden tot hem opzenden. 

"Ik wil niet - vervolgde de Presirlont - van den 
vrijheidsoorlog spreken, doch zie, bij den Jameson-intocht: 
duizenden kogels en bommen hebben zij op onz macht 
afgezonden en slechts drie van onze mannen zijn geval
len, en over de honderd van 1len anc~ereu kant. Dil is 
het bewijs dat God alleen de kogels bestnurl. Toen ook 
heeft Hij ons gespaard , om te toonen dat Hij de Tieslumder 
is van de wereld en niemand anders." 
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Geen applaus of geroep onderbrak deze rede, waàrin 
de machtige overtuiging prak van den Pre. ident. De 
leden luisterden ernstig toe in het volle be ef van de 
waarheid dezer woorden. 

De Boeren weten het woord van Cromwell toe te pa -
sen: "Bid God en houd uw kruit droocr." Toen het een
maal begrepen werd : er zal oorloer komen, - toen wa
ren zij ook in een oocrenblik voor den . tl'ijd gereed. 

Dat de Boeren het land hebben aan cle Enrrel chen die 
eerst sloken en dan, bij naderend ge\'aar, op den loop 
gaan, is te begrijpen . .Ziehier \Yat een briefs 'hrij\'er in de 
Teleg1'aaf - de man was met het Lijdenlmrgsche com
mando onder Generaal Burger opg trokken - daarvan 
zegt. 

"Treinen vol vluchtelingen naar Delagoabaai in alle 
soorten van wa$cns. Jonge Boeren hebben moeite zich 
in te houden. "u at zijn ze' - zoo zegg-en ze - "dat zijn 
ze \<Ul die 21,000, die het adre naar Enrreland heLhen 
g·e ·tuunl, waardoor onze plaatsen nu onbewerkt moeten 
liggen en wij onze vrouwen n kiwieren moeten verlaten. 
En nu vluchten ze al. laf~tnwL Ollicieren n oudere 
bul'gers zijn bij elk en trein, die pa ·:-;eert, om de jonger u 
bedaard te houden, maar 't i som~ moeilijk, \vant norr 
zijn er onder de vluchtelingen, die, al. de trein afrijdt, 
ons toel'o pen, voor zoover zij Hollandsch kunnen preken: 
"On zeg niet dag ver julle, on ze(ft tot O\' r en maand, 
dan kom on terug om julle nekke in te trap." 

".Ja - zeggen de jonge Doeren tot ons ouderen -
Oom , julle praat mooi om een vluchtenden vijand met 
vrede te laten, maar a hulle ". er kan krijgt, kom hulle 
weer terug om diezelfde spulletje:- mel on~ te peul en 
onze vrouwen en kinders voor hulle dien:tboden te ge
bruik." 

Als een taaltje van d Yerwonderlijke vlugheid bij de 
mobilisatie der Doeren kan het Yoloende dienen. 

Zaterdarrnacht (30 epl.) kreeg veldkomet Coetzée van 
l\Iariko bevel al zijn be chikbar man~chappen op te 
roepen en zich in lager te h neren te Hielpoort bij De
wetsdorp. De mannen rrav n oogenblikkelijk geboor aan 
den oproep en waren 7. ct' poedig .;dien daar ,. wnneld. 

Dio:dagavond om 1-.33 'smiddao · kr eg bij h Ycl on
middellijk naar Bloemfont in te •raau, nam· aanleilliug van 



het hericht, dat Dl'itsche tt·oepen bij Kimberle)' de "Tens 
'raren overgetrokken . 

. \an tond.· werd opgezatlelu. De mannen waren bij 
elkaar, doch de paa!'den liepen rond. De mannen hadden 
geen tijd hun warren: mee te nemen. \Voen dagnacht 
om twee uur waren bijna allen, ongevem· 100 man , Lij 
Dloemfontein, na dus een afstand van 70 K.~I. in U u ut' 
te hebben afgelegrl. Et· werd een paar maal afgeklommen, 
en de buikLanden van de paarden werden wat Jo· ge
maakt. Vool' afzadelen was n·een tijd. De mannen konden 
uiets atHler'S meenemen dan hun :•.iOe!' en hun ammunitie. 
Al de re t komt achterna. 

Zoo driftig waren de burgers, dat de ,·eldkornet hen 
moest lenenhouden, len einde elkaar ni t te verliezen. 

[Joe moeilijk de nachtelijk ril was O'cwc st, hoc vcl'
moeid en dmipnat de mannen en hoe llongcrig zij ooi· 
wal'en , Je st rnmin(l' hleef uit lekend en fri ·eh gen err, 
om te Bloemfontein de bewoners in den wocg 'll morgen 
te "·ckkcn met hel davel'end zingen van het volk:;li d. 

Er he rschte onder de Doeren en wondcrbare geesldr·iiL; 
zelf::; grij .. aanls verlang<l n mee te trekken lot verde<li
gin:-r van het geliefde vaderland. 

Een burger, (j'enaarnd lienrll'ik van der Me!'we, reed:; 
7() jaar oud, maakte bij 1len a .. sistcnt-landdrost te Jager
fontein (0.-V.) applicnti voor een Mau er-ge,ve r, om 
ook op <.:ommando le kunnen n·aan. Ilij wa.· at·m en niet 
in laat er voor te betalen, maar daar hij ouder "·a~ dan 
GO jaar, 'va de landclro -t, hoewel teg-en zijn zin, g -
dwongen te w igeren. Gelukki•r kwam dil geval .ter oorc 
van den heer C. \V. II. van cle Post, mad lid voor de 
betrefTend' 'vijk, <.lie de betaling voor 't aangevmagd 
roer (j'aranrleerde. "Oom Ll ndrik" wa in de wolken en 
'ras reed· een paar ciagen later op pad met zijn jonrrcre 
medeburger ·; de crrij ·aard zarr r zoo gelukkig uil, alsof 
hij plohelin(J' een groote erfeni · gekregen had. 

De Transvalers en Vrij.-tater:-- . loruien ger d om cl n 
kamp aan te Yan"en te<•eu bet orermal'hlige, maar· ni •l 
((/rnal'htige Engeluwt en :chaardcn zich al· eén man in 
de :., led ren, onclcr hunne dappere, onret:aag<le aan
voerder:-, die nid de min~te vr es he IJLen voor Ener 'land, 
omdat zij Gocl uem~cn en vol vcrtrouwen op Zijne hulp 
ten trijde trekken. 
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"Het is een éénig gezicht" - zoo meldt een brief uit 
Transvaal van 9 Oct. - ,,als men ziet hoe een gezind allen 
zijn. Onze burgers zijn vol hoop en moed, vol vertrouwen 
op God. \Vie hier moet blijven is ontevreden, allen wil
len liefst naar de gr·enzen om den vijand le ontmoeten." 

De heer Van \Vijk, hoofd eener school, schreef clal zijn 
geheele hoorrsle klasse, bestaande uit jongens van ·1 ~-H 
jaar, naar het oodogsveld was. 

Wij maken hier nog melding van een 1 ri f, ge cbreven 
door een predikantsvrouw uiL den Oranje-Y1·Uslaat aan een 
vriendin in de Kaapkolonie, uit welk schrijven zoo tl'ef
fend blijkt, hoe in den Oranje-Vl'ij ·taal de gemoecleren 
waren gestemd, nog vóór het uilbreken van den oorlog. 
Die brief luidt als volgt: 

~De communicatie kan schielijk afcre loten worden, en 
ik wou zoo gaarne een paar regel ge chreven hebben. 
In de laatste vier maanden wordt er ernstig gebeden 
om vrede, en de oorlogswolk wordt altijd zwarter. In den 
laatsten tijd was de geest van de crebeden een van meer 
overgegevenheid aan den wil de Heeren. Al het Zijn wil 
is, dat dit zwaard ook nog over on moet komen en er 
geen vrede kan gemaakt worden zonder bloed torting dat 
de Beer dan hen en de hunnen voor zijtl rekening wil 
nemen, hun leidsman en he chermet· wil zijn in den oorlog 
en hun moed moge geven. 

11 Veel werd er ook voor hunne vijanden en vooral voor 
de jonge, onschuldige Engel'che soldaten gebeden ..... . 
Waarlijk, oorlog is iets onnatuurlijk 1 iet uit de hel, want 
als men er over begint te denken, kan geen pen de ellende 
ervan beschrijven vóór en gedurende dien tijd, en de cre
volgen na dien tijd. Hoe zal het ooit weer recht komen? 
Hoe zal de ra senhaat ooit kunnen verzoend worden? Zater
dag-achtermiddag is de hoek teen van ome indu trieele 
school gelegd geworden, en daar het de eerste Zondag 
van de maand zou wezen, wa er een groote opkom t. 
Dienzelfden nacht, om twaalf uur werden de burger van 
het do1·p uit hun laap gewekt en opgekommandeerd. 

• Den volgenden morgen gingen velen vroe~ vuor den 
dien t en ommigen na den dien t~naat· hui .. Van eenin·eu 
hunner moe t mijn echtgenoot norr eer t kinderen doopen. 
De twee kommandanten kwamen on des margen's om vijf 



uur eerst groeten, en nadat wij samen gebeden hadden, 
en zij de deur uitgingen, ging hij naar zijn kamer terug, 
overluid weenende. Van toen af was het gedurig afscheid 
nemen van vrienden en betrekkingen. De Zondag werd 
gebrnikt om toebereidselen te maken , want Maandag moes
ten zij naar hunne verschillende plekken op de grenzen 
vertrekken. Ik heb zoo'n jammer gevoel voor de verschil
lende vrouwen en moeders. 

~De oorlog is nog niet eens verklaard, en welk een ge
ween is er niet reeds sedert Zondag over onzen gansehen 
staat geweest. Mijn broeder is ook gecommandeerd naar 
Ba utoland. Ik ontmoette zijn dochtertje na zijn vertrek 
op straat. Zij wierp haar twee armen om mijn hals, wee
nende bitterlijk 1 terwijl zij eindelijk zeide: ~Ach, Tante, 
ik heb toch al zoo banja om vrede gebeden, en de Heer 
stuurt toch oorlog." Hare stiefmoeder zegt, dat zijne twee 
jongste kinderen zich des avond in slaap huilen. Maan
dag zijn de dorpscbe men chen vertrokken ; Dinsdag gin
gen er achthonderd gewapende burgers door het dorp, ge
deeltelijk van Winburg, Senekal en Venter burg. Woens
dag vier kanonwagens en 120 provi iewagens." 

De schrijfster is getroiTen door de kalmte, stilheid, die
pen ernst en beslistheid, waarmede de Boeren bezield zijn. 

,Ach, lieve vriendin," zoo gaat ze voort, "het is wonderlijk 
om het te zien hoe v::tn de oud ten tot de jongsten allen als 
één man klaar zijn om op te trekken. Een Engelscbe dame 
zeide tot mij: • Waar lijk, die mannen zien er niet uit al of 
zij gaan vechten, zoo kalm en vredig." Een andere zeide: 
"Ik geloof, dat Engeland niet wi t wat bet deed." Nog 
een heer (een Engelschman) zeide aan mijn echtgenoot: 
, Toen ik die mannen van hun vrienàen at cheid had zien 
nemen en zoo kalm naar het sla<Yveld zag gaan, kon ik 
het niet langer houden, en ik ben bard weggeloopen om 
in mijn kamer eens uit te huilen." 

, Daar i geen groot preken of roemen bij hen ; velen 
hunner groeten ons met een tekst, zooals: ,De strijd is 
de Heeren"; of: ~Wij hebben geen kracht tegen deze 
groote menigte, maar de Heer zal voor ons strijden"; of: 
"Gelijk er bergen zijn om Jeruzalem, alzoo i de Heer 
rondom zijn volk'' ; of: ~Die met on is, is meerder dan 
die tegen ons zijn''; "Bid voor on , wij hebben den oorlog 



in 
niet gezocht, doch worden door den Heer geroepen om 
onze onafhankelijkheid te verdedigen.' De mee t zenuw
achtige vrouwen zijn, tot mijn verbazing, de terk te en 
moedigste en bereid hunne echtgenooten en zoons te laten 
trekken . 

• Een va u hen zeide tot mij : • A.ls de Heer voor lln zal 
strijden tegen deze menigte, dan zijn die burger , die ver
trokken zijn, nog te veel; hun getal moe. t kleiner zijn, 
want zij gaan immer niet. tr!jden, het i de Ueer' . Een 
ander zeide tot haren man, toen hij haar zwaarmoedig ver
telde, dat er weer zoo veel troepen zijn aangekomen: • faar 
laat die troepeu komen, zij moeten allen medewerken om 
Gorl almacht te openbaren, want Eageland en de weinige 
Afrikaander zijn niet twee machten 1 die met elkander ver
geleken kunnen worden; de He ere moe t tu chenheide komen.' 

.Zij zeggen 1 in al hunne oorlocten wa het de Heer, die 
't overwonnen heeft. Velen gaan ook in de hoop, dat er 
nog ter elfder ure vrede zal wezen en vrede bewerkt wor
den, zoodat zij veilig zullen terug komen. De Kaffer on
der on z~jn tot norr toe onderdanig en ctehoorzaam, ook 
zeer gewillig om toebereid elen te helpen maken voor den 
trijd. De berichten van de kommando , die op de gren

zen van Ba utoland zijn, zijn gun tig omtrent de Ba -uto' . 
Zij gedragen zich stil en gaan voort met te zaaien, ploe
gen en hutten maken. 

"Wij zullen voor uw dochter doen wat wij kunnen. Tot 
nog toe wa het hier veilig. Wij gevoelen on. verder ru. 
tig en veilirr in de hand de Reeren en ontvanrren kracht, 
naardat onze dag is. Groet al de bekenden en vrienden 
voor ons, en zeg hnn, dat ik geloof dat zij voor on bid
den en dat God het gebed hoort. purgeon zegt, dat de 
mee te van God antwoorden op onze rrebeden afkomen 
in zwarte couverten· en wie weet welke rijke zegeningen 
nog over on land uit deze zwarte wolk zullen nederdalen. 
De duizenden gebeden kunnen niet onbeantwoord blijven. 
De machtige en genadige God zal ze verhooren op Zgn 
eigen tijd en wijze." 

Van n zoon, di in tlcn Vl'i~t.aal woont ontvinrr zijne 
mo (1 r te W or · :-;let· ei en volgend n IJri f: 

.Lieve moeder! \ ij zijn hier allen onder de wapenen 
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en gereed om te vechten voor ons dierbaar land. Wii 
weten, wij hebben een eerlijke en rechtvaardige zaak. Het 
is waar, wij hebben met een sterke natie te doen. Enge
land i machtig, maar niet almachtig. God alleen is al
machtig, en Bij zal toezien, dat macht niet recht is. 

Wij tellen onze zaak in Zijne handen. Wij nemen onze 
geweren en gaan naar de grenzen en zullen God vragen 
om onze Generaal te wezen, en ons te helpen en ons te 
bewaren, dat wij iets zouden doen wat tegen Zijnen wil is. 
lJe Heere is nog niet VP.randerd; Hij is nog dezelfde God 
die Gideon met zijn 3û0 man de overwinning heeft gegeven. 

Wij bidden dag en nacht tot Hem, en wij vragen u 
allen om voor ons te bidden. 

Hij is een barmhartige God, en Hij zal ons onze zonden ver
geven en ons ter hulpe komen. Bij zal nooit toelaten dat 
een machtige natie een zwak volk als wij zal verpletteren. 

Uit zulke brie\·en preekt een andere toon, dan het 
trotsche Engeland aangeeft. Hoogmoed vervult dáár· het 
hart des volks, en Lij de Boeren en V rij talet·s alleen een 
. til, ootmoedig vertrouwen op de hulp de · Heeren." 
Die zóó op Hem vertrouwen, kunnen niet be chaamd 
\\·orden. 

Laat ons thans even kennis maken met de voornaamste 
aanvoerders der Boeren. 

Oppet'Levelhebber is Piet Joubert, de vice-pre ielent der 
Zuid-.\.frikaansche Republiek. " lim Piet," zoo wordt hij, 
en niet zonder reden, door de Boeren genoemd, en of
schoon hij 69 jaar oud is, kan men het wel aan hem 
zien, dat hij een man i van beleekenis, een man, wiens 
ver chUning eerbied en ontzag inboezemt en die in den 
vrijheid oOt·log van ·18 10/81 zijn ':aderland reeds zulke on
schatbare diensten bewees. 

Naast Joubert moeten wij aanstond · noemen den naam 
van Piet Cmnjé, .:lie tijdens den Jameson-inval diens 
troep zoo in den val wist te Jrijven, dat er geen ontko
men meer wa..:. 

Wie Cronjé is - dat hebben de En".ebchen in dezen 
oorlo(r reed · al te goell ondervonden en de dagen van 
Belmant Graspan, l\Iocldenivier en l\Iager fontein heboen 
het bewezen dat Ct'oujé niet zonder reden "de Leeuw van 
Afrika" \Yordt genoerneL 'Vee degenen, die het wagen 
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tegen dezen beid te stl'ijden! Wie Cronjé i ? Dat zou ons 
lord 1\Iethuen " ·eten te zeggen, die de klmmen van dien 
Leeuw zoo ontzettend heeft geYoeld! 

En dan zien wij onder de uiltrekkende beYelhehiJeJ ~ 
gener::1al Jan Koek, die hoewel re ds een grij. aard, een 
der eersten is, die d n Yijand in hel aangezicht ziet, die 
met geringe macht hem hij Elawh;lnagl aam~.Jt en daat' 
zijn leven Yoor het vaderland ten oir r brengt. 

En clan valt ons oog in de rij van die groolc mannen 
op dieu breedgeschouderden ruiler met zijn zwarten IJaard. 
Wie hij is? "De Kaarten boer" zoo wordt ltij door ieder
een in Zuid-Afrika benoemd. ~iemand die zóó de kaart 
van het land kent al hij. Geen w g, geen \'Oelpad of 
h rgpa i er, waanan hij u niet alle bijzoudel'lteden kan 
opge\'cn. Van hem "·onlt in Pennjng' ·werk: , De oor
log in Zuid-Afrika" het volgende Yerlmald: 

"Verscheidene maanden geleden slcnlerd een koopman 
met een mandje snuisleJ ·~jen aan den arm door de . traten 
van Pieler-1\larilzburg n Dm·ban. Hij . cheen een misvormd 
licltaam Ie lJelJIJen, en hij droeg een blauw n lJril, om 
zijn zwakke oopen, zooaL het ~cheen. I1et lieLl verkocht 
llij aan EngeJc:;clJe militairen, en llij kon goed m t hen 
opschieten, want hij Yerk cht goedkoop. lJij kon ook heel 
gezellirr praten, en hij lui. terde met bijzo11dere aandacht, 
als die soldaten hem Yertelden Y:m nieuwe dinoen in het 
EngeL che l<rjjg wezen. i\Jaar op n goeien dag was hij 
plotseling verdwenen, en men heeft h rn nooit meer ge
zien. Later is er ge1lui. terd ge\vord n, dal die mif'maaklt> 
gestalte met dien 1Jiauwen bril niemand ander. is gewee t 
dan de sluwe 1\aarlenbo r uit de Tran Yaal. Of die Hui -
teraars oeiijk l1elJben gehad " et ik niet, maar dat " 'eet 
ik wel, dal hij thans, oezeten op den ~teigerenden bruin, 
geen blauwen ln·il draagt, di 11 hij trouwen. niet noodio· 
heeft, want onder di zware, for~che "·enkbrauwen Hik
keren oogen, ~cllerp al Yan den arend. ok heeft !Jij than~ 
geen misym·mde nestuite en alle 'erraadt den sterken, 
goed en krachtirr gebouwd n Boer. 

Zijn \Oik 11 ml h m du. den I\aartenboer doch in de 
ge..:clJiedeni: \'an ziju vaderland .zal hij bekend taan al 
kommandant BE~ YILJOE. •. 

Bij de Engel~chen \Hls l1U 'roeg r in l1lakeude gun l 
en toen de oorlog tus .. chen Eooelaud n de Zoelo -Kaf-
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fers uitbrak, sloot hij zich, in het belang van zijn land, 
bij de Engel chen aan, en ontving een even eervollen als 
verantwoordelijken post bij hun Jerrer. Ook is hem in dien 
veldtocht van de hoogste autorileiten de lof niet onthou
den, dat hij een man was met buitengewone bekwaam
heden, een krijgsman vol schranderheid, beleid en kor
daatheid. Na den veldtocht deden de Engel che officieren 
dan ook al het mogelijke, om hem te bewegen zijn mi
litaire opleiding in Engeland te vollooien, maar Viljoen 
:chudde het hoofd, want hü wilde zijn vaderl.md niet 
verlaten. Twee jaren later, toen de Transvaalsche vrijheicls-

. oorlog begon, deden de Engel~chen hem ~chillerende aan
biedingen zoo hij hunne z~jde wilde kiezen, maar de 
Kaartenboer wierp hun het Engel che goud voor de voe
ten, ze?'rrende: "Daar ligt het; ik raak er niet aan." Toen 
goten de Engelsehen de fiolen van hun ~pot en hoon over 
hem uit en noemden hem den domsten en eigenzinnigsten 
Boer in den omtrek van vijfhonderd mijlen. ~laar Ben 
Viljoen, die om de peren der Zoeloe-Kalfers bad gela
chen, lachtè ook om dat razen van Engeland, en wijrlcle zich 
ook verder' met lichaam en ziel aan de belangen van zijn 
vaderland. Ilij streed met moer! en heleiel tegen de En
gelschen, beantwoordde bun laster· met het nooit mi. ende 
schot uit zijn Ilenri-~Iarlini-geweer, en deelde in den 
trimuf der zegepraal. Van toen af tmd Viljoon als een 
der voornaam te leiders op den voorgrond, en, diep oYer
tuigd \'an h t feit, dat clc Boer in d lockomsligc oorlo
gen met zijn creweer allet-n niet meer zou kunnen vol-
taan, kampte hij met al de kracht, die er schuilt in de

zen ijzeren man, voor eelt tet'lw, aan de uieuwsl' eiscbcn 
beantwoordende arttillerie. Ook in dezen . trijd was hU 
overwinnaar, en de Boeren zullen er hem wel altijd dank
baar voor blijren." 

Dan moeten wij nog noemen Luka Ieijer, cl held 
nn Glencoe, de "vor:telijke ruiler, wiens schot nimmer 
faalt." E.n voorts llao Botlw, die den üen Januari 1881 
met ·18 Boeren wi t tand te houden tegen een overmac!Jl 
van 3 EngeLchen, voorzien van 2 kanonnen en die toen 
hij reeds door· 3 kogels was getroffen, den strijd nog 
voortzette tot een vierde kogel hem d ed neerstorten. 
:M;mr hij herstelde en bij het uitbreken van den tegen
woordigen oorlog i hij naar Pre ident Knwer oegaw.t 
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en heeft gezegd: "President, wanneer beginnen we? Ik 
heb vier Engelsche kogels in mijn lichaam opgevangen; 
er kunnen er nog wel een paar bij." 

Maar, Je rij dier dappere aanvoerders is nog veel lan
ger· wij zien onder hen norr majoor Albrecl1t. comman
dant der artillerie van den ranje-Vrij taal· cbalk Bur
ger, een man zóó boog aanoe chreven, dat hij genoemd 
wordt al de aangewezen op,·olger van pre ident Kmrrer; 
Commandant Olivier, die de EngeL che troepen in het 
Noorden Yan de kaapkolonie meni9 hanrr uur zal lJezor
gen; generaal de la Heij die aan ae We lku. t teerenover 
den vijand staal en nog zoovele andere crroote mannen 
zouden wij moeten noemen, wier naam in de geschie
denis van dezen wijheid.oorlog met onuil\Yi..: ·llhare lel
teren zal gegrift \YOrden. 

De troepen der Trans\'alers en Vrij talm , die ul eeni
gen tijd gereed tonden, trokken 1 oedig na de oorloer -
vcrklaring ove1· tl .. ~renzen. Op 30 'eptember waren te 
Volksrust reed. IJDw Boeren bijeen. De \'rij. taaLcl1e Boe
ren voreenigden zich bij Bo. hof en Jakabsdal nabij Kim
herley en e\·cneen aan de 1 • oord\ve. lelijke grenzen van 
Nalal. Op plaat en, ocvaarlijk voor een vijandelijken in· 
\'UI, zorgde men een troepenmacht bijeen te hebben." 

't \V as en bezielend gezicht, toen het Pretoria-Com
mando van den commandant Em. mu~, ':WOO mi ter . terk, 
O\'et' de rrrenzen trok. 

Zoodra men lJ Yünd dal alle d 2000 paarden-ruilers op 
Natal. eh gebied zich Levonden werd halt oeroepen. Era~
mus . prak toen de man. chapp n lo en de 1 ran vaal. che 
vlag werd omgekeerd, een oude o·e\YOonte bij de Boeren. 
Daarna nam Ds. Po lma het woord en in een krachticre 
toespraak ri p bij allen die legeuwoordig waren op, om vo r 
hun rrelicfd vaderland ten einde toe te !'trijd n en,indiennoo
Jig, ook l l nen. Hi rop , pronoen alle cl 2000 Yan 
hunne paartien en met ontbloot hoofd het oeweer over 
den eeuen en d teuneJ. over den anderen arm, knielden 
zij, terwijl n.. Po!'(llla zijn \'eriJond -God om hulp. meekle 
en 1 I m als G tui ge opri p dal zij l gen hun zin en wil 
~?t dezen ral' htvaaJ'(li~en oorJon zijn gedwongen ereword n. 
1 o 'll D!'. 1 'o:-;tma oebe<l n had, kou me u menige rmvc 
hand een traan Yan een ruwe wanO' zien afvegen. 
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Zonder militair Yertoon, zonder ophef en wapenpraal 
trokken de Boeren uit. Neen, zij vertromvelen niet op 
eigen kracht, maar stelden hun vertrouwen alleen op den 
Heer der Heirscharen, die hen zoo vaak in den nood had 
bijgestaan en bun de o\·erwinning op den vijand had ge
geven. 

Tre!Tend bl~jkt dit ook uit de toespraak, die generaal 
Burger den '12en OclolJer tol zijne mannen hield. Ilet 
besluit om den oorlog le beginnen was toen gevallen en 
onder den indruk van zoo ernstige lJeslissing prak hij 
zijne mannen aldus aan: 

,,Broeclers officieren! Ik heet u allen \velkom hier. Ik 
heb eeuine hericblen van de Hegeering en den comman
clanl-generaal onder uwe aandaclJt le brengen. Heliaal ·te 
woord is nu gesproken. Dit is onze eer:;Le g-ezamenlijke 
zitting in termen \'all art. '17 onzer krijgsweL Het lieflijke 
"·oord van \Tede is nu verbannen. De oorlogsw·et wordt 
afgekondigd. Onze vijand heeft on daartoe gedwongen. 
\Yij zijn hier nu om le bespreken, wat ons te doen staat 
en wat wij kunnen cloen ter be\vaking onzer grenzen en 
Lestrijding onzer vijanden . Onze taak is moeilijk, doch 
\Yij zijn vasl heJoten. onder biclelend opzien tot onzen 
Verbondscrod, onze dunr gel,ochte onaflmnkelijldJeid tot 
den laatsten man te verdedigen, de Regt-ering 1e steunen, 
onzen opperbevelhebber te gehoorzamen en onzen Durgers 
tot voorbeeld te strekken. En wij zegcren crezamenl\jk: 
Hier staan wij, God helpe on , wij kunnen niet anders! 
Amen. 

In het gebed ·meelde de creneraal den bijstand van 
den Almachticre af voor het l'lein en nietig volk, dat ge
reed ~taat den str\jd te aanvaarden l gen het rnachli~sle 
Hijk der aarde. Ma::n· God in den Ilemel i. de Almacllti
ge, die heersebt over alle machten der aarde en die de 
l1arten van vor ten en natiën leidt als "'aterb ken naar 
Zijnen wil. Zijne ~lerke rechterhand, die door haar daden 
de werell beren doet, zal zich tegen onzen vijand verhef.· 

-fen en onze rechtvaardige zaak do n zegevieren. 
,,llij mon·e niet zien op onze zonden en de zonden des 

volks! Ilij moge on allen bij. taan in den nood cl er tijd n, 
vooral hem, onzen , taatspresiel nt, die zijn volk zoo lief 
heeft, dat hij, zoo hoogbedaagd, nog met zijn Natie den 
strijd aanvaardt, ons door Engeland opgedrongen; en God 



de IJeer moge hem nog de overwinning en de vrijheid 
van Zuirl-Afrika in Zijne groole genade doen aanschouwen!" 

JI. 

De strijd aan de Westgrens. 

Aan de \V estgrens vertrok e n commando in de richting 
van Mnfeking, waar de Eng lsche kolonel Baden Powell 
met ·130(_\ m~msd1appen lng-. Daar l1adden de Boeren hun 
eerste ''"a pensucces; zij wisten hU K taaipan een gepant
serden trein, die gesclmt voot· 1\fafeking aanvoerde, te be
maclltigeu en namen daarLij een oHicier en 23 man ge
vangen. 

l\Iafeking werd weldra door Cronjé inrresloten, die daarop 
naar Kimherley trok en venanrren \\·e1·d door genemal 
Snymnn. Bij Kimberley hadden de \'rij taters de le)errraaf
Jijnen afgesneden, en den !'poorweg opgebroken; het 
duurde niet lang of ook deze :tad wa door de Boeren 
geheel ommuurd. 

Baden Powell werd met zijn 1300 man door de Boe
ren in Mafeking va tg houden, cvenal gen raal I eke
witch met 2000 man in I\imberle ·. 

Den 15en October deed Po\Yell een kradttige poging
om zich door de Boeren heen te laan. De Boeren badden 
te Game Free, 2 mijlen Ynn Mafekina, en ... terke tellinrr 
van waar de . tad werd Leschoten. 

's Nachts trok een gepantserde trein met geschut en 
soldaten naar den kant Yan Game Free. Bij 't aanbreken 
van den dng openden de l\auonn n een he\'ig yuur, ·waar
na kapit in Vernon met een e~cadron voOt·uit rukte. 
Doch toen de l!..ngel: hen nabij ltet lort der Boeren 
kwam n, bleek l1el terker te zijn, dan zU hadden Yen\'acht. 
De .Boereu open len zulk en buit ngewoon 11eet, geconc n
treerd \ 'UUr op d Engelschen, dat kapit in Vernon bijna 
onmog lijk Ycrder vo rwaarts kon. ~ 

Enk I mallnen her ikten rl zandzakken Yan het fort, 
maar binnen een linie Yan 300 yard van het fort kon 
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geen levend 'vezen zich staande houden ; de grond wa 
door Mauser- en Martini-kogels letlerlijk omgeploegd. 

De manschappen, die deze nmrlinie bereikten, leden 
vree elijk, en hun officieren volgend om het fort te ne
men, werden 20 man van het e kadron van kapitein Ver
non doodgeschoten. 

Kapitein Sandford viel het eert, daarna kapitein Ver
non, die reeds tweemaal gewond was, en toen luitenant 
Paton, die aan den voet van 't fort werd gedood. Deze 
twee laatste oflicieren klommen op den " 'al, die 't fot'l 
omringt, richtten hun revolvers in de loopgraven van de 
Boeren, doch werden op hetzelfde oogenblik doodge ·cltoten! 

De uitval van Baden Po\\·ell was geheel mislukt en llad 
hem Lovendien zware verliezen gekost. 

Kimberley was ingesloten door de Vrij tater .. Hun eerste 
werk was het doen springen van 33 ton dynamiet in de maga
zijnen der de Beersmaatscbappij en het vernielen der brug 
over de Modderrivier, 30 K. 1\1. ten zuiden van de stad, om de 
Engelsehen van die zijde het oprukken te beletten Den 
7en T ovember berron Cronjé liet bombardement op cle 
~tad der diamanten, die in haar midden ook Hbodes 
verblijf had gegeven. Een poging van kolonel Gourrl1 
om Kimberly te ontzelten mi ·lukte. l\let een vrij aan
zienlijke macht trok hij op uit Oranjerivier-Stalion, maar 
't wa · tevergeefs; de Vrijslater ' sloegen hem terug. 

Intusschen was de opperbevelheLher van 't Engclsche leger, 
Sir Rech·ers Bulier in Z-.\.frika aanrrekomen. Van llem 
meende men, hU zou den strijd wellot een goed eincle brenrren. 

Generaal Buiier is in H~:Jü geboren en heelt het grootste 
deel van zijn dien llijd in Z.-Afrika doorgebracht. Jlij 
streed tegen de Zoeloe 's en in 1 ~ '1 behoorde hij lot den 
staf van it· Evelyn Wood, die troepen ter Yer::::lerking
\'an generaal Colley uit Indië moe 'l aanvoeren. ln 18 2 
maakt Butler Je expeditie in Egypte mede, w rel in 1 1 'j 
chef van den generalen taf ' 'an Lord W olseley en nam 
deel aan den tocht om Khartoen te onzellen. In 1 Dl 
werd hij Lenoemrl tot Iuitenant-«eneraal, bekiPedde acht r
eemolgens belangrijke commando'., laalHlelijk al b v l
hebber van het kamp bij .\.lder:;hot, uit welk kamp cl 
troepen naar Afrika worden Yel'zond n. Zijne h noeming 
als opperlJc,·elhPlJbcr wer(l reeels \'Oor hel uilbrek n \'an 
den oorloO' alrretneen ab zeker beschouwd. 
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Kimberley moest en zou woroen ontzet. ~Ien kon toch 
Rbode niet aan zijn lot overlaten ; - hij wa meer dau een 
geheel leger waard. Sir Buller nam daartoe de nooclige 
maatregelen. Ilij vormde een ontzettingsleger, dat hij stelde 
onder bevel van lord :\Ielhuen die de opdracht kreeg orn hin
nen den kort. t mogelijken tijd zich een weg naar Kimberl y 
la banen. Hij zou maar weinip- voorraad meenemen, zijn 
manscl!appen niet zwaar betasten, om met zijn vlie 
g-ende Cûloune zoo snel mogelijk voot·wuarl - te kunnen 
rukken. 

Din. clan· 21 ro\'. verliet ~Icllmen Oranjerivier-Station 
en twee dagen later bereikt hij Belmont. Daar ·tond 'n 
3500 Boeren tegenoYer 7000 Engebdwn. Metlwen liet 
zijn troepen voorwaart rukken en nam na een moord
dadig gevecht drie telJinoen der Boeren. die, nadat zij 
de Engelsehen zware \' rliezen hadden loegeiJm ·ht, in 
goede orde terugtrokken. De Engel. eh n hadden aan doo
d n en gewonden 330 man; cle B· er n hadden 10 dooden 
en 310 gewonden. 

Methuen rukte verdet· en Zaterdag -~ ~O\'. stontl ltij 
met )000 man te ~ra pan, 30 L\L ten noorden Yan 
Oranjerlvier- tation, waar hem 2300 Tran valers en Vrij· 
staters den weg versperden. 

De Engel ·chen beschoten de ·trllinrren der Boeren zoo
lang, tot zij meenden, dat de vijand daaruit geheel ver
dr ven was, want de Boeren beantwoorden het vuren det' 
Engel cheu niet. Lord .Metlmen gaf toen bevel aan de 
infanterie en de marine-brigade om de hoogten te bezet
ten. De Boeren, die; rroe<l verseban t achter hun kopje..::, 
zich ha<lden . til gehouden, lieten d En:relschen naderen 
lot in lmnue onmiddellij kc nabijheid. D marine-brigade 
wa • voot'uitgetrokken : toen de soldaten vlak Lij de 
schijnhaar verlaten kopje: war n, richtten de daar 
achter vcrborgen Boeren en ontzet:rnd g·eween·uut· 
op hen , dat de Britsche soldaten ,...-egmaaide of hen 
deed terugdeinzen. Bij een vernieuwd n aamal ver
lieten de Boeren hun st ·llingen. l.ij hadd n hun do I 
bereikt, d<>n Yijand opg Ilouden n hem zwar vediezt>n 
lo :rciJraciJt. \'an d oflidrren d'r J11arine-Lrigade ),1 ven 
PI' slecht 2 gespa<u·rl. 

lknZ'lfd n dag drrd h l garnizocJt te Kimherlev <."11 
nacltlclijken uitval, waadJij h t Boeren-rommand uit 
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kwam de Boeren echter spoedirr met 100 man te hulp, 
zoodat het garnizoen werd teruggedreven met Yerlies van 
30 dooden en g-ewonden. De Boeren verloren (]aarbij 20 
dooden en gewonden en eenige rrevan!'enen. 

Den 2Hen Nov. staat l\Iethuen reeels hij jloclderrivier 
en nadert dus met rassche schreden KimbeT"lev. :Jlaar -
cle Boeren waren te ModJerrivier verschanst met een 
front van 5 11ijlen. . 

H, uur lang werd er gestreden, zonder dal de Engel
schen de Boeren uit lJun .tellinrren l<Otlden verdrijven. 

De garde der Engelseben moest OYer de Ylakte trekken 
en kwam daar onder het moorddadig vuur der Man ·er
ge"·eren, zoodat hel niet mogelijk was \'Ooruit te komen 
en daar ontzettende YerliezPn leed. \ Vat de Engelsehen 
ook beproefden, het was hun niet mogelijk de stellingen 
der Boeren te nemen. Cronjé bezielde zijue mannen zóó, 
dat hU ten einde toe tegen den veel talrijker Yijand kon 
stand houden. Waren rle Boer'en en Vrij ·taters in dien 
strijd meer als één man opgetreden, de Engelsehen zou
den een nog veel zwaarder dag beuben gehad. laar de 
Vrijstaters waren in dien str~jü niet vooraan en sommigen 
onttrokken zich, zoodat President S.tein hen den volgen
den dag zeer ernstig hun laakbaar gedrag onder het oog 
moest brengen. De Vrijstalers hebben cU ter harte ge
nomen, zoo ook de boodschap, die President Kruger l1en 
liet brengen, waarin hij de lrijder zoo ernstirr vermaant, 
om toch eensn·ezind te blijven. Wel gelukte liet ~1etlluen 
na den slag bij ri\·ier een rrecleelte zijner tro pen 
OYer de rivier te brengen, maar zijn leger had zeer 
geleden· - hij zelf werd in dezen triju gewond. 

In de 3 slaeren op 23, 25 en 2H NoYemher had hij 
4000 man aan dooden en gewondeu verloren. Vóór hij 
Yercler kon trekken, moest hij "·acblen op versterkingen 
uH de Aar. 

Een Engel. eh man, die rretuige wa van het gevecht aan 
Modclerrivier, keerde onmiddellijk na afloop naar Knap
stad terug. Hij kwam daar ontdaan en vol alscbuw aan. 
Hij zegt van dien strijd: "liet gevecht werd aangeprezen 
al een roemrijke "ovetwinning", mam· hel kwam zoo 
dicl1t bij een verpletlerende nederlaag, dat het moeilijk 
i het verschil aan te geven. 



"De Engelsehen begonnen te vechten zonder voedsel en 
zonder water, nadat ze den geheelen nacht in den reaen 
hadden ge. lapen. Omstreeks den middag moe~ ten de man
nen tweekeer 300 yard · ~emgtrekken - wegen· het 
overweldigend vuur van de Boereu. De Drilsche oldaten wa
ren uitgeput en gedcmorali eer<l. Zij waren ui toeput door de 
brandende zonnehitte den aeheelen dag, door gebrek 
aan eten en dt·inken; zij waren gedemora!Leerd, omdat 
ze niet één enkelen man tegenover zich zagen en niet
temin O\'er\Yeldigd \verden dool' een moordend vuur. 

"D cavaleriepaat'clen waren tot niet nut; zij konden 
bijna niet meer. 

"In den namiddag kregen de lancier be\·el om op te 
rukken; meer dan veertig van hen weigerden he li. t ! 

"Generaal l\1ethuen wa • voordat hij gewond wet'd, zoo 
wanhopil3', dat hij in radeloozc vertwijfeling zich op den 
grond wtet'p. Vele soldaten Yet'dl'onken bij de pogin•,. om 
de rivier over te steken. 

"net lot was, dat de Enaelschen naar hun kamp terug
trokken en hun dooden en gewonden op het slaareld 
achterlieten. Zij waren phy iek niet im taal ze weg te 
halen. 

"Ik ben er zeker van, dat dit feiten ziju. De mannen 
zijn ontevreden. Zij hebben geen \'et'trouwen in hun zaak. 
Zij gelooven, dat zo g meen vernul n zijn. Zij halen de 
heele onderneming en hebben oneindig meer eerLied voor 
de Boeren dan voor de itanders.'' 

Vóór het geveebt van dien Maandag had men pet· heli
agmaf een boodschap van d n heer· RboJe uit 1\imber
ley ontvangen, dat de officieren den volgenden \Y oen dacr
a vond bij hem moe ten eten om de ontzetting van Kim
bedey te vieren. Deze boodschap moet echter ere n O'UO

sligen indruk hebben gemaakt op de aftleieren die reed ... 
zoo zwaar hadden gerochten en nog een hard ge\'echt 
venvacbllen. Lord ~Iellmen be bouwde zich echter zoo 
zeker van h t ·ucce. , dat poorwegkaarlje naar Kimber
ley r ed: waren uilg goven. Ook in Kaapstad liet n zekere 
hooggeplaat 'le lied n kort voot· het g \'echt zich hoor n, 
abol'Je ont~ tling ran Kim IJ t'lcyre 1L n voldongen feil wa!'. 

~lethuen \lieg 'ntlc colonn had h t r du al heel 
slecht afir bracht. 

Bij ~loddmTi\'ler hebben de Engel eh n nog weer een 
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bewijs gegeven, \vat "nette menschen" er onder hen zijn. 
Daar wer<len 7 dokter'S en hunne mailschappen, le za

men 33 per'Sonen, gevangen genomen en naar Kaapstad 
gebracht. Deze dokters, die weer werden losgelaten, ver
tellen, op wat . chan<lelijke wijze zij door de Engelsehen 
wer.len behandeld. De gewonden, die zij bij zich hadden, 
mochten zij geen hulp verleenen; éen van dezen stiel'f 
op reis; in :30 uur had men hem geen eten of drinken 
willen geven. 

Toen de dokters noegen den gewon<le te mogen helpen, 
zeide de officier, die hen gevanrren nam: ,,Laat die ver
y]oelde Boer maar dood gaan." Bij de Aar werden allen 
in een tronk geplaatst en zei kapitein E<lwar·ds tot de 
\racht: " 'chop ze weg, als ze zich bewegen, en sf'l1iel 
ze dood, al ze hij de deur komen." De ambulance-wagens 
konden de dokter niet eens terug krijgen. 

Ontegenzeggelijk had Methoen in korten tijd een zeer· 
grooten afstand afgelegd; daarbij nog 3 slagen geleverd, 
ma:-!r - nu was hij ook niet in staat aan ·toncls zijn weg 
te vervolgen. Toen hij zijn ver;:;terkingen had gekregen, 
hadden de Boeren hem al van drie zijden ingesloten en 
moe t hij vreezen, dat hem zijn verbinding weg 
met de Aar ook zou worden afge neclen, Gelukte dit, dan 
zou de positie voor hem al zeer kwaad worden. De Doe
ren begonnen den spoorwe(T achtet· hem reeds op te 
breken. Een gepant:: erde trein uitgezonrlen om hen te 
re1jarren, werd teruggedreven. Hel werd zaak voor 
Jlethuen om zich door den rijand heen te slaan. 

Maar de Boeren waren ook ver'l:'terkt. Te Jlarrersfontein, 
nabij Mo<lderrivier, hadden zij zeer sterke Yer. chan. in gen 
aangelegd. Zondag 10 Decenber berron :\Iethuen, die ge
wacht had op de komst der hulptroepen en op hel 
her-tellen der brug over de jlodderri vier, welke hij over trok, 
deze verseban ingen te beschieten; hij bracht rle kanonnen 
dee Boeren lot zwijgen en meen1le, dat de vijand zijn .tellin
gen verlaten had. Daarom wilde hij ·Maandag 11 Dcc. 
tot Jen ahmal overgaan. Hoe het Lij ~Iagersfontein loe
(Tinrr, ze()'t on de con·espondeut van de Daily .~. ews in 
een treffende beschrijring. 

De berichterever preekt met bewondeein(T \'an hel b -
leid van commandant Cronjé, die op al de voorde lig. te 
pwlten zijn mannen had opge ·tehl en de loopgraven aan 
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den voet van de "kopje.' , waar zijn knappe chull r ver·
s 'han. l lagen, zóó had gemaakt, (lat zij niet le zien ware11 
Lus. chen de blauwgmene truiken en men ner(J'en · ook de 
opgeworpen aarde kon bespeuren. Voorts werden die loop
graven nog he chermd door· een 1 reede omheining Yan prik
kelclr·aacl, waar geen ruiterij legen op kon, en waar ook de 
Jlinksle i nfanlerie, zelfs bij held et' daglicht, niet doodleen kon. 

Aangaande den eigenlijkenslr~jtl verhaalt de corre ponden!: 

In den nacht na het eer te gevecht zou de brigade Hoog
landers, 4000 man terk, onder generaal Wauchope, trachten 
dicht genoeg bij de vijandelijke linie te komen, om een 
aanval te doen op de hoogten. 

Zij trokken in de dui terni op, geleid door een gid , 
die. naar men meende, het terrein volkomen kendP.. 

In doodscha tilte lopen de mannen voort, tred voor tred. 
De bevelen werden fluisterend gegeven en door de man
schappen fluisterend aan elkander overgebracht. · 

Zoo waren de Schotten de donkere heuvels genaderd, 
waar de Boeren verseban t lagen. Niet had hun kom. t 
verra~en in de duisternis. 

Hes was doodstil . 
Daar klonk opeen de cherpe knal van een geweer chot. 

Een oldaat wa ge truikeld over het draadwerk voor de 
loopgraven. En nu stonden de aanvaller plotseliua in het 
. chijnsel van de zoeklichten der Boeren - zoo helder ver
licht als bij klaarlichten daa terwijl hun vijanden noa in 
donker verborgen bleven, op de dreigende heuvelen. 

De Schotten stonden een oogenblik ver teld. Zij wi ten, 
dat zij als een kudde schapen opeenaedronaen waren, op 
een paar pa, af tands van den vijand. 

Zij her telden zich spoedig toen de generaal met heldere 
stem hun toeriep: "Houdt je flink, mannen!" 

Maar onmiddellijk daarna knalden de choten van een 
duizendtal geweren recht voor hen 

De Hooglanders vielen al hoornen in den torm, de be -
ten en dapper ten neuvelden. Ook generaal Wauchope 
viel, maar hij richtte zich, of choon doodelijk gewond, nog 
op de knieën overeind en riep tot §ijn laat ten ademtocht 
zijn man chappen bemoedigende woorden toe. 

De Schotten trachtten vooruit te snellen, maar raakten 
verward in het pril{keldraad, al· wolven in een val. 
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Ondertusschen schoten de geweren van de Boeren aait
houdend voort . . . . 

Dertienhonderd Schotten vielen er dood of gewond in 
het korte maar moorddadige gevecht. De overigen van 
Engeland keurcorp redden zich - er i geen ander woord 
voor - door de vlucht! 

Daarna laat dezelfde berichtgever de aandoenlijke be
schrijving der begrafenis van generaal \Vauchope volgen: 

Driehonderd meter verwijderd van het stadje Modder
rivier, lag, op den avond van Din dag 13 December, juist 
toen de zon in een gloed, zooals men dien slechts in Afrika 
zien kan, onderging, een lang ondiep graf open, in bet 
midden van een veld. In 't we ten kabbelde de rivier met 
haar begroeide oever , in 't Oosten zagen de nog door den 
vijand ingenomen hoogten dreigend neer; naar het noorden 
en zuiden lag rustig het golvende veld; op een kleinen 
afstand van dat graf bevonden zich een 50 doode Hoog
landers, geheel gekleed, zooal' ze in den strijd gevallen 
waren. Ze waren hun aanvoerder naar het oorlogsveld ge
volgd, ze zonden hem ook in het graf volgen. 

Hoe ernstig en droevig zagen die do oden er uit; met 
hun gezichten naar den hemel gekeerd, met hun groote 
handen tot vuisten gebald in den laatsten doodsstrijd, en 
de wenkbra u wen samengetrokken zooals ze geweest waren 
in het hevige gevecht. De kleeding, waarvan iedere Hoog
land che stam zoo houdt, zag men hier overal, en terwijl 
ik daarnaar keek, kwam uit de verte het geluid van doedel
zakken; het was de generaal, die zich bij zijn manschappen 
kwam voegen. 

Daar, vlak onder de oogen van den vijand, bewoog zich 
langzaam en tatig voort alle wat over wa van de brigade 
der Hooglanders. Voor hen uit ging de kapelaan, bloot -
hoofd , gekleed in zijn am htsgewaad; dan zestien spelers 
met hun doedelzakken, en daarachter met gekrui te armen 
de Hooglanders, gekleed in het vol ornaat van hun regi
ment, en in het ruidden de doode generaal, gedragen door 
vier van zijn kameraden. Daar klonken de doedelzakken op 
de wijs van "De bloemen van het woud", nu breed-uit 
galmend, trot eh en hoog, zoodat de hoofden der soldaten 
fier in den nek geworpen werden, en in de oogen zag men 
tranen schitteren; dan klonk de muziek zacht-klagend als 
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het geween van een vrouw om haar eerstgeborene, zoodat 
de fiere hoofden omlaag O'ingen, tot ze neerhingen op 
hijO'ende borsten, en de tranen vielen lang. de vermoeide 
gezichten vol litteeken , en chokkende nikken verbraken 
het plechtige rythrnn van den doodenmar eh. 

n.echtop liepen ze uaat· het graf, gingen dan amen op 
een afstand taan, tenvijl de generaal in den 011diepen kni l 
gelegd werd, omringd door. vier gewapende mannen, waar 
alleen de zoon van den doode en eene kleine re.-t van 
officieren met den kapelaan en de doedel:atkspeler;' vlak 
bij stonden, terwijl er een plechtige dien ·t werd gehouden. 

'I'oen hoorden we de doedelzakken nog een , en "Locha
ber no more" klonk door de . tilte als een aug tge. chrei, 
zoodat men in gedachten de weduwe in haar Hoogland 
thni' hoorde weeneR om den trijder, dien ze nooit meer 
welkom kon heeten. Toen, al gedreven door de toaver
macht van éénzelfde gedachte, keerden de soldaten bun 
vochtige oogen van het graf naar de hooO'tPn, waar ronjé, 
de . Leeuw van Afrika' en zün mannen"' tonden. 

En elke wang gloeide, en elke mond kreeg een cl1erpen 
trek, en de aderen op de handen, die naar de geweren 
grepen, zwollen tot bar ten toe op, en de uitdrukking van 
deze zwijgende gewapende mannen wa wel·prek~nder, dan 
woorden vermogen. Want op ieder gelaat wa, wraak te 
lezen, en ieder oog dor. tte na tr bloed. 

an het hoofd van het graf, het dicht t bij den vijana, 
was de generaal neern-elegd, :tijn officieren tonden rondom 
hem, terwijl daarachter zijn oldaten in een dubbele lijn, 
in bun dekens gewikkeld, werden begraYen. Geen s ~ hot 
werd gelo t bij de dooden, alteen een ·alunt geO'even, E'n 
toen trokken de mannen naar het kamp, terwijl d dui ter
ni, van een A.frikaan chen nacht het veld omhulde." 

In e n bl'ief uil hel Hoerenkamp en opgenomen in de 
Expr :;' Yan 2~ D cewh r, wor1lt aangaande dezen moor 1-
daJirren la er norr h t vol<rendc ~cmcld: 0 ' 0 Q 0 V 

• ·wonderbaarlijk, vree'elijk en onver taanbaar. In deze 
19de eeuw, iu een tij•l •,vaarin ~men vrede en ~rorlsdien ·t 
predikt, - een eeuw die zich bPrOemt op hare mf'nsche
liikheid - hoe i het mogelijk! Zal ik ooit kunnen ver
geten de ver chrikkelijkheden van de eer ' te daO'en de:tel' 
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week - de lOden, llden en 12den December? Ik heb 
mij steeds den oorlog voorgesteld als iets vreeselijks, 
maar mijn sterkste verbeeldingskracht heeft zulke vreesa
lijkheden zich nooit voorge teld . . . . . 

Zulk een wonderlijken Zondagmiddag heb ik nimmer 
doorgebracht. Het eerste schot van den grooten bloedigeu 
slag van Magerfontein was gevuurd .... HPt vreedzame 
landschap werd als door een toavermacht veranderd, en 
men gevoelde spoedig dat er iets vreeselijks aan het ko
men was. Groote trvepen burgers. ern. tig en va tberaden, 
galoppeerden naar hunne verschillende posities; ammuni
tiewagens en zware kanonnen trokken donderend voorbij. 
Alles wa in beweCTing en opCTewondenheid. De zware, 
ontzaglijke kanonnen deden de lucht dreunen van kogels 
en bommen, maar daar zij ver van onze positie vuurden, 
lag hat burgerleger stil en wachtte betere kan en af. Van 
drie tot zeve.n uur in den namidciag bombardeerden zij op 
on los en tegen zonsondergang hielden zij op, en een 
groote stilte daalde op de aarde neder .... Dien nacht 
legden wij ons neder, maar onze paarden waren gezadeld 
en onze geweren geladen . . . . 

Kort na twee uur in den mor(l'en waren wij allen op 
weg naar onze posities, en toen begon een der lang!:>te en 
vree elijkste daO'en, dien ik ooit gekend heb. Het ontzet
tend vuur is niet td beschrijven. Generaal Cronjé zocht 
zijn stellingen uit, en de Engelschen, die nog naar onze 
po itie raadden, onderhielden een alterontzettend t kanon
vuur op onze kopjes . . .. Onze groote kanonnen ant
woordden en tegen 4 uur wa het vuur oorverdoovend. 

Vroeg in den dag deden de Engel chen hun ver ten 
aanval; de maxim ratelde en knapte, en het gefluit der 
Engel che alvo's klonk chel iu de lucht, maar daarboven 
kwam het scherpe gekraak van de doodelijke Mausers uit. 
Keer op keer wierpen de Brit cbe battailjon zich op onze 
po itie, en keer op keer wierpen onze dappere burger 
hen met vree elijk verlie teruCT. De republikeinen waren 
belden. Zonder baaitjes, met opgerolde hemdsmouwen, namen 
onze mannen, oude O'J"ij 'aard en baardeloaze jongelui 1 be
daard en kalm korrel en vuurden. 

De eer t~ voorname g~beurtenis in den lag wa het naar 
de achterhoede brengen al gevangenen van 40 arme Hoog
landers, die er treurig, ver lagen en ontdaan uitzagen. Toen 
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kwam het bericht dat de candinaviër~ in moeilijkheden 
waren. Hoe de dappere Fik burger onder een ware hel 
van bommen uitsprongen en den vijand terug joegen, i 
een onderwerp, dat door onze toekom tige dichter zal be
zongen worden. Toen kwam de treurige proce ·ie van onze 
gewonden voorbij. Eerst een man met een gebroken arm, 
dnarop een man met zware bloedvlekken op zijn dij, dan 
weer een arme kreunende kerel met wegge. choten linker· 
been, op zijn paard rondrijdende om naar de ambulance te 
zoeken. Hoe hij dat paard bereed, i mij een raadsel. Dan 
weder een flinke jonge kerel, zijn her enen gekren kt door 
een kogel, en vreeselijk vechtende met zijn drager . Dan 
werd een kleine Potchef tro01ner niet meer clan ze tien jaar, 
voorbij gedragen. Zijn linkerbeen wa eroo be chadigd, maar 
hij lag zeer kalm en li pelde tenvijl hij voorbij ging: "Dit 
i daarom nie zoo zeer nie, maar ik i vree lijk dort." 
Hij had reeds twee uren in de brandende zon rrelegen voor 
hulp gekomPn, was. En daarop volgde de treuriNe proces-
ie onzer dooden .... 

Omtrent vier uur begonnen de groote kanonnen te be
daren, en de .Jirfau er en Lee Metford waren aan zichzelve 
overgelaten. Toen kregen onze ~faxim·Nordenf,üdt een kans. 
Wij konden de Enerel chen in alle richtingen zien vluchten, 
vooral de paardenruiter . De dappere Hoocrlander' trachtten 
keer op keer om door onze hardnekkig tand houdende 
liuiën te breken, maar ·lecht om te vallen en niet weer 
op te taan. De zon ging onder, en het Brit che leger wa 
teruggeslagen. 

Din dagmorgen wa. het gezicht vree elijk! V eertig ver
schrikkelijke uren hadden onze mannen geknield of gehurkt 
gelegen in hunne loopgraven, en het wa niet zonder moeite, 
dat zij hunne ver tijfde ledematen uit de loopgraven kon
den trekken en voor onze tellincr rondloopen. Daar laN, 
dood en chrikverwekkend, de bloem van het Engel che 
leger. Een officier tilden wij op binnen 15 pa en van onze 
liniën. Hij kwam daar, zijn hoed zwaaiende en uitroepende: 
"nu, kerel , zijn wij er! · toen hij nederviel met drie kogel 
in zijn hart. Vijftier schreflen van onze loopcrraven lagen 
de chot'cbe regimenten werkelijlr in hoopen, ommigen 
van ben dood, e n aantal tervende en anderen in hun dood-
trijd bepaald Rhode vervloekende die dit alle op hen 

gebracht bad .... Groote mannen lagen dood in elke mo-
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gelijke houding. Bier en daar hadden kleine klompjes tezá
men vergaderd in wat schuiling beloofde te zijn; die , chui
ling bleek valsch te zijn, en allen lagen dood. Om een 
kleinen ruierenhoop vond ik vier lange Hooglanders den eeuwi
gen laap slapen .... Elke Hooglander had een kleine schop 
bij zich om schansen op te werpen. Ik heb gelezen van de 
glorie van den oorlog, en heb er in geloofd, maar na deze 
ondervinding ben ik overtuigd, dat er geen glorie in oorlog 
kan zijn - hij is in alles een gruwel. Daar lag onze vijand, 
afzichtelijk in den dood, en binnen onze liniën was er geen 
gejuich over de chitterende overwinning, maar eerder een 
merkbare stilte over al het vreeselijke er van, terwijl men 
nog vaster besloot om geen vijand ooit toe te laten, zijn 
voet binnen onze liniën te zetten." 

Een ander bericht zegt nog: 

"Ik reed gisteren over het slagveld, en schoon de ambu
lance van den vijand den geheelen vorigen daa bezig was 
geweest, lagen er omtrent nog 1500 lijken; op een plek lag 
er een hoop van 300. Deze getallen werden mij O'egeven 
door de manschappen, die door ons gezonden wl'Lren om ze 
te tellen. De wagen· van den vijand zijn nog heden bezig, 
op den derden dag na den lag, om de dooden weg te 
nemen. 

Bet verlie van den vijand wordt thans berekend op 
2500 man. Ik geloof zelfs dat het meer is. 

De Boeren hadclen 18 dooclen en 71 crewonrlcn. Ver
schillende Engelscbe regimenten waren bijna geheel ver
nield; mn de Blackwatch wat·en er van de 800 nog ·100 
over. 

Zoo was , de vliccrcnrle colonne'' van Melhucn het vcr
derf teo·emoet aevlogen. De slag bij Maaersfontc in had tle 
Engcbchen voor cer~t den rnoc1l benomen, om nog eens 
te trachten zich een tloo!'tocllt Lc banen. Melltucn kon 
niet and r·, dan met l1et O\'ers<.:lwt van zijn leger terug
trekken naar Moll<lcrri \'i er .• \..an het ontzellen v .1n Kim
berley lJehoeft. hij in den eersten tijd niet meer te denken. 
Yeeleer moet bij op eigen belloud bedacht zijn en zorg 
dragen, dat de Boeren hem zelf niet een gelijk loL berei
den, al dat vau Kimberley. 
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De bezetting dezer~tad trachtte nog meermalen den muur, 
die haar omsluit lc Yerbrek n, nraar tot nog toe :::cliUnt 

t' geen ander' vooruitzicht te zijn, dan dat de ~tad den 
Boer·en in hamlen zal 'allen. Wel toont zij he LIJ le~·lancr 
te kutmen door~taan, maar de Bocren 111aken lrlijlhaar 
geen IJaa~l en willen er geen mensclwnl•ven. yoor op 'l 
spel zetten, overtuigd als zij zijn, dat de \'OOrraad leren.
middelen met don dag rermiudert, on - I JOn<' 't' i · en 
c!Jerp zwaan!! 

Ook pogingen, om ~Tafcking t' ontzetten, goluktenniet, 
renmin ab het Baden Powell lol nog lo is geluld, zich 

door de belegeraars heen t slaan. Pogingen daartoe aan
gewend, lJchlJen Item reeds groote Yel'liez 'rt gekost. 

Hel bomhardetncnl op heide sterlt'tl w nl gedUJ'Îg' l!er
JwalJ, zoodal et· \'an de sleden zelf uiet reel meer zal orer 
zijn. lcJer n dag kan men de orerga\'e Yenntcltten. De 
Boeren zul! n vooral Kirnb rley en Rhodes niet loslal<'n 
en - heeft de starl zkh o\·crgcgcvcn, !lan moge zij YOOr 
goed in lret IJezil der re ·lrlmaligc cirrcnaar: blij,·m. 

IJct noordelijk Yan Mafeking, bij Derdepoort ... e]ei:{en 
cmmnanrlo Bocren wrrd clen 23 ~oremhet· aarwevallen 
door :-:oldalcn Yan d Cltarlered c.:ompagnic en door een 
afdeelitJg hcredru politie, " ·aarbij 0 Doeren ~n m·clde11 en 
velen werden gewond. _\au cle noonlgt·cn van Tran. vaal 
aan clc 1\ rokodilri\'ier, bij de greuzen ran Rhode. ië ha<l
den de Boeren een konYooi, voor fort Tuli bestemd, 
\Velen te beruac.:lJtig-Pn en keerden daarna OYer rle ririer 
lrrug. Troepen Yan uPJumcr, Lrwlhebbct· rlet· soltlaten in 
Hhocle~iL', trokkeu O\'Cl' de Krokodill'ivier en deden een 
imal in Tmn. \'aal, waarbij zij geholpen werden door 
KalTers \'Uil het opperhoofd I\lwma die uoor de Engel
:;chen waren gewapewl. 

Bel is gehlel;en, dat Engclsc.:bc .oldalen, in Yet·eeninin~ 
111el J\allers. zich sdrandelijk hebben mi, drao·en jegen ~ 
i.H:lllergcbleven Trans\ aal~che wouw n. IJ l lietledijk ere
tlrag dezer s Idaten is "eer een l'prekewl hewiL hoe 
laag zU wel moelPn slaan om zich aldus aan v;·eerlooz 
vrou\\·cn le J;nnn n \'ergrijpcn. H 't .temt volk men over
ren Jllel IJ t getuigenis, dal ev Duit~c.:h koopman uit 
6 'a tal gaf <tall"Wltl<lc de rlaar aanwezi~re lkitsl'hc. oirlat n. 
llij wrkla:trl, dat f:<'l'll \l'OU\\' op :-;lr:.wl YOot' dit> sol
daten veili" is en zij zich aan de la.aa t uil.:)pattingeu 



overcreven. Is het wonder, dat de bevolking van zulke 
krijgslieden walgt? En dat zijn dan mannen, Jie zoo uit 
de hoogte op de Boeren neerzien! ru, wij kunnen er 
van overtuigd zijn, dat de Britsche soldaten na dezen 
oorlog niet gering meer over de Boeren zullen dell ken; 
de Boeren weten hen waarl~jk wel achting af te dwingen! 

Brilsch Beelsjoeanaland alsook We~t-GriqualanJ. waren 
door de Boeren geannexeerd. Kuruman, de hoof.'3Latl van 
Beet. joeanalanu, halverwege Kimberley en l\Iafeking, werd 
door de Transvaalsch gezinde Boeren belegerd en juist 
op Nieuwjaarsdag kregen zij de stad in hun bezit. De 
bezeWng, Lestaande uit 120 man Kaapsche politie, 
v;erd gevankelijk naar Pretoria ;revoerd. 

\Yij mogen wel zeggen, dat ook aan de we lku l de 
Engel che troepen maehteloo · zijn gemaakt. Gedurig 
lworen wij, dat er verkenningen worden gedaan, maar 
die verkenningen brengen in den toestand van lord Mel
lmen geen verandering. Ilet is voor hem een groot ge
luk, <1at z~in verbinding met de Aar nog niet is afge
sneden. Indien de Boeren daartoe in . taal mochten zijn 
dan zou 1\letbuen waarlijk Pretoria nog bereiken, al zou 
het dan ook anders zijn. dan hij zich had voorgesteld . 
De ",·liegende collonne" is vleugellam ge lagen en heeft 
nu in dien toestand reed weken achtereen doorge})r·acht, 
zonder zich weer le lmnnen verhefTen : Hhode L lroeft 
in Kirnbcdey niet meer op haar te ·wachten. 

IJL 

De strijd in Natal. 

~ Tatal zou bet hoofdloene 1 van den oorlog zijn. vVij 
w·eten hoe daar reed menigen Lloecligen trijet door de 
Boeren is gestreden, hoe daal' de Lodem met hun bloed 
en dat hunner vaderen i· gedrenkt. Daar streden cl Boe
ren terren Dingaan, den wreeden konin(J' der Zulu's, d n 
moordenaar Yan nouwen en kinderen; daar streden zij 
ook tegen de Llanke indri11gers, die in dal land, h t eig •n
dom der Boeren, de Bril:::;che vlag plantten. Wederom 
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trekken zij, nu onder generaal Joubert, opperhevelbebher 
cler Transvaalsche troepen, O\'er de orenzen dal ~choone 
land Linnen. 

Den ·12en Oct. trokken cle Boeren uit hel kamp te \'rij
buro· O\'el' de grenzen. 

De Vrijstaatsche artillerie bezette <len Van Reenen' ·-pa , 
waardoor de van Dul'lmn komende spoorweg loopt. De 
lijn n uil TransYaal en dm Vrij;;laat door den Van Re nen' -
en den Langnek~-pa~·, komen in Lacly:>milh ~am n, zoodat 
l1et hezit Yan die plaats \'OOr de verdedi"ing d r Repu
blieken Y<Hl groote lJeleekenis i·. 

Den 7en OetolJer landde generaal \Yhile le Durban 
om het be,·el over de Ecgelsche troepen in 1 a tal op zich 
te nemen Pn vertrok onmiddellijk door naar Pietermaritz
burg. TransporlsclJepen met troepen werden te Durban 
ontscheept· alleen op JO Oct. arri\'eerden 5 ~cl1ep~n met 
Engel che oldalen. 'l \Yerd boog tijd voor de Boeren 
om daartegenoYer ook hunne maatrerrelen te n men ; 
iedere dag, bra ·!Jt meer vijand lijke troepen in hunne 
nabijheid en tien kostelijke da<•en, waarin de Engelsehen 
maar sleed. troepen hadden aannevoerd, waren al voorbij 
gegaan. 

Bij Glencoe, waar een deel der Enrrel clle troepen on
der genemal ymon. de Boeren zou tegenhoud n, had de 
eer. te lrijd plaat . De Boeren hadden vernom n riat ten 
noorden \'an Glt>ncoe en DunJee zich een noel::che 
strijumadll had Ye1·sdwnst en wilden die tl'ijdrnacltt in 
drie afdeelingen, ::;amen 7000 man, aamallen. 

De eerste a!'deelii1g onder Era~um lmd Donderdao·' 
den 'if)en halt gehouden te llatling~pl uil, op den nroo
ten weg tu. se hen G lencoe en Dannhau.·s r. De l weede 
colonne nrler Lucas -:\lever maakte een lange omtrek
kende beweging, lanrr l:trecht en Yrijbeiu, trok Lij Land
wan's drift ove1· de Jnrraaane-Rivier en vandaar n:1ar 
Glcncoe. De derde colonue '-he ·tond hoofdzakelijk uit Vrij
staal eb bnrner ·, ond r commandaut Viljo n. Zij trokken 
van \V asebLank lang d n .poorweg ten zuiden Yan Glencoe. 
Op d ll morg 11 van \Trijdag 20 0 toller stond Lu ·a 
Me ·er m l 700 nJan alle u t oe.pov r d BriL ·he Ierree
macht van om lr eL j man. Era rnu: wa met zijn 
commando nog 11i t aanw zin n Viljo n IJ Yond zich met 
zijne Vrij tater~ nog ver in hel Zuiden. 



Vroeg in den morgen begon de stl'Ïjcl. De Boeren had
den hun stelling genomen op den top van een heuvelrug 
(Talana-heuvel) De Engelsehen richtten hun geschut op 
ben en brachten eenige stukken der Boeren tot zwijgen. 
Nu werd een algeroeene aanval op de positie der Boeren 
bevolen. De Engebelle inranterie rukte voorwaarts, de 
Iersche Fusiliers voorop, maar ::;Lond bloot aan het ont
zettend geweenuur Liet' Boeren, dat de vijanctelijke solda
ten wegmaaide. De Fusiliers en de Royal Rifles gelukte 
l1et den Talana-Heuvel te bestormen. De Doeren trokken 
terug, maar de gelederen der Engel. ehet1 waren zoo ~e
uunrl, dat zij niet veel k\Yaad meer kontien doen. 

Negen uur werd er dien dag gestreden, loen MeUer, om
dat zijn schietvoorraad opraakte, een einde aan den strijd 
moest maken. Volgens opgave van de Boeren sneuvelden 
van de Engelsehen in dien slag bellal re generaal Symons 
9 hoofdofficieren, 21 officieren, 121 onderofficieren en 600 
man, terwijl zij 750 ~·e\vonden hadden. De Boeren maak
ten 243 soldaten en 9 officieren krijgsgevangen leewijl zij 
zelf 10 dooden en 25 gewonden hadden. Generaal Symons 
weru doorlelijk gewond. 

Dat tie aftocltt der Bocren in goede orde plaats had, \VOrdt 
daar<loor duidelijk bewezen, dal zij gelegenheid hadden, 
een escadron huzaren, dat afgezonden was om i1en in 
den rug aan te vallen, 1e omsingelen en :,.rerangen te nemen. 
De Engelsehen Yonclen het raadzaam zich terug le trek
ken op Dundee. 

De slag bij Glencoe werd eerst door de Engelsehen als 
een schitterende ovenvinning voorge:teld, maar naarmale 
de waarheid aangaande dien ·trijd meer aan het licht 
kwam, bleek het, dat die zoogenaamrle oYer·winning hen 
heel duur kwam te ·taan. Het was een van <lie overwin
ningen zooals lord Metbuen er latet' ook zou l>eltalen en 
zooals andere Engels.che bevelhebbers er ook naar Lon
den hebben overgeseind. Men maakte er h t volk l1lij 
mee, maar als de lijst der verliezen werd openlJaar ge
maakt, begreep men in Engeland toch ook wel, dat de 
zege nu niet zoo bij uilstek groot wa en dat <lic zooge
noemde overwirmin gen vaak veel geleken op een nerlcrlang. 

ra dezen strijd zou een droeYe dag volgen. Generaal 
Jan Koek \Ya. opgedrngen een stelling te nemen bij 
Waschbank, niet ver van Glencoe, aan den spoorweg: 
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naar Ladysmith. Na daar te zijn aangekomen zond hij 
patrouille· uil om den ~poor\\·eJ en de telegraa!1ijn zuid
waart te vemie]('n. liet gelukte en patrouille om een 
trein met proviand, beslellid Yoor Lady lllith, te hemach
tigen; meerdere treinen werden gr\\'acht en o neraal Koek, 
aan wien hel nemen yan den trein wa. gemeld achtte 
de kun. ~dJOon om nog meer Luit te bal n, ''ellicht Hiel 
denkende. dal hij zijne mannen in geYaar bracltl. Daarom 
trok }Jij met zijne kleine lt'ocpentnacht, bc~laande uit 3< 0 
man uit Johannesburg en Forch:lmrg, 08 []ollunders en 
00 Duit.chers naar El:mdslaaole eu cring ten zuiden van 
die plaat: een goedgekozen :-;telling aan <len voel van c n 
hem·el bezetten. Aan weer::;zijden " ·ar u kopje- waarop 
zij twee kanonnen hadden geplaal~l. 

lntus~elten was ook de Brib.:dt IJ zeltinu uil Ladysmith, 
Yroeg de Zaterdags, onder generaal Frendt naar t:lantl.::
laagle op mar~ch gegaan. G(']Hlltl. r·dc treinen Yoerden 
Engelsch soldaten aan. De Boereil ridlll n hun nmr' op 
die treinen m;1ar konden hel lo:st>n niet leoen<TUUII. ~'u 
kwam ook de Britsche arlillcr ie in slcllin(l' n bra ltt lt l 
ge~chul der Hoeren tot Z\\'ijgen. Dit ge~dliedde tot drie 
maal toe, maar ook driemaal namen de Boeren hun plaat. 
bij de kanollncn weer in n zonden de \'Oortrukkeude 
Engelsehen granaten te O'emoel. Een der Leide kanonnen 
\YCl'll echter onbruikbaat·. Ku kre<r n de Bocren hel zwaar 
ie ,·eran I\Yoorden. Tot driemaal lo deel u de Brit~c!J 
soldalen en aanval m t de bajonet. De ]ander~ maakten 
een omtrekkend, hewegiug- en \'Îelen d, Boerrn in den rug 
aan. De kleine maar dapper ::;cltaar lliel<l tol bet uiterste 
stand l gen een overmacht nn 7000 Engel~chen met 1 '1 
kanonn n. 

Toen de Fonlslmrgers en JohanneslJurgers zagen, dat zij 
niet tegen de O\'ermacltt IJeslaml \Yaren, trol<k·en zij spoedig 
weg, niettegenstaande generaal rock l'iep: "Blijft toch 
mensellen ! Al mijn Holland rs zijn nog Loven~" 

1 Holland rs n Duit ·ch r wilJen Yan geen " ·ijken 
welen n konden eindelijk niet m er ontkom n aan den 
kring cl r Yijanden. D Ewre]s hen helwalden d over
\\Înning 7000 man op nog n en JOO Boer n .... 

D Doeren ,. •l'lur 11 in dien :lag HI.J gc\'angencn H 
dood n u ·102 g<'wmHI 'll, lcn\'ijl de Eu" +.:eb n ':WO IJlall 

Ycrloreu. 
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Het wa in dezen strijd, dat de Enaelsche lanciers zich 
niet hebben gedragen als menschen, nwar mindet' dan 
\vilde dieren. Een ooggetuige verbaalt daanan: 

,,De chat·ge der lancif'rs was zoo wild en woest, dat z~j 
op hun weg cle gewonden en op ·tenen liggenden met 
hun bn en afmauklen. Vluchtelingen wer·den achtervolgd, 
neergeschoten of neerge\YOrpen en in plaats van gevangen 
genomen, met de lan~en afgemnakl. Hel wns in é 'n woord, 
een lachling! De wagen van het Hoocle 1\ rui werd met 
ze\'entig kogels doorboord. Men joeg de genec heeren en 
\'erplecrers bijeen en er werd naar llen geslagen, gestoken 
en ges ·hoten onder den kreet \'Ull: Vervloekt zij het Hoode 
Kruis!" 

Bij Ebuclslaagte hebben de Engelsehen le\'enden en 
dooden geplunderd. Eert gewonde werd den vinger a~~e
snedf'n om zich van zijnen ring meester le maken! Alles 
werd den gevangenen ontnomen en maat· al te duidelijk 
bleek liet, dal het ras van de hyena's der slngveldeu nog 
niet is uitgestorven! 

Generaal Koek Jao· erewond OI) ltet slaa\'eld werd van 
0 0 t'l ' 

zUn geld en kieeren beroofd en moe t in dieu toestand 
den gnnschen nacht blijven liggen en toen de Engel ·ellen 
hem den volgenden dng opnamen en naar het l10spitaal 
in Ladysmith LraclJten, stierf daar eenige dagen later de 
edele grij. aard, clien men eredurende den .-tt·ijd zijn Dijhel 
zag lezeu en die voor zijlle mantten bidd rtde was. 

Onder de gevangen genomen officieren \\a ook luitenant 
!::iclJiel, noef!er ollicier in Duitsehen dienst, die zwaar ••e
\VOnd, met de oyerige gevangenen eerst naar Maritzburg 
en vervolgens naar Kaap lad werd gel racht, ·welk lot vele 
Hollander met hem deelden. 

Onder de mannen die bij Elangslaagle zijn geval! n, 
,-.,-aren ook Dr. Co ter en de Jonge, eeretaris van lJCt 
Departeme11t \'an Onderwij ; ook zij hebhen getoond, dat 
zij zich met de Transvalers één geyoelclen, met hen wil
den oven,innen of stenen. 

Düár liet ook de jeugdiae Jan l\loora, nog vóót' een 
paar jaar leerling der Gro n van Prinsterer-school te 
Doetinchem, zijn Je, CIJ voor zijn nieuw Yaderland. Ook 
hij wa uilgetrokken om dat ' 'aderland, Jat Item re els 
lief was ge"·orden, tegen den vijand te ltelpen vcrd di(ren. 
Lang wenl naar hem g zoeht, loldat Prof. lol 'ngt·aaf 



hem eindelijk vond. Moedediefde haJ gezorn'Cl, dat z~jn 
naam voor hij ten . trijde trok, voluit in de binnenzijde 
van een kleed in(!. luk te lezen wa_; zóó kwamen de diep
bedroefde ouder te weten, dat hun enige zoon behoorde 
onder degenen, wier leven op dezen droeYen dacr zoo plot
seling werd afge.neden . 

.T. E. Lepellak Kieft, een Ilollano r uit Drummen, werd 
door een hmcier gewond. llij wierp zijn g weer weg, 
stak de handen op en gaf zich ge,angen. Zijn revoh-er 
en patron n LanJ gaf hij toen ar, waarna hem bevolen 
werd voorwaar[. t marcheeren en naar liuk.. te draaien. 

Naar het oordeel van den Eng-el~ch n ofûcier deed hij 
dat niet vlug genoeg en "·erd toen door dien officier van 
achleren met een revoh·er ge~cliolen, zoodat hij d n kooel 
tu ellen de schoud t's en in de longen kreeg, waar hU 
bleef zitten. 's ~\sonds Yan dienzelfden dag i. de jonge man 
in bet ho. pitaal ovcrl den, na zelf het •rebeurde te heb
ben Yerhaald. 

Een Londensch blad maakt een paat· bl'ieven openbaar 
van Eng bellen, die hij ElandJaante hebben •rerocltten, 
"·;.w.ruit maar al te duid lijk blijkt, hoe daar werd ,,. -
str·eden. Zoo . chrcef een ~Ollluat van het eet'Ble rerrimeut 
King's Royal TUfles na het gevecht a<Jn een vriend: 

"Ik moet de cavalerie loven, die den eind-aanval uit
voerde. Het was een groot, maar vree elijk gevecht, toen 
men deze ruiters zich met dPn sabel een weg door de Boe
ren houwen zag. Driemaal reden zij recht door de Boeren 
bouwende, laande, hakkende . . . . . Deze oorloo i wel 
afgrii elijk. Ik zag enkele Boeren, wier hoofd door de 
sabels van onze ruiter glad afo-e neden wa . Enkele Boe
ren waren in biddende houdino- ge. torven. V el en, zeide 
mij een vriend van het vijfde regiment lancier , wierpen de 
wapens weg, zoodra zij de lan en zagen chitteren, vouw
den de handen over het hoofd en meekten om o-e
nade. 

"Men lHtd on bevolen niemand te paren", eh rijft een 
lancier, di aan het moord n deeln:un, .en ik kan u ver
zekeren, dat niemand g paard werd. Den t LeeJen rit 
door taken wij ben met onze Jan. en, al tak n zij ook de 
hand n op n vielen op d knie·;n, g •nud 111e k nde.' 



4ü 

dag gebeuren zal. Al onze troepen zijn nu achter den berg, 
maar, zooals ik boven al zei, na een uur worden geen 
schoten meer gehoord; de Engel chen zijn omgetrokken en 
zullen ons van een anderen kant aanvallen. Alsnu krijgt 
het Eollandsche corps bevel, om de vlakte door, naar 't 
station Elandslaagte te rijden , daar er weer 2 gepantserde 
treinen vol Engelsche soldaten · en kanonnen zijn aangeko
men. Maar wat zal ons klein troepje ruiters tegen die 7000 
man doen? Dan is het nog maar beter om terug legaan; 
en spoedig zijn we op onze plaats van 's morgens terug. 
Alsnu komen onze transportwagen van Volksrust, die tot 
hiertoe zijn achtergebleven, met onze bagage en leven mid
delen. Ze brengen ook de laatste brieven uit Pretoria 
me.de ; ook ik krijg nog een brief van U, en juist ben ik 
de~.en aan 't lezen, of daar worden we opge chrikt door 
kanonschoten. Ja 1 de Engel eh en zijn daar en zullen ons 
aanvallen met onze 2 kanonnen en een troepje van 900 à 
1000 man. 

't Is omstreeks half 3 n.m. en natuurlijk weer in eens 
opzadelen en we rennen naar het Bergkopje, lang. den 
kant waar de Engelsehen zich nn hebben opge teld. Vree 
selijk laten zij hunne kanonnen onder ons werken. Mij, 
met nog 3 anderen van onze ectie, is de taak opgedragen 
om de paarden vast te houden, en we blijven onder aan 
den voet van het kopje, terwijl onze makker met hunne 
roeren naar boven klimmen Bij het 4de schot worden er 
3 van mijne 8 paarden gedood, een bom vloog er midden 
in. Gelukkig blijf ik ongedeerd maar nu vliegen de gra
naten zoo vreeselijk oru en vlak over ons heen, dat ik 
't hier met mijne makker onmogelijk kan uithouden. Al 
die bommen vliegen over die hoogten heen, du jnist op 
de plaat , waar wij staan . 

Zoo nel we kunnen, gaan we du een weinig meer naar 
boven, tot op de plaats, waar de onzen liggen te schieten; 
maar de bommen vliegen nu nog sneller om ons heen. 
't I een ware kogelregen, en nog begrijp ik niet, dat er niet 
meer zijn getroffen geworden. De onzen, die tot hiertoe 
niet veel hebben kunnen uitvoeren, krijgen nu beter kan , 
want de Rooineks komen nu nader om het kopje te be
stormen. 

Altijd nog duurt die kogelregen van bommen voort, doch 
tot hiertoe richt hij 't mee te schade aan onder onze paar-
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den. Van mijne 8 zijn er nog 3 over; die arme dieren 
zijn nf vau 't schieten en ze loopen niet weg, du bind 
ik ze aan elkaar en ga voor hen li(l'(l'en .,chieteu. Onze 
artillerie met hare 2 kanonnen doet wonderen, telken 
schieten ze zonder ophouden; en toen de Enrrel cheu ze 
genomen hadden, wilden ze niet gelooven, dat er slecht 
2 waren. 

Doch daar komen de Rooinek:> nader! 't Kanonvuur 
zwijgt nu 1 maar 1t geweervuur van den vijand w Jrdt nu 
vree. el ijk. 't Zijn de Gordon -fn illier en Highlauder , 
Engelscha keurtroepen. De kogel fluilen on om de ooreu, 
en velen der onzen vallen· vlak naa t mij 2 van onze ec
tie. Akelig kermen zij, die nog niet dood zijn, maar dat 
hoort men nauwelijks; men heeft lecht één doel, 
zooveel vijanden te dooden al. maar mogelijk i . 0! al 
een men eb bloed heeft gezien, het bloed van zijn makker 
en broeder , dan denkt hij alleen om wraak, hij vercreet 
het gevaar en de kogel 1 die elk oogenblik om hem heen 
vliegen. Ja, dat moet men hebben doorleefd om het te 
kunnen begrijpen. Hoewel er nu al bijna de helft van on 
troepje gevallen is, houden wij toch nocr tand maar daar 
klinkt een klaps het bevel van commandant J. Lombard 
om te retireeren; want de Enrrel chen zijn daar op geen 
20 1{. af tand van on . Nu, terucrtrekken, maar hoe? de 
mee te van onze paarden zijn dood of gewond, en jui ·t 
ben ik onder aan den voet van den berg, al ik de En
gel chen daar bovenop zie, terwijl zij victorie -chreeuwen en 
hunne krijgsmuziek het overwinnincr. lied peelt. Toen dacht 
ik dat mijn laatste uur ge lagen wa ; 6000 man richtte een 
kogelregen op ons, uit zooveel repeteergeweren en nog 3 
of 4 maxim-kanonnen en de kocrel vliegen OUl on al' hagel uit 
een onweer bui. Daar zie ik nog een gezond paard loo
pen. Wat zal ik doen ? Wel, te paard vluchten komt mij 
toch altijd nog beter voor dan te voet, en ik werp me nog 
steeds onder dien ver. chrikkelijken kogelregen op dit paard. 
Dan, 2 of 3 Meter verder daar valt het arme dier dood 
ik ben eenicr zin duizelig van den val, doch, o wonder! 
nog niet crewond. Weer O'a ik verder, nu een klap krui
pend, dan weer rechtoploopend, tot ik- aan een droO'e loot 
kom, wanr ik me inwerp. Nu ten min te vliegen die dui
zenden kogels over mij heen. 

Maar hier blijven kan ik toch ook niet; ik kruip nu in 



de lengte de sloot door, tot zij eindigt, en nu loop ik weél' 
over klippen heen zoo hard mijne beenen mij dragen kun
nen, altijd nog onder dit moorddadig vuur, tot ik in ons 
kamp van 's morgens terugkom. Hier is voor een oogen
blik dat schrikkelijk vuur een weinig bedaard; daar staan 
nog eenige onopgezadelde paarden, en juist ben ik bezig 
om, natuurlijk in grooten haast, er een van op te zadelen, 
of daar hoor ik gekerm en gekreun onder een van onze 
wagens, ik hoor mijn naam roepen, ja 't is van onze sectie, 
zekere Recourt. Hij is in het been gewond, en smeekte 
me om hem toch mee te nemen. Wel, daar denk ik toch 
niet anders over, en nog zadel ik een ander paard op, hoe
wel het vuur weder zoo hevig wordt als twee minuten 
vroeger. 

Hoogstwaarschijnlijk denken de Engelschen, dat zich nog 
menschen in ons kamp bevinden, en 't lijkt me, dat ze al 
hun geweren op dien kant gericht hebben, z6ó fluiten de 
kogels. Dan, de paarden zijn opgezadeld, ik help mijn vriend 
op 't eene, spring zelf op 't andere, en nu zoo nel als de 
dieren ons dragen kunnen, weêr onder die vijandelijke ko
gels vandaan. Ik ren een paar meter vóór mijn makker, 
doch o, schrik! daar zie 'k hem neertuimelen. Zal ik door
rijden of terugkeeren? Het eerste is het veilig' t, en misschien 
is hij nu toch al dood; maar neen, twee minuten geleden 
heb ik hem beloofd hem meê te nemen, en ik zal 't doen ook. 

Dus weer terug; gelukkig niet voor niemendal. Alleen 
zijn paard is geschoten, doch door den val is zijn been 
opnieuw bezeerd, en vreeselijk bloedt het. Ik smeek hem, 
zich toch til te houden; 't helpt niet. Dan dreig ik hem, 
zoo hij niet ophoudt met kermen en schreeuwen, hem aan zijn 
lot over te laten, en dit helpt. Ik til hem nu op mijn 
paard, pring zelf vóór op 't dier, hij houdt ;me nu bij den 
rug vast; en nu vooruit. De avond valt en de kogels vlie
gen niet meer. En nu denkt ge, zijn wij gered? Maar wat 
is dat ginder in de verte voor een gedruisch en een ge
srhreeuw? Zeker zijn 't nog vijanden. Nader komt de zwarte 
drom, ja 't zijn de lanciers, met hunne scherpe en moor
dende lansen. Ze schreeuwen maar aldoor: kill the beggers! 
( laat de schurken dood.) 0, nu zeker is ons laatste oogen
blik daar. 

Neen; 't is anders bij God besloten, het uur van mijn 
dood i er nog niet. Ik help R. van het paard, en nan we-



lijks heb ik hem in 't hooge gra neergelegd, of daar ren~ 
nen ze vloekend en schreeuwend lang. on heen. Of ze ons 
door de dui ternis niet zagen, of dat ze on voor een der 
hunnen hebben gehouden, hoe dan ook, wij zijn hun klau ~ 
wen out napt, en ruimer en vrijer ademen wij weer, al" 
wij het ~eluid van hunne paarden in de verte hooren weg
sterven. En daar sta ik nu met mijn gewonden vriend in 
den kouden, donkeren nacht; donker, want de maan i er 
nog niet. Bij begint weer vree. elijk te kermen, maar nu 
laat ik den armen kerel maar begaan; ik snijd hem met 
zijn zakmes de laar open, en hoe voorzichtig ik 't doe, 
toch schreeuwt hij het uit van pijn. Doch nu is de laar' 
uit - ver cbrikkelijk, alle i bloed! - dan de kou-, ja. 
daar is de wond. Hierom nu bind ik mijn zakdoek en til 
m\jn vriend weer op 't paard, terwijl ik zelf er naa .. t 
loop. 

Waar nu heen? 't Is om wanhopig te worden; in ieder 
geval zitten wij nu midden in den >jjand, en elk oogenblik 
kunnen wij worden ingepikt. Doch daar zien we in de verte 
een licht: daar maar op af! Halt! W erda! ja. 't i' een 
Engel cbe wachtpost. Ik zeg aan den .:chil<lw. cht dat ik 
een gewonde bij me heb, en nadat wij zijn ontwapend, 
wij t hij on circa 20 meter verder rle veldambulance . .Ta, 
daar waait de vlag van het Hoode Kruis. en we laken een 
zucht van ware verlichting; vooral mijn lotgenoot. 

Laat erenoemde wordt hier dadelijk verbonden en ik krij(J' 
een ander baantje. Er i n.l. werk genoeg; tal van gewon
den, ook van on korp , zijn hier. OnwdlPkeurirr blijf ik 
ontroerd en verslagen bij al die ellende 'tibtaan. Zie, daar 
liggen nog vier, vijf lijken. Hier een afg~ ·choten arm, daar 
een vaneengereten been, iet. >erder een verbrijzeld hoofd 
- alle akelig met bloed bevlekt - doch dMr op een.· 
hoor ik zuchten en khLgen. Een zacht gekerm brengt me 
tot mijn plicht terug, om n.l. niet met de doodeu, maar 
met de levenden m!j bezirr te honden. Dan weder over al 
die akelig verminkte men ·chenlijken heenge ·tapt - voor
zichtig, uit eerbied voor d dood •n! - tot aan de plaat· 
waar 't gekerm van daan komt .• eh · t i: e •a cl er ouz 'U. 

een zekere Hummeling. bekend onder 01 om ziju aardi!! 
grappen. De arme kerel heeft twt!~' . .: hutt~n. één in 't hoofd 
cu é'n in rlen rug, maar tod1 J eft hjj, bo~wel zijne •>o!!ell 
ge loten zijn, en zijne tanden klapperen van de koort . \er-

• 
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beeld u, een heelen nacht heeft die man geleaen, in den 
konden nachtwind, met die verschrikkelijke wonden en die 
vree elijke pijnen. Ik til zijn hoofd op, en geef hem 2 of 
3 maal uit zijn veldfl.esch. Goddank, hij slaat de oogen op. 
Maat, zucht hij, wat ben ik koud! Daar drie pas verder 
ligt een neergeschoten paard; spoedig gesp ik alles los ; 
nu ten minste heb ik 2 warme dekens, en sprei die over 
R. uit. Weldra komen nu de au deren met de baar om hem 
naar den wagen te dragen; en zoo ben ik tot 's middags 
4-uur bezig. Doch ik wil nu niet meer van die ellende schrij
ven, want dan zou ik wel een boek kunnen vullen." 

Het moorden der lanciet'S bij Eland. la::tgte heeft een 
afdeeling der Boeren, met de nog orercreble\·en Hollan
ders en Duitschet·s, doen zweren, geen l<:mcier te zullen 
sparen, wanneer die in hunne handen valt. 

En wat is nu geschied? In een brief van '11 December 
uit het kamp bij Ladysmith wordt bet volgende ge
meld: 

"Omtrent '11 dagen geletien deden de lanciers- uatzelfue 
regiment - een uilval op de brandwacht der Boeren, 
zoowat 25 man. Deze trekken achteruit, doch al vechten
de en houden de lanciers zoodoende bezig. Een aflleeling 
Vrij taters Yan generaal PrinRloo trekt achtet' de lanciers, 
200 man Yan generaal ~Ieijer's macht komt de bran(l
wachl te hulp en nu worden de lanciers inge.-loten, zoo
dat outkomen onmogelijk i·. 

En van die üOO helden('?), die op 't ·Jagvcld de wecr
looze gewonden dmf(len yeernoonJen, zijn er vijf mogen 
blijven leven en terug crestmml naar Ladysmith om aan 
rreneraal White Je boodschap te brenrren, wat Cl' van de 
rest geworden was. Ziedaar <le geschiedenis del' lanciers." 

In den strijd bij Elandslaagte kwamen in het beet t van 
het Engelsche kanonvuur acht Boeren uit hun schuilplaats 
te voot ·chijn en openden koelbloeuig hun Yuur op de 
Enrrebche ruiterij, blijkl.mar met het doel, om al · mikpun
ten \'OOr de 0 Tanalen te dien 11, terwijl bun makkers VUil 

stelliu~ Yeranderden. Zeven hunnee werden onmiddellijk 
gerlood. 

Dat i andet'e heldenmoed, dan de lancici'S lcn toon 
spreit !den! 

Deze strijd heeft vooral het Hollander-corps zware ver-
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liezen gekost i de nollanders hebben daar een schiltet·end 
bewijs gegeven, wat zij in do ure de · gemar · voor Tmns
vaal O\'erhchhen en het <laat' vergoten hloctl zal gewi · er 
veel toe bijrlmgen dat Tmn ·vaal en Nerl r!and nog veel 
nauwer aan elkancter worden veruonden. 

De gevangenen van Elandslaag-te werden eerst opge
sloten le LadysmiLh in HatnYc cellen, ka!l'erhokken, vuil 
en vuns, als gewone misrladig-er ; daarna w rden ze naar 
Maritzburg vervoer'd, \Vaar het nog slechter wa .. Ein<le
lijk kwamen ze te Durhan in de stoomboot; uit het ruim 
waren juist paanlrn gelost; bet wa. er vnil en Yie ; het 
krioelde van ongedierte .... 

Toen hebben de ongelukkigen een reis gehad, die ze 
niet verO'eten zullen i clleepsheschuit en wal col'IJctbeef wa · 
hun eenige provi:;ie. !echt wa de behandelinO'; .!echt 
h t eten, slecht hel verblijf, lecht de liO'ging, - alles 
lechl! - li,n loch schrij,·en de Engelsche l~lauen, dat de 

gevangenen hoogst tevreden \Yaren, dat ze zoo uitstekend 
belrandelrl wenleu! 

Een Engelsch offwier te Dul'ban, die even zijn neus in 
het ruim had gestoken, maakte noO' cle opmerking: ,,het 
lijkt net een slavenhol hier!" De Engelsdren weten blijk
baar niet, wat het verschil i tu:,;sclien een hijO'::;ge\'anc•enc 
en een mi. dadiger, tu schen iemand <lie een dmen plicht 
te vervullen harl en dien vervuld heeft en een schurk. 

1 reen, dan toonen de Boeren moer men:-; ·l1elijkheid te be
zitten. De Engelsche kl'ijgsgerangenen na den slag \'all tilen
coe \Yenl n van Dannllausor per trein naar Pretoria 0\'erge
bt'acht. Zij vuldt>n tien ovenlekte goederenwagen : de 
ofG ·ieren werden in eerste klasse rijtuigen ,·erYoercl, Je 
gewonden in een gerc eneerde \Yagon. 

Een groote menigte was aan het station te Pretoria, om 
de aankomst Lij te wonen, maar er werd geen kreet ge
ltoonl. De ge,·angenen werclen, toen zij uit den trein tap
ten, onlvanrren met een tilt.e, die aan ecu begrafeni rlee<l 
denken, en de groot te orde hcerschte O'edurende bnn 
overbrenging naar cle renbaan. 

De o·ewonden kr oen omniJtlell~k c 1l plaat in het 
hospilaal; de and t'en zijn gekampeerd, waar \Ïer jaar 
gele<len de man::chappen ran Jarnû:ion w 'relen onderO'c
brachL J > o!liciercn heiJIJ n hun ecrewoord g •geH'Il 
niet t ontYluchten, en daarop toe!'l mmin•r g >krecren zich 



tusschen het ingesloten gedeelte vrijelijk te bewegen. De 
mindere manschappen op de groote tribune. 

De Engelsehen kunnen dus ook hiet·aan weer een lesje 
nemen b~j die "barbaarsche" Boeren! 

Luitenant Kinahan, van de Irish King's Rifles, heeft uit 
Pretoria een brief aan zijn vrienden in Engeland gezon
den, waarin hij schrU ft: 

"Alles wat gij in En(J'eland over de Boeren gelezen hebt, 
is onwaar. Zij gedragen zich op de liefderijkste manier 
tegenover de gewonden en gevanrrenen; en zij ontrieven 
zichzelven dikwijls, om aan het een of ander verzoek te 
voldoen. Wij lijden in geen enkel opzicht gebrele \Vij 
krijgen alles, van kieeren af tot een tandbot·stel toe, en 
men geeft ons sigaren en voedingsmiddelen van allerlei 
aard ten ge chenke. \Vij missen niet dan de vrijheid." 

Generaal 'ymons, in den strijd bij Dun<lee op 20 Oct, 
dooclelijk gewond, werd vervangen door generaal Yule. 

Deze liep gevaar, Jat de Boeren, die onder Joubert 
met hunne hoofmacht naderden, hem geheel van g:me
naal White's colonne te Lady~milh zouden afsllijden. De 
Boeren begonnen ook reed op zijn kamp te :chieten en Yulc 
achtte het daarom raadzaam zoo spoedig mogelijk Dnn
dee te vedaten. Zijn tem(J'tod1t had zoo haastig plaats, 
dat zijn geheele kampement, ammunitie, provialld, - alles 
den Boeren in handen viel. De En•relschen lieten 230 
onbegraven doodeu en ·150 zwaar gewonden achtet·. 

Er onstond in Dundee een ware paniek toen men ver
nam, dat de Boeren nabij waren. ommige m er beza
digde men chen wilJen nog O\'et'leggen, wa\ bun te doen 
stond, maar Jaar wa geen denken aan. De m ns hen 
" 'erden meege leurcl. Door den llclpmekaar-pas be\voog 
zich in den stiktlonkeren_ mwht onrlt't' plas enden regen 
een bnge colonne vluchtelingen. Den ':26en Üd.lnvam Yule 
hij \Yhite te Ladysmith, na een ontzettend Langen tocht, 
dien de Enge! clten nooit zullen vet·geten, verkeel'end in 
duizend aug ten door Je iloeren ovet·vallen le zulleu wor
den en indien cle Boeren met de vinebt der Engelseben 
Lekend waren gewee t - zij hadden hen in den IJergpa: 
geheel kunnen vernietigen. 

De generaals \\'lüte en Yule had<len zich nu met elkaar 
yereenigd maar - toen White den toestand goed begon 
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in te zien, begreep hij, dat het zaak werd om te trachten 
zich een uilweg te banen . 

Ge "leun cl cl oor rreneraal French trok !Jij 30 Ocl. legen de 
Boert>n or. I Jij achtte heL noodig zijn linkervleunel, die op 
Nïdwlsousnek wa~ geposteerd, te ver:-oterken en zond daar
heen een herghallerij, een baltuiljon Iers ·he fu~ilicr" n 
e 11 haltailjon van het Gloucesler-regiment. 

nc berghallerij viel al spoedin· in handen d r Boer n, 
\\"\jl de muilezel - v rschrikten en met d batterij den 
Bocren tegemoet dr:1afden. De \'rij. tater:; maakten een 
Ollllrekkcndc hewrrrirt~ \\'ltitc' oeh >Ie linkervleu(rel werd o , ., t' e 
al'gene(len en <I heide lH.lllailjon:-; \wrden krijg:-;g-evannen 
gemaakt. \\'hile rnoe:-ol terugtrekken met een rerlie. Yan 
omstreeks 1UO dood 11 en gewonden en 1:~00 gevangenen. 

Er \\"Onlt vedwald dat, in !Jet ge\'ecllt le "Jlodde1. pruit, 
de Wii1burger. en Britscl1 ·ayaJerie-deta hemenltoelieten 
op te ruld~en lol hinnen driehonderd pa , ah·oreu· vuur 
te openen. Toen de )lau ·er g sproken hadden, trokken 
er dt'ie van den vijanrl terug. Toen rukte een ander de
tachement op en ~!echts één ont nap te. Daarop liep het 
gebrele battailjon storm n de buroers ,clloten met zulk 
doorlelijk eil' d, dal een muur Yan gedoode en ge·wonde 
paarden en ruiters opgeworpen werd zoodat de acltler
sten verplicht \Yaren terug te trekken. 

E n d r KroorUadsche burger~ zag een Engelsch offi
cier op een af::;tand van 1300 prds t 'lken. een kopj be
klimm n om te Ycrk nnen. Hij wo g Yerlof om l1el pra ·h
tige paard Yan den officier te halen, en kr e<r permi ie 
om dil op eigen Yer::mtwoonlelijkh id te doen. Dij na
derde voorzi ·hlig en s ·boot den omcie1· uit den zadel. Hij 
bema ·htigJ dien. revoh·er, vatte het paard en ke rde 
t !'urr onder een ha<r l Yan Jum-dum 

b n · 
a dit g vecht, al. de l-ilag- bij Modder. pruit bekend, wa 

de kans om Ladysmilh, zond t' hulp van Luit n te ver
laten, nu voor o·oed vel. p eld. De . tad wa'- nu volkomen 
ingel:'l ten, n met baar 10 00 EngeLellen en 40 tukken 
g '::;chut. Yule had nemeend dat hij in vei lier haven zou 
aaalanrlcn, hij kreeg d deur m:hlet· zi 'hop lot! Ladysmilh 
de<'ld n g lijk lol met "Jiaf,kinj4 n Kimb rley. 

Een Euoelsch con . pond nt 'hrijft over tle Boeren, na 
d •n slrijrl ]Jij ~lodd rspruit waarin d olonne der· Brit-
ten "·eraur• u werd er uom n het volrrende · 

0 0 ' 0 . 



Na het gevecht toonden de Boeren groote vriendelijkheid 
tegenover de gewonden en niet-gewonden, en oogstten 
den hoog ten lof in. Zij haalden water voor onze gewon
den, gaven hun dekens, vingen muilezels op voor hun hos
pitaalwagen . Sommigen vroegen naar de gordels, als een 
herinnering aan hun groote overwinning, maar toen gezegd 
werd, dat verscheidenen daarvan geld bevatten - in veel 
gevallen de soldij der manschappen - drongen zij niet 
langer op hun verzoek aan. Sommigen onzer lieten hun 
geld vallen, maar de Boeren wilden het niet aannemen. 
Slechts één man trachtte den hospitaalwagen leeg te halen, 
en dat was een Duitscber. De Boeren evenwel deden zulks 
niet. 

Dat waren geen aangename berichten voor den Dril
schen opperbevelhebher Sir Redver Duller, die jui. t in 
Kaapstad was nangekornen. 

Aan Je ·w esikust stonden de zaken voor de Doeren 
slecht; in 't Noorden van de Kaapkolonie breidde de op
shmd zich al verder uit. Ilel district Boven-Tugela ·was 
door den Vrijslaat ~;eannexeerd. 

En maar steeds verder drongen de Boeren in ralal. 
De Engelsehen konden niet veel uitvoeren, maar moes

ten " ·achten op Je ver terkingen, die uit Engeland zouden 
aankomen; nieuwe legercorpsen werden gereecl gemaak l; 
liet de kwaliteit der troepen soms ook heel wat te wen
schen over - de kwantiteit moest dan maar des te groo
ter zijn. \Yant immers - Engeland tnoest OYenvinnen! 
't Zou er toch al vreemd gaan uilzien als hel machtige 
Albion niet in laat \Vrts zoo'n paar kleine Bocren-repu
bliekjes de noodige tuchliginrr loc te dienen. En daarom 
maar steeds nieuwe troepen over den Oceaan aanrreyoerd, 
tot het een onoverwinnelijk Jegei' i. ! En daarom maar 
scheepsladingen met ge.chut en ammunitie, met paarden 
en muilezels - want de grootheid van Engeland staat op 
't pel! 

"Jiaar met die ~chepen <>ing het ook al niet voorspoe
dig. Het oorlogsc!Jip "Rapidan" met 380 paarden aan 
boord, werd door een ·torm overvallen, waarlJij 233 paar
den omkwamen. Verschillende schepen, die Yolgden, lwd
den met allerlei terrenspoed te kampen. Den 10€'n No
vember kwamen de eerste hulptroepen in de Kaap 
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aan; zij werden aan. tonels doorgezonden naar Dur
ban, want in Natal l·:rrgen de E11gel::chen ltcl erg 
benauwd. In Pielermaritzlmrg, ja zelf in Durban begon 
meu te vr ezen \ 'oOr een hezock \<lil de BnPren. Wee
nen, Len oo~lcn van E~tcourt, wa:-: door Ban. Uotha he
zet; de BulworLrug over de Torgt-la werd ciClor hen ver
nield. Durban werd door de Engeh;cben reeds in ,taat 
van verdediging gebracht. 1a aankom:-t derver. terkinuen 
zou generaal llildyarrl cl Engelsehen te hulp komen. Kt
court zat erg in de llenauwdbeid, zoorlat de kom:;t \'an een 
EngehiJ lJallailjon daarz enwlkom wa~. Ilij zond den 15dPn 
November ecu gepantserde trein m t 1 0 man ter ver
kenning naar ClJieveley en de Iloeren lieten den tt·ein on
gehinderd gaan. Bij hel terugkeCJ·cn eeltter hleek het, dat 
.zij groote rotsblokken op de raiL· badden gelegeL 
Drie wagen \'ielen om en - daar Ylogeu de ko;{el::; p 
den trein. Twee om ·icrcn en 3i soldalen moe. t u zich 
aan de Boeren overgeven, die ook nog 1 kanon en 1 
maxim buil l!laaklen. 

Generaal Ilildyard wa Estcourt binnen gelrokken en liep 
oroot gevaar· ingesloten te \Yorden \\"allt de Bo ren naderden 
van verschillende zijden. De Vrijstaler. lrokk n op Piet ruta
ritzburg aan." waar zij Ofl de ltemrlen ~t lling namen en 
generaal Clery belellen op te trekken; generaal Barton, 
die met 2000 man wa gezonden om de Engelsehen te 
EslcoUll le help n, \\·crd <laar va,tgezet. Den 2len \Yas 
de telegrafische gemeen~cl1ap lus::;chen Durban en E:;lcourt 
verbroken. 

De Yl'ij.tatcrs IJa<ldcn ~telling "enomen op de heuvelen 
om Pietrrmaritzlmrg; 'liJegon er voor de Enoelschen al 
h el donk r uil te zien. f'ir Duller d opperiJCvelheLber 
sclteepte zich in naar DmLan, \vaar hij den 23en 1\'overn
Ler u<mlmam. G neraal llildpnl had nog een pogiug
gedaan om ziclt dom· d Boeren heen te slaan, maar hij 
werd teruggedreven. ·a aankoud van groote troepen
ma sa'. voiHlen de be,elhel.Jhers der Boeren het echter 
raadzaam lnmne matmen me r naar h t noorcl u van ,~.ra
tal l rug te trekken, om zi 'h te\' r::; · bansen langs de Toe
o la. Trok Buller op . lot ontzet van L~tdy mith, en dit 
"·u:: loeit de b docliu•r, dan zoud •n zij h m aan de Toe
g la l> woord ~taan. llcn 2üen .NoYPltll,er trok llildyard 
uoordwaarlti naar Fn•re · Harton rukt op uaar E~lcomt 
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en de Boeren trokken naar Colenso, waar reed scher
mutselingen plaats vonden met de bereden troepen \'an 
Dundonald. Bet Engelsche legerkamp werd opgeslagen te 
Frere, \Y:tar men in pbut::; ntn de vernielde spoorwegbrug 
een !JulpLrug over de riYier muuk te l\laar Bulier bad nog heel 
wat te regele11, Yóór hij zoo yer \vas, dat hij de in~esloten stad 
ter hulp kon komen, lwezeer men daar ook naar zijne 
komst Yerlan~de. 

!Je :;:tad k1:eeg het erg benauwd. Yan 2-17 1'\ov. ver
loor White aan doorJeu en gewomlen H60 man. 1\Iel de 
,·erliezen hij Moelderspruit Yerloor ltij in een paar weken ruirn 
2;:J00 man. Het bombnf'<lement der Boeren werd gestadig 
onderhouden; :12 kanonnen stonden op de hoogten om 
Ladysmith, waaronder 3 groole Krup-lwnonnen: Lange 
Tom, Su:ereiuitett en Stemrecht. 

Ook in de stad kreeg men te kampen met een v~jand, 
die er zijne vero\·eriugen maakte; er kwmn typbus onder 
de troepen, wal Lij een opeenltooping nn zooveel men
schen in een belegerde sta<l \vaarl\jk niet le vrrwoncleren 
is. 1\Ia~~a's doode paanlen verspreidden een onclrngelijken 
slank; beclonen levensmiddelen verergerden dit nog. K \\·am 
de 1 eQentijd, clan zou de toestand nog gevaarlijker wor
dell. Al lteliograplteerde Wlüte -ook telkens: "Alles wel" 
het bleek duidelijk, d8t het welzijn heel \vat te wenscben 
overliet. 

In den nar.ht v:.m den Sen op den üen December wist 
generaal Hunter met 800 Nalalsche vrijvvilligers en ·100 man cavallerie de Boeren op Lombard kop, een der hoog
ten om de star! , te verrassen. Op die hoogte stond Lange 
Tom en llel blijkt, dat de Boereu in dien nacht niet 
de noodige waakzaambeid hebben gehad. Dit stuk •verd 
door de Engelsehen onLruikLaar gemaakt, evenzoo 
en hou\\·itser, terwijl zij een maxim-kanon veroverden. 

Dit 'rapenleit was een zoele druppel in den hitteren 
beker. Overste Metcalfe \Yilde dat ,·oodJeeld volg·en; 
met 500 man trok lüj 11aar • ·urpr·isehilll, wist clam· 
een homvilser te vernielen, maar - de Boeren had
(len hem een hinderlaag gelegd ; l1ij zijn terugkeer Y r
loor hij aan dooden en gewonden 50 man en ü g vange
nen; bij moest zijn loutheid duur betalen! 

Intusschen kwamen er rnaar steeà niemre troepenbe
zendingen; telkens werden nietme divisies ingescheept; 



5i 

maar telkens hadden de schepen een of ander on(feluk. 
De "I more" leed schipbreuk bij St. Ilclena; 2 0 paat'
den, stukken geschut en ammunitie (fin (fen verloren· een 
and r schip liep te Las Palma: aan den gr·ond. 't \Yas 
of Gorl de schepelingen dam·door wilde aankondigen, dat 
zij ziel! op tegenspoed badden voor te bereiden, want zij 
zouden ook nog- in ancl ren zin ,,. chiphreuk" lijd n. 

Bulier meende eindelijk gereerl te zijn om zijn slag te 
kunnen ~laan. Den 13en De ·emlJcr zon bij tra ltleu ovet· 
de Tocgela te komen. En dan . . . ja, tlau wa. Lady:::milh 
ontzet! 

Düar zag- men trouwens reikhalzencl uil 11aar Buller's 
kom5t, c'·en als m n in Engeland reikhalzend uitzag naar 
het bericht van Dull t·'s aau:::laand overwinning. 

1'a lang wachten ging Bulier tot den ::~amat'o\'er. Hij 
zelf meldt in zün telegram Yan Yt·ijd:tg lG D cember uit 
het kamp le Chieveley hel r ~ullaal van dien aam·al. 

"Tol mijn I cdwezen h b ik een et·n tig nederlaarr te 
melden. Ik lrok uit met mijn "ehcel .trijdmacht Yan het 
kamp bij Cltieveley om '~ uut' in clen mor·gen. Er zijn 
twee domwaadbare plnat:::en in de Toegela, en !Jet wa:-; mijn 
plan, door één daarvan mij en doortocht le ban n. D 
drillen zijn onge\'e r twee mijlen van elkaar. Mijn be
doeling wa. , de eene of de andere te forceeren met één 
brigade, ae.-Leund door de c nlrale brigade. Generaal Hart 
moest de linkerdrift aamallen gen mal Hildyar<.l den 
rechlerdoorlocht, terwijl generaal Lytlellon in hel centrum 
den en of ander zou steunen. 

,Yroeg op den dag zag ik, dat generani Hart niet in 
laat zou zijn, de passaoe L for eeren, en ik zond hem 
e\'el t run· te trekken. llij lwcl wnwel met groolen 

moed aangevallen en zijn \'OOI sle hullailjoulee<.l zeer veel. 
Kolon l Brooke ·werd ernsti•r gewond. 

,,Ik gaf to '11 gen raal llildyanl I "•l om op le rukken, 
helgeen lrij ook deed en zijn Yom·ste r giment bezette 
hel slation Colen. o en de hu i z n hij de IJ rug. 

, p dat oogE-n!Jiik vrmam ik h« de geit clc macht 
arlill •ric, clic i!\ h:Hl n-C'zond ·n lil tlen aamal lc steunen. 
nl. de He cn d 06 1 all tij ,c]rlartill l'ie en zes tm:wlf
ponders (sn huurkanonnen 'der mai'Ïne) tot dicht hij d 
rivi r oprukten. liet hl k daar \nl te zitten met \ijaudcn 
die een::;klaps een moonlcladig ntur op wl 'U van Jicl!l!Jij, 



waardoor alle paarden rreclood wérden, en de artilleristen 
waren geLlwongen b\i <le kanonnen te blijven. Ecnige 
wngc11bc:pnnningrn \'OIJ(lrn Jlrsclmtling Yoor de trorprn 
iu een donoa (uilocdrooode rivierbcddüw) en wanholJi<re 
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pogingen \\Welen gedaan om de veld~Lukken weg te bren-
gen, maar .... het vum was te he\'ig. Slecht tw e 
kanonnen \Yerden gered. 

"Daar het sche n, dat de troepen een doel\\'H voor de 
granaten zouden zijn, en zij hun le\'ell opofferden hij de moe
dige poging om den doorlocbt te forceeren zonder ~ leun 
van de artillerie, gaf ik aan de mannen bevel om terug 
te trekken, hetgeen zij in goede orde deden. 

"Den geheelen dag bestookte een aanzienlijke vijande
lijke macht mijn rechlerflank, maar zij werd terugge
houden door de bereden manschappen onder lord Dun
donalcl en een deel van creneraal Dartons brigade. Het 
\Yas een buitengewoon warme dag; de hille was zeer 
afmattend voor de troepen, wier houding uilmuntend 
was. 

Wij hebben 10 kanonnen in den steek nelalen en e1' 
één door granaatvuur verloren. Ik vrees, dat de verliezen 
van Hart's brigade zwaar zullen zijn, ofsdwon ik hoop 
dat er naar verhouding niet veel ernstig gewonden zul
len wezen. De '14e en G6e hallerij hebbe11 ook ernstige 
verliPzen geleden. 

"\Yij zijn naar ons kamp te Chieveley tenwgelrokken". 

\Yat bittere teleurstelling voor de Engelsehen! 
Buller, de man opwien men zóózeer had gerekend, de 

opperbevelhebber de lerrers, de O'eneraal met een mili
taire en·aring al maar weinigen hebben - hij, de groole 
generaal, door de Boeren gesJacren ... kon l1et mogelijk 
zijn? Hel \\' US maar' al te \vaar. Te vroeg ltad men zich 
verheu(l'cl in hel YooruitziclJt der overwinnitw die m n 

0 ~' venYaclille; vervlon·en was ook weer deze hoop; lluller 
bad een verpletterende nederlaag geleden ! 

Die dag kostte de Engelsehen aan clooden, gewonden 
en krijrrsnerangenen G3 oilicieren en onger er '1200 man
cbappen, tenrijt de Boeren aan doodeu en ge\\'onden 30 

man hadclen verloren. 
Zoo \rerd de ·J 5e Decemher voor de Bocren een dag 

van vreugde, die heerlijk \Oorafging aan den "Dingaan -



dag". Ja, 't \vas een week van triomfen! Drie. chitteren
de overwinningen hadden zij op de Engelsehen behaald, 
hij 1\1ar;rr~limlt'in wa. ~kllllH'II z(u't onl\'iHl''f' ll fli\l hij 
machteloos Ier nedct' lag; bij :·tormh<>rg had Galaere zijn 
hoofd deerlijk gestoolen en dnarop volgde de zege bij 
Colcn o! Wal hadden Je iloeren nieuwe lof om God te 
loven n le danken! 

Toen de President het bericllt van de overwinninrr bij 
Colen. o onldng, zal Oom Paul als ge\Yoonlijk ond r de 
veranda ' 'an zijn hui. zijn nalJJiddag-koftie le ddnken. On
middellijk moest hij hel bericht aan zijne bezoekers mee
deelen. Dikke tranen rolden o\·er zijn \vangen. 'l \Yaren 
tranen van blijd. cbap, die zich lucht gaf in deze kenmer
kende woorden : "Dit was nie mense zen werk nie. !" 

Buller wen. cht van het opper·IJevell "·orden ontheven; 
in zijne plaats werd henoom l de üï jarige veldmaarschalk 
lord Hoberls, wien 2~ jarige zoon, luitenant in het Jerrer, 
in den slag bij Colen ~o was gesueu\'eld; Lord Kitchener 
werd hem al chef van den staf loege\'oerrd. 

Zoo moe, t ook Buller's !:!Tootheid daar ondergaan, e,·en 
als zoo menig hevelhebber in Zuid-.\Jrika daar reect het 
graf \'an zijn roem gevonden heeft. 

Den Gen Januari had et' \Ycer een lre\'irr oeve ht plaaL bij 
LadysmillJ, waar volpen~ d Eng lsche berichten de Boe
ren een aanval deden op Cae:-ar. kamp, zuid·we~teli.il· 
van <Ie stal, een der sterk;:;te telling n van White. Dit 
gevecltl kostte de Eno·clsdten 33 gesnemelde en gewonde 
officieren; van de man cltappen werd n 1:33 oedood en 
2H gekwetst; de Boer 11 hadden 1 dooden en 13 ge
wond n. 

Buller's plan om bij C:olen:-o zijn troepenmacht over 
de To gela le brenrren, "·as du~ volkomen mi. lukt, en 
hij had geen moed om daar Yoor cle l\Yeede maal een 
poging te wag 11. T Jij had eni rre weken nooclig eer hij 
met z\jn gcslagen lener weer ieL kon heginuen. Ook 
moe. t }tij \raclttcn op d komst van nietme hulptroepen. 

D opp t•IJevellt Lber ltarl zijn kamp naar Springlield 
vcrlegfl en IJ pon van daar west\\a~rts te trPkken, IJlijk
haar mel het do I om op e n g schikt plaat- ov 'r de 
Tocrrcla te komen n d uk nde, dat d zaak dan g \\'011-

n n was. Op ·Hi en l7 Januari h:lfl werk lijk ll t zoo 
g wem:chte J'cü nm d 11 OYcrlodtt plaats. Bull r trok hij 
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Potgietersdrift over de Toegela. V~jf mijlen verder stroomop
waarts, bU Frichardl'. -drift gelukte bet ·warren aan de over
zijde der ri\'ier te komen; 30000 manstonden nu gereed om op 
te rukken. Nu dachten de Engel~~hen, dat de ontzetling van 
Ladysmitb zoo goed als zeker wa:;, maar - dan zou men 
zich eersL toch door de Doeren moelen beenslaan! Dezen 
hnclden natuurlijk niet stil gezeten gedurende üen lijd, 
dat Bulier eigenlijk niets hacl kunnen doen, dun zijn 
leger te verplaatsen . llet voor de Boeren zoo gun. tig ter
rein over de Toegela geeft hen uitnemende gelegenheid 
zjch daar sterk te ver. chanseu en Llijl<baar he IJLen zij 
van die O'eleo·enheid een n·oed rrebruik eremaakt D ~ n o ~ 

Generaal \Varren zou het eer~t optrekken. In een tele-
gram van Bulier heette het, dat bij "llinken voortgang" 
maakte, maar het terrein \YUS zeet' la tin· en bet was 
moeilijk le bepalen, hoeveel de Engelsehen wel wonnen. 
De voorposten der Boeren maakten het hen iutu. chen 
laslig en brachten hen gevoelige verliezen loc. Zalenlag 
20 Januari had hel gevecht plaats bij Venter~spmit een 
rivier, die dicht bij 1en • pioenkop in de Toegela valt. 
Warren trachtte zil:h te vereenigen met de Lrigacle \'an 
generaal Lyttellon, maar vond de wegen versperd, ler\\'ijl 
Lyttellon zelf ern ·tige verliezen leed. Zondn'•S \vet·~ bet 
ge,·ecbt hervat om ziL:h los le maken uit de ,,half cirkel
vormige omhelzing" der Boeren, maar 't was vergeef:·, 
nieltegenf;taande generaalllarl de Engels~ben Ie lmlp k\Yam. 
Die ·trijd kostte de Engelsehen zeker meer dan 300 
dooden en gewonden. ln het geheellwdden de EugclsclJen 
narlat zij over de rivier waren cretrokken, al meer dun 
700 man verloren. 

Voor \Varren was het nu zaak. alvoren verder le kun
nen trekken, zich eerst mee.:ler te maken van een der 
hoofch·er terkingen van de Boeren, den Spioenkop, door 
Wanen den sleutel van hun ~tellingen genoemd. llad 
hij dien kop, dan meende hij alles O'ewonnen te heiJbcn. 
In den nacht van Dir1sdag 23 Januari gelukte hel hem 
werkelijk den , pioenkop te nern 11. 

Om vier uur 's ochtends lnvamen ecnig Lurgers uit 
Yrijheid, die brandwacht ktddeu op de hoog~le toppen 
van de • 'I'ioenkop-groep, het kamp hinnen~lormcn met de 
tijding dat de kop 'erlor·en \\'US; Je Engrbdtcn onder 
generaal Lyttelton waren ' nacht:; om half twee uitge-



(i 1 

trokken en om 3 uur kwamen zij, noorlelijk Yermoeid, op 
den top . 

Versterkingen werden op/-[eroepen, maar eredurende 
eenigen lijd kon er nieL gellaan worden, aangezien de 
kop in dichten mU gelntlcl was. Toen het tamelijk licht 
was geworden, hegormen de but ger. uit lleiuelbcrg en 
Carolina, die intus.-chen verstel'!dnp: ~ckregen hadden van 
hun commando's, den kop te beklimmen. Et' zijn tlaat· 
dt'ie uitloopers, of liever voOI'uit pt'ing·ende . leillcll. legen
over rle stellingen, die cle huq.(et·s beklOLnmen, narlat zij 
hunne paarden onder de laagste rotswanden lJarlrlt>ll acl!
tm·gelaten. Toen begou bel beklimmen van de bet·g·ltel
lingen. Uet hleek clat de Engels ·hen op den top de ge
legenheid te baal genomen hadden om zich geducllt te 
verscbansC'n . Tusschen de locperraven der EnereLehen en 
de aanrukkende burger- bevond zich een open terrein, 
dal overgelrokken moest wonlen onder hevig \'Uur, niet 
alleen van geweren maar ook in den vorm van lyddiet
hommen en granaatkartelsen en erranalen uit het veldge
schut. 

Intus. ellen harlclen twee afdeelineren der burger cle 
twee andere uillooper. beklommen, ge. teund doot' ge
schutnmr van hel zware Krupp-kanon van clen Vt'ij~taat, 
van een Creu. ot-kanon en een maxim. De Engelseben 
beproefden een IJajonetaamal, maat· hun infanteri \Yerd 
neergemaairl nis met een zei liet Yuren hield aan en 
bleef even hevig, de in luitende troepen burger kwamen 
stap voor tap voomit, totdat om t\\ee um een wille 
vlag werd geilcsehen en 130 Engelsehen in de eer te 
loopgraven zich overgaven. ZU werden al erevangenen 
nartt' het hoofdlager gezonden. 

De Engelsclle · infant rie be\\OOg' zich intu. ellen naar 
twee kopje ten oosten van •l n Spioenkop, met het doel, 
de toppen van deze hoorrten te bereiken en aldu · de 
burger, om te trekken die de tioopgTaven aanvielen . Velen 
werden neergescholen op de toppen, maar zoo lalrijk 
waren üe Engelsl·hen, dat de al•lu. ge\'ormrle •rapiugen 
als van zelf \\' et· wet'den aan.,·evl\ld. Teg n het v<.tllen 
van den a\'Cmcl bereikt n zij den top van hettweede kopje. 
~laar vcrder kwarnen zij niet. De llla:ims spuwden een 
hagorl van kogel: van wcrr,;zijdcn en el.'n mnnr van vuur 
hield de Eugelscl!cn in het t.:enlrum terug. 



Toen \veken zij langzaam terug, en verdwenen, de po i
tie prijsgeveneL 

In een beschrijving van dezen slag zegt een Engelsch 
correspondent: 

"De Engelsehen waren 8 uur lang aan het moordend 
vuur der Boeren blootge 'leld. Dat deel van den Spioen
kop, waar de Engelsehen waren, leek eet1 hel op aarde. 
Soms ontploften 1G welgerichte granaten van de Boe
ren tegelijkertijd op onze soldaten." Het Lanca hire regi
ment werd totaal vernietigd; 300 wet·clen gedood, 300 
gewond en 200 door de Boeren gevangen genomen. 

Niet zonder reuen beschouwen ommigen in Engeland 
deze nederlaag als de ergste van den geheelen Yeldlocht. 

De Engelsche gevangenen spreken met groolen lof van 
de dapperheid der burgers, die, zonder dekking le zoe
ken, den rand van den bergkam overgingen onder het 
vuur· van de Dublin Fusiliers, die zelf in loopgmven ge
dekt waren. De burgers stormden de loopgraven in, roe
pende: "Handen op! ·wapen. neer!" Toch werd de terren
stand nog eenigen tijd voortgezet. Maar eindelijk haclden 
de Dublin Fusiliers en de Light Llor e (koloniale vrij
willigers) er genoeg van, zij taken hun armen op en 
renden uit de loopgraven. Het ge chut van de Boeren 
werd op bewoncleren waat·dige wijze bediend. De granaten 
barstten met verbazende jui theid, en van drie kanten 
kwam een hagelbui van kogels ovee den vijand. 

De tocht over de Toegela heeft Bulier ü7 ofi1cieren en 
minstens 2000 manschappen geko t. De Boeren hadden 
bij den Spioenkop 53 dooden en ·120 gewonden. "Ook 
\vij," zegt een bericht uit het Boerenkamp, "verloren 
waardevolle leren .. '' 

Generaal Woodgate was zwaar gewond en kapitein Tlwr
nycroft, die hem in het commando opYolrrue, besloot in den 
nacht van den 21,en uit zijne tellingen terug te trekken. 
Bulier za a in, dat een tweede aanval nutteloos zou zUn; 
hij zacr geen kans om zich door de rechterflank uer Boe
ren heen te ·slaan en be loot daarom zijne troepen weer 
ten zuiden van de Toegela te brenoen. Dit \Yas den 27 
Januari 's morgens om 8 uur geschied. 

Groot wa de vreucrde in Londen, toen hel bericht kwam: 
"De pioel}kop is genomen!" :Maar - hoe spoedig volg
de een bittere teleurstelling. De Engelsche regeering heeft 
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dan blijkbaar ook lang g wacht, eer zij het tweede deel 
van hel Lerichl aangaande den ~pioenkop rlurfde bekend 
maken. 

"Van te1·ugkeeren is ge n sprake'' had Duller na den 
overtocht in een dagorder tenen de troepen gezegd; "wij 
gaan nu onze bro det· in Laclysmith \' l'lo::;sen." 

Drie dagen later . taal hij weer aan de andere zij< Ie det· 
rivier, madelijk teruggeworpen door de Boeren, na hem 
eerst zeel' groole verliezen le hebben toegebracht! 

Daar staat bet Engelsche lerrt'r nn wij mogen gerust 
zerrgen, geclemoraliseer<l, nog v reler van Ladysmilh dan 
voor den slag bij Colenso (13 Dec.) De lust om over Lle 
Toegela te trekken, zal b~j IJem nu vooreei-st wel veruwe
nen zijn. 't Is al of hel verderf de Dritsche bevelhebbei: 
en soldalen op den voet volgt. 

De vraag i:: Wat zal Bulier nu doen? Zullen zijne 
troepen nog met tienduizenden worden vei"terktcn zal hij 
dan voor de det·de maal zijn heil aan cle ovCI·zijcle der 
Toegela trachten te zoeken? Of, zal hij zijne troepen teruO"
trekken, om op een andere plaats zijn geluk te lleproe\'en '? 

an den Commandant van 2 lran port chcpen met arlillerie 
en cavallerie, van Kaapstad naar Duri.Jan gezonden, i bevo
len dadelijk terug te keeren; dit doet een recht lr ekschen 
aanval op den Vl'ijslaal veronder tellen. Waar de vijand ook 
moge trekken, hij zal de Boeren en Vrij-tater" op hun po t 
vinden. Yeel zal er natnul'lijk afhangen van den toe tand in 
Ladysmilh. \Yhite's leger lijdt YoortdurerHl Yerliezen die de 
Boeren hem loeiwengen en ook door de he,, ·eh ende ziek
ten. Ook voor hem is de hoop op verlo ~incr uit zijn kerker 
telken en t lkens weet· vervlogen. Tijden den slag bij 
Colenso stonden zijne regimenten gereed om hunne be
vrijders een blijden inlo ht le bet·eiden, maar de troepen 
konden ongett·oo l terugkeeren. Waarlijk, bun rreduld wor<lt 
wel op de proef ge ·teld ! 

De tijd zal on moeten Jeeren, hoe lanrr de ~tad het norr 
kan uilhourlen. Hebhen de Boeren, naat· gerneld wordt, 
plan orn de Kliprivi 'I' eenig mijlen beneden de stad af 
l dammen n alzoo in de ·tad een orer·lroorning te be
werken, dan zou e n nieuwe vijanrl \'OOr de inge.lolen 
IJ z lting hoogst '' vaal'lijk kunnen wot·rlen en hen uit 
hunne ver:;chan. ingen kunnen ddj\' n. Zoo zou yoor de 
bezetting de toestand niet meer houubaar zijn. 



Valt echter de stacl, dan zal men de bezettino-den lof toch 
niet kunnen onthouden, dat zij het beleg manmoedig heeft 
doorstaan en zich niet, dan door bangen nood gedwongen, 
aan de dappere belegeraars heeft orergegeven. 

IV. 

De strijd in 't noorden der Kaapkolonie. 

In den oorlog tegen Engeland hebben de verbonden 
Republieken van den Leginne af bet groole voordeel ge
had, dat de . trijd op vijandelijken bodem is ge treden. 

1och Tran vaal, noch de Vr'ij, taal, hebben tol lder'Loe de 
Engelsche sol<laten in hun gebied gehad. De te Yeld 
taande oog t, dit jaat' zoo bijzonrler rijk: kon rijpen en 

worden bitmen gehaald; de velden werden niet vert1·apl; 
de woningen niet verwoe t, tenvijl orer de grenzen, in 
het Britsene gebied, de oorloo ·fakkel zijne ontzetlende 
verwoe tino-en aanrichtte. 

Voor de Vr~ijstaters vooral was het van groote IJeteeke
ni om een stelling te bezetten, !ie YOOr verdediging beter 
ge cbikt '"as dan het zuidel\ik deel hunnee Republièlc Boven
dien zou de verschijning der Vrij tater. in de Kaapkolonie 
de Kaapsche Doer·en, die hunne buren gun ·lig ?"ezind 
waren, de. te eer do n be~luiten om openlijk de zijde 
der beide Republieken te kiezen en hen in den trijet als 
broedee bij te staan. Het i toch bekend, dat er oncler de 
Kaap,che Boeren zeer velen zijn, die zich hartelijk ver
blijden in de overwinningen der Trans\'aler· en Vrij~la
ter , maar niet allen hebbeu nog den moeu om in 'topen
baat' parlij te kiezen Yoor hunne . lambroeders. 

\Vel mag men aannemen, dat reeds duizenden hunner 
mede zijn uitgetrokken in d u ~lrij1l tegen de ~ngelschen, 
en de op tand heeft daar zeer zeker veel grooler omvano· 
genomen, dan ons nu nog bekend i . Maar - velen wor-



den nog teruggehouden rloor de Hees voor ":raak1 welke 
Engeland misschien zou kunnen nemen. Iedere nederlaag 
der Engel chen bezorgt tle H.epublieken meer· aanhuno
en meer steun in de Kaap. 

llad<len de rJollandscllc Boeren in de raapkolonie allen 
den moed om als é · n man de parlij hunner IJ roedet's te kiezen 
- 't zou spoedig met Engeland's macht in Zuid-.\.frika ge
daan zijn en de tij<l zou er door Yerha<Lt wor1len, dat de 
Brilsch vlug voor goerl uit Zuid-.\Jrika \Yerd rerbannen. 

't Is te begrijpen, dat de Yrij -tater - in 't noorden Yan 
de Kaap veel vrienden ronrlen en zij op de : mee. te plaat
sen met open armen wer·den onl\·anr•en. Dat de I des lands 
bood hen eene voor· venlerlio·ing uilnemerul ge.;;chikle. tel
ling aan. Er loopt (laar een heuvelcnr ek~ \<tn Dorrll'l'Cht 
orer• Stormber·rr naar Nauwpoort en \er·d r westelijk on't' 
Hidnnond naar Victoria-\\ e t. Ver~chillende plaaL·en wer
den achtercenvolgen. h zet. Tusschen lO m 1 1 Xorem
ber namen c!e Doeren Yenlers tarl, .\.!i\\ al '- ·ortll, torm
berg, Burger dorp, Colesber•r en Jamestown. 

De zaken begonn n rlu: ook daar voor de En()'elschen 
kwaad te staan. Bulier moest lradllen de \'rijslaters m 
hun zegevierenden Locbt te tuilen en hen zoo morr lijk 
ter'ug te dl'ij ven. 

Te dien einde werd generaal Gatacre naar QueenstO\m 
gezonden, waar een gToot Engebch garnizoen lag. 

Hij moest in vet·binding- blij\·en met de troepen Yan 
generaal Frencll, aan de .\ar wien de taak wa · opgerh·a
gen om noordwa;u'ts den noocligen steun aan generaal 
:.\Ietlmen te verleeoen en ook Galacr de belpende hand 
te · bieden. French lrPefl een middel \\'eten te virHlen orn 
uit rTatal, waar wij hem e rst aantrolfeu, aan d handen 
der Boeren te oulkouwn. Vermoedelijk heeft een trein, Jie 
gmYonden van Ladysmith verroerde hem daartoe •relegen
heid gegeven. 

l\I tl1Uen zou noordwaart trekken om KimLedev te 
ontzetten en hel drielal berelhehber · zou dan gezan1en
lijk de wandeling maken naar Bloemfontein de ltoofu. tad 
Yatl den Oranje- \'rij laat en van daar naat· Prctol'ia. 't Plan 
wa heel m oi, trouwens Yan lord Mcthuen wordt ook 
verhaald, dat hij bij zijn kom~t zijn koll',r;; maar ,.,ut 
uaat· Pr t01·ia had laten adre:-seercn; i~ dit zoo, dan ~taan 
de koiTet'..· daar lanrr op hem., te waehten. 
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:Jiaar - de Vrijstaters waren het niet met hem eens en 
Yele Kaap:-;che Doeren evenmin. 

DMdrecht 'wrcl cloor Kapenaars hrzel en lot VrUstaatsch 
gronrlgeLieû geprocl<unccnJ. Met uilzonderinr,. van Nauw
poort, dat doot· g·cner::wl French was bezet, was nu de 
gchrrlr hemel telling in handen van cle noerrn. D8 he
haalde voorcleelen badden grooleu invloerl op de houding 
der Kapenaars, van wie er zich steeds meer· bij de Boe
ren voegrlen. 70 Kaap. cbe Doeren bemachtigden het tuig
huis le Barkley, waar zü 300 geweren en 1000 stellen 
patronen buit maakten. 

Den 2Gen rovember \\'erd . 'tormberrr door de Boeren 
bezet. 

Gatacre had zijn hoofclkwartiet· vedegrl naar Molteno, 
dicht bij Stormberg; hij hacl een troepenmacht van 3300 
man en wilde beproeven de Doeren uit. tor'mberg te ver 
drijven. 

In den nacht van Zaterdag 9 op Zondag 10 December 
trok hij met ruim 3000 man op. ~aar bij meldde, werd 
hij misteiel door een gids, die blijkbaat' niet genoegzaam 
met tlen weg bekend was , en kwam hij veel te laat en 
op een geheel verkeerd punt aan. Dezer dagen IJleek 
ecblct·, dat die gids geen sdtttl•l heeft geilnd, maar hij 
door Gatacre werd geurnikt om zich door hem l ver
ontschuldigen. llü bevond zîclt met zijn mannen in een 
soort hekken loen plobeling Joor de Doereu, aanvankc
lijk slechts 300 man sterk, van de omliggende kopjes 
een moordrladio· geweervuur op zijne troepen werd 
gericht. De roorboelle, uit Ieren IJeslaande, mo st wijken. 
\\!il cle Doeren versterkin(l'en krerren die de Eno·el chen 
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clen terugweo- konrlen af::>nüden, zond Galacre rlez troepen 
een paar rerrimenlen te "emoet, die echter grootendcel · 
gevangen werden genomen. 

Een olclaat uit oeneraal Galacre's kamp, schrijft aan· 
gaaw le ueze nederlaag bij Stormberg : 

~Ik chrijf u nadat ik dertig uur geloopen en gevochten 
heb. \Vij verloren den slag en werden teruggedreven. liet 
was een tweede Majoeba. Na een geforceerden marsch naar 

tormberg, openden de Boeren, tot onze verras ing, het 
vuur van de heuvels. Zij maaiden on weg als gras. Toen 



wij trachten de heuvels te beklimmen, vielen onze man
nen onophoudelijk. Ons regiment - de Northnmberland
Fnsilier - verloor 380 man en de n Rifle. " 491. W~j hadden 
geen t[jd om de g wond n weg te ho.lcn. Wij moe ten vech
tend wüken, en we waren zwak en afgemat na dertig uur 
strijden. W~j moe ten om on leven loopen teneinile ilekkincr 
te vinden, want de Boeren be torroden on met kogel , toen 
we de heuvels afliepen. De generaal huilde al een kind en 
riep: Mijn God, wend Uw oogen niet af van mijn arrue 
mannen!" 

Offlcieel wenl uit Pretoria gemeld, tlal er üi2 man 
gevangen waren genomen. Die nachtelijke tocht kwam 
Galacre dus al heel dum le laan. De Boeren hadden 
3 J.ooden en 10 ge\\·omlen en kwamen ook nog in liet 
lJezil van 3 kanonnen en 2 ammunilie-wacTens, die de 
vijand niet had kunnen redden. 

Generaal Galacre vel'lerrde nu zijn hoof,lkwarliet' van 
Molleno eer t naar Bushrnan. ltoek en toen norr \'Cruer 
terugtrekkende naar ~terk troom. 

Ook deze nederlaag had voor cle Enrrelschen zeer em
stige geYolgen. daar toch de geheele Kaapkolonie ten 
noorden van Quecnstown in op land kwam; ong-m·ecr 
ûOOO Kap naa!'s lmJden zi h toen reet!· bij de Boeren 
aanrreslolen. 

Den ·13cn December deden de B J ren een poging om 
Nauwpoort in hunne macht te kl'Ugen; dit gelukt hun 
echter niet. Ft·ench wi:-;t ~auwpo01t te houden; <le Boe
ren moe ten met eenige verliezen Lerucrlrekken, maar wi~
len Fr·enclt spoedig claarop le Yenkij\'Pll v<m Jen \'<lltlkop, 
een det' belangrijk lc v rdediging·punlen hij Xauwpoorl. 
Dil ltac! ten gevolge, 1lal Fr·em:h zi ·lt duat' niet Jan;.\" r 
veilig rekcllll', zijn hoofdkwarlier Yerplaable naar .\runrlel. 

De Boer n welen hem ouk daar madrlcloo · l maken, 
want Ft·cnch kan w inin· anûcr·s melden, dan dal bij ver
kerming n do L n na znlk n- ,, ,,. 'lge:-;laagll • verk •n
uing" weet• naar zijne ~lelliugcn trekt. ~laat·, dan g b mt 
!tel w 1 eens, dat er n111 zijne tnannen achlct' blij,· •n, 
die le dicht bij de Hoer"u komen 'll M 1loor d' ~Iaus '1'.':' 
vallen, óf naar· Pretoria word •n gez ruien. 

Zoo giug het ook op 6 Januari. 
D n vorigrn avond llarl Ft·Pnl'h \'i t' compagni ï•u van 



et eer.o;te Suffolk-regiment uitgezonden, nu blijkbaar niet 
Jm een verkenning te doen, maar om in cle clui~ternis 
van Jen nacht de Boeren in hunne stellingen rondom 
Colesberg te ovenallen. Zooals het al menigmaal is cre
beurd, ging het ook hier weer. In plaats dat de Engcl
scben de Boeren zouden vcrras ·en, werd de zaak weet' 
omgekeerd. Vóór de Bl'it che soldalen er op bedacht wa-. 
ren, hadden de Boeren hunne geweren reeels op ben ge
richt, waardoor de compagnieën al ontzettend werden 
gedund. Overste \Vatsoo gaf bevel tot een lorma:mval, 
maar werd zelf doodelijk gekwetst. 1 aar Ft·encb bccichtle 
gaf "cle vijand bevel tot den terugtocht." 'L Is de \Taag, 
of de Boeren dit bevel gaven met de trompet of met de 
Mausers. Die nog konden, redden zich met de vlucht, 
maar 117 mannen \'an het Suflolk-regimenl werden cloot' 
de Boeren omsincreld en (revannen rrenomen tenviJl French 

R o " o ' daarboven nog 2t> dooden en 43 g-ewonden had. 
Meerdere pogingen hebben de Engel chen gedaan om 

de stellingen der Boeren bij Colesberg Le nemen, maat· 
de Boeren onder de la Rey en choenman drijven hen 
telkens terug. 

Den 'len Febmari bezette generaal Kelly Theebus, ge
legen tu schen de stellingen van French en Gatacre. De 
EngeLchen vormen met hunne troepen nu een keten loo
pende van Modderrivier en OranjeriYier over· de Aar, 
Rensburg, Theebus tol Sterk lmom waar zich Gatacre 
bevinrlt. Het terrein ten noorden \an dezen hing is zeer 
bergachtig en zal zonder twijfel door de Boeren lol ltet 
uiter te worden vertledigd. Immees, gelukte het den En
gel·chen door deze . tellingen heen te breken, dan zou 
de kans om in den Vrijstllat te komen, zeer vet·meercle
ren. ~ ïet onmogelijk is het dat de Encrel·cben, na 
eer:'t hunne troepen aan de .\at· te hebben ._amenge
bracht, met een zeer rrroot leger zullen trachten in het 
zuiden Yan den 'Vrijstaat te dringen. Tot nog toe hebben 
de Boeren hun stellingen ook in 't noorden der Kaapko
lonie \Yeten te behouden en wij mogen veilig Yertrou w n, 
dat zU zich den tijd ten nutte zullen maken om d n weer 
naar den Yrijstaat zoo goed mogelijk te ver·spcrt'etL 

De toestand voor de Engelsehen in de Kaap is ongun
stig. De bevolking is hen YijarHiig. De regeering is daar
,·an zóó ovel'tuigd, dat zij in den omtrek van Sterkstroom 
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het vcrkeer van de bevolking met de Bo l'en verhooil. 
Geen mensch mocht zich ook niet voor een oogenblik 
uit de plaats zijner inwoning, zelfs niet Yan zijn lmis 
verwijderen, zonder verlof van een militaire autoriteit en 
dat 'edol' wenl alleen Zondag.· gegeven. Zoo moeten alle 
middelen worden aanrrewend om de r aapsche boeren 
huiten den invloed hunn r Tran!'vaal~che en Yrijslaals ·lte 
broeders te bowlen. 'l L en hewi.h dat rle EnoeJ:che 
regeering zich daar zwak geroclt. Engeland ne st voor 
de Kapenaars en - geeu wonder! De llollanrLt:lt lJo -
ren vormen hel ov rwegencl cl ment in de Kaapkolonie · 
met de Tl'ansralers en \'rij. lalers zijn zij zonen uit é >n 
huisgezin .. \Is zij den moed helJIJ n zich ab éen man bij 
hunne hro d<~r l voegen, dan zal Engelaml, noa meer 
dan Ll1an reed gesd1iedt, en·m'en, dat ook in Zuid
Afrika de :preuk onzer vaderen waar is: 

nEendracht maakt macht. ' 

V. 

Een blik op de strijdende partijen. 

Vi r UlUi.HJd n heeft d ze onmelijke oOJ·log nu reed::; 
ge<luurd u het eiuJe is nog op ,·ene IW ui el te zien. 
Eugeland lJcc!l c11 groot d el van hel aanzien dat het in 
d wc1· •lrl had, \Crlorcu; d zwakk zijde vau het mach
tig Albion is duidelijk aan den dng gekomen. D vel'IJOu
diug lul'. ·hen dal rijk eu de a,lde~' nwgcurl!Jed n i· el' 
ni t gunstiger op g worden. De stcnnning in d n Duil:--chen 
Hij ksdag, zooals cl i • g op ul>aanl w nl hij J' IJP.hancleliuo· 
d •r zaak ]Jelrelli•Jlfl • hl't IPg:'l'll van beslng op 1 uil" ·he 
~c!H'(}l'll, o.a. de• (;ellt>l'al, d lll'J~mcr en de BundeH<tlh; de 
lrloties aangt'JH 1ncn door \·crschill 'Wit g •nw nleruden in 
Frnu hij k, ook dunt· den ;..,l'llll't'llll'J'aad \ fl!l Jla1·i};, waarin 
wanne s;n,pal!Jie voord· DoeJUl wordt ))llUi"d; d, JJ •lallg-
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s[elling in Oostenrijk en Ru land ten gunste der Boeren 
betoond; de volksYergacleringcn, zooals die in versebillentie 
groote Amerikannsche steden \Verden gebouden en waarin 
duizenden burgers van hunne beste wenschen voor de 
Boeren getuigenis gaven, - clat alle heert genoeg doen 
zien, hoe het met de \'J'Ïendscllappelijkc belrekking n lus
schen Engeland en <le andere mogendileden staat. De 
nederlagen doen millioenen juicl!en. ,,Wij zijn hiPr zoo 
blij" zoo werd onlangs uit een der groolsle Duit~che han
del::; leden na een overwinning der Boeren gemeld -
"alsof de zege ons eigen rolk gold." Oreral worden giften 
voor de Boeren ingezameld; in ew York werd op ren 
avonel in een vergadering voor dat doel 3000 Jollar bij
eengebracht. Ook de verschillende ambul::mcP , die wer
den uitgezonden, zijn een bewijs, dat velen zich gedron
gen gevoelen om het lot der gewonde Boeren te verzach
ten. Gelukkig, dat die ambulances lot nog toe hun werk 
gemakkelijk afkonden en dokters en verpleeg.-Lers -ge
lukkig! - naar hun zin te weinig te doen hebben. De 
Engelsche geneesheeren hebben \Yat meer te <loco ; een 
hunner meldde Yoor eenigeu lijcl, dat hij 30 uur onafge
broken bezig was geweest, om geinveL ten hulp te ver
leenen . 

• \.1 i·· het gelal der gesneuvelden onrler de Transvaler. · 
en Vrijstaters klein - naar berekening zUn er nu nog 
niet meer dan :300 doo<lcn - locll is <lil al een f;rnarlc
lijk vrrlir~ , nis wij in nnnmrl'king nrmrn, dal onrl r hrn 
vele vadet uil gezinnen zijn, die vt·otmen en kinderen 
omerzor·gcl moesten achterlaten. Wij kunnen zoo begrij
pen dat de !JevclheulJers der Boeren zuinig zUn mel hunne 
mannen. Ware dit niet zoo: dan zottrien Mafeking, Kim
herlev en Ladv~mith al lancr be~lormd en zeker oenomen 
zijn. ":\laar de· bevellJebber sparen lrunne mmmen en 
daarom \vachten zij zich voor eene beslormincr: tenzij de 
noo(l hen daartoe dringt. 

Toen de Boeren ten str~jde trokken, be tond r zorg 
oYer de houdincr, die de Kall'er zouden aannem n. Vrou
''en en kinderen bleven aehter en wee lJf·n, indien rlr 
KJITerstammen Yun de afw zigh i<l der mannen g bruik 
maakten om invallen in de RepuLlieken te doen. llet le
v n der achtercreb]eyenen zou niet Yeilig zijn ; de Borrrn 
weten bij ervarin(]' hoe moordzuchtig di KaJlers zijn, als 
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de band, die hen in toom houdl, verbroken Îi'. Ook be
stond er, en niet ten onrecllle, uee~, dat de Engelf'clJen 
de zwarte bevolking tegen Je Boeren en Yrij:-later zou 
opzetten en de ervaring heeft het rreleerrl, lot welke gru
welijke tooncelen dat aanleiding kon geren. 

Op Zaterdag 23 · rov. deden d Kuilers \'att Linclnve 
onder ltun hoofd Khama een vet'l'a<lel'lijken aanval op een 
boerenlager te Der<lepoort, aan de noordwe telijke rrren van 
Tm!lS\'aal ; zij ·waren gewapend mel een 1 oax.im-kanon en 
werden nange\'oerd door Engel,·che officie1·en. 

Zes politie-agenten \\'crden in hun \YOningen vermoord, 
ook een Yrouw uit de familie vmt Commandant llicbardt 
en een photogranl'. De lijken werden afzichtelijk ,·erminkt. 

De Kaffers \rerden door dP EngeLelJen lol den aanYal 
gedwongen; 17 'rotmen en kinderen \\erden meeger enl 
en doot' de Engelscbe soldaten op de liederlijkste wijze 
mishandeld. Wel werden zij \Yeer in Yrijbeid gesteld, maar 
eerst Ha onlzellevd 1e hehlJen geleden. Ook deze wandaad 
komt geheel voor rekeninO' der Engelschen. 

Orei'Ï~(!n hebben zich de Kaffers OYer het geheelrustirr 
gehouden. l\len vr e~de Yoor de Ba!'oeto',, doch tot nog toe 
is niet gebleken, dat zij eenig plan l1el;hen om imallen in 
het gebied der Boeren te doen. De menioie !\.alTer. in de 
groole sleden als l'r 'lOI·ia en JohanneJJm<"r l1eeft men }Jij 
cl ll l1Ull\'aitrr \'all den oorJoiT wener zond 11. n · n br' 

Johaimei'hurg, dal 100000 inwoner!'. lelde, heeft ct· nu nog 
5000. Ook duizenden Eng lf'cben ltehben v or IJ l uitlJre
keu vall den oodog u ' .lad vcrlal '11. 

Voor wij ons overzicht eindigen, willen " 'ij noO' op een 
en ander wijzen, dat in dezen mer-kwaarclinen strijd Yan 
VCI'. chili wle zijden is opgente1·kl en dal waard i. meer 
alg-em en l;ekeu<l te word u. 

In de "ovri'\\' Ïlltling~·-llllll tin:-·· <lC'r En~C'l!'cltc h wl
helJllcr~ heet !tel telken:-, dal "de 13oel'en ml hunne stcl
linucn ziJ·n verdrcYcn" n indien men afgirqz op deu inch·uk 

LJ ~ ' ( ' 

dieu zulkP lJcri ·!tien mak n, zou lll n moelen denken, 
dal dt' Bo n'll telk<·ns \\'rcr Z\\·arc ncd 'rlagt>n lijdL'Il. 
l\luar ltel feit, dal d ElJ°CI~ehe . oldaleu thans oreral 
va~l zitten, J,L\Iijf't "el, \\Ul diP ,.ovei\Yiuningcn" hciJb n 
1 •le ·keml. De Boereu )JOuden 1 Yan, um door 't'U tcntg,. 
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trekkende beweging den vijand te lokken, ten einde hem 
verliezen te kunnen toebrengen. En gedurig loopt de vij
and in den val, wat niet pleit voor zijn snurrgerheicl. 

·wanneer men, zoo schrijft een Duitsch blad, nagaat hoe 
de Boeren vechten op het heuvelachlig terrein rondom 
Ladysmitb, dan kan men begrijpen hoe het komt, dat de 
Engelsche troepen regelmali rr de stellingen der Boeren 
nemen, maar even regelmatig worden terugge lagen. De 
Boeren bezetten een vooruitgeschoren post en vel'lokken 
den Yijand tot een gevecht, dat oogenschijnlük Yoor hem 
goede kansen op ucces oplevert. De Enrrelscben laten niet 
na, het vuur, dat door den vijand is geopend, te beant
woorden, en brengen dan geregeld na enkele schoten de 
batterijen der boeren tot zwijgen. 

In werkelijkheid is dit de eerste tactische manoeuvre 
der Boeren. Deze zijn in de eerste plaats veel spaarzamer 
met hun ammunitie dan de Engelseben; reed in bun prille 
jeugd wordt hen inrreprent, dat een kogel, die niet raak is, 
een onherstelbaar Yel'lie beteekent, en v;mdaar· dat de 
Boer in den regel niet schiet, of hij moet kan hebben te 
raken. Bovendien is het den Boeren er volstrekt niet om 
te doen, de vooruitgeschoven stelling te behouden. Zij ont
ruimen deze zoodra de Engelsehen )raar onder vuur ne
men, en kunoen dit, rlank zij het sterk golvend terrein, 
doen zonder dat de Enrrelschen het hemerkeu. In de stel
ling laten z~j eenige scherp chulter aehler, die den vijand 
maskeeren. De YOoruitoe clloven post is het centrum \'an 
een haiYemaunvormige linie, wiet' vleugels zorgvuldig be
elekt worden gehouden. 

De scbullers op dien post nu houden . tand, lotdat de 
Britsche troepen tot den stormaanval overgaan. Zij ver
toonen zich slechts al de aamaller een sprong \'Oorwaarls 
doet, en trekt een hunner den haan van zijn geweer af, dan 
i er een vijand minder te bestrijden. De E11geLchen be
stormen nu zegevierend de helling en zien, bo,·en geko
men, den vijand wijken. Dit is alleen het vijandelijk 
centrum; de vleugel · blijven onzichtbaar. In den roe 
der overwinning worden detachementen tel' vervolging 
afgezonden; de Yijancl wijkt sleed. meer, lotdat de ver-· 
volgers zieh bevinden in het midden van den halven cir
kel, gevormd door het wijkende centrum en de verbor
gen flanken. Thans is de lijd voor de Boeren gekomen : 
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de llanken sluiten zich samen; het centrum !'taakt rlen 
lerugto<.:ht u de Yervolr•crs zijn inge:-lolen en afg "ned n. 
Zij mo ten vechten toldat hun ammunitie op i~ n zich dan 
overgeven. Ook nu blijven de Hoer '11 norr v n voor
zichlig; zij n ven zich niet bloot en lk vau hun .'cbol n 
i raak. 

Zoo i· het gegaan in Glencoe, waar de achlrt vol
genrle huzat•en iu den val liepen ; zoo wen! n cl lw e 
Bt·it. che batlailjon en cl' lJerglJallerij hij Lady:-milh ,. 'tTa. l. 

Deze \'ecllt wijze verzeket·t d H Ho 'ren nirl op e n · 
e ne lJesli~~ nde O\'erwinuing, rn~1ar zij mal bun vijatHl 
. lerk af, zij demomlistert zijn troep n. zij ko~t hem 
tal van rnanschapp n, en - d • verlit•zen tl'r Bu r 11 zijn 
onbeteekenencl. 

Daarhij l1 eft de vijaiHl in acneraai Jouh t't blijkhaar m t 
en mililait· begaafden l gen ... tander te rek ucn. , ïirn •n 

lerug!Joudcrul, nooit overhaa~tcnd allijrl t' op h rlac!Jt 
den troep bijeen te houdcu, n de nog verwijd 'nle man
nen sarnrn te tr k ken, e 'r hij een !Je...;! i:;. enden ::.;la er \Yaa~t, 
z·tl d •z' nwn inderdaad aan de Hooihaalje~ HO" meuig • 
rnoeielijklH'i<l kunnen IJ r >i den. vótn' rle Enroeb ·he vhtg 
in Pr loria wappert. 1Iet bewonder n '\\'aanlio ~ rusln mt 
hij lt t door de O\' rltaa...:Linrr Yan L'O!lllltallllant ::'!I vr>r n'r
ijcleld' plan, om h l gamizoeu \'all Glenco on-: ·Îtad lijk 
te maken, weder op, in het niet onQerecht vaanligcl Yer
trouwen, dat de Eng belle !.! ueraals de s 'hijnzen praal 
Yan <Ie E11g<'b ·lre tro 'P n als •n \\' rk lijken ll'ioml' zul
Jen aanmerken. 

Bij, .~ouhl't't, Yat~g.t d Yenolrring::-lroepen op, zt ntler 
door luulP verkondtgmg van l1et r •-:nltaal d Enn >bchen 
te waar:-clllt\\' 11; hij reor·"~Hli' r·t d ~chijnl aar ~e~Jant•n 
Je .. erafileclirrg- \i.lll g neraal ~I y '1', •n houdt haar \'oor
laan bij ziclr, om all• wnll'n' d\\aa~h d 11 I \'Oot'ko
lllen ; '11 zoo zi n de \'Cl' I ·u.t ·d' l:rrneJ...:chcn i u (;I en co 
zich plot...:cling- terrcno\· r en ::,:e\'aarlijk 11 legpusland r 
neplaabl. Zij rno •I 'll zie Ir h:wstig l<'t'll"II ekk<'ll, l'll zon
der OH'! haaslirrg voh.:l Jonb r·t hen met zijn hoofd! tlf'l', 

ter·wijl hij Pt' \'oorb op uil i...:, dt> '"r trooirl' af,lPcJiu .... 11 
tot zièlt te tn•kl\.t>n, 11 m l zijn g-elu•Pic' strijdrnaelrl gt'llP

raal \\ïrilP !P"I'tnO<'t LP treden. l\l<'l dl'zl'lfil<' rust en zei· r
lwid, uie, iu YCI'Laud met lt •L feit dal lt •l op z • hij-
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vencle Engelsche hoofdleger nader en nader komt, bewon
deren waardig .cllijnt, sfuit hi.i den \jzeren ring om Latly
smitb, - het leger Yan oe Engel.·chen bij den uitval plot
seling in de reclJtedlank grijpend, ZOtlder zijn troepen 
noocleloos IJloot te stellen. En waarom greep hij de 
reellierflank van de Engelsehen aan? Omdat daardoor alle 
Hooibaatjes van de gedetacheerde colonne afgeleid moes
ten worden, en deze daardoor aau een zekee verderf 
zou zijn blootgesteld. Zoo overwon hij, terwijl bij zich 
terug trok en den Engelsehen tegenstander in den waan 
bracht, O\'erwinnaar te zijn. I 1ct ;·al den Engelsehen opper
bevelhebber moeilijk vallen tegeno, er zulk een stmteeg 
"een "·andeling naar Pretoria" te d1 ên. 

Het i, te begrijpen, dat de Boeren een onlJepaahl ver
trouwen stellen in de leiding van zulk een meetilerhancl, 
en dat ver·tromven ontbr-eel<t maa1' al te dikwijls d n Brit
sehen soldaat. Een Engel!'·dl officier b. ,., getuigt na den 
slag bij Colenso: "Generaal Tl art heeft ons als ebapen 
naar de !achting ged1·even; daardoor Yerloren wij van 
onze compagnie 10 °10 ."' 

De Engel che eorref'pondent van het Militair \Vochen
blatt geeft ook dienanngaande een zeer ongnn ·tig getui
genis. Hij heeft den slag aan de Toegela Lij Colenso bij
ge\YOond en zegt in zijne hrsehr·ijving van dien slag, hoe 
de soldaten zijn geclemoralif'eerd en hoe hun vertrouwen 
in de bevelhebbers een oeuuclllf'Il ·dwk lJCeft ontvang Jl. 

"Zooals de om tandigbeden waren, zegt bij, moe t de 
aanval mislukken. Alles is tegen ons. Wij hebben geen 
bruikbare verkenners; onze ruiterij i bij deze grondge
steldheid niet in taat tot een eenierszins voldoenden ver
kenning dien t; daarenboven beeft zij slechte paarden en 
i zij lang niet talrijk genoeg. 

Onte artillerie kan noch in getal, noch in bespanning, 
noch in de bediening van bet ge chut opwegen tegen die 
van den vijand, wiens kanonnen bijna altijd verder dra
gen dan de onze. 

Onze infanterie, die niet teO'en zulke vijandPn heeft 
ge treden, i door den aanboudenden teg~n poed gedemo
raliseerd en vooral op den duur onbekwaam tot weer. tand 
bieden aan bet plot eling al een hagel torm uitbar tend 
vuur van ~en bijna altijd onzichtbaren vijand. 
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De manschappen zijn geschokt m hun vertrouwen op 
hunne officieren, door wie zij altijd opnieuw een vijand, die 
ergens, zij weten niet waar, verborgen i , bijna in de 
armen worden gevoerd. 

Tot dusverre was de bajonet bun toeverlaat. Maar nn 
de Boeren opeens bun wijze van strijden hebben veran
derd en ons afwachten in diepe, met loover bedekte loop· 
graven, welke met prikkeldraad tegen een recht treek
schen bajonet-aanval zijn be chermd, i ook het vertrouwen 
daarop gebroken, en daardoor ook de moed. 

Onze mannen weten zeer goed - wat men in Enge
land ook daaromtrent val chelijk moge berichten - dat 
de Boeren achter hun ~kopje ''en in hun loopgraven lec.ht 
zeer geringe verliezen lijden, in vergelijking met de onze, 
en zij verlangen nu ronduit, dat men hen op dezelfde wijze 
zal be chermen, daar zij niet lanaer tot ":Mau er-voer'' wil
len dienen. Daarbij komt nog de lechte verzorging, het 
vreeselijke weder met zijn ondraaglijke hitte overdag en 
zijn felle nachtvar ten, waartegen wij niet be cbut zijn, 
het veelvuldig watergebrek, vooral op lange mar chen, en 
door dat alles wordt de toch reed. niet voorbeeldige di -
cipline geheel ondermijnd, zoodat de officieren dikwijl ge
dwongen zijn, beide oogen dicht te drukken." 

Em Ier~ch ofûcier, di in denz lfden :-lag in <le rrele
der n clcr Engel. ellen si! ed, ldnnnt 0\'CI' de groolc Yer
warring die er in l1et leger h er chle. "negimcnl \'OOI' 
regiment na," zegl hij, werd naar \'Or'n rr "cho\·en. 0 
troepen nn hel eene regiment raakten dooreen met 
de troepen ran hel ander en de ortkieren voerd n aller
l~i lroeprn aan, belHih htum igcne. Uren achtereen 
stonden deze vct·warde . oldalen aan den zuidoever d r 
To n·ela bloot aan en moorddadig lirailleursnmr der 
Boe;·cn op den noordoc\'er zonder bn,; op eenirrc \\' er
·wraak . 

. ommig 1nan. cl1appen torllen zich ,. t'Woerl in de 
Tor•rp]a 011 ''" rd 11 door den :-n l vlietenden ~I !'OOm m e
gesl~rpl. Dczr.lfd<' \CI'\ranirw hij den I rtl"lochl. G ne
raai llall tnan;h 'ct·dc: nto •d •rzicl all 'en, zo k wie JJ:..tat· 
zijne brigadr. 

Om rlC' kroon te z tlen op rlezr wrwaning Ytllll'tle de 
a hl rl10cde der vooruiig rukt' Engebellen p d t ru•r-
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deinzende voorhoede in de meening dat het vijanden 
waren ! "Jlet hel grootste gemak hadden de Boeren veel 
meer gevangenen kunnen maken, dan zij deden. Zij lie
ten er velen loopen, zeker denkende aan bel spreekwoord: 
"al te veel is ongezond." 

Wat zal het bij zulk een verwarring baten, of er tel
kens meer troepen worden :1ange\·oerd? 't Zou kunnen 
dienen om de verwarril1g nog grooter le maken. 

Ku beeft Engeland voortdurendnieuwe lroepenhezendin· 
gen naar Zuid-Afrika ingescheept, De eene divisie moest na 
de awlet'e volgen, zoodat men thans bezig is de 8e voor 
uilzending gereed te maken · zijn de troepen lot du ver 
voor Zuid-Afrika bestemd, daar alle aangekomen, dan 
zal Engeland daar een legermacltt hebLen van omstreeks 
180000 man met 452 kanonnen, terwijl de Boeren een 
goede 50000 man in het veld kunnen brengen. De Engel
schen zouden dan meer troepen in Zuid-Afrika ltebben dan 
de geheele blanke bevolking van Trans\·aal en den Vrij
slaat bedraagt, met inbegrip v:.m \'rouwen en kinderen. 
Men mag echter wel aannrmen, dat er op 'l papier meer 
zijn aangegeven, dan er \verkelijk aanwezig zijn. Bij de 
vermelding van dal aanlal zal ook wel weer wal groot
spraak komen. En '"at bJal de Engelsehen die gl'Oote 
troepenmacht, als de soldalen hunne Levelhebbers niet 
vertrouwen? 

Een deskundige waarschuwt tegen dat sturen van 
telkens zooveel duizend solclaten, al.·of het alleen op de 
mannetjes aankwam in dezen strijd. Ilel schijnt wel, zegt 
lüj, dal men in Engeland geen 1lauw benrip heeft van de 
gesteldheid van het land, en van de grootte der afstan
den in Zuiu-.\.frika. Vooral in Zuid-.\.frika is llel hoog 
noodicr, dal men rekening bowlt met de !JCkende uitdruk
king van den hertog van \Yellinoton, dal de ool'log een 
quaestie is van voeding, en voeding weer een zaak is van 
iran:c:portmi,ldelen. 

1 'u is Zuid-.\Jrika geen land met een Jicllle bevolking, 
en dientengevolge met Letrekkelijk weinig \OOnauen, leu 
minste voor gt'oote troepenafd elingen. De afslawlen zijn '1' 

ontzettend groot; het f'IJOOn\e~net is er uog \\·einig uil
gPbreicl en bovendien kunnen de Engelsebeu daar niet op 
, ·ertromren, omdat de Boeren bel stt•eu:; i11 ltun macht 
heJJben, lllet ldein aflleelingen, in Jen rug der Eugdscltc 
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tl'oepen, de spoonregen te vernielen. Alle moet dus wor
den veevoet'd \'Ull de ku. t, met pakpaarden, vrachtwa~en~ 
of ossenwagen . Bullel' gebt uikt 3000 tl'am;porlwagen 
om zijn benoodigdheden te verroeren. En die moet n 
ook weer naar Zuid-Afrika gebrm:ht woruen, met al d n 
omslag, die r· bij behoort. 

Het aan tal lt·oepen, dal in Zuid-~\.frika kan \Yonl n ere
brui kt, i du niet onbcpel'lü maar afhankelijk van de 
hocveelheid levensmiddelen, die kan wor·den ven·ocrd, leu 
behoe,·e dier troepen. 

u hcbLen de Engelsehen porringen uanrrew nel om van 
de Basoelo'. paanJen te koopen en zich zoodoende in het 
hezil te stellen van het be:,:te rijdier·, dat in Zuid-.á.frika 
beslaat, vm1 den wakkeren kleinen pony. di onvermoeitl, 
dag in dag uit, de herga ·hli<re "·errcn op en neer galop
peert en van de sleil'le helling afd 1alt zonder te truikelen. 

Edoch, de Boeren waren aebler hun plan rrekomen en 
bchhen al de paarden. ren 30,000 in nantal, opo·ekocht. 

\Vij rrelooven, dal de nocren zich than!' over <le En
gel che troepen, die aanwezig zijn en de . cheep ladingen, 
die mi. scbien nog komen zullen, niet oHgeru ·t zullen 
maken. De kracht van l1et En.elsehe \errer i. toch tolaal 
geuroken. "Het lijkt wel a bof de Engel ·che tro •pen in 
Zuicl-.\.fJ·ika betooverd ron<l<l\\'al n, al in een nachtmer
rie" - zoo schreef een correspondent - "lm ·htentle 
flink te handelen, maar builen staat iet· l doen." En 
het vaste vertrouwen der Doeren en Yrij later·s op de 
Goddelijke hulp i natuudijl· na zooveel ocdenlmaardige 
overwinningen nog zeer \'erslerkl. De Boet· gelooft h t: 
( ;od is met on en he:schemlt on. in het ge\'aar. En 
(laarvan onden-inclen zij treilend bewijzen. In hel kamp 
bij Lady~milh wa. hel Pr Lot•iu-la"er saamrrekom n voor 
eene godsdicll. loefening. De mannen stonden in een elieh
ten hoop op n. Daar b aon het op ens in de lucht 
te si. s n en reehls •n links Yir.leu~de kanonskogels. De 
Eng •lscllcn hadJ n waat-s ·hijnlijk de ,·crzameling \'~lil 
m n eh n per rn rkl n bugonnen lltl op h 'll l 'clll -
ten. E n d r aanwezicr n maakt • een <Ier Bocren op
m •rkzaum op h l gevaar en \TO g, of het niet heler zon 
zijn, uil en te gaan. ~Iaa1· hij antwoordde: "l Tiel alzoo, 
bro der, zoolang wij lJidd '11 zal d • Heer OIIS be. l'het·tu "U 

en de kogel zullen on · niet kuunen de reu." 
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En toen bij, die zich ongerust had gemaakt, in zijne 
tent terugkeerrle, vond bij JJ~j den ingang de tukken 
van een ontplofte bom. \Vas hü niet naar de goclsclien::;l
oefening geweest, dan zou die l>om hem zeer "·aarschiju
lijk hebben geclood. 

Zulk een zichtbare l.lescherming des Heeren moet wel 
tot de harten preken en bij de Boet·en het bewustzijn 
levendig houden, hoezeer zü die l>ewarende band Gods 
noodig hebben. 

riet is merkwaardig te vernemen, hoe o< ·k in hun leger
kamp behoefte woràt gevoeld aan het A. vondmaal en hoe 
dat onder rlen blauwen hemel wordt gevierd. Een der 
mannen uit het BeUtiehem-lager op het Draken-gebergte, 
nakomeling der vroegere Fransche vluchtelingen, schrijft 
uit het kamp te Oliviershoek, 10 November: 

"Onder het vele ongewone dat wij, euert wij de plaat
sen onzer inwoning verlieten, al doorgegaan zijn, behoort 
ook een eeeste plaats in te nemen de Nachtmaalsvieeing 
\'an dezen dag. Ds. Theron van Belhieltem is Vrijdag 
hier aangekomen en het was een blij vooruitzicht te ver
nemen, dat wij de gelegenheicl zouden hebben 's Zondags 
Nachtmaal te vieren. 

Omtrent û uur begon de dien t en wij waren gezeten 
op veld toeJen en kasten. liet was zoo geheel anders dan 
wij gewoon zijn. Wanneer wij in de kerk Nachtmaal Yie
ren, gaat alles pleclltig en groot gewoel heet' ·ebt op de 
uorpen. Maar hoe (reheel anJers was bet thans. Plech
tirr 'sas het, ja, zooals ik nog geen nachtmaai heb beleefd. 
De hemel was ons dak, het gl'oene geustapijt onze vloer 
en de wind onze muziek. Geen zilveren schotels ot heker:s 
prijkten op de tafel, leehls een gewone He. eh en dl'ink
beker hadtien hunne plaat. ingenomen. Maar gelukkig , 
God is aan geen plaats gebonden en nog minder aan pracht 
en praal; maar daar is God, waar gebroken harten en 
verslarren geesten zijn. Vele gedachten gingen mij door 
de ziel, toen wij daar ter neder zaten. In den geest ging 
ik tenw naar tie dagen van vervolging, toen ook wij in 
het open veld, op l.lergen en in :pelonken bij elkander 
moe ten komen. Een tijd ook onafsc.:heiclelijk vet'bonden 
met de ge ebiedenis van het Afrikaansche volle Onwille
keurig richtte ik mijn blik naar de plaats, 'vaat' de naam 
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van P. Rellef geschreven slaat, waar de voorlrekket·~ "wel.: 
licht ook het Nachtmaal ge,·ienl hebben." 

Zoo leven cle Boeren in gemeen chap met God en g -
voelen het, dat zij jui t nu, in zulk een em~tigen tijd, 
claaraan zoo zeer behoefte hebben . .Maar· clic zekerheid, 
dat God met hen is, dat Hij aan h t Jwofd nm hun leger 
optrekt, dat maakt hen gerust, en doet ben zonder \Tee 
den vijand afwachten. 

En als de mannen in den .trijcl zijn, weten zij datook 
door degenen, clie zij achter·lieten, voot' lreu geLeden wordt, 
dat vrouwen en kinderen niet tr·eur·enrl en neezend neer
zillen, maar zelf, ook in lelterlijken zin, de hand aan den 
ploeg slaan en Gods be chenniorr voor hunne mannen 
a~·meeken . Iemand, die dezet· dagen den Yrijstaat door
reisde, zegt: 

"'l Is Yerbazend om te zien, met welken takt en moed de 
vt·omven de hoerderij ·waarnemen. Op een plaat._ bvam 
ik aan, daar was geen man te zien. Twee \Touwen en 
e nige meiden wat' n bezig in 't veld om een zieke koe 
op te tillen. Op andere pluaLen houdt de vrouw den 
ploegstaart, terwül een ander het touw heeft en een clerd 
de zweep klapt. Maar·, wat de meeste verwondering wekt, 
i~ de moed en de opgeruimdheid onder· zulke ernstige 
omstandigheden. Een geest van til vertrouwen op God 
en cle reclrl\·aardigheid van onze zaak, bezielt onze \Touwen 
algemeen. Zij doen er veel toe om d strijdende lJur·ners 
aan te moeclio·en. Een vrouw zeide: \Yij zijn de Aärons 
en de llur's om onze mannen in den trijet in de geLe
den te ondersteunen." 

Dit te weten, dat er ook door· de zijnen voor hem wordt 
gebeden, dut hij . trijdt Yoor een heiJin zaak, dat rreeft 
hem moed en kl'achl, dat \\' kl bij hem het va t vertrou
wen: De lleer is onze vechlg neraal; llij ll'ekt met on 
ten strijde. En, dit is in dezen oorJorr de factor vau d, 
grootste bel •eken is rn do >l ben büjmoedirr en Yol y r
trouwen ten sll'ijrle lr kken. 

l1 l i. JJH?cr·malcn g belll'd, clat l~ng lscbe :olclalen met 
g wclrl werden iuo·es ·h ept. :300 rcs 1'\'Ï:--l n van h t haltail
jon Ho ·al Irisch Fusilier. moe. ·t n te \Yult>r-fonl aan 
boord n::wn. Er war· n vijf officieren bij. ]) . ohlat n 
Titreruwden zièh Iu ~eh voor· Kru.,.,r en uilt '11 wilde 
hoera':; voor de Boeren. Eukel n \Yierpen hun gew 'l' 
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in de rivier, de gelofte aneggende nooit tegen dien "bra
ven ouden Kruger" te zullen vechlen. Eindelijk werden 
de mannen met de groot te moeite, een voor een, naar 
hoor·d geuracht Velen ·weigerden te gaan en moe·len 
als vee in wagens naar het dek worden vervoerd. En 
het laat te wat men van deze I3ritsche soldalen hoorde, 
tel'\vijl het schip wegsloomde, was het lied: ,,God Save 
lr'eland," en dolle hoera's voor "olcl Kruger !" 

Bij zulke soldaten ontbreekt naluudijk het "feu sacré" 
en wij kunnen het hun waarlijk niet Invalijk nemen, Jat 
zij niet met meer bezieling scbeepgaan. 

Het kan niet anders, wanneer zulke soldaten komen te 
staan tegenover het vernielerrel nlUr rler Boeren, dal zij 
dan geen moed hebben om pal te staan en zich liever 
OYergeven dan te sterven voor een zaak, die zij zelf een 
gruwelijke onrecht\'am·digheid achten. Hel is te begrijpen 
dat die soldaten, als zij, op het slagveld neer·gezegen, wor
stelende met den dood, de aan ·toker van dezen oorlog 
vloeken. 

"En wat zal nu het einde zijn?" zoo vraacrt menigeen, 
die dezen bloedigen kamp gade laat. In Eugeland luidt 
het antwoord: "[[et einde? wel er i maar één einde 
denkbaar, "De intocht van het Engel·cbe leger in Pre
toria met vliegende vaandel. , terwijl <.Ie muziek peelt: 
God saYe the Queen." 

De mass" van het Engelsche volk cbijnt nog verre te 
zijn van verootmoediging; veel meer wordt een toon van 
o·ekrenkten trots Yernomen. Tocr zal men ticnduiz nclen 
zenden orn de Boeren dan toch eindelijk te verpletteren 
.... waadijk zoo er een voorb eld i , hoe ti'Ots en volk 
verblindt en verdwaa t, clan i: het tban in Engelan l te 
aanschou\\'en. 

Zeker heeft het nu reed' meer dan 10 00 soldalen in 
dezen rampzaligen oorlog '•erloren. Daar is gew en in 
zoo menig gezin; moet dan bet gansche lanfl eerst él'n 
klaaghuis "·orden, voor de oogen open gaan ? 

Engeland zet alle~ op het spel, ook zijn hartebloed, om 
trot· en heerschzuchl maar te kunnen botvieren. Engeland 
grootheid i in gevaar; die moel gered worden, al zou 
het ook nog tienduizenden menschenlevens kosten. 'lIs 
niet de waag: lleb!Jen \\ij recht om zóó le hand •I n ! 
Teen, thans is alle geoorloofd; than staat het hoven 



iedere wel en vmagl het niet, of het overkom. lig God 
\\'il is, om "!.ÓÓ le handelen. 

Wee bet volk, dat dooe verblinde leidslieden \\·onlt ge
lcirl en YOOJ'gcli\'ht, het volk, 1lal cr.n Yol!Jarding hetoonl, 
een betere zaak waaedig. liet ollert goed en bloed om 
voor bet oog der wereld zijn gewaande gr otheirlle hand
haven, de wereld ziet hel van 1la~· lol dag, hoe die 
grootbeid vergaat onder den Zuirl-Afrikaan.·chen hemel 
en wij kunnen niet zeggen, dal de wercltl .\.lbion veel 
!leelneming lJCtoonl. Overal wordt gejnicht, waal' het be
richt van de ove1wiuning d r Doel'en doordrinnt; O\'Pral 
blijken van IJarlPlijke neu•rde al:-; l1t>t wor(U gemehl, !toe 
llie geminachte Doeren tooncn ern hel!lcmolk le zijn! 

Gelukkig, et· zijn eukcle leekenen dat ook .in Enne
lunrl <le waarbeid Yan de !]inocn opeuuaat· \YOnlt . 

Ds. Silas Hocking, een Engel~ch predikant, ~cbreef aan 
de Daily News: 

"W~j zijn in een val gelokt door een broddelende 
diplomatie, bedot door avonturiers, verblind door zinneloo
zen hart tocht, om den tuin geleid door O'id en, in wie wij 
vertrouwen stelden. En langzaam worden wij dat alle ge
waar. Het is mis chien niet verwonderlijk, dat de mee te 
Engel chen woedend en wrokkig zijnde, om zich heen loeren 
teneinde een zondebok te ontdekken - maar zij behaoren 
toch niet hen aan te vallen, die van den beginne af dezen 
oorlog hebben O'ebrandmerkt al onnoodig, en daarom al een 
misdaad. Laat men de war aan-tichter van dezen heil
loozen krijO' te lijf gaan, de Chamberlain's, de Rhode en, de 
Millner's. 

Ook uil particuliere lJric\'cn l1lijkl )l(~l, clal er me nler 
. ·t mmen legen dezen oorlog opgaan, maar zU worden 
verdrongen door hen, die rlcn toon -tlaugeren en di alles 
goed 1ncenen te lilaken door hel Yolk te doen geloo\·en, 
dat h t zijn heilige plicht is äl die oflers, !lic o·c\Taag<l 
worden, \'OOr hl't \U!lerlanrl O\'CI' te hebben. 

~raar - al· een. de oogcn Yan hel fflllsdte rolk open
eraan, als 'Cill'; de waar!Jciil doordringt 'in all ranuen en n 
slan!lcn en lwt zal uilkonwu, !Joe lwl Yolk i:-; misleid en 
zijn o!l'•r::; Y ot· goud- en h •crsdrwt:bl h eft <•elH'a ·hl 
wee dan heu, die al clc ellcnd • IJa(l(lcu kunnen YOOJ-1-o-



men, maar niet anders hebben gewild. Het klaaglied van 
weduwen en weezen zal een wroeging beengen in de 
harten van hen, die het bloed Yan mannen en jongelin
gen gering hebben geacht en het lichtvaardig deden stroo
men. 

Dat klaaglieJ zal roepen tot God, die de bewerkers van 
deze ellende zal Yergelden naar hun werk en zich moge 
erbarmen over zoovelen, die hun tranen dag en nacht tot 
spijze hebben. 

God Joet ook thans nog wonderen. Het kleine volk, zoo 
weinig in aanzien, Ilij zet het op een hoon·tc, B\j is met 
Trans\'alers en Vrij ' tater in den strijd. 

Als de beide Hepublieken eendt·achtig bl\jren - hoe 
klein ze dan ook zijn, met Gods hulp zullen zU oven'linnen. 

"Hetzij wij ovel'\viunen, hetzij wij sterven" zoo zegt ue 
scbl'ijver: van "Een eeuw van onrecht", "Je Vrijheiu zal in 
Zuid-Afrika rijzen als de zon uit de morgenwolken." 

Moge ons vorig gebe<l gedurig voor onze broeders op .. 
stijgen, opdat God ben kracht geye tot de ovenvinning! 

In den slag van Glencoe op den 20en October -Hmü 
zag een der Transvaalsche burgers een huzaar van het 
'18e regiment zwaar gewond op het veld. liggen. Toen de 
burger deu gewonde voorbij reed, schreeuwde de huzaae 
om water, '"aarop de burger, wiens naam Botha is, stil 
hield en hem zijn veldllesch toereikte. De man was echter 
te zwak die te nemen. Bolha steeg daarop af, richtte het 
hoofd van den huzaar op en liet hem dl'inken . De man 
keek hem dankbaar aan en zeide: "Dank u," en vroeg 
hem, in het Engelsch sprekende, wie dan toch die twee 
dappere veldbeeren waren, die <laar aan ledere zijde van 
het Transvaalsche leger rechts en link: aan de beide 
llanken op en neer reden, de mensellen aanmoedigende 
en bevelen gevende. Zij waren in wit tenue op witte 
paarden, met een witte vlag in de band. 

"Die vlag ken ik niet," zeide Botba. 
nA eh, ·wat hebben wij op hen geschoten," sprak hij 

droomende, maar het 'vat; alle voor niet, de beste scherp
schutter kon hen niet raken." 

De Transvaalsche burger zeide, dat hij niets wist van 
zul~e vechtgeneraals, hij had hen ook niet in het gev eh t 
gezien. 

,,Dan moeten 't engelen geweest zijn/' sprak de huzaar, 



mompelde nog iets, keek Botha geheel verward aan, 
viel achterover en was dood. 

,,God zal zUn ('IJgrlcn ],pvc] n, dat z~j u op tnY \rerr 
l1c\\ arçn," dacht onze J urger, ten' ijl bij zijn puanl lJ -
steeg, eu ~(;inzend voortr cd. 

Dat visioen Yan den stenenden EngebelJen soldaat moge 
steeds duidelijker hli,il,cn Yoor de Boeren en Yrij tulers 
een werkelijkbeid te zijn! 



CHRONOLOGISCH OVERZICHT 
VAN DE 

voornaamste gebeurtenissen uit den Oorlog tusschen 
Engeland en de Z.-A. Republieken. 

1800. 
Begin Oct. 

7 Oct. 

9 Oct. 

10 Oct. 

11 Oct. 

1':.! Oct. 

15 Oct. 

lû Oct. 

De Boeren en Vrijstaters trekken hunne troe
pen samen aan de grenzen der Republieken. 
(Volk rust, Zand pruit, Bo hof, J akobsdal.) 

Vele Engelsehen vluchten naar Kaapstad, 
Port Elizabeth, Durban, Lorenço Marques en 
andere plaatsen. 

Generaal White, bevelhebber van de Engel
sche troepen in Natal, landt te Dm·ban. 

De Rrgeering der Zuid-.Afrikaansche Hepu
bliel;: overhandigt den Brit chen .Agent te 
Pretoria, den heer ConnynO'bam Greene, een 
ultimatum, waarop bet binnen 48 uur een ant· 
woord van de Engelsche regeering eischt. 

5 Transportschepen brengen Brit che troe
pen te Durban aan. 

De Engelsche Regeering bericht bet ultima
tum niet in overweging te kunnen nemen, waar
mede de oorlo<Y is verklaard. 

Proclamatie van Pre ident Stein aan de Vrij-
stater . 

Republikein che troepen in Natal. 
Rhodes komt te Kimberley. 
Het Brit che hoofdkwartier overO'ebracht naar 

Ladvsmith. 
Generaal Prin loo, opperuevelhebber der Vrij

staters , trekt met zijne troepen door den van 
Reenenspa Natal binnen. 

De Boeren bemachtigen een gepantserden 

.. 



20 Oct. 

21 Oct. 

22 Oct. 

23 Oct. 
24 Oct. 

2:J Oct. 

30 Oct. 

83 

trein uit Ladysmith met officieren, manschappen 
en ammunitie voor Glencoe. 

Slag bij Glencoe. Generaal Lukas Meijer :.trijdt 
met 700 man tegen LOOO Engelsehen en neemt 
een escadron huzaren gevangen. De Engel~cheu 
hebben 1500 duoden en gewonden, terwijl da Boe
ren nog 250 man gevangen nemen. 

Generaal Syrnons, de Engel·ehe bevelhebber, 
wordt doodelijk gekwebt. De Engel:che troepen 
onder Yule trekken terug op Dunuec. 

Slag bij Elandslaagte. 6vü Boeren onder gene
raal .Jan Koek, trijden te<Yen 7000 Engelschen. 
Het Hollander-corp lijdt ;;ware verliezen. Generaal 
Koek, gewond, ·terft kort daarna. Gruweldaden 
der Engelsche lanciers. Dood van Dr. Ko ·ter en de 
Jon ge en vele andere ilollawler en Duit'cher . 
De Boeren ha.ddeu 36 dooden en ö2 n·ewonden, ter
wijl 105 hunner maunen gevangen werden geno
men. 

\Yest-Griqualand en Beet joeanaland door de 
Tran.' vaal che reger.riug g annexeerd. 

Yule verlaat Dunde~ met achterlating van zijn 
geheele kampement, proviand tenten, ammunitie, 
en van zijn clouden en gewonden. 

1l et Bom bardement van ::Uafeking begint. 
WeRt Grigualanrl en Brit 'eh Beetjoeaanaland 

voor Trau ·vaalseh grondgebied verklaard. Van het 
Noorden d1•r Kaapkolonie wordt een deel bij den 
Vrij taat ingelijfd. 

Generaal Y ule vereenigt zich met White ten 
... T.-0. van Lady:.mith. 

White, hemerkende dat hij met Y ule door Jou
hert zal worden inge ·loten, tracht zich door de 
Boereu he •n te ·laan. 

lag bij .Modder pruit. 
\Vhite' · linkervleugel door de Yrii tater: afge

sneden en kriigs.revangeu gemaakt. Een bergbat
terij valt door het ·chrikken der muilezel in han
den der Boeren. 

De Engel ehen verlieten vele dooden en ge
wonden. Een battuiljon I r.1 he fu ilier · en een 
battailjon van het Gloucc. ·ter· regiment, ~amen 



7 Nov. 

9 Nov. 

'10 Nov. 
14 Nov. 
15 Nov. 

16 Nov. 

17 Nov. 

'18 Nov. 
2J Nov. 

23 Nov. 

25 Nov. 
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1300 man, waaronder· 12 officieren, worden gevan
gen ~enomen en naar Pretoria gevoerd. 

White en Yule zijn nu geheel in Ladysmith op
gesloten. 

Sir Redvers Buller, commandant-generaal der 
Engelsrhe troepen, arriveert te Kaap tad. 

Kimberley, waar 2000 Engelsehen onder gene
raal Kekewitch door Cronjé zijn ingesloten, wordt 
gebombardeerd. 

Het eer te transportschip, de R oslin Ca tle, landt 
met verstPrking. troepen te Kaap tad en wordt 
doorgezonden naar Dm·ban. 

De Vrijstater bezetten Ventf'rs. tad. 
Aliwal North door de Vrijstaters genomen. 
De Boeren vernif'len een gepantserden trein, 

ter verke1 ning naar Cbieveley gezonden; 56 En
gelschen gevangen genomen. 

ColesbPrg bezet; het district tot Vrijstaatsch 
grondgebied geproclameerd. 

Lord Methuen, aaugewezen om Kimberley met 
een vliegende colonne te verlos~en, komt met zijn 
staf te Oranjerivit>r-Station. Troepen worden hem 
uit Kaapstad toegezonden. 

De Boeren vernielen de spoorwegbrug bij 
Droufield ten NoordPn van Kimhetley. 

Jamestown door Vrij taters bezet. 
Generaal Hilrlyard in gevaar te E;:court door 

de Boeren en V rij taters te worden om ingeld. 
Lord M:etbuen trekt op tot ontzetting van Kim

berley. 
Slag bij Belmont · 1400 Boeren en Vrijstaters 

tegen 7000 EngeLchen. De Boeren trekken in 
goede orde terug uit hunne stellingen. De En
gel chen verliezen ruim 300 man aan dooden en ge
wonden; de Boeren hadden 10 d•)oden, 40 gewonden. 

Generaal E!ildyard tracht tevergeef zich een 
weg naar 't Zuiden te banen. Hij wordt binnen 
Estcourt ternggedreven. 

trijd bij Gra~pan. De marine-brigade der En
gel chen Jijrit ontzettende verliezen door een moor
dend geweervuur der Boeren; van die brigade 
blijven !echt 2 officieren gespaard. 



'26 Nov. 

'28 Nov. 

4 Dec. 

8 Dec. 

9 Dec. 

11 Dec. 

87 

IJ et garnizoen te Ki mberley doet een uit
val. maar wordt teruggeslagen. 

Generaal Butler arriveert te Dm·ban. 
Stormberg in handen van de Boeren. Vele Hol

landsche Boeren uit de Kaapkolonie voegen zich 
bij de Transvaler" en V riistater". 

De Boeren tr~>kken zich terug van Escourt en 
Mooirivier op Colen. o. Generaal Hildyard trekt 
op naar Frere, Barton naar E tcourt. 

Slag bij Modderrivier. 
Een gedeelte van 1ethuen·, garde komt over 

de rivier. nadat er 14 uur wa ge treden, zonder 
dat de Boeren uit hun , tellingen waren verdreven. 
In de 3 lagen op ~:3, 20 en 2 Nov. verlie t 
Methuen aau dooden en gewonden 4000 man. De 
Boeren hebben geringe verliezen. 

Kaap che Boeren bezetten Dordrecht. 
De Boeren vernielen de spoorwegbrug over 

de Toegela b!j Colen. o. 
Generaal Dunter vena t met 600 man de Boeren

wacht op LombanLkop, en maakt een paar tuk
ken w'schnt. onbruikbaar. 

Generaal Gatacre valt hij torroberg met 5500 
man 400 BoPren aan. De Boeren krijCTen 300 
n1an ver, terking en nemen 500 EnCTel. chen ge
vangen. Bovendien hebben de Engel chen nog 
100 dooden en gewonden. De Boereu hadden 4 
dooden en la gewonden. 

Generaal Gatacre verlegt na dez~n trijd zijn 
hoofdkwartier van ::\folteno naar Bushmau,hoek 
en van daar naar terk. troom. Weer .luiten zich 
vele Kaapsche Boeren bij Tran valer u V rij ta
ter aau. 

lag b\j i\fagersfontein.~ De Engel. che troepen 
word n over d g heele lini tenwo-eslagen. "\ an 
de 800 man b hoorend tot d ,., • Blackwatch" 
blüven 1 GO ovet·. De Engel ·chen hebben 2 00 
dooden en gPwonden. 

liet candinavi. he Corp der Boeren heeft 18 
doodt>n Pn 4:~ gewonden en g mngenen. De Boe
ren lwhhen in 't gl'he 14" dooden n 71 g·ewonden • 

.Methuen mo t terugtrekk 'U op ~lodderrivier. 
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Overste Metcalfe te Ladysmith tracht de Boeren
macht op Surprise hill te verrassen, hetgeen hem 
12 dooden 44 gewonden en 6 gevangenen ko't. 

Bet garnizoen te Kimberley doet een nachte
lijken uitval en brengt de Boereneenige verliezen toe. 

De Boeren trachten te vergeef' Nauwpoort te 
bemachtigen. 

Generaal Bnller tracht doot· artillerievuur de 
positie der Boeren bij de Toegela te ontdekken. 

Bulier trekt met zijn geheele legermacht op 
naar de Toegel a. Hildyard en Hart zullen trachten 
door driften in de rivier de overzijde te bereiken. 
Lyttelton zal, zoo noodig, hulp verleenen. Bart 
komt aan de overzijde, maar wordt met groote 
verliezen teruggedreven. 

Bulter verloor aan dooden gewonden en gevan
genen meer dan 1200 man en 65 officieren, ter
wijl de Boeren 10 kanonnen en 13 ammunutie
wagens veroverell en slechts 5 dooden hadden. De 
Engel chell trekken terug naar Ohieveley. 

Het garnizoen te Mafeking doet een krachtigen 
uitval, maar wordt teruggeslagen met een verlies 
van 21 dooden en 23 gekwet ten. 

De Duitsche Stoomboot .Bundesrath" wordt 
door een E11gel cbeu krui er ten noorden van 
Delagoabaai aangehouden en naar Durban opge
bracht. 

Kolonel Pilcher overvalt het Boerenkamp Sun
nyside bij Belmant en neemt 40 Kaap che Boe
ren gevangen, die naar Kaapstad worden gebracht. 

Overgave van Kuruman, hoofdstad van Beet joe
analand, aan de Republikein che troepen. 

Vergeef·che uitval van het garnizoen te Mafeking. 
De Duitsche Rijk post- toomboot .Herzag" in 

be lag genomen door een Engel eh oorlog8chip 
en naar Durban gebracht. 

GPvecht bij Lady. mith, waarbij de Engel. chen 
groote verliezen lijden. • 

Bij een aanval van generaal French op de 
stellingen der Boeren te Oolesberg lijdt het Suffolk
regiment groott verliezen. 

De "Herzag" woràt vrijgelaten. 



10 Jan. Lord Roberts benoemd tot opperbevelhebber 
van het Engel cbe leo-er iu Zuid-Afrika, en Lord 
Kitchener, Chef van den generalen taf, landen te 
Kaap. tad. Generaal Bulier rukt we twaart op. 

'12 Jan. Een fort bij Mafeking wordt door het bombar-
dement der Boeren vernield. 

17 Jan. Buller's legermacht trekt bij Potgieter-drift en 
Trichardts-drift over de Toegela. 

18 Jan. De Se Engel che di'l'i.'ie krijgt bevel te mobi-
liseeren. 

10 Jan. Het be.lag op de • Bunde,rath' opgeheven. 
20-21 Jan. Voortdurende gevechten bij de Toeaela tu

scben de Boeren onder Cronjé, Botha en Preto
riu. en dtJ Engel"cheu onder Warren. 

22 Jan. Bij het bombardement van Larlysmith wordL 
White's hoofdkwartier vernield. 

24 Jan. De Engelsehen nemen den pioenkop ,den !eu-
tel van de stelling der Boeren.'' Na een moordda
digen trijd worden de Engel chen weer verdreven 
P.n lijden daarbij ontzettende verliezen. Generaal 
Woutgate zwaar gekwet. t. 

26 J au. Een colonne van o-eneraal K elly-Kenny bezet 
Theebus, tus chen teyn<:burg en Nauwpoort. 

27 Jan. B::tller tre1t zijn troepen weer terug ten zuiden 
van de Toegela. inds hij over de rivier trok, 
verloor hij om treek 2000 man. Lyttelton blijft 
nog aan den noordelijken oever. 

30 Jan. IJ et Parlement te Londen vergadert. ommige 
leden spreken een 'cherp afkeur nd oordeel uit 
over de politiek der regeeriug, die het land in 
een gevaarlijken oorlog beeft gebracht, maar achten 
1111 in het belang d . land krachtige voortzetting 
van den oorlog noodig. ~ 

:31 Jan. Een afdeelin<r van de Eng l cbe koloniale poli-
ti door de Boeren uit het di. b·ict Yrijheid op de 
gren van Zoeloeland gevangen genomen. 
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Prijs per 1 Ex. . . . . . . . . . f 0,25 

Ter ver :pl'eiding: 

3 Ex. f 1,-

10 " . ' . . . . - 1,73 

23 " . . . . . . - '~,-· 

Verkrijgbaar bij W. H. ZURIOH. - Doetinchem. 
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