
Uit het dagboek van H. JEL TES. 

5 DJ:C E'lliEI! 1 '()!), 

Zooals een kind reikhalzend uitziet naar 
het feest van den goeclen Sint, in blijde ver· 
wa('hting. "·at hij brengen zal, zoo was 't 
ook met mij, toen wij het einddoel van 
onzen tocht bereikten. Dt>ze dag is een 
der schoonste, een der merkwaardigst<', dien 
ik ooit beleefde, omdat hU mij bracht in 
het land van den oorlog, waar ik de wonden 
door dienzelfden oorlog ger,Jagen mede zou 
helpen heelen. \VU landden te Lorenzo 
:MnrcJUOZ. Na afscheid genomen te hebben 
van alle bekenden en vrienden, worden 
onze goederen in een schuit geladen en 
vervolgens naar den trein gebracht. 't Is 
ongeveet· zeven uur. \Vat worden wij aan· 
gegaapt door velen, meest Portugeezen, 
maar ook door ettel~jke Tederlauder en 
Duitscher". Met geestllrift worden wij ont
vangen. Menige wt>lkomstgroet wordt geuit. 
En dat ook de volksliederen eens en nog 
f•eHs worden gewngen is zeer natuurlijk. 
Eindelijk zijn wi.i ingestapt en onder muziek 
en ,.hoerageroep" zet de trein zich in bewe
ging. Nu opgelet en uitgohken! Het 
we<•r is prachtig en de lucht helder; want 
hot is hier nu de zomer. \Vi,i hebben 
geen o gen genoeg, om rond te zit>n. u 
stoomen wij langs dichte bosschen, dan \\·eer 
trekken uiigPstrekte groene weiden onze 
aanrlacht. Zie, ginds bespeuren wij een 
aantal wilde bokken,die vree!"achtig gewor· 
den door 't stampen van de locomotief, in 
't \\·oud verdw~jnen. 't Is lf uur geworden. 
Op eens wordt de lucht verduisterd en 't 
komt ons voor, dat 't hegint te ·neouwen. 
En dat in den zomer'? itlnar nmm, SJlOl'clig 
ontwaren wU een ontzaglijke zwerm sprink
hanen, waardoor onze h·üiu vroolijk heen· 
snort. 't Is zeer gemakkel~ik zo te vangPn. 
\Ve leken onze hand sl~:chts even uit het 
raampjP, kn~i!l(·ll haar toe 1'11 jo lwhl t•r 
zooveel .i~> maar wilt. 

Daar worden wij ge-,toord in onze h .zi • 
heid door het gProep: "Komatipoort". Up 
het spoedigst stroomen wij allen naar 
buiten, om voor 't eer-,t van ons leven oen 
Borr te zi n. ~-iet lang duurde het dan 
ook, of wij zngt>n ze, de wakkere . trijdors 
voor vrijheid en recht. \Veldra klonk het 
volkslied uit ieder. mond en poed iÇ{ wenl(•n 
wij in een lokaal geleid, waar e n m altUd 
voor de hongerige magen wn · aang1•rieht. 
W~j maakten gretig gebruik van die uit
noodiging en hadden de gel genheid elkaar 
te vertellen, dat de Afrikannscho kost lang 
niet te versmaden is. Dat r natuurlijk 
ook gesproken WQrd, zal ieder . hegr\ipen. 
Vooreerst door onzen hef Dr. Linghe k. 
Vervolgens door den veldcornet van Ko" a· 
tipoort. Ik bewonderde den man, want hU 
prak zoo bedaard en kalm, abof er geen 

oorlog was. 
Ilij z ·i o. a. : ,Ik i banjo blU, dat die 

Hollander ons nou ook niet vergeet, nill! 
En zoo die oorlog een da..., weer rech kom, 
zul ons nooit vergeet nie, w. t jullie voor 
ons het gedaan. En ik n mijn menschon 
hopen, dat God jullie in je mo •ilijke taak 
leunen zal. .Ja, d. t hoop ons." )Iet t:(•u 

.,hoera!'' en 1 ve de Boeren en de IIol
la.ndcr:s'', werd de ma lt\id he. loten. \VU 
hadden nog een poosjo den tijd om Koma
tipoort te bek\jken. ·u. veel wa · er 11iet 
te zien. liet i, t•ei klein tution m •t eeuigo 
huizen, nwest van zink op~etrokkeu. • ·:\ 
er een uur verto ·fd te hehhen trok d 
trein \'('I'(] er lang~ n l'schiliende stations, 
zooals Oor prong, Alkmaar, Eland-.ho k, 
Xooitg ·dacht, Krokodil, enz. <.heral trutreu 
wij klompjes Boeren nnu, die ter onzt•r l'er 
saluutschol 11 lusten. Eindelijk arriveerdeu 
wij te Wall'l·r,J/ ().,der, waar wij weer 
feestelijk onthaal,} wen! n. Op 't JWrrou 
wa" Peil e repoort opg richt Pil rum tnft>l 
nwt verv •l"S<'hing. n ontbrak het in gt•e· 
nen d t•ll'. I>at l1Pl Volk:,li r1 gczongt 11 en 



er op de overwinning van de Boeren ge
dronken Wel'(], spreekt van zelf. 

"\V a terval Onder is een mooi d01·p, meest 
hewoond door Hollanders in dienst der 
Z.-Afrikaansche Spoorwegmaatschappij. Het 
ligt in een dal, dat omringd is door hooge 
bergen. 

Om 7 unr vertrok de trein naar Traterval 
Bor~>n. Men heeft van uit den trein een 
prachtig panoràma voor ûch. Jammer, dat 
de duisternis zoo spoedig inviel. 'che
mering heeft men hier niet. Zóó is 't volle 
dag en z<ió duister. Om half acht kwamen 
wij door den tunnel en gingen door mi<lclel 
van een kamradmachine naar bo,·en. De 
spoorlijn loopt daar n.l. zeer steil, zoodat 
men tnsschen de rails nog een kamradrail 
aangelegd heeft. Om kwart voor achten 
kwamen wij te "\Vaten·al Boven, waar ons 
weer een feest werd bereid. Na hier een 
paar uur vertoefel te hebben, trokken wij 
weer venler. Veel was er natuurlijk niot 
te zien. 

"\Vaar een brug was, zagen 'vij schild
wachten op post en een aantal Boeren, die 
rondom de vuren gezeten, hun pijpje 
rookten. 

Trouwenl'l, wij hadden wegens vermoeid
heid ook niet wel lust tot uitkijken, daar 
cle slaap ons voortdurenel kwam overmannen. 
Doch die slaap was niet rustig en werd 
telkens hU ieder station afgebroken. Daarna 
hernam h\i weer zijn rechten en droom1len 
wij van Boeren en bergen, van weiden en 
hosschen, tot einrlelijk de morgen van den 
7c1Pn Dec. aanbmk. 

De mor~ren was schoon ! Het gras fon
kelde als diam:mten in den morgendauw. 
Verlangenel stot:den wij uit te kijken nnar 
Pretoria, de hoofdstad van TransvaaL Om 
8 uur ongevPer kregen "'Ü haar in 't zicht. 
0, "·at lag de stad daar rustig te midden 
der bergen, alsof er geen oorlog en 't alles 
vrede was. Rond om hnar zng men de 
forten. Verheven stak het Gouvernements
gebouw boven alles uit, evenals de kerkto· 
rens, die men er in aantal aantrt-ft. Om 
negen uur stoomden wij 't station binnen, 
wnar het zwnrt van menschen was. 't 
Volkslied werd aangeheven en hand1lrukken 
gewisselJ. ~·adat de groot te drukte was 
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afgeloopen, werd aan ieder onzer zi.in plaats 
van hestemming aangewezen. \Vij met 
ons tienen, allen verplegers, werden in een 
groot huis gebracht, rlat in orde gemaakt 
was door een Hollander genaamd LrJlerij
mrlll, een koopman te Pretoria. Ik was 
blij, th.t ik eens rustig kon zitten na te 
denken over hetgeen ik gezien en onder
vonuen had. 1\iaat• lang duurde clat niet, 
want weldra kwam onze gastvrouw met 
de tijding, ~,dat ons moest kom kost vat,·• 
hetwelk ons wel wat vreemd in de om·en 
klonk. Doch ik begreep wel, dat ik moec;t 
komen eten. De goed<) vrouw zei: .,.Je 
moet maar niet lang wach, nie ; anders 
wordt die kos koud!" Tu, tw<•emaal liet 
ik mij dat niet vragen, want ik had t'On 
honger als een paanl. En wanneer er wat 
te eten v.\lt, ben ik er b\j als de kippen. 
Je moet hier de gelegenheid waarnemen. 
Na gegeten te heLben maakton "·\j phn 
eens kennic; te maken met Pretoria. \Yi.i 
konden dal nu nog doen, morgen was het 
misschien te laat; want wij bevonden ons 
in 't land van den oorlog en hoew<·l do 
strij1l ver van Pretoria gevo!'rd werd, moe~
ten wij e1· ons toch op voorbereiden. 

\Vij bezagen dan o . . a. het Museum, den 
Dierentuin, het Gouvemementsgehouw, etc. 
's Avonds werden wij bij den Dircct<•m· 
der , 'poorwegPn aan een souper genoodigd, 
welke uitnootliging gretig door ons aanvaanl 
werd. Ook maakten wij daar kennis met 
de leden van hel Transvaal ·clw Hoodo 
Kruis. De :woncl 'venl op genoe:;li,jko 
wijze omgelH·acht en thui gekomen, dumdn 
't uiet lang of "·ij sliepen in. 

, Dl·:n:\llll·:n 1 !JU. 

Na gebreakfast to h ·hhen - in Zuid· 
Afrika noemt men 't onlbi,jt br·pakf;tst, het 
midda..,.maal diner en hot a,·ondmaal souper 
- togen wij op weg naa1· de Stads Meisjes
school die afgestaan was, om haar in to 
richten tot ho pitaaL Veel werk was et· 
echter niet aan den winkel, daar onzo ver
h.mtlmitldelen, mediti.inen, enz. nog niet 
aangek~'men 'varen. De school is een ge
houw, omringd door een goed aangclcgJen 
tuin. 

Om elf uur staken wij ons in ons best 



pakje en trokk<'n naar het C:ouvenH•mcnt ·. 
i{ehouw om Z. E. den t)luabpre. iueut Puul 
Krugor, hiflr alf!emeen hekencl al Oom 
Paul een h(lzoak !<> hrl'ngt•n. \Vl·ldm w nl ·n 
wU in z~jne nab\jheid gebracht. Daar zat 
hij, do edele en krasse grijs:uuu, omringd 
door zijne raacblieden en riep on een 
l1artulij k welkom toe. Vervolgen: sprak 
hij : "Ik i hanja dankbaar voor, datjullie 
on · kom steun, in dezen onrechtvaardigen 
oorlog. Maar met Gods hulp zal ons een 
dag zegevieren. Ga en werk met den :wgen 
van God." AandoenlUk wa. het dez n 
gr~j 'Uard te hooren ·preken n hewon!leren. · 
wa:mlig zijn va t geloof op de hulp van 
Gou. Er w rden nog ver ·chillende woorden 
gewi seld, waarna wij m&t eon handuruk 
afscheid namen. Ik zal ni t schrijven, ho 
vcrlangend wU waren om naar het slagveld 
te gu:J.n om daar onze hulp te bieden. D zo 
rlag liep vcrder zonder b(jwnderhcdl'll af. 
\Vi.i h goimen al een weinig aan onze 
ni uwe werelcl te gewennen. 

!) Du· J.~IItLB. 

Deze dag was voor ons o(ln cht werk
dag. Dil trein was aangE>komen en had 
ous gol·d medegebracht. ~'u mdt· t r aan· 
gepakt worden. Ieder kt·et•g zijn werk. 
Mij werd rrel:l t de ki ·ten open te maken, 
waama de dokter en de zust r. de goederen 
ter plaatse brachten, waar z\i helworden. 
't Ging niet zoo gemakkelijk als ik g dacht 
had 'lll 't kostte m!j menig zweetje, want 't 
was vre •l:iel~jk warm en het werk ong!lwoon. 
Mam· alles gewent en zoo was 't hitJr ook. 
Wij werkten door tot 's avonds negen uur. 
Toen ik naar hui. ging, kon ik h 1 bt t 
voelen, d:~t ik gewerkt had. 1\jn handen 
waren pijnlijk en behoorlijk mét blaren 
lwzet, wegens 't hunteeren van 't rrere d
schap. Het zal dus niemand vHwonderen, 
dat wij na het et n bpoedig d kooi op· 
zochten en e n lekkeren nacht doorbrachten. 

10 Dec. 

Ook deze da~ was zeer vermoC'iend. Om 
1 uur onguveer hadden w\j het mindt·r nan
g••nnarn gonoPgen voor 'te r ·t en onw er 
in Zni•l-Afrika hij te worwn. ~·~· n, ma r 
llall h t ·ekent zulks bij ons nieuwnclal. n 

:} 

blihem was "' n oog-enblik Yan d lucht 
en d dontierslag n ratelden, al of hemel 
en aardE> zourl(ln \"(ll'!!:lan. 't \V as ver~clu·ik
kel(jk om te l1onn•n. Onwillekeurig dacht 
ik aan den hijg en verlan:;:-de er heen te 
gaan. 'sA vonds kr •gen w\j he richt van 
1\lodtlerspruit. Daar wa · \ï'ee:--elijk gevoch
ten. De Boeren hadden een klomp !:mei •r · 
omsing ld, dezelfden, die hii Elnndsbagt\1 
zoo huisg<>lwnclen hndd •n. ,_.u, ze hehh n 
hun verdierlil )<)Oil g •h. cl. Yan de :300 man 
bleef •r maar é ' n over en die werd door 
de Bo •ren t nrgg ·tuurd mn hl vertell u, 
wat er gt•h urd was. ~ Tu. h •t wa voor on· 
en goeden dag, maar ik hetw\jfel of d~ 

Engebch n er wel er"' n11: in hun l'chik 
waren. Yt•rder vielPil er uien dag g n 11\i· 
zonderheden voor. Ik h •gon al aardig ·m 
bet werk te gewennen. 

11 D c. 

• Er ging dien dag •en ambulanc -trAin 
van lt t Tran vaal che Roode Krui naar 
)lodder ·pruit om de g wonde Bo ren te 
halen. Het war n er 1. \Vij waren met 
ons Ho. pitaal zoo ver heen, da.t wij ook 
gevangenen opnemen konden. \Yij w rkten 
daarom hard v .. JOrt; w. nt h t zou w l kun
n n gebeuren, dat er :-.poedig werk aan d n 
winkel kom n zou. 

l.f. Dec. 

Heden morg1m om acht uur toomdo cl 
eer t nm hulance-tr in van het :-:.Jn...,velcl 
hinnen. ~'u za" ik voor het eer t ".,,:ouclo 
Bo rt:!n. D:tar la,.en dan de ·wakkere . trij
der voor recl1 en hillijkheid, kalm n 
ern tig a.l het war nog met een hlo vnn 
tevredenht..!id op h••t g laat. Z[i lmrlden zich 
immer, opgeofl"enl voor de n\jheid v: nerf 
en land, van vrouw en kinrl '? 

En al nHwht h •t ook al zijn, dat zU uit 
't l ven moeJ:;tt-n schcádcn, al ware het ook, 
dat zij voortaan een verminktlichaam mo •s
ten voort ·h·t>pen, wat nood·: 

Al leehts het vaderlanu gered werd. 
Het wa · o, 7.oo druk aan 't. tation . 
• loeder 1111 dochtt rs, \TOUWt'n en familie· 

1 tien venlron~ n elkaar. om te \Tn..,. n 11 ar 
man of vader. n, ar hr "der of v •rlooftl . 
't \Vas e n nand• nlijk ta~ n·cl! ZU, dit 



voor eenige dagen gezond beengingen kwa
mE-n terug in een toestand, die onze beschrij
ving te hoven gaat. De mee ten werden 
naar de stads l\1odelsd10ol gebracht, die ook 
voor hospitaal was ingericht. Ook wij na
men eeni;;e, meest licht gewonden, op. 

15 Dec. 

Op dezen dag zag ik voor het eerst een 
Engelscb soldaat. Er kwam n. 1. om tien 
uur een trein met Engelscha krijgsgevan
genen binnen. E1· waren er ongeveer 00, 
dat "·as du · een goed begin. Ze waren door 
de Boeren verrast, terwijl ze bezig waren, 
dezen om te trekken. ZU werden door de 
Afrikaanders gezien juist, terwijl z\j den 
kleinen 1\Iajubaherg 11eklommen. Deze ligt 
op ongeveer 3 uur afstand van Ladysmith. 
De Engelsehen waren er in groot aantal. 
Er werdt>n er ongeveer 200 gedood of ge
wond, 00 gevangen genomen en de rest 
wist te ontsnappen. Op dezt>n zelfden dag 
hezochten wij het artilleriekamp nf wel de 
kazerne. Het is een groot, ruim gebouw, 
geheel modern ingericht met ruime zalen 
en kamers. Ook werden wij in de ammu
nitiekamers gebracht. 

Och, och, wat lagen daar een kogels, 
groot en klein. Ik had nooit gedacht daar 
zulk een VO(•rraad te zullen viuden. Van
claar gingen wij naar het kamp, waar de 
Engel che krijg8gevangenen gebracht waren. 
Het was een groote vlakte, tien minuten 
huiten Pretoria, omringd door zinken pla· 
ten en prikkeldraad! De oppervlakte was 
geheel bedekt met tenten en hui. jes van 
allerlei vorm. 

Daar tusschen komlen wij de Kaki 's 
7.00 noemen de Boeren de En"'elschen -
. l 0 z1t>n oopen. 

Van hier gin;!;en wij naar het Volkshos
pitaal, een prachlig gebouw, ook geheel mo
dern ingelÎcht en omringd door een mooien 
tuin. Ik maakte daar kennis met een paar 
gewonde Bt>eren. De een was luitenant bij 
cle artillerie en heette Dutois. !lij had het 
lJij Modderspruit opgeloopen. Een bom cherf 
had z~jn been aan den bovenkant getroffen, 
waardoor hij een gecompliceerde heenbreuk 
gekregen bad. Ook had hij e n Lomsch ·rf 
1.t>gen zijn zü gehad, jui top de plaats, waar 
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hij z!jn revoh·er had hangen. De loop er 
van was geheel krom. 't\V as gelukki~ voor 
den man, dat de scherf juist daar gekomen 
was ; ware 'teven hooger geweest, ik zou 
niet met hem g sproken hebben. H\j was 
zeer opgeruimd en hoopte maar weer spoe
dig naar 't veld terug te kunnen keeren ; 
doch dat zal nog wel wat duren. 

'sA vonds gingen wU nog even naar 't sta
tion. Er zou juist weer een trein met krij
gers vertrekken. Zij w~rden uitgeleid door 
hunne vrouwen en moeder , die de gewe
ren voor hen droegen. Er was een groote 
beweging, ofschoon alles heel kalm in zijn 
werk ging. liet afscheid was waardig en 
fier. Een stevige handelruk en een kus, ver
gezeld door de woorden: "Jullie moet maar 
banje Kaki's skiet hoor ! en God zegen en 
gelei jo!" Toen stoomde de t!'ein weg. 
't \V as mis chion een afscheid voor eeuwig. 

16 Dec. 

Ziezoo, eindelUk gaan wij flan naar 't velcl! 
De trein staat gereed en zal zoo dadelijk 
vertrekken. llij is prachtig ingericht, ook 
voor zieken en gewondon : wagens voor 
't per ·oneel. goed(•renwagens, ook é(·ne in
gericht voor keuken, enz. Om uur zet 
de trein zich in beweging. Overal een prach
tigen aan blik ! 

BU de bruggen en kleine stations zi n 
wij kleme wachten van Boeren, die ze mot->
ten bewaken. Bij Heidelberg werden \\"ij 
weer feestelijk onthaald; maar lang duurde 
het niet, want wij moesten voorwa:wts, 
steeds voorwaarts. Ik had op de1.e reis no". 
een klein avontuur. l\lijn kist met goed he": 
vond zich natuurlijk in een goederenwa"'en. 
Daarin waren ook mijne sigaren. Ik kreeg 
lust een paar lrekjet; te doen. Toen de 
trein dan ook bij een station stopte, gin,., 
ik et· poedig uit om sigaren te halen. Pas 
ben ik in den wagen of er wordt g.-tloten 
en verder gaan w\j. Daar zit ik te miclclen 
van de bagage. Nu ik zal afwachten, Jonk 
ik. Doch opeens hoor ik de bel voot· lwt 
eten luiden. Nu1 was goede raad dum. JuisL 
stoomen wij e 'll heuvel op en vermindert 
de trein in vaart. Ya.n deze gelegenheicl 
maak ik gebruik om er uit te springen. 
Plof, daar lig ik lang uit op de stee1wn < n 



bloed • 1. een os. D trein slupt eh ter niet 
tlll nog hijtijd:s spring ik op de bufrers van 
den wag n, waarin onze muilez ls gelad n 
waren. Op die wi.izo reed ik m!le naar het 
volgende :station, waar ik mijn eigen ·wagen 
weer opzocht! 

.~Yat keek mijn reis~ezelschap, toen het 
ll1l.J weer zag en wel m zulk eon toestand ! 
Men bad gedacht, dat ik acht rgehleven 
was Ik kreeg eon flink standj van om; n 
Chef ~r. Lingheek en daarmede li p 't zaakje 
gc.l.uk~Ig af. Om H uur 's avonu:s stoptun 
W~J UIJ • tauderton om daar den cacht door 
te brenrr n. 

17 D c. 

's lorgeus om 7 uur zctt n wij d n lof·ht 
voort, t:neinde zoo spoedig mog lijk te .Iod· 
derspnut te komen. \Vij gingen door n 
tunnel, pa. e rden den groolen 1\fajuba n 
kwamen ook vo01·h\j Dundee, w. ar enige 
dagen g 1 den hevi~ gevochten was. Vlak 
bij 't stalion zag ik d graven, waar d 
dapperen voor goed uitrustl n van den 
. tr(jd. 

Ook lwt graf van onz n wakker n land· 
genoot Dr. Co ter weru m\i gew zen. Men 
kan hot h(jna. niet zien. Allef n n ruw 
houten kruis wijst on., dat daar 'll man 
van h l •keni ligt. 1\Iaar och, hoeveel zijn 
er niet h gmn•n, van wie niPts overbl\)ft 
dan Pen treurend familie, "·elke onLekend 
i· met do laatste rustplaat · van den geli fd '· 

1\I:t:w zoo i:s de oorlog. 
':s Avonds om 7 uur kwam •n wij t )fod· 

derspruit 

1, Dt>c. 

\Vij luulden den nacht in den trein door· 
g~>bracht. \Vat en drukte, toen wij ont· 
waakten!. Ov ral in d n omtrek klo.mpje 
Boereu, dw op verkenning uitg-in..,en of van 
cle wacht - brandwacht zeggen ze terug· 
kPN<hm. Op •·en kleine heuvel In•• h •t 
hoofdlaag •r onder Generaal .Toulwd. Yed 
tUtl om to kUken hadden w(i e ·ht r ni t, 
claar t•r ~ew rkt moe. t wortlon. Dt• paar· 
den, nnnh•n en o. · •n mof's!en in dt e r:;h 
plaats nutlncl n worden .... 'u dat •in" 1.110 

heul moeilij.k u iet. ~)ie lui ~\·:m n ook hl ij 
w •er { t•ns m d fn schl lucht to komen. 
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De? ,., lteelen da.~ Lieven wij nog op den 
tr 111 • w. ut er moe. t en hui g. zocht wvr· 
den, om een vel1lho pitaal in te richten. 

19 Dec. 
Het ho. pitaal is g vorHlen. Het Jirrt on· 

geveer een half uur van :IIoddE'r ·pruit. liPt 
wa een ho rder!j van en Engel<•chman, 
die voor de Boeren gevlucht wa . li t wa · 

n ruim gehouw m t vijf kamer t>n daar· 
bij nog tw e hijg •bouw n, melkhuiz n !;I'· 
nnamd. D zu tE'r gin"'en het hui onmid· 
dellijk opruimen en . choonmaken. 'Wij h •· 
gonn •n d n tr m t ontla en u mo t n 
de ki ·t n enz. n. r b t ho pit.·ml v rvocr n. 

Ik werd gt promoveC'rd tot koetsier. ~·u. ik 
mo te rl~jkb k nn n,date nkocl"'i rinAfri· 
ka ni t t henijcl nis. D w "'en zijn C'r sl cht 
en ong l!jk. .lt>n heeft te doen m t diepe 
looten, die de Boeren drijte,~ en spruitm 

noemen. Do dag liep go d af. Er werd 
niet gevochten, zoodat wij onge-hinderd aan 
h t werk konden hlUv n. \VU waren wat 
Llij, dat de avond viel. .lijn band n d d u 
mij pUn door h t v thouden der 1 ids 1 · 
den geh elan da"'. 

::!0 DEC. 
't \V. n dag van h. rd en moeil{jk 

w rk~:n. D thermomd r we !I I:. in 
de schaduw. Dr. LinglJ • k. di met 't land 
en de natuur go <l op do hoorrt i , voor· 
p ldo onweer. En die voor -p lling kwnrn 

uit. Teglln vi r uut· dr unde d grond van 
cle donder.-.larren. di zich in het geL rgt 
weerkant len. ~·a tal i. en prach ti~ land 
on daar waar wij om; h vond n, bergachli· 
gor d u in 'Iran. >aal. 

Toen 't onw er ::! p:u-eerd wa., ging u 
wij voruer, doch maakten de opm rkin~. 
dat 't niet fri cher, iut '"' udeel drukkender 
g worden wa . 

:?2 DEC. 
\Vij war,m nu 1.00 ver he n, dat wij pa· 

tit.:nten ontvang •n konden. E n der k m r. 
was ing richt tot up~rati kam •r, •en tot 
apothc •k. D ander w •rd '11 !Je. l md voot· 
ziekèn u g wouden. 

~:l DEC. 
Op <1 z •n dn' h. dd n wij w d r druk 



werk. \Vij maakten een kamp voor de 
gewonden eu het personeel. Voor de eersten 
werden drie groote tenten opgericht en voor 
ons zes. 

24 DEC. 

Heden morgen werd voor 't eerst do 
polikliniek geopend. Het duurde niet 
lang, of daar kwamen de Boeren. De een 
bad kramp in zijn pens - de Boer noemt 
zijn heele lichaam pens - en een ander 
in zijn kop. leder had wat. Zoo kwamen 
er ook een paar koortspatienten, die opge
uomen werden. 

't Is eigenaardig, hoe een Boer zUn 
ziekte bekend maakt. Hij hegint met 
tP vragen: ,,\Vaar is bier de Dokter'?" 
Deze verschijnt en vraagt: "Hoe gaat het 
Oom?" Uom noemt men een Boer, die een 
baard heeft, Nuf zegt men tegen iemand 
zonder baard of die nog jong is. De vrouw 
van een Boer heet Tante, de jongedames 
Nichtje. De Kaffers spreken van Baas en 
Klein Baas, van Moei en Klein MoeU. 

Dit tusschen twee haakjes. Heeft de 
Dokter zich bel-end gemaakt, dan zegt de 
Boer: "Dokter, het gaat maar banje slech. 
Ik hé hier zeEr of daar", net naar ztjn 
kwaal is. Ik kon er niet genoeg naar luiste
ren; want 't klonk zoo heel leuk! 

Deze dag en ook de beide volgende gingen 
verder kalm voorbij. 

27 DEC. 

Voor 't eerst gaat onze ambulancewagen 
uit, niet om gewonden te halen maar voor 
't gemak der Boeren, om in een langer te 
gaan staan, zoo wat een uur van ous hos
pitaal. 

\Vanneer 't nu noodig is, is hij biJ de hand. 
Een van de verpleger , genaamd Bos, 

gaat mede om <les noodig te helpen. 
Veel drukte is er in de Boerenkainp~>n 

nog niet. l\len ziet ze zitten voor de ten
ten of rondom 't vuur, om hun potje te 
kooken en hun vleesch te braden. Er wordt 
veel over Ladysmith gesproken en ieder is 
vol verwachting. Men hoort niets anders 
dan: "\Vanneer zullen we er zijn?" Nu 
en dan wordt de stilte afgebroken door een 
schot, som van Long Tom, soms van de 

6 

Engelschen, die wel zoo beleefd zijn de 
saluutschoten te beantwoorden. 

2 DEC. 

Deze dag ging weer kalm voorl•U· WU 
oefenen ons ijverig in het paardrijden, wat 
zoo heel gemakkelijk niet is, vooral niet 
voor hen, die het nooit deden. 

29 en 30 DEC. 

Deze dagen leverden geen nieuws. \Vij 
hadden nu 17 patienteu, waaronder vijf ge· 
wonden. 

31 DEC. 1 99. 

De laatste dag ,-au 'tjaar. l\lorgeu begint 
er een nieuw. En toch is er éóu man, 
welke dien dag niet zal beleven. Precies 
twaalf uur lossen de Engelsehen een saluut
schot, dat door de Boeren beantwoord wordt. 
Een tweede van de Engelsehen volgt, maar 
is noodlottig. De Korporaal van de Wacht, 
die juist zün mannen bezocht en alles veilig 
bevonden had, ging een w.ánig liggen en 
wel tus ·chen twee klippen ( teeneu). Do 
bom kwam en trof hem iu het midden, 
zoodat er \\·eiuig van oYer bleef. Het was 
vreeselijk het verminkte lichaam te zien. 
Op 20 pas afstands werden de stukken g<:· 
vonden. De overblijfselen werden onmid
dellijk naar ons huspitaal overgebracht. 

1 JAN. 1900. 

Op dezen dag verwijlde ik in den gce!'<t 
in het Vaderland, waar familie en vrien
den elkaar "alle heil en zegen wenschte." 

Die eer te dag was voor m\j niet zoo heel 
aangenaam. Ik kreeg het bevel om met twee 
kaffers een graf te delven voor het lijk, 
dat wij den vorigen llag opgenomen hadden. 
Om elf uur brachten wij den ge neuveldo 
ten gmve in tego.mwooruigheid van eenigo 
familieleden en een groot aantal vrienden, 
•lie opg('komen waren om hun wapenbroe
der de laatste eer te hew\jzen. llij moet 
eeu dapper krijgsman geweest zijn en laat 
eene weduwe n vijf kinderen na. Ach, 
hoevelen van die dapperen zullen er nog 
vallen en hoen:el wee en jammer zal er 
nog ovor Zuiu-Afrika uitgestort worden. 

De begrafenis was spo tlig afgeloopen. 



B\j het gruf werd geheden en gczong n. 
De Boeren 7i.in een godlSdienstig volk. Bi.i 
ons in hot Ilospitaal werd dien 1lag ook 
twef!maal kPrk gehowlen. Er kwam een 
Predikant uit het Hoofdluager. Hij preekte 
en sprak zijn gehoor moed in. Z•>O gaat 
het in elk langer. 's Moroens w;>rdt er 
erst godsdienstoefening gehouden, soms ook 

nog 's avonds en des Zondags wel drie 
soms vier maal. Een predikant in Afrika. 
heeft en moeil\jke taak te verrichten. 

4 JAT. 
Het begint den Boeren te vervelen. Z\i 

hPhhen ni 'ts te doen en l<'gen leuigheiu 
kunnen zij niet. 

In den morgen werd ik naar het Hoofd. 
langer gezonden om oen predikant te halen. 
Wi.i hebben in het hospitaal een man, een 
Duitscher, die ernstig ongesteld is. De 
Dokters vreezen het ergste. B[j deze gP· 
legl'nheid maakte ik kennis met Gen raa.l 
.Toubert. Er werd jnilSt krijgsraad gt•IJOuden. 
Tk kan niet zeggl'n, dut de generaal E·en 
heel prettigen indruk op mi.i maakte. nu 
vroeg mij : "Is htt !'en van mi.in men se hen 
of is het een uitJander '?'' Ik begreep daar 
weinig van; want ik meende, dat het alle
maal z\in menscheu waren, uitJander of 
gPen uitlander". Maar, enfin, dacht ik, al.· 
hU maar eeu goede aanvoerdE>r i>:, dan komt 
het er minder op aan. Mnar, wat ik er van 
hoorde, dan mocht het wel zoo 1.ij n. Men 
Zl'i, dat Ladysmith al lang gevallen 70U 
zi.in, al· genemal Jouhert leehts gewilrl 
had. Of dat waar is, weet ik niet. Et· 
word l zooveel gepraat, vooral als men 11iets 
te doen heeft. 

!) .JAN. 
Er woril n plannen gemaakt om Hood

rand en Platrand te bestormen, tw e groote 
bergranden bij Ladysmith, waarvoord En·. 
gt'bcht>n hunne fort n aangelegd hadden. 

T u ik verlangde er ook wl'l naar iut te 
zten. 

Wij maakten dien dag alles in 
heid om als 't nood irr wa!'>, zoo 
mogelijk op te kunn •n trekken. 

6 .TA~·. 

gere •d· 
poedig 

Om 1-. uur in den mnrg<•n hoonl<>n wij 
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het kanon. \Vij panden onmiddell\jk onze 
wa;_:Pns in n voort gin~ h t in vliegt>ud 
vlll\rt. \Vij moe ten dri11 kwartier rijden, 
voor wij et· waron. De Pretorianen zouden 
Roodmnd, de Vrijstatt'r · Platrand bestormen. 

De kanonnen dekten den aanval. Er 
werd van heidu zijden weeselijk ge.'ichoten. 
Het ~·as voor mij een geheel vreemde en 
nieuwe gewa:l'l'wording d bommen door 
de lucht te hooren gieren. 

Ik zat met Dr. Bi~•ron · <le Haan in positi 
achter een . t vige rand, van t nen op'Te
worpen. \Yij lagen daar tot ongevPet· 
12 uur, toen onze hulp w rd inger ••pen. 
Er wa. · op ongeveer 100 pas van 011 nf 
een artilleri t gewond. \Vij hoorden m t 
een, dut h t tormen mi,;Jukt w. · en er 
ve l dooden on g wonden war 11. Ma, r 
helM . voor 't oogonblik konden w~j onze 
positie niet verlaten, zoo hevirr werd er 
ge. choten. Eindelijk waagden wij het t. 
gaan en wij kwamen er go d door. \Vel 
sprong vlak bij ons een hom, zoodat de 
modder on.· in 't aan'Tezicht ·1 atle, wel 
hoort! n wij de gewe rko'Tel over ou. h en 
gaan ; maar wij werden ui t gewond. En 
waar vonden wij de dapp re kereL '? ZU 
lagen in tJen sloot en kond m er onmo~• lijk 
uitkomen. liet J!ing zoo voort tot' · middag· 
vier uur, toen God hun ter hulp kwam. 
Er kwam een onwe~r opzetten, zooals ik 
nog nooit trehoord had. D re .. ~eu liet niet 
lang op zich wachten en viel zoo dicht, 
dat men ge n tien P• s van zich af kon zien. 
En dat was gelukki". ook, want d Engel
schen hadJen jui t plan gemaakt de B· r n 
te bostonnen, belg n ze uu wel wilden 
laten. D 'ZO lMtst •n rnaakten r geln-uik 
van, om naat• het Langer tf'rug te k r n. 
..laar nu k\vam ons werk aan. Z o uat 
al- een vi,;ch gingen wij voorwaarb. hi.i'"'~· 
staan dan een Büerenamlml:lllce. \Vij kwa
m n eer"t voor een ri vi •rtje, dat :-terk 
gezwollen was en fel troonule, maar wU 
hadden niet lang den t~id om te twijfd n; 
want wij moesten hulp Lieden en w l zoo 
poedig mo.~elijk. 

\Yuldra hndu.m w!i een doorwru dbare 
plek <•avonden. \Vij dro g n e 11 roml kl'lli. 
om cl n arm 1'11 l' 11 'I: 6 . nu e n . tok. Er 
w<•ru uo • voorldun>ud .. choten: lloch d. t 



was voor ons niet zoo heel gevaarlijk, daar 
het van fort tot fort ging. Spoedig zagen 
"·U de Engelsehen met een witte vlag uit 
het fort komen. Wij kregen permissie om 
de dooden en gewonden weg te halen. 

Wat zagen die Engelsehen er mager uit. 
Het was wel te zien, dat ze niet te veel 
kregen. Niet lang duurde het, of wij zagen 
een groot aantal Boeren liggen, het gelaat 
ten hemel gekeerd, gevallen of gewond door 
hen, die den rampzaligen oorlog z~jn be
~onnen. Het was voor den Engelsehen ge
lukkig, dat zij zich zoo goed verschanst 
hadden, anders waren hunne forten door 
de Boeren genomen. Wij vonden de gewon
den vlak tegen een schaus. Het was akelig 
om aan te zien, hoe de Dum Dums hadden 
huü•gehouden. Onder anderen viel mijn 
oog op een jongen man, wiPns schouder 
geheel door zoo'n kogel verbrijzeld was. De 
uitgang was wel zoo groot als een mans 
vuist. Wij brachte., de dooden naar de 
spoorlijn, waar wij ze den volgenden dag 
konden begraven. De gewonden werden 
voorzichtig naar het hospitaal gevoerd. Wij 
hadden dien dag 3 dooden en gewonden. 
Om elf uur 's avonds waren wij met een 
en ander gereed. Wij waren zeer ver· 
moeid, maar van slapen was geen sprake. 
Voortdurend stond mij het vreesolijke too· 
neel nog voor den geest. 

7 Jan. 
Et· is nu vrij wat drukte in ons hospitaal. 

De zusters hebben het druk om de gewon
den en zieken te verzorgen. Ik moet dezen 
dag in de operatiekamer helpen verbinden. 
Er komen voortdurend meer patienten. 

Jan. 

Er is een ambulancetrein gekomen, om 
de gewonden, die vervoerd kunnen worden, 
naar het hospitaal te Pretoria te brengen. 
·wij hebben het zeer druk. Ons hospitaal 
is ver van het station Modderspruit gele
gen . 

Het vervoer geschiedt met wagens. 

9 Jan. 

In de laagers heersebt gt·oote drukte. De 
Boeren zijn nog een weinig ter neer gesla-
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gen over den mislukten aanval op Rood
rand en Platrand. Ook de EngelschP.n zUn 
zeer bedr~jvig. Voortdurend hoort men 
schieten. Er worden door de Boeren vrij
willigers opgeroepP.n, om naar de Tugela te 
trekken. Nu, er doen zich genoeg liefheb
hers op. Ook wij gingen er heen, niel den
kende, dat wij zoo heel veel t"' doen zouden 
krijgen. 

10 Jan. 

De vijanden raken slaags. Et· wordt he
vig gevochten. Tegen den middag trekken 
de Engelsehen terug, welke terugtocht wel
dra in een wilde vlucht ontaard. De Boeren 
springen in de Tugela, maken 200 krUgs
gevangenne en veroveren 10 kanonnen. Ik 
kan niet bescht·ijven, wat ik gevoelde LU 
deztl eerste overwinning! Ik keek de gevan
genen verheugd aan, maar zij sloegen deoogen 
neer, de moordena:)l'S. En toch waren zij 
slechts huurlingen, die in het vuur gedreven 
wenlen. De Engel chen leden dien dag 
zware verliezen. Er lngen omtrent :wo 
dooden en gewonden op het slagveld. Be
d rocvend was het, al het gekerm te hooren ; 
want al war n 't Engel chen, 't zijn toch 
men chen. En ons bevel luidde geen on
derscheid te maken. Ik heb menig dank
baar woord gehad, wanneer ik een sterven
de een dronk wnters gaf of een gewonde 
verbond. Et· werd een ordonnans naar de 
Engelsehen gezonden, om hen te roepen 
voor hunne dooden en gewonden. \Vij 
hadden het zeet· druk met onze gewonden, 
welke 2-! in getal war n, benevens 21 mt'est 
licht gewonde Engelschen. Een Mauserge
weer stelt wel iemand buiten ~evecht, mnar 
doodt niet zoo heel spoedig. Ik heb er ge
zien, die een schot door de longen hadden 
en na veertien dagen weer hersteld waren. 

11 Jan. 
\Vij zijn op w~g met onze gewon(len. 

Het gaat z~er moPil\jk : want het pad is 
slecht. Dikwijls hoor ik uit den wag~n : 
,.pijna, pijna'', een uitdrukking die een 
Boer gebruikt als hij pijn heeft. 

12 Jan. 
Om ï uur in den morgen hereiken wij 



ons hospitaal. De gewonden wonJen spoe
dig uitgedragen en opuicuw verbo111.lon. 
Onderweg is er één aan zijne woudon o\·er
leden, die wU begraven mo ten. In ons 
hospitaal heerscl1t groote druktE>. Om twee 
uur komt•n de krijgsgevang nen voorhij met 
de veroverde kanonnen. Negen er van z\in 
nog hruiklmar, het tiende is aan de loop 
l>est:hadigd. Onder de krijgsgevangenen is 
ook de kapitein van do kanonnen, die door 
do nederlaag krunkzinnin- is g •worden. Hij 
liep vooraan met een groot l'apiE.-r op z\jn 
horst, wMrop -tond, wat hij wa. geweest 
en wat hij had verloren. Toen ik hem za a, 

kreeg ik mtdelijken met hC'm en dacht: .. '\Vat 
is do om·lng toch een vloek voor de men. ·ch
llt•id en wat zijn zij, die hem uitlokken 
duivelen in mensellengedaan te. 

13 Jan. 
Ik "·as al vroPg op; want er kwam,,. r 

een trein om palionten te hul 'n. Ik ~evoel 
mij lang niet lekker; WUJ1t ik heb last van 
di senterie, een ziekte, die hier veel voor
komt, als een gevolg van bet gdJl·uik van 
slecht drinkwater en daar bad ik voldoende 
van geprofiteerd. Dien ten gevolge UlOt!st 
ik de volgendo dagen het IJ d houden. 

lü .Tan. 
Ik lJen in zooverre weer her leid, dat ik 

opstaan kan. Maar ocb, heml.!l w:ü hen ik 
verzwakt. Maar, enfin, dat zal w l wt>er 
heleren. Ik moet nog wel streng dieet hou
den, maar eieren cu -melk zUn hier g(•noe;.{ 
to krijgen. 

1 ï Jan. 
Er wordt alle da~en gevocht n, zoodat 

wij druk werk hehl!en. Do En"'ebchen 
proheet·en Ludysmith te ontzetten. Zij 
trPkken nu langs de Ju la op, maar dat 
gaat niet zoo gemakkelijk. Zij worden 
steeds met verlie terug·gesla~en. Doch 't 
was voor do Boeren ook mo ilijk. Een 
<nule Boer, die ons zijn gPworulen zoon 
kwam hrengen, \Toe~ ik: ,.,Vel, Oom hoe 
gaat lwt voor·?" .,Bes" z<>gt hij, , hel gaat 
maur hanje mooi. Die Engoh:.dwn, hulli 
is llt't as sprinkh:ulC'. E n m n. eh ve1:iaarr 
hulJin den l'lllli'D dag Pn den , ud~rcn kom 

hullie weer teruti. Als die ding zoo dom· 
gaat. is ik maar hang, dat hullie zul eon 
dag dom· breek. )faar ons zal hoop, dat God 
zoo nie wil, nie. laar al· Hij zo J wil, kan 
een mensch er nro vcul an doun, nie:' 

1 Jan. 
Er worclt hevi~ ge,·ochten. De Boeren 

moeten hunne positie r pionkop verlaten. 
De Engebchen zijn er nu in . . Maar dat i· 
zoo heel gemakkelijk niet gegaan. Zij z\jn 
gaYallen al.· korenhalmen voor do zei de 
maaiers. Het bomhardement duurt nacht 
en dag voort, de aarde dreunt I· hij e n 
aardbevina. Het i ontze end, maar het 
is ool'log. Er mo ten toch m~n. chen ~e
dood word n. Men. eh n, die elkaar no it 
iet mi dreven hebh n, worden vermoord 
ah het wild gediert~ des veld . 

19 Jan. 

Een dag van vreugde was 't h~den. In 
den nacht hebben de Boeren 11ion kop 
bestormd on hernomen. 't Is 1.. n YHschrik
kelUk gevecht g wee t. fet-r dan 2000 
gewonden en dood n lig"'en op 't slag
veld. 't Gt:kerm i· ontzettend. om rum te 
hooren. 't I· eenvoudig niet te he chrijY n. 
Er is bij ons ontzettend veel werk aan den 
winkel. '\Ve heiJIJen geen tijd om i b tu 
gebmiken en dan moet je nog wel onge.sttlcl 
wezen. 

20 .T an. 

Ik mo t mt;l·g n met een trein zi knn 
en gewonden naar on hospitaal. ~·u, h >t 
i· m:1ar goed ook, dat ik we;;~a: want ik 
ben Jan"' ui t lekker en Leb n IJ ·to 
koorts. 

21 Jan. 

Om elf uur kwam n wij in het hospita: l 
aan. D' ziek<'n worrlen te hed ~ele~d n 
't <lnurt niet lan;!, of ik ga er ook ma. rop. 

Dokter Lingbeek onderzocht m on :-.chre ·f 
mij een dmnk voor, van welks ~~·hruik ik 
wel wat op sc:heen te kn:tpj11'11. Et· wordt 
vrees •1\ik gevochten. Yoortclurend hoort 
m n het g(lclonder Y n het k. non en het 
knotterun der g wert>n. De amLulan es 
rijden af n aan l'\'(!llal de treilll'll. Tt 



)Ioddersprnit heersclü groote drukte, ''aar· 
van ik wel hoor, maat· weinig zi~. Ik heb 
een ontzettonde hoofd pijn en een hevige 
koorts. 

~2 Jan. 
Ik hen zoo ziek g"'wordP.n, dat ik weinig 

weet van hetgeen er rondom mij heen ge
beurt. Dr. Lingbeek heeft mij onderzocht 
en constateerde typheuse koortsen en mala· 
ria. Ik moet zoo spoedig mogelijk naar 
Pretoria, ou1 in het Volks Ilospitaal opgP.· 
nomen te worden. Om 3 uur in den mid· 
dag vertrok ik met den trein. Drie pleeg-· 
zusters brachten mij weg. Van de reis 
herinner ik m\i niets meer. Alleen staat 
mij voor, dat ik te Pretoria ben aangeko· 
nwn. 

Van elP. volgende dagen . taat m\i niets 
voor, daar ik gere:!eld buiten kennis lng-. 

1 Febr. 

Gelukkig govoeldP. ik mU nu wat heter, 
Ik deed onderzoek naar den toestand van 
den oorlog maar ik kwam weinig te weten. 
Vertellen, daarvoor was ik te zwak en het 
lezen was mi.i verboden. De koorts 'vilde 
mli JTiaar niet verlaten en de geh~ele maand 
Februari en een groot deel van :Maart bracht 
ik ger~geld op het bed door. 

20 ~!.1:1 rt. 

Op dezen <bg mocht en k1m ik weer zoo 
"·at het bed verlaten. Ook mocht ik voor 
l1et eer.·t weer wat voeds!'l gebruiken. 

~Ien begrijpt, dat 't ('en feestdag voor 
mi.i was, als men weet, dat ik al dien tijd 
van wat melk geleefd had. 

~I:1ar loopen, daarvan was volstrekt geen 
Foprake. Ik was hulpl'loos geli_ik een kind, 
ik cl ie vroeger zoo sterk was. )laar, enfin, ik 
hoopte, dat een en ander ,:rauw terecht zou 
komeu. l\lidden in den nncht van 20 op 
~1 :Maart werd ik om'>treeks een uur wak
ker door een hevige pijn in mijn been, zoo 
Pr~. dat ik het uitschreeuwde. Om !I uur 
h~·am Dr. K<>lf, die mij gedurende mijn 
ziekt~> behandeld har!. Ik moest rust hou
den, zeide hij en krPeg U op het pi,inlüke 
heen. Dat duurde ongeveer een wePk lang. 
Toen verminderde de pijn, maar het heen 
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bleef zeer dik. En wat het gt>kste was, 
ik kon er niet op staan. Alle kracht was 
er uit, het was g~heel verlamd. Als ik 
van bed opstond en mij verpl::uüsen wiJdt>, 
dan moest ik op twee krukken rondschar
relPIL Een en ander was h t ge,·olg van 
oververmoeidheid, de koorts en natheid, 
waarbij ook een val van een paard het 
7.\jne toegebracht had. \Vel, wol, wat had 
ik het land! 

Al mijne makkers waren te velde on ik 
kon hier op luukken ron(h;pringen. ::\laar 
aan alle dingen komt een einde en zoo ook 
aan m\jn leed. De pijn verminderde en 
langlaam voelde ik de krachten in mijn 
been terugkeor(Jn, Eindelijk den :lcleu 
April werd ik ontsla~en en ging ik naar 
ons hospitaal in de J\lei<-jessdJOol. Ik was 
daar werkzaam met Dr. Mooiman in de 
Opemtie- en in de Verbandkamer. am· 
het veld kon ik nog niet. Och, och en 
hoe was het daar veranderd, naar tnNJ mU 
vertelde. De Eog-elsd1en waren doOI·ge
broken, hadden Lady. mith, Kimherley en 
Mafeking ontzet en trokken steeds voor
wam·ts. \Vie had zulks ooit kunnen cloHken. 

En wat sp~et het m\i, dat ik nooit ons 
hnspitaal te Modder::~pruit weer zou zien. 
Hoeveel waren er in al dien t\jd niet ge
vallen, P.n zouden er nog moeten :-me u velen. 
Ik bleef tot 20 }lei te Pretoria. Intu schon 
waren twee nir>uwe dulder uit Holland 
gekomen. Een van hen, Dr. P.uneijer zou 
te velde gaan met do ambulance van Dr. 
Bierens de Haan, die iutusschen onze chef 
geworden was en ttJ Pretoria bleef. lk 
wer'l uitg kozen um mee uit te trekken. 
_._'u ik "·il<le nieb Iic,·er clan dut. .Tu zou 
ik lle kogels weer houren Jlluiten en nieu wc• 
a\•onluren opdoen. 

Intu-;. dwn w<~reu de Eng Is ·hen de Vrij
staat doorgetrnkk n en stonden nu hU 
_Ver •cuiging'', een dorp op de grenzen. 

20 ~lei. 

Dnar mijn daf::l)(lek vt•rloren gegaan is Pn 
de drukte voor on. aankwam, kan ik oum•)· 
gelijk van dtJ!f tot d't!J verldlen, maar z:1l 
- ten minste voorloopig - l' u ger~g .. ld 
verhaal van m(jne ontmoeling\~n geven. 

Op dez<·n datum dan werclen ouz W:J"' 11!', 



muilen, paardPn, enz. op den trein geladen. 
\V ij gingen '·avonds op reis en om 7 uur 
waren wij te Elandsfont in, waar wij moes
ten wacht 'n. Kwaad willi...,en hadden de 
lijn opgeblazen, zoodat wij ni t verder kon
den. liet wa g lukkig, dat wij niet ver
det· gaan konden, want anders was er van 
on nÜ>mendal ler cht gd;:omen. 

Om één um· wa de we'"' we r h r teld, 
en om v~if uur kwamen wij bij Kliprivier
station. \Veldra waren onze wngcn · afge
laden en ons lr kvee ingespann n. \Vij 
maakten daar kennis met nog lwe Doeters 
die zich bij ons aan loten. \Vij trok
ken dien avond door tot h\jna aan de Bo · 
renstellingen. , 'poedig hadden wij ons bivak 
opgeslagen en een KalTer om water uitge
zonden. \Veldm hrandde en lu tia vuur 
en stond de koffieket l op. , wat vo lde 
ik mij gelukkig, dat ik weer in 't veld wa . 
\Vij zaten dien avond heel laat t pmten 
over Holland, maar het meest over den 
oorlog. Daarna gingen w\i toch eindelijk 
te bed, ik zal 't ten min te maar zoo zeggen. 
Tw Dokters krop n in en ambubncewa
g n en Doldl•r n ik er onder. \Vij v eg· 
den ons dicht b\j elkaar; want het W<\S 

oatzettend koud, en het vroor aardig. Om
:streeks vier uur werd ik wakker door paar
deng trappel. Ik vloog onder mijn wag n 
vandaan, om te zien, wat er to do n wa . 
't \Va<> erg donker, maar weldra zag ik n 
klompje ruiten~, en wel Boeren. Ik \ToE:-g, 
wat er te doen wa . 

,,\Vie i .. Hi t" vro g een der ruiler . Ik 
antwoordde, d:tt ik er en van d • Ilollaud
sch Ambulanc was. 

... pan dan maar in, want die Eng l·ch n 
hullie kom, hullie is deurgebroken." 

Ik vroeg, of ze ook po ·itie gingen inn · 
men, maar ik kr eg ten antwoord : 

,.Ik i nie kommPtbnt, nie. Ga maar na 
ons dien komnwdant en vraag maar voor 
hem. Ons mo ·t lrnp •n on zal net zoo 
lang tmp, d:ü di Eng I. chen on verlaat 
en dan is die uing klaar." 

D man was zekbr uiet in zijn zin. Hij 
knorde l1•n min t maar wat. 

,.Die Engelscheu", zei hij nog-, .. v cht n 
clurf hullie nie, maar wel omtrekk •n m t 
hul groote ma ·ht.'' 
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Dit zeggende reed hij weer verder, en 
bet was voor mij het beste weer naar de 
wagens te gaan. De Kommandant kendo 
ik niet en 't wa mij te donker, om hem 
te zoeken. Ik ging daarom maar poedig 
t rug. Aangekomen waren de heeren Dok
ter' opge taan en onze Kaffer ook, die 
bezig wanm in te ·pannen. 

Ik zadelde gauw onze paarden op en 
weldra gingen wU op mar eb, de ruiter 
achterna. Ook kwamen de kanonnen voor
b\j, all · ging door elkaar en w ldra wa 
het e n algemeene vlucht. Om z ven uur 
v. m. kwamen wU aan Kliprhi r- tation, 
waar wij den v rigen dag ;uren afge tapt. 
J ui t ging de trein weg en werd het tnti
on in brand ge token. 

\Vij panden even uit om de trekdieren 
te lat n eten, en ook wij moe ten den in
wendigen men eh wat versterken. \Vij 
maakten gauw wat koffie n hav rme lpap, 
br..adden en stuk vlee eb en on ontbijt 
wa klaar. Wij moe ten on ontbijt poedig 
t\uttigen, want alles ging on voorbij. H t 
sch n, dat de B ren niet meer te houden 
war n ; want ze vluchtten maar t ed door. 
E n afd eling loeg den weg naar Johnone · 
hurg in ; maar wij bleven op bet groote pad 
domTUd n. \Vij gingen over Vlakfontein 
en lifandsvallei. ' A vond kwamen wij 
te Eland. fontein. \Vij trokken er doorhe u 
n kampeerden on .... eveer tien minuten van 

het dorp. Het was om tre k z ven uur' 
avond , dat w~j ui pamlen. Et· werd nog 
wat vuur gem. akt en eten gekookt, maar 
ve l trek wa er niet; want wij waren t 
vermoeid. \Vij haalden nog wat hout uit 
een hui , dat daar dicht bij toud en toen 
het vuurtje lekker brandde zocht ieder zUn 
Jnapplaat · op. \Vat wa het dien nacht 

koud en het vroor, dat het knapt . De 
dokter n ik liep n weer onder d n w'\g n. 
\Vij hadden terr n de kou n dekzeil ov r 
on getrokken; maar het b viel on toch 
1 cht; \Vant h t w toch koud en ZPO 

b nauwd. 1\laar, enfin, d nacht ing toch 
om en de Engel. eh li t n on met ru t. 
~·a, in den morgen, e r t wat koffi g kookt 
en g dronk n te h bh,n, ginaen wij we r 
op weg. Die we r wa · vo~ ,·an vlucht nd 
Bot>ren. Lang- duurde b •t nil·t. of wij hoor-



den het kanon bulderen, niet van den Boer, 
maar van den Engelschman. De Boeren 
deden niets als vluchten, nergens was po
sitie voor hen. Et· was geen tegenhouden 
aan. En waar moest het heen·? Iedereen 
vroeg zulks en kreeg tot antwoord: "Ik 
weet glad nie. Ik denk, ons ga na Preto
ria en ons zal daar positie vat." 

:Maar hoe ging het·? De wegen waren Prg 
droog en vol stof, zoodat men geregeld in 
een stofwolk reed van rood zand. Men zag 
er uit, neen, om niet te beschrijven. Wij 
leken net Roodhuiden, in plaats van Wit
menschen, zooals èe Kaffers zeggen. 

\Vij trokken den geheelen dag zoo wat 
Joor. \Vel spanden wij nu en dan wel eens 
uit, maar dat duurde slechts kort. \Vij 
hoorden steeds : 

"De Engelseben kom ! De Engelsehen 
kom!" 

's Avonds om uur spanden wij uit te 
Kaalfontein, waa.r zoowat het geheele le"'er 
van de Boeren gekampeerd was. Het ·was 
me daar een drukte van belang, vooral bU 
de eenige put aldaar, waar de menscben 
elkaar loterlijk verdrongen om wat water. 

Met groote moeite vervoerden wij ook 
een keteltje vol. Op water geleek de brei 
echter heel weinig, 't leek wel modder. 0, 
l10e graag hadden wU ons gewasschen, maar 
wie kan hem dat lappen zonder water? ·wij 
],egaven ons dus ongewasschen ter ruste. 
:Mijne oozen en m~jn aangezicht brandden 
mij geweldig van het stof en de zon; want 
het was builengewoon warm gewee t dien 
dag en dan moet je nog al dien tijd in den 
zadel gezeten hebben. Om ons te vertroos
ten gingen wij maar spoedig slapen. Toen 
wij den volgenden morgen ontwaakten, was 
er van het heele langer niets meer te be
lwspeuren. Van een Boer, die daar dicht 
b!i woonde vernamen wij, dat het laager 
om 2 uur in den nacht opgebroken was, 
om1lat er spiounen gekomen waren, met de 
tijding, dat de Engelsehen in aantocht wa
ren. Dat bericht was echter gelukkig niet 
waar, want andPr~ waren wij gesnapt ge
worden en dat wilden wij liever niet. Op 
onzen verderen tocht zagen \vij hier en da..'\r 
hrandende en rookende hoeven, wol een 
hewij~, dut de Engelsehen toch niet heel 
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ver ·weg waren. Ook hoorden w[i voortdu
rend schieten. Dat deden de iloeren die 
voor Johannesburg positie genomen hadden. 
Daar werd dien dag hevig gevochten, maar 
door de overmacht der Engelsehen gedwon
gen, moeste.n zij terugtrekken. 

Zij verloren 2ï man, terwijl de Engel
schen 1300 man aan dooden en gewonden 
hadden. 1\Iaar wat beteekende dat voor 
een vijand die 44000 man sterk is, terw!jl 
het nn.ntal Boeren omstreeks GOOO bedroeg. 
De Engelsehen hadden 3, do Boeren 18 
kanonnen. Toch gaven ze Johannesburg niet 
zoo spoedig over. Tot zelfs in de stad wer
den de Engelsehen gedood. Het was een 
waar bloedbad. \Vij kwamen dien avond 
om half zeven doorvermoeid te Pretoria 
aau, tegelijk met de vluchtende Boeren. 
Het was een groote drukte. 

Alles liep door elkaar en van alle kanten 
hoorden we : De Engelsehen komen ! Daar 
werd gehuild en geschreeuwd, het was een 
ware bende. In Pretoria had ik het geluk 
m!i weer eens te kunnen baden. Men be
gr[jpt, hoe ik daarnam· verlangde, als men 
weet, dat ik m!j al dien qjd niet gewas
schen had. Ik zag er dus mooi uit! u, 
bier kon ik mijn schade inhalen, want ons 
hospitaal was goed van badkuipen voorzien. 
Den dag na onze aankomst was ik al weer 
woeg op om onze zaa.l,jes voot· vertrek in 
orde te maken. \Vaar wij echter lwen zou
den gaan, wist niemand. Om elf uur onge
veer hoorden w!j opeens een rumoer van 
wat ben je me. \Vij naar buiten om te zien, 
wat er was. Ik zag een menigte menschen, 
die zich spoedden naar de gouvemements 
pakhuizen, waar alle voorrand van koffie, 
suiker, enz. bewa..'\nl werd. Het was daat· 
een groote ye warring, er werd gevloekt 
en geschold"n en de suiker en koffie ln"en 
hij gl'oote hoopen zoo nu\ar op de straat. 
Ieder wou er het z[jne van hebben. Er 
waren er, die met 4, 5 n G man aan een 
baal slonoen te trekken, totdat deze door 
midden scheurde en de inhoud natuurlijk 
OP den grond viel. 

Zoo'n standje kon natuurlijk niet zonder 
ongelukken afiooJ en en 't \\"US goed, dat 
wij erbij waren. Zoo zag ik b.v. een vrouw, 
clie een baal suiker op het hoofd kreeg en 



onmi1ldellijk dood wa . Ook moest aan 
ver::.cheitlenen, uie door een slag of stoot 
gewond waren, geneeskundig-e hulp vt!rl end 
worden. De politie mo('st kmchtig optre· 
den om de nwuigte tot ru-..t te brengen. 
En wat was de reden'? "Morgen i· di En-
1!el chen, hier en d:m vat !tij dit~ diug. 
'\Vaarom kan ons h >t niet vat.," Zoo ver
telde m n on. . Nu daar was ". ·1 wat van 
aan. l\laar aarwezien ieder het meo:st wou 
hebben, liep de boel door elkaar. 

Door de politie werd(:ju nog drie rewon
den naar ons hospitaal gebracht. To n wij 
daar t rug waren, moest 11 wij er aan dtn
k<>n zoo poedig mogelijk onze biezen te 
pukken, daar de Eng<>l::.ch 11 elk oogeublik 
konden komen. Er werd afg sprok n, dat 
alle gewond n, die vervoerd konden worden 
naar een ambulance-trein gebracht zouden 
wonlen. Te Nooitgedacht aan do Oo ·terlijn 
zou dan eon hospitaal opgt::richt worden. Dit 
geschiedde dun ook. Dr. Bi rens de liaan 
bleef met vUf zusters te Pretoria om de 
Jtatienten, die niet vervo rd konden worden 
te blijven verplerren. '\VU zouden met ouze 
ambulance naat· \Vaterval Onder gaan en 
daar afwachten, wat er gedaan moest wor
den. Dienzelfden a voud vertrokken wij. Den 
volgenden morgen kwamen wij er aan en 
bleven daar drie dagen. Toen kregen wU 
hevel naar Mach:ulodorp to tr~kken, waar 
de regeering zich geve~tigd had. Iutu~. ~:hen 
waren ue Engel ·chen Pretoria binneug~tr~·k
ken en namen een nfwachtenue houclinrr 
aan. Zij meenden, dat nu Je oorlog wel "'e· 
eindigd zou zijn. ~bar ruis hoor! llü zou 
nu <>erst recht beginnen. Het tweed beurijf 
nam een aan vang. 

'\Vij hl ven 17 darren te Machadodorp, 
doch hadden niet veel te doen, er geschicu
de al h el weinig. Vervolgen verh·okken 
wij uaar Middelburg, waar een kltiu ho. pi
taal was. '\VU vonden er 17 patieuten, me t 
Rewonden. liet was van het Afrikaan che 
Hoode Kruis en daar de dokter· 1·r ui t 
konden 1.ijn, werd 11 wij heen" wnden. 

Gedm·ende de twaalf da"' n, di wij er 
waren, viel er ni«'t veel voor. lntu-..~.:h n 
begon er hij do Engel chen die om P. ge
kampeerd waren bewcgiug t komun n 
men verwachtl een groot •n:slag. \Vij trok-

ken op naar Bulrnora..'l.l en sloten ons aan 
bij Generaal Ben Yiljoen. Ilij is een tlink 
generaal, die 1.eer gt•zi(ln i en het voll 
vertrouw 11 van zUne man cbappen bezit. 
Z(jn vrouw en dochter zijn in de gevan
glmi te J oh;ume"hurrr op;; ~loton. De er ·te 
bau niet willen ze;;gen, waat· baat· man was 
en toen men J.aar wilde cl wingen hem te 
schrU ven, dat hij do wapen · neede~"en zou, 
omdat do oorlog nu toch g~::ëiudi'Td wn , 
had zij den Engel ·chen bun onbetamelijk 
gedmg verw ten. 

\Vij blenm twee da.,.en te Balmoraal en 
trokken toen op naar Donkerho •k. 's Avonds 
kwamen we daar aan en namen onmiddel
lijk po itie. En nu ging n d poppen aan 
h t dan ·en. 't Mut·gon in de vro rrte h <Ton 
het al. De Engel chtJn trokken voorwaarts, 
maar de Boer n waten er ook nog. Don
kerho k is een hooge bergrand in d na
bUheid van Pretoria. 'tI er vol m t diepe 
kloov n. Hoeveel Engel chen r dien da.., 
vielen, weet ik niet te ze·•".en, doch ik za"' 
ze voortdurend in de diept tuimelen. \VU 
hndd •n dien dag 1:! gewond n en 5 uooden, 
du da.t ".ing nogal n d B enm hadden 
hunn po ili behouden. m vUf uur hield 
het :schieten op. Men za". to n niets al 
ambulancewagon · rijden. D n volgend n 
mor;;on om vijf nut· bl'"'On het al w et·. D< eh 

ven al· op den vori •eu da". b hiold n de 
Boeren hunne po. itie:s. l\1 ar wat was dat op 
den volgenden morg n '? \Vü werden ver
ra. t door h t buld ren van een karwn recht· 
van on n even I tet· boord u wij 't ook 
liuk van ons bulderen. In den nacht waren 
de En<>elschen van p itie verandenl. :Maar 
de Bo(:jren hadden ook ui t til •ez ten. Zij 
hadden in den nacht hoo<?e chan en op"e
worp n, zoodat de Engel chen weinig kon
den aanrichten. Ook choten zij z l' I cht. 
De mee te bommen bar tten ver over de 
po itie der Bvereu. Doch ' · mi~ld:1g. om :! 
um· hoorde men d kr et: .. D lau i er:;! D 
lau ier ! De Engel. cheu hadJeu \" r terkitw 
uit Pr tot·ia ontvang n en uu gilt" het t· 
geducht op Jo . L n;!' kond n de Bo r u 
hot niet uithoudon. Z mo sten acht •ruit 
en werJen voortdurenJ door de Eugel . ·h u 
ond •t· en krui vuur~ houd •u. En to n.; n 
't r tin· •t n. Onz muil~n warl'n niet ingt-



c;pannen, zoodat er heel wat tijd verliep, 
voor wij klaar waren. ·wegrijden konden 
wij niet meer. Er werd rondom ons hevig 
gevochten, man tegen man. Geschoten werd 
er niet meer. De lansiers gingen ontzettend 
te keer. Een officier riep voortdurend: 
" teekt hen dood ! 'teekt hen dood !"Toen 
het gevecht ge~indigd was, kon ik mij niet 
begrijpen, dat er niet meer Boeren geval
len waren. Er lagen 13 dooden, allen door 
de lansiers doorbvord, en 1 gewonèen. De 
Engelsehen hadden geilmende de dagen, die 
er gevochten waren, volgens opgaaf van e~:~n 
Engelsehen dokter 1 ï3ï gewonden, die allen 
naar Pretoria vervoerd werden. Hoeveel 
dooden zij hadden, wist h\j niet. Nu, dat 
kon hij ook niet weten. Ze waren zoo maar 
in gaten gestopt, zoo met wat aarde en 
steen bedekt en klaar was het. Onze ge
wonden werden allen opgenomen en wij 
konden de Boeren weer achterna trekken. 
B\j Donker pruit ontmoetten wij ze weer. Zij 
ha<ideu daar weer positie genomen. Zij ver
keerden niet in een opgewekte stemming. 
Doch toen er 's avonds kerk gehouden was, 
ging het weer beter en waren moed en 
vertrouwen teruggekeerd. In den loop der 
week werd er weinig gedaan. De Engabchen 
waren tot de po ·itie der Boeren vooruitge
trokken en wachtten er op, of de eersten 
ook een uilval zouden doen. Doch zij kon
den lang wachten. De Boeren lagen er vei
lig en goed en konden zoo weer wat op 
hun verhaal komen, evenals hunne paarden. 
Donkerspruit i een riviertje, dat zich in 
de Olifanb:;rivier ontlast. Aan den kant van 
Pretoria bevinden zich prachtige bergen, 
waarin de Boeren zich lang konden schuil
houden. Doch op den duur kon dat zoo 
niet blijven. Op een goeden mor".en --wij 
zatenjuist te breakfasten - - werden wij op· 
geschrikt door een bom, die over onze hoof
den ging en op een honderd pas afstands 
barstte. Dat gaf een drukte in het laager! 
De wagens werden direct ingespannen, de 
paarden gezadeld en voort gingen de Boe
ren in dtJ richting van den ,·ijand. Onmid
dellijk gingen ,\·~j en de andere wagens ook 
op 't pad ; want het werd nu wel wat ge
vaarlük daar te blijven . .~.·u, de bommen 
bieyen dan ook niet laug uit, maar Utl Bo -
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ren zijn veel te vlug in 't verplaatsen van 
hun laager, zoodat de Engel ehen er niet 
veel aan hadden. 't "\V as slechts kruit en 
lood vermorsen. 

Lang Lieven de Boeren hier echter niet 
in positie, daar de Engelsehen hen begon
nen om te trekken. Toen begon do vlucht 
weer. "'\Vi.i hauden dien dag vier licht ge
wonden. "'\Vij trokken terug op Balmoraal, 
do<:h na verloop van een week gingen wU 
weer vooruit naar DonkerspruiL De En· 
gelschen, die na het vorige gevecht terug· 
getrokken waren, konden natuurlijk ons 
verblijf aldaar niet dulden, en na een ge
vecht, dat zoowat den geheelen dag duurde, 
moesten wij weer terug. Intusschen was 
het avond geworden, donker en koud. 

Onze wagen hadden wij vooruitg zon
den en wij kwamen met het Commando 
achterop. liet ging ge tauig aan. Op f' ns val
len mijn paard en ik in een kuil. "\V as het 
een goul dier geweest, het zou wam·schijn· 
lijk niet gebeurd zijn, doch het was oud 
eu bUzonder moe. Bovendien was het der1 
geheelen dag onder hel zadel gewee~t. Toen 
wij samen overeind gekomen waren en ik 
eindolijk weer opklom, was het Commando 
al ver voor. Ik hoonle in de verte nog 
slechts een geruisch. Toch zou ik m\jn mak
kers misschien nog ingehaald hebben al8 mijn 
rosinant hetzelfde ongeluk niet w~>er g kre
gen had. En ja, toen hetzelfde zich r.og een 
paar maal herhaaldE>, verkoos het arme dier 
liever te bl\j ven liggen. Dat ging toch ook 
niet en ik hielp het overeind. Doch het te 
bestijgen, daaraan was geen denken on ik 
besloot er maar vóór te gaan loopen. Zoo 
kuierde ik een uurtje voort en zag en h"or
ue niets meer. Het was zoo donker, dat 
men geen hand voor de oogen zien kon. 
En koud, dat het was! Eindelijk besloot ik 
eens een lucifer op tE> steken om te zien, 
of ik wel op den rechten weg wa . Goede 
hem 1, ik wa verdwaald! ·wat zou ik nu 
beginnen·? Mi.in paard w:ts doodmoe en ik 
niet minder. Op een verkeerd pad te wezen 
en dan niet te weten of men voortgaande 
b\j vriend of "\·ijanu aanlanden zal, dat i8 
alles beha! ve pleizi ri;:('. ·adat ik nog zoo· 
wat een paar uur voortgesukk ld wa ·, dacht 
ik er over, om maar wat op 't gras le gaan 



sl;<pen ; maar spoedig hegrel'P ik, dat zulks 
de dood was. Ik zetle mij neer om met 
mijzeiven te beraadslagen, toen ik in de 
verte een licht bespeurde. u kreeg ik 
weer hoop en ging op weg. 1l1aar och, wat 
duurde het lang, 't was n t of 't steeds ver
dor van m\i afging. Maar 't onzekerlo', bij 
wie ik aanlanden zou! Waren 't Boeren, 
Engelsehen of Kaffers'? Na nog etJn poos 
met m\in paard voortgesukkeld te heLLen 
kwam ik in de naiJUheid, en kon door 't licht 
van het vuur een hut met eeuige wagens 
onderscheiden. \Veldra bespemde ik, dat 
't een ambubnce en wel een Russische was. 
Bij het vuur zaten twee Kaffers, die 't lek
ker opstookteu. Ik trad nu onbevree d na
der. De Kaffers hadden nog wat thte in 
hun keteltje, die poedig verwarmd werd. 
Z(j gaven m(j ook een paar beschuiten. Toen 
ik wat gegeten en g dronk n en mij u paard 
verzorgd had, besloot ik ens naar een 
slaapplaats uit te zien; want het was te 
koud om b(j het vuur Ie slapen. an de 
Kaffers kreeg ik een paar dekens en b·ad 
onbeschroomd de tent IJinnen. Ik d ed het 
zoo stil, dat niemand wakker werd. \Vat 
keken de bewoners bij 't ontwaken vr emd 
op een vreemdeling in hun tent t vinden. 
Ik vertelde den dokter mijn wedervaren, 
die het heel leuk vond en IJlij was, dat ik 
zoo goed terechtgekomen was. 

Ik ontbeet mee, kreeg een lekkere sigaat' 
Pn maakte m\j juist tot vertrekken g reed, 
toen ik een troepje Eneren zag naderen. 
Ik vroeO' hun, waar 't Commando was. Zü 
vertelden mij, dat hd drie uur van hier 
gekampeerd was, maar we >r dez€>n kant 
op kwam. Z\i waren als verkenner,; voor
uitgezonden. De dokter kon nu ook wel 
weer inspannen en lerugkeeren. HU was 
gekomen om ons te helpen, doch kon nu 
de terugkomst van het Comma"ndo wel 
afwachten. Ik hl ef daar ook on om nE-~en 
um ongeveer kwamen de Bo •ren vooriJlj. 
\Veldra zag ik ook ouz<' wagen:s met Dr. 
Pam ij er ani ve n•n. \V ij waren hl (i, dat 
we lkaar WtJel' heel huid ontmoetten. De 
dokter was zeer ongerust go\H·est. maar 
eniln, dat was nu weer voorhü. \V\j trokk n 
dien d. g voort en kw;UIH'n te;.;en den avond 
w er t B:1.lmoraal. liPt (\nnma: d,> ver-

((lefde hier onge,·eer een week en trok toen 
op naar \Vitra.nd. Hier trachtten de En
gtllschen door te breken. \Vare dit ge chied, 
dan waren de Boeren ingesloten. Om elf 
uur 's avond rukten wij op. Ik voorop 
met een lantaarn, om te kunnen zien of 
wi.i den wE-g hieldlo'tl. Al spoedig raakten 
w\j de Boeren kwijt maar hielden het 
spoor vrij. Toen wij ongeYeet• een uur of 
drie waren voortgesukkeld en jui t voor 
een kleinen b rgrug kwaren, dieu wij over 
moesten trekken, hoorde ik op ens vlak 
naast mij : ,.Halt". Ik zag op, richtte m\jn 
lantaarn naar den kant, vanwaar 't geluid 
kwam en ontdekte een m:m in Boer n
co tuum m t een revolver op mij gericht. 
Ik vroeg, wie hij wa. en wat hij wilde. 
Toen hij mij Hollandsch hoorde spreken, 
liet hij zijn re vol ver zakken en prak : .. Ik 
boor, dat gij een Hollander zijt, nu ik hen 
er ook een". En toen vertelde hij m\j, 
hoe het kwam, dat hij zoo ruw was opge
treden. Hij behoorde tot de J ohaune~bur
g~r politie en was dien avond uitgetrokken. 
Op de plaats gekomen, waar wij ons nu 
hevonden, was zijn paard ge chrikt en 
l1ad hem afgeworpen. Doch eer hij het 
dier \Veer goed en wel beet bad, was het 

ommaudo hem ver vooruit. Hij had zijn 
hoofd wat bezeerd en wa. wat duizelig 
<rebleven. Al· er zoo iets gebeurt, dan 
wonlt r bij de Boeren vol'trekt geen noti
tie van genomen. Je moet maar zien, dat 
je weer meekomt. Hij was to u "·eer op
gesll>gen. Docli in plaat van vooruit en 
dus de Boeren acht~>rna te gaan ging hij 
predes den weg op, dien hij afgekomen 
was, t .. t<Iat hij ons zag komen. HU dacht, 
dat wij Engebchen waren, wat voor hem 
gelukkig bi ek, niet waar te zijn. Hij bleef 
nu maar Lij ons. Toen bet begon te da<ren 
>;panden wij mt, om onze muilen en paarden 
wat te lateu grazen en met on te overleggen, 
wat wij moesten. Daar wij het poor van 
011 Commando gehouden hadden, trokken 
wij ua een paar uur yan ru t weet· verd r. 
Om tien uur hoorden wij bet eer ·te schot, 
maar h •t wa. · nog ver af. \V ij reden daar
l•m maar voorwaarb. 's .. -amidda<r· om 
vUf uur ongeveer kwamen wij bij de Bo -
reu en dus ook on<:e vrie1111. die zich hij 



z\jn lundgenooten aan!"loot. Er was den 
gtbeelen d:1g gevochten, doch daar de 
Boeren een goede positie ingenomen hadden, 
was er slecht:> één gewonde. Om b\i hem 
te komen moesten w\j over een bultje. 
Toen w~i er zoo wat bovenop waren, kon
den de Engeh;cbeu ons toch zóö maar niet 
laten trekken. Ze wilden toch ereis c·en 
hom op ons afzenden. :Maar zü hallden 
er weinig aardigheiu van, daar hU op zoo 
wat vijftig I'Us van ons af, sprong. De 
muilen, door bet geraas eenigszins ge clHikt, 
liepen daardoor weer wat vlugger. Het 
wa.'3 dus met zoo heel erg. Toch deell het 
mij echter pleizier, dut er geen tweecle 
kwam. \Vij kampeerden dien nacht dicht 
hij \Vitrand in een Doornbosch. Ik was 
wat blij, dat ik mtj te slapen kon leggen. 
Ik was zelfs te moe, om te eten. \VU 
hadden 17 uur aan (· ··n es tuk doorl!ereden 
en als men dut doet, dan verzeker ik ieder, 
dat de honger geheel en al verdwenen is. 
Laat iemand zulks maar eens probeeren. 
's l\Iorgen noeg begon het weer. \Vij 
trokken voorwaarts ont positiE~ in te nemen. 
Er werd hevig geschoten. \Vij kregen order 
van den Commandant om op te trekken. 
Et· waren drie gewonden. Ik reed met 
mijn wagen onuer den rand door. De 
Dokter "·as al vooruit. Jui t wilde ik een 
kleine drift overtrekken, toen er €en bom 
kwam, die twee muilen raakte en m\jn 
wagen geheel vernielde. \Vat moest ik 
l>eginnen '! Ik sneed gauw de riemen door 
en joeg de muilen t~rug. Dat ging niet 
zoo spoedig als ik wel wilde; want het 
regende bommen. Intu. chen was de Dokter 
ook teruggekomen, omdat hij niet 'vist 
waar ik bleef. Ik ging r.aar het huis <>e: 
naamd "\Vitpoort", om te zien of daar o~k 
ef'n "·agen te krijgen was, maar tot onze 
teleurstelling wn.· er geen. "'at moe ·ten 
wij nu doen'? Er la;ren gewonden en wij 
konrlen ze 1.iet opuemen . Jui t kwam 'r 
een Boer aan, genaamJ. Hermans, die ons 
meedeelde, dat er weer twee gewonden 
waren. "t ' Vas toen tien uur in den mor
~en. Ik verlelde den man, dat onze wa~ 'n 
vernield was, en wU nog geen anderen 
hadden. Hij zeide mij. d.:ü hij er nog 
l-én had en wij dien wel konden krijgon, 
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doch hij woonde wel ze!'l uur rijdens weg. 
Maar hoe zuwlen wij tiaar komen·? De \Vt>g 
was door de Lydithhommen als omgeploegd 
en uiet te begaan. De Engelsehen hadden 
de Boereu eene beweging zien maken en 
dachten nu, dat zij hier waren. Do bom
men har~tten in zoo grooten getale in onze 
nabijheid, dat w\j duizelig werden van de 
lydith. In de pas genoemde woning waren 
nog vijf vrouwen, ecne moeder met vier 
dodtlers. De man en twee zoons waren 
in den strijd. H t wn aandoenlijk en 
hartvei"cheurend de weeklachten det· meis
jes aan te hooren over het lot van vader 
en hroeders, die op en half uur afstands 
vochten, als z\i t •nminsle nog niet gesn u
veld of gewond waren. De moeder echte1· 
zeide niets. Zij keek strak en slij f vóór 
zich met {Jrbalrl~ vuisten. Als de meii<jes 
snikten en schreiden, sprak zii : "Jullie 
moet niet huil nie. God, Hij :>:al die ding 
wel maken, zooals nu wil." !Iet schieten 
wns soms zoo e1·~, dat d kogel· over 't 
dak kwamen rollen. Eindelijk bedaarde 
het wat en konden wij aanstalten maken, 
om een wagen te kr\jgen. Ta g-Ppleegu 
overh•g ging de Dokt r uaar de gew.ln(len 
en ik met Hermans om een wagen. 't \Va<> 
"een gemakk lijk werk om de muil11n voort 
te drijven. 's Avonds om tien uur onge
veer kwamen wij op de plaats onzPr he
temming. Ik zou daar een half uur 

vertoeven. Mijn muilen en mijn paard 
kre<>en voer en ik zelf werd ook niet ver
geten. l\Ien bood m\j knffie en brood aan, 
en 't ·maakte m(i overheerlUk; want ik 
hall dt>n geheeleu dag nog uiets gegeten. 
Ik deed mij uitmuntend te goed; want ik 
wist niet, \\·anneer ik weer iets zon krijgen . 
"Men leert in den oorlng van alles, ook 
r;r,a,·tol eten ; w.mt men weet niet, wanneer 
men wct•r in de "t>lt.>~enheiu komt iets te 
gehruiken. Het zou toch be t kunnen zUn, 
dat mijn maag den volgenden dag tevergeefs 
om OtHler~teunin(? vroeg. Toen het bult' 
uur verloopen was, spande ik in. De 'vu
gen wns wel ni •t zeer doelmatig; maur w\j 
km11len er toch mee klaar komen. Ik vroeg 
of hij gesmeenl was en kreeg een h vesti
gl'nd antwoord. Ook gaf m n mij een 
schroevendraaier en een fle. chje olie. Ik 



bond mijn paard voor den wagen en voort 
ging het toen. H t wa.s gelukkig niet zoo 
heel donker, daar de omtrek verlicht werd 
door het ,qrasbrande11. De Boeren staken 
het in bmnd, om beter te kunnen zien 
waar do Engelsehen waren, daar hun kiea
ding van kleur gE>l\jk is a:m de kleur van 
gedroogd gms. Is 't nu zwart gebra.nà, 
dan kan men den vijand go~d zien komen. 
Na en paar uur gereden te hebben, begon 
ik op te merken, dat mijn wagen piepte. 
Ook kon ik mi.in muilen bijna niet voort 
krijgen. Misschien zijn ze moe, dacht ik, 
ofschoon ik dat niet van ze gewend wa , 
da:tr het nog jonge dier n waren. Ik hield 
stil n moest eens zien wat er aa.n haperde. 
Doch hoe schrikte ik, toen ik aan de eerste 
hus greep. Zij was gloeiend warm. Nu, 
ik zou maar wachten, tot z~j wat afgekoeld 
was. Maar toen ik daarna wilde beproeven 
de scln·oef los te draaien, ondervond ik, 
tot mijn schrik, 1ht de schroevendraaier er 
niet op paste. vV at nu gedaan? Ik stond 
op een bult, ver van water en in een on
bekende streek, met een wagen, die büna 
in brand stond. Ik nam spoedig een b -
sluit, spande mijn muilen uit en bond ze 
aan den wn"'f>ll. Daarna sprong ik te paard 
en reed naar de plaat terug, om te vragen, 
of et· ook een schroefhamer was of zoo iet . 
Eindeli,ik kwam ik er aan. Ik bon de 
tegen de deur, en spoedig vroeg men, wie 
ik was en wat ik wilde. Ik vertelde, hoe 
't er bij stond. 

"Ja", riep de man, (Ileimaus was thuis
gebleveL om vrouw en kinderen en hui -
raad nnar Middelburg te brengen), "ik hè 
banje jammer met je: maar ik hè niet 
and~>rs." 

En daar moest ik mij maar mee tevre· 
den stellen. Nu, lang praten deed ik niPt. 
Ik ging maar weer spo dig terug en vond 
gelukkig mijn wagen nog op dezelfde plaats. 
Da:w was ik zeer bli.Jde mede. Ik liet mijn 
)'Mrd loopen en ging een uurtje slapen. 
Van de koude wakker geworden, moest ik 
overleggen, wat te doen. Ik L sloot he 1 
langzaam vooruit te gaan. Misschien kwam 
ik wel huizen vo01·b~j, waar m n mij hel· 
pen kon. Doch, alles vergeefsch, hoor. 
Einuelijk kr eg ik een inval. Ik nam een 
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Uzeren hoepel, brak dien in kleine stukjes 
en voegde die tusschen den schroevendraaier. 
Na lang sukkelen kwam ik er mee klaar 
en dat was goed ook ; want ik kon niet 
verder. Na den wagen gesmeerd te heb
ben ging ik weer op weg: want ik had 
nog wel twee uur te rijden voor ik b\j den 
dokter was. Het ging nu vrij goed, en 
m\jn muilen hadden er ook schik in. Ik 
kreeg de randen al in 't gezicht, waar wij 
den vorigen dag in positie geiE>gen hadden. 
Op eens zag ik een gt·oote klomp Boeren 
vliegensvlug dwars over het pad rljden. Ik 
had geen tljd ze aan te spreken en ging 
daarom mijns weeg . l\Iaar wat was dat, 
daar in de verte'? Ik he peurde een kar 
met en roodekruisvlag er op. Waar moest 
die heen '? Mijn nieuw gierigheid werd spoe· 
dig b vredigd: want ik bemerkte dat het 
de dokter was. "Terug! Terug!" riep hij. 
Ik vroeg niets, doch deed, wat mij bevolen 
werd. Ik zou spo dig genoeg weten, wat 
het was. 
r a zoowat een uur gereden te hebben, bielden 
wij stand en met ons do Boeren. Nu begon 
ik te begrijpen, dat wij aan het loopen 
waren. De dokt r vertelde mij, dat de En
gelschen doorgebroken waren op de plaats 
w:1ar ik hem gi teren verlaten had. En 
daar h\i bang wa , dat ik e!' weer h en zou 
gaan, was hij mij te,.,emoet gekomen. 't 
\Va goed ook, want anders zou ik zoo 
pardoes in de handen der Engel chen ge
vallen zUn. Dien dag geheurde er weinig 
en wenl er bijna niet gevochten. Onze 
gewonden waren medegenomen en werden 
in een huis ondergebracht. 

Na verloop van twee dagen trokken w~j 
naar on langer terug. In al dien tijd had
den wij 12 gewonden en dooden. De 
verliezen der Engelsehen kon ik niet te we
ten komen : maar zij moeten vrlj gt·oot ge
wee t zijn: want hunne ambulancewagens 
reden maar al af en aa.n. "\Vij brachten 
onze gewonden naar Balmoral, onder be
handE>Iing van Dr. van der Groot, ook een 
dokter v.m de Hollandscha ambulance. ·wu 
bleven daar zoowat een week, toen wij naar 
Belf:\ t terugtrokken en nog al haastig ook. 
De Engelsehen waren b~j Uitbank doorge
broken en daarom mo ten wij poed ma-



ken, wilden wij niet worden afgesneden. 
Wij trokken over Middelburg. Wij trof
fen heel slecht weer. Op den eersten dag 
stormde het zoo, dat wij geen hand voor 
de oogen zien konden, vanwege het stof. 
W\i gingen slecht moeilijk voort en waren 
vijf dagen onderweg. 

Het regende bijna aanhoudend, wat wel 
vreemd was, daar het dit hier in den win
ter hoogst zelden doet. Daarbij was het 
's nachts ontzettend koud. Ik was tot op 
het lichaam toe zoo nat, alsof ik pas uit 
het water kwam. Droge kieeren had ik 
niet bij mi.i. Ik was dus voor mijn ple
zier uit. vVanneet· wij 's avonds kampeet·
den, was ons eerste werk een vuur aan te 
leggen om ons te drogen en te verwarmen. 
Eu dan, na gegeten te hebben, werd het 
tijd naar een slaapgelegenheid uit te kijken. 
Was men nu dicht bij een huis, dan vlijde men 
zich daar maar neer. betzij op wat stroo 
of op den grond. fen moest maar niet 
naar de wandluizen kijken en ze niet voe
len ook : want dan deed men geen oog toe. 
Maar och, een mensch gewent aan alles en 
daaraan dus ook. Eindelijk kwamen wU op 
onze plaats van bestemming aan. Belfast 
is een klein dorp. De bewoners z\jn meest 
in dienst der Z.A. . M. Ook zijn er in de 
nabijheid steenkoolmijnen, die ontgonnen 
worden. Het was er ontzettend koud. Het 
is het hoog te punt van TransvaaL Ik 
was maar blij, dat we het verlaten konden. 
Wij trokken nnar 1\fachadodorp. Hal verwE
ge tusschen Belfust en Macbadodot·p had
den de Boeren positie genomen. Als de 
Engelsehen hier doorbreken wilden, dan zou 
er terdeeg gevochten moeten worden. 

Het was daar een natuurl\ike vesting. 
Niet lang duurde het of de Engelsehen wa
ren er ook: doch zij lieten niets van zich 
hooren. \Vel zag men voortdurend treinen 
heen en weer rijden, die maar steeds troe
pen en kanonnen aanbrachten. 

Op den 15den Augu!Stu · evenwel begon 
er beweging te komen. De Eng I chen 
waagden een uitval, doch werden met groot 
verlies terugge lagen. Doch zij gaven den 
moed nog niet op. Den volgenden morgen 
werd het nog eens beproefd: maar uit een 
andere richting. \Yeer werden zij terugge· 
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slagen. Nog een derde maal met hetzelfde 
gevolg. Wat was dat een ver::;cluikkelijk 
gevecht. De Engelsehen liepen tot viermaal 
toe storm; doch moesten telkens tel'Ugtrekken 
De laatste maal werden zij door hun eigen 
kogels gedood en vielen bü hoopen. En hoe 
groot waren onze verliezen dien dag'? Zes licht 
gewond en twee tamelijk, nog niet eens gevaar
lijk. Het verlies van de Engelsehen an.n dood en 
en gewonden werd op 5000 geschat. Het 
is b\jna niet te gelooven, als men nagaat, 
dat er van de Boeren leehts acht gewond 
waren. l\Ien moet echter niet vergeten, dat 
dezEln gedekt waren en de Engelsehen op 
het kale veld lagen. Bovendien trof iedere 
kogel zijn doel. 's Avonds om elf uur kreeg 
ik nog een jongen Boer bij mij, met een 
wondje aan zijn hand. Ilij was 15 jaar 
oud. 

11 Hoe gaat het'?'' vroeg ik. 
,,Het gaat banje ~oed. Ons hé mn.ar ban

je kwaai gehad. Ik he vandaag 300 pab·o· 
nen verschiet en üO re vol ver kogels. Het 
was maar goed, ja, dat de Engel chen 
teruggingen: want onze ammunitie war> op. 
Ons hé eerst on geweerkogels ver.schiet. 
En toen die op waren en hullie toch weer 
kwam, moest ons hullie met de revolvers 
aanvallen. 
1\Iaar hullie kon toch nie bij ons kom nie. 
Ons po itie was te sterk. ik he :ze schiet 
op twee pas van mij af. l\Iaar hullie was 
banje kwaai vandaag. Ilullie zal nie maar 
zoo terugkom, nie." 

Doch den volgenden morgen be:ron het 
lieve leven alweer. De Engel·chen tracht
ten nu hun vijand af te matten door bom 
geen rust te gunnen. Het tond geen 
oogenblik stil. 'Vaar moe t dat heen? \V~j 
zonden de gewonden, die wi,i kregen met 
den trein naar het hospitaal te 1\Iachadorlorp. 
De dag van den twintigsten zal ik nooit ver
geten. Den geheelen nacht van negontein 
op twintig werd er geschoten. En hoe de 
Engelsehen het hadden uitgevonden begrijp 
ik uog niet : maar z\i richtten het vuur aan
houdend op het zwakste punt u r Boeren
stelling. Dat was de positie van de Johan
nesborger Politie. Ilun fort '"a · zoo wat 
100 pas lang en het meest vooruitge ·cho· 
ven. Et· werden niet minder dan veertig 



kanonnen op het fort gericht. Fret was 
verschrikkelijk om te hooren. De aarde 
dreunde, als blj een aardbeving. Wij ston· 
den met onze wagens gereed, om, al 't 
noodig was, direct te hulp te kunnen ko· 
men. Onze kanonnen deden het ook goed. 
Er war n twee Lang Toms, vier Arm· 
strongkanonn n en drie :Maximes. Maar 
wat hielp zulks tegen zoo'n overmacht'? 
Ik had nooit kunnen denken, dat er nog 
één man lev nd uit zou komen. liet ge
bulder bleef aanhouden tot ongeve r vier 
uur 's middags. Toen zag ik vijf man te 
paard te voor ·chijn komen ; maat· op dat 
oog •nblik bar tte er een bom boven hunne 
hoofden, waardoor drie hunner gedood wer· 
tien, evenals hunne paard n. De Engelsch n 
konden hen zien vertrekken. Als er ~ ··n 
!'Chaap over d n dam gaat volgen er meer. 
Zoo was het ook hier. Onz kanonnen he· 
gonnen te 1.wijgen. Ook die der Engel· 
scheu. De laatste stormden voorwaart en 
wij achterwaarts. Ik <>ing met en kar he· 
Rpannen met zes muilP.n, om t zien of er 
ook nog \\·at te r dden was n ik had het 
geluk nog twee men chen te vinden, di 
onder het terugtrekken gewond werden. 
Het waren twee broed<>rs, die samen e n 
Maxime bedienden. Het stuk was totaal 
hij hen vandaan ge. choten. De jong te van 
hen had een bom eh erf in 7ij n gezicht g '· 
kregen, waardoor hij zijn halven neu wa 
h•ijtgeraakt. Hij blo dde geweldig. De 
tw ede had een kogel door zijn he n ge· 
kr<'gen, die ook zijn paard gedood had. ll t 
W(•nl m er dan tijd, dat wij voortkwamen; 
want de Eng lsclten rukten vlug op. Om 
zeven uur waren wij te Machadodorp, waar 
wij onze gewonden, 13 in getal op den tr in 
deden, om naar het hospitMl te ~Tooi tg · 
dacht VE>rvoercl te worden. Van de 0 man, 
die in de po. itie g wee. t waren, kwamen 
(•r zoo wat 10 uit, die geen let el b komen 
hadden. Ook hadden wij 12 licht gewon· 
<1 n 2. ' doodenen gewond n war n er acht t'· 
gebl VI.'D, Er war n nu nog ong veer 40 
man!;chappen over van h t dapp r corp 
polili •mannen, dat voor den oot·lo", 0 man 
telde. Et· h er chte in Machadodorp e n 
gt·oote druldt>. t>h cle tro p n Boeren 
kw. m ·n voorbij. Zij trokken m t en mn. r 
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door. \V aarheen ? Dat wist niemand. Wij 
dachten, dat de oorlog nu wel eindigen zou. 
's A vond om elf uur verlieten wU i\Iacha· 
dodorp, teneinde naar Lijdenburg of'Water
val Onder te gaan. Z kerheid b tond er 
niet. 

De En-.elschen hadden meer pleizier dan 
wij, zoo leek het tenminste; want zij 
hmndden \Teugdevuren. En wat bad bet 
hun toch niet geko t, om door te breken, 
min tcns 10000 man. Volgen opgaaf van 
een Frnn eh officier hadden zij den laatsten 
dag 7536 Lyddietbommen op de Boeren tel· 
lingen ver choten. Wij zetten onze mar eh 
voort tot ongeveer twee uur na middernacht. 
Toen spanden wU uit, om nog wat te kun· 
nen Japen. Het was z r koud en het re· 
geode onophoudelijk. Om vier uur gingen 
wij weer voorwaarts. Lan" duurde h t 
niet, of wij hoorden de Engel che kanonnen 
al weer. Ze waren al in Machadodorp. Onze 
kanonnen namen ook telling in, ma.'\r dat 
was meer om de achterho de te dekken. 
II t was een groot commando, zoowat 5000 
man terk en onder leiding van J. Viljoen. 
Wij haddiJn last gekr gen om maar door te 
trekken, t rwijl de dokter bij de kanonnen 
• cht rbleef. \V ij zetten d reis voort en 
panden uit te Helvetia, waar wij hoopten 

wat te kunn n ru t n en on eten klaar te 
maken. laar jawel, dat 1 ek zoo. Pas 
war n wij g z ten, om n. lekker t eten, 
toen een Engel che bom on. hmm ver· 
wittigen, dat het no" ge n tijd w:t . Hii 
barslt in een planta6 op ongeveer 100 pa 
af tand . Alles kwam in bewe"'ing, de wa· 
gen werden ingespannen, de paarden opge· 
zadeld en voort ging het weer. In alle 
haa l bad ik on · maal, he taand uit een 
pot met pap en wat g braden vl e eh, in 
e n deken gewikkeld en in e n hoek van 
den wngen neergelegd. Dan kon er geen 
tof bijkomen en het bleef no" warm ook. 

'Wij trokken door tot wij op een hoo<> 
heuvel kwamen, waar wij een prachtig ver
gezicht hadden. Maar nu bemerkten wij met
een, dat wij te ver doorger den en al 
mooi op weg war n naar Lijdenburrr. Het 
commando ging een ander pad op en w 1 
naar \V at rval Onder. Terug koud n wij 
ni t meer, wnnt wij war n nl zoo go d al 



afgesneden. Wij besloten dus maar naar 
Lijdenburg door te gaan, evenals een ge· 
deelte van het laager. Na een tocht van 
vier dagen kwamen wij te Lijdenburg, 
waar wij het commando van L. Botha aan· 
troffen, waarb!j wij .ons aansloten. Ta hier 
eenige dagen vertoefd te hebben, werd ons 
gevraagd, of wij met commandant Beijers 
mee wilden door 't Boschveld om zoo te 
komen te Pietersberg. Commandant Beijers 
was pas aangesteld. Hij zou met 70 man, 
zes wagens en onze ambulance dien tocht 
wagen. De dukter had spoedig toegestemd 
en den volgenden morgen, dien van den 
zesden eptember gingen wij om half zeven 
op weg. Langs een mooi pad kwamen wij 
om negen uur te Krugerspoort. L\jdenburg, 
vanwaar wij gingen is een mooi, gezond 
gelegen dorp, Krugerspoort, waarwij kwamen 
is zeer klein. Het bestaat uit zoowat twin· 
tig huizen. Toch was er een vrU groote 
winkel, gehouden door een Engelschman. 
Nu, er bleef weinig in. Alles konden wij 
gebruiken, evenals onze makk&rs, de Boeren. 
's Avonds om zeven uur hervatten wij don 
tocht en kwamen na een moeilijke marsch 
van drie en een half uur te Doornkop, 
waar wij bleven kampeeren. Den 7den 

eptember waren w~j al vroeg op de been, 
om onze ezels te zoeken, die in den nacht 
losgebroken waren. Eindelijk vonden wij 
ze en om negen uur werd de tocht voort· 
gezet. Het pad was zeer moeielijk en lang
zan.m slechts gingen wij vooruit. Na veel 
sukkelen kwamen wij om twee uur onge· 
veer te Hoo1·igstad. Nu, dat is me het 
stadje wel. Er staat één huis. Vroeger 
waren er natuurlijk meer; doch wegens de 
daar steeds heerschande koorls was alles 
uitgestorven of weggeh·okken. Men zou 't 
een stad van bouwvallen kunnen Boeman. 
Den volgenden morgen om drie uur trok· 
ken wij verder tot acht uur en rustten tot 
een uur. Daarna ma,rcheerden wij nog een 
paar uur, om dan weer op 't pad te gaan. 
Zoo ging het dagen aanéén. Het was een 
ellendige locht. Op 15 eptember kwamen 
wij bij den g1·ooten Olifanb;berg, waar w~j 
overheen moesten. Maar hoe ·? \Vij zagen 
er zeer tegen op ; maar enfin, het moest. 
Wij wilden en zouden er over. Eerst moes· 
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ten wij beginnen een weg te zoeken. Toen 
wij meenden dien gevonden te hebben, he· 
gon de tocht. Drie muilen en omtrent 
zestig man trokken een wagen. Op die 
manier moesten wij er op komen. Om 
vijf um begonnen wij de beklimming. Wij 
hadden gewacht tot de avond viel, omdat 
het op den dag te warm was. Wij vorder
den voetje voor voetje en om elf uur be
reikten wij het eerste plateau. Toen was 
het onmogelijk verder te gaan. 1\lensch en 
dier waren te afgemat. Het ergste was, 
dat wij geen water hadden. Voor ons zou 
zich dat wel schikken, maar het speet ons 
geweldig voor onze dieren. Den volgenden 
morgen, om drie uur spanden wij weer aan 
en gingen door tot zeven uur, steeds klim· 
mende, maar gelukkig niet zoo heel steil. 
Toen kwamen wij op eene vinkte. \Vat 
rondzoekende vonden wii gelukkig water. 
Dat was een uitkomst! Na lekker gedron· 
ken te hebben, begonnen wij wat eten kla::u
te maken. Om vier uur zetten wij onzen 
tocht voort. Wij reden eerst over eene 
vlakte, w:ulr bier en daar een boom stond. 
ToetJ kwamen wij weer aan een hoogte, 
gelukkig d& laatste. Om 9 uur wm·en wij 
er op. Hé wat was het daar koud ! En 
geen druppel water te vinden. Om vier 
vuur den volgenflan morgen vervolgden 
wij onze reis. Wij dachten nu, dat het 
gemakkelijker zou gaan; maar ja wel, 
dat leek zoo. Van boven af tot het 
eerste plateau ging het nog al ; doch toen 
wij om vier uur weer inspanden en op een 
steilte kwamen, moesten wU wachten tot 
den anderen dag. Gelukkig was daar water 
genoeg en uok voldoende gras. Bovendien 
was er volop wiltl, zoodat w\i aan vlee ·eh 
geen gebrek hadden. Den volgenilen mo1·geu 
waren wij al vroeg bezig met hoornen te 
kappen, teneinde die achter de wagens to 
kunnen binden. liet was onmogelijk om 
zóó maar naar beneden te gaan. De ezels 
werden op twee na uitgespannen en toen 
ging het naar beneden. Maar hoe·? Ik 
dacht, dat er geen spaan van terecht zou 
komen. Als een wiel voor een steen kwam, 
ging deze nog eerder naar Leneden, zoo 
steil was het. Om negen uur gingen wij 
naar beneden en om elf uur spanden wij 



uit tot 4 um· namiddags. Daarna gin" het 
we r vooruit tot 7 uut·. Toen waren wij 
aan de laatste laagte, waa1· wij b sloten 
dien nacht te kampeeren. Het was daar 
nu wel niet zoo heel pleizierig, w~jl men wel 
eens bezoek krUgt van leeuwen, jakhalzen en 
:ü dat gespuis meer. Wij waren dus verplicht 
den geheelen nacht een vuur te onderhouden 
en ons ledergoed op te bergen. Het eer te 
w rk den volgenden morgen was weer 
hoornen kappen, waama wij weer begonnen 
te dal~:~n. Het ging alles zonder ongelukken 
en om elf uur kwamen wij bij Olifantsrivier. 
Wat was dat eene verrassing! Daar lag de 
J>rachtige stroom voor ons. llij was hier 
ongeveer 30 feter breed en wij moesten 
hem doorwaden. Het was Zaterdag, toen 
wij er kwamen en wij be loten hier tot 
lilaandag te blijven, teneinde wat uit te 
rusten. Et· was volop gms en de dier n 
hadden ook wel wat ru t noodig. En of
schoon 't moeilijk was de ezels te laten 
loopen, be loten wij toch zulks te doen. 
'Wij bevonden ons n.l. in een groot, bijna 
onbegaanhnat· bosch. Er stonden boomen, 
die wij met ons tienen niet omvademen 
konden. Het waren meest wilde vijgen
boomen. Ook troffen wij er v l doornge
was in. Er werd geloot, wie er op de ezels 
pa sen zou. Ik lootte gelukkig vrij. \YU 
keken de wagens goed na, draaiden d 
schroeven, die wat los gegaan war n, w er 
vast en toen besloot ik den tijd te gaan 
dooden door wat te vi schen. Ik fabri
ceerde een vischhoek van een stopnaald, 
deed er als aas een stukje vleesch aan en 
ging op de visclwang t. Heel erg gelukkig 
was ik niet. Na verloop van vier uur bad 
ik viPr vis chen ge napt, van ongeveer een 
voet Jan". Zij maakten zoowal al bij on 
de paling en he ten braber. Maandag mor
gen om 6 uur maakten wij ons ger ed om 
verder te gaan en een doorwaadbar plek 
te vinden. \VU werden aangegaapt door 
een mas ·a Kaffers, die met gretige blikken 
naar onze voorwerpen keken. Ik ruilde 

n vernikkeld lepeltje voor en klein var
ken. Ik deed dus geen sl chte ruil. H t 
vet van dit di rtje zou ons goed t pa 
kom n, als wij een vetko keu wilden eten, 
die zo hi r stormjagers noem n. m 7 uur 
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kwamen wij aan een doorwaadbare plaats. 
't Is een h el stuk werk, om met al de 
bagage er goed en wel door te komen. 
\Vagen voor wa"en moe ten wij overbren
gen. \VU liepen naast de muilen om ze 
aan te drijven. Op die wijze moesten wij 
viermaal heen en terug. Om negen uur 
waren wU over. Het is gemakkelijk te be
grijpen, dat ik door en door nat wa . Bo
vendien was ik zoo schor geworden door 
het schreeuwen tegen onze ezels, dat 
ik geen geluid geven kon. 

Toen wij over waren, hielden de Boeren, 
eer te gaan slapen nog kerk. Wij daaren
tegen waren te vermoeid ûm nüg langer 
wakker te blijven en begaven on poedig 
ter kooi. Den volgenden mörgen om drie 
uur ging het laager op mar eh. Wij bleven 
nog tot zeven uur. \Vij hadden n. 1. een 
viervoetig dier geschoten, dat heel veel 
gelijkt op onze koe en volw en bijna zoo 
groot i . Wij wilden het eer ·t slachten, voor 
wij opbraken. Zijn vleesch smaakt heerlijk, 
vooral in spek gebraden. m tien uur kre
gen wij betlaag r weerte pakken. Toen span
den wij uit tot 's middag· vier uur; want 
het was ontzettend warm. Er waren er vor
eheiden , die door de koorts geplaagd wer

den, hoofdzake4jk veroorzaakt door de beten 
der muskieten, die hier in gt·ooten getale 
waren. D n volgenden morgen zetten wij 
den tocht weer voort en hielden balt aan 
de Tijg rspruit. Ik wilde mijn geluk nog 
eens beproeven met de vischvangst. Visch 
zou nog eens afwi · ling brengen in ons 
maal. Tu, ik wa · dan al heel gelukkig. Ik 
ving er v r cheidene, waaronder ·én van 
ongeveer 2 c. M. lang. Juist wilde ik weer 
ophalen, toen de Kaffer, dien ik meeg no
men had, ver ·chrikt chrceuwde : "&n..c;, 
baa , pa op, daar i · een krokodil. Daar is 
die pad en daal' komt hij !" 

Ja, waarlijk, daar kwam hij. Nu, ik moet 
bekennen, dat ik niet heel erg op zijn ge
zel chap ge teld was. Hij kwam met zijn 
kop boven en dook dan weer naar beneden. 
Een boer, die daar juist aankwam lo te nog 
een schot op hem, maar kon hem niet tref
en. Nu, ik maakt , dat ik hij mijn wag n 
kwam m t mUn buit, die ik 17ing braden, 
en w. arin wij l kk r mulden. lederen 



morgen trokken wij weer een stukje ver· 
der, om 's namiddags uit te spannen, tot wij 
eindelUk aan den grooten Houtboschberg 
kwamen, waar wij voor 'teerst weer eens 
huizen zagen. Onze reis had zoo drie weken 
geduurd. Genoemden berg moesten wU over· 
trekken. Voorloopig echter brachten wU 
't niet verder dan tot de groote Lat a ba, waar 
wij bleven rusten en wachtten tot er nog 
meer Boeren gearriveerd waren; 't was daar 
zeer boschrijk. V oor ons was' t jammer, dat 
w~j daar geen vischje konden snappen. Toen 
wij goed uitgerust waren en het laager 
'veer zoowat compleet was, begonnen wij 
den grooten Houlbo chberg over te trekken. 
Dat ging niet zoo gemak kel(j k, want de helling 
was zeer steil. WU hadden vÜ>r uur \Yerk, om 
op het eerste plateau te komen. Daar had
den wij een schoon gez!cht over het bosch 
beneden on,;. Op het plateau stroomde een 
beekje, met lekker flink water. Na gerust te 
hebben klommen wij weet· hooger en be
reikten tegen den avond het tweede pla
teau. De weg was bier minder steil. 'sA vonds 
bereikten wij de hoogte en bleven daar 
overnachten. 's Morgens om drie uur gingen 
wij dalen. Dat ging nij goed ; want wij 
yonden een pad, door het gouvernement 
llangelegd ten dienste van de postwagens. 

Twee dagen later kwamen wij te Hijdel
berg. 
W~j waren zeer in onzen schik, dat we 

eindelijk weer eens dot·p op onzen weg 
tegenkwamen; wanL wij kregen zoo wat 
aan alles gebrek. De wagens moesten ge
maakt worden, de ezels en paarden besla
gen. 
. Hunne pooten waren op den steenachti
gen bodem doorgeloopen. De Burgemeester 
van het dorp was een Hollander, Heemste
de Obelt genaamd. \VU werden door ge
noemden heer uitmuntend ontvangen en 
voortgeholpen. \VU ontvingen voer voor 
onze dieren en eten voor ons zei ven, boH•n
dien nieuwe tuigen en een wagen, zoodat 
wü geheel in ge pannen waren. Ta verloop 
van drie dagen namen wU afscheid en trok· 
ken naar Pietersburg, waar wij veertieu 
dagen bleven om ons boeltje verder op te 
knappen. Hijdelberg is een klein, boogge
legen dorp, zeer gezond. Pietersburg is mooi 

en gaat ontzettend vooruit. 1\Ien heeft er 
zeer groote winkels. Toen wij er kwamen 
was men bezig een nieuw gouvern ments
gebouw op te trekken, waar wU onder dak 
gebracht werden. Toen onze lijd verstreken 
was, gingen wij op reis naar '\Varmbad 
langs een mooien weg. Er loopt van Pieter5-
burg een spoorweg naar Pretoria, waarvan 
wij dikwijs gebruik maakten. In eer tge
noemde stad was het zeer moeilijk voedsel 
te krUgen. Wij moesten ons behelpen met 
mais en vleesch, \vat ons wel eens wat 
zwaar in de maag lag. Koffie en thee was 
er zoo min als suiker. Toen wij te "\Varm
had kwamen en alles besteld hadden, draal· 
den \vii niet een bad te nomen. Het water 
komt t;it twee bronnen. Dat uit de eeneis 
koud. dat uit de ander warm. 'poedig 
hoorden wij ook, waar ile Engel clwn zich 
bevonden. Zi.i waren bij Elanrlsrivier gekam
peerd en ha<hlen een maand geleden op 
onze plaats gelegerd. Ta verloop van een 
paar dagen trokken wij een stukje terug 
11aar Tw efontein, waar wij den 6d n .1:T o
vember HJOO aankwamen. \Vij kampeerden 
daar in dichte bosschen. liet was daar een 
mooie natuur en aan water geen gebrek. 
"\Vi.i bleven daar een maand en ik kreeg in 
dien tUd een koorts, die wel zes dagen aan
hield. Toen was ik weer zoo goed uls ge
nezen. Op slot van rekening w rd het daar 
toch wel een beetje vervelend, zoo alle 
dagen hetzelfJe. '\Vij konden wel op de 
jacht gaan, want er was wild genoeg; doch 
de lust tot ja~en ging er ook uit. Bij da~ 
was het snikheet en 's nachts ijskoud. Doch 
wij moesten daar wt>l blijven om onze die
ren. Onze paarden waren zoo vermagerd 
en verzwakt, dat ze bijna niet me r voort 
konden. Doch daar de zomer op komst· wa~, 
begon het gras al aardi~ groen te worden. 

Er viel dagelijks veel regen en het on
weerde soms verschrikkei Uk. Doch gelukkig 
kwam er eindelijk aan onz gedwongen 
ru-t een einde. Op G Dec. trokken wij van 
Tweefontein naar Rustenhurg. liet was een 
gevaarlijke en moeitevolle tocht, maar wij 
telden vertrouwen in onzen G neraal. He't 

commando " ·as nu aangegroeic.l tot 2000 
man met twee kanonnen. De generaal had 
de Zout1)ansb ~rger en "\Yaterb rgers opgc-



commandeerd, hetgeen niet zoo gemakke· 
lijk gegaan was. Het zijn goede vechters, 
vooral als zij in hun eigen district zijn. 

Onze reis ging uitstekend, totdat wij op een 
goed n nacht tegen een boomstam aanreden, 
waardoor een di .;;elhoom brak en de a · 
verbo"'ett werd. \Vij konden dus niet ver· 
der en het commando trok door. Met veel 
moeite en inspanning hertiteldon wij onzen 
wagen en haastten ons toen om de Boeren 
weer in te halen. Om drie uur ongeveer 
kwamen w~j op een plek, waar wij de kluts 
k\\ ij b·aakten. D sporen liepen niet door en 
de weg "as versperd door omgekapte boo· 
men. \Vat moesten wlj doen? Er liep links 
nog een pad, maar zouden wij dan terecht 
komen'? Jui t kwam er een Kaffer aan, die 
ons mededeelde, dat "ij dien weg maar 
moesten nemen. Tot zijn pUt deden wij dat 
C\'enwel niet. \Vij ruimden de boomt>n weg 
en trokken toen verder. Na verlo"p van een 
paar uur haalden wij 't laager weer in. Wij 
kampeerden dien nacht bij Hypsheerkop. 
Den volgenden dag werd de weg voortga· 
zet en tegen den avond bereikten wij Eland · 
rivier. \Vij konden haar echter niet over· 
trekken, omdat zij gezwollen wa . ·wij 
wachtten tot den volgenden middag drie 
uur, toen het water \\at gezakt wa!'. Of· 
schoon met heel veel moeite, gelukte toch 
de overtocht. Onze ezels zwomm n met de 
wagens achter zich naar den anderen oever. 
Na e n paar uur gerust te hebben togen 
w\j '· nachts om twanlf uur weer op mar eh 
en trokken vlug verder. Onden\ eg verloren 
wij 110" een paard. Door oven·ermoeidheid 
kon het niet v nier en gaf den geest. Zoo 
gingen dag-en en dagen voorbij, vermoeiend 
voor ons allen, wegens den si ebt n weg 
vol klipp n en aaten, en de steilhéd van 
de oevers der rivieren, welke wij moesten 
cloon\aden. Eindelijk kregen \\ij het 
!lf:.tgaliesgebergte in het gezicht. 

\Vij hadden vier patiënten, die aan koorts 
leden, mee te voeren. D z hadden natuur
JUk niet veel genoegen in dien tocht. Ook 
ik wrlangd naar den tijd, dat we weer 
eens en poo!',je ru t zouden kr\jgen. 

Hol werd meer dan t\ju, dat ik mijn 
ondergo ,d een: kon \\a · chen. Ook dat der 
patiënten en do "indseb ,hadden en go d 

bemt verdiend. Al een patient verbonden 
moetit worden, dan werd het windsel al 
het vuil was, onmiddellijk uitgewas chen. 
\VU moesten met onze verbandmiddelen 
heel zuinig zijn, want er waren er niet 
meer te krijgen en de oorlog kon nog wel 
heel lang duren. \Vij hadden nu zeven da· 
gen aan étin stuk voortgemarcheerd, en gin
gen nu langs het pad, waar de La Rey 
t\\ ee daaen geleden een· convooi had over
rompeld, dat van Pretoria naar Ru tenburg 
trok. H t waren 250 wagen~, alle geladen 
met leveosmiddelen en kl eren. .l\Ien had, 
na. ze verwoest te hebb n, genomen, wat 
men noodig had en de rest in brand ge
stoken. Wij trokken dus den-geheelen nacht 
langs nog meulende wagen·, wat een prach
tig, doch droevig gezicht opleverde. ' Mor
g~ns om zeven uur spand n w~i uit, om 
wat kost klaar te maken. Maar h t betee
kende niet veel. Geroosterd vlee eh was de 
hoofdzaak. 

Echte koffie of thee hadden we ook niet 
meer. Et· werd wat mars gebrand en ver
volgens fijn gewreven, en dat was onze 
koffie. Dit gruis, afgetrokken, had wel de 
kleur van koffie, doch de smaak'? Ik zal C\r 
ma:u· ni t van v rtellen. 

\Vas m· wat melk en wat suik r in ge
w est, misschien zou h t vocht dan drink
ham zijn gewee t. Enfin, het l efde t~ch 
en dat wa voorloopig genoeg. Ta verloop 
van een paar uur werd bevel tot vertrek 
gegeven · waarh en '? ~'iemand \Yi. t het. Wel 
begrepen we, dat we het l\Iagalie aeh rgte 
over moe ten. ~ T u, dat was zoo heel "'emakke
lijk niet; want het was zeer teil. En al men 
daarbij nog weet, dat onze ezel d0od af 
waren d. n b grijpt m n, dat wij !echt 
lanazaam vorderden. ' )forgens om elf uur 
,,·aren wij eind lijk boven en hadden daar 
en pmchtig vergezicht. Ru tenburg kon· 

den wij heel goed zien en ook de kamp n 
van de Engebchen, diP. er omheen lagen. 
Om vi r uur waren wij het geb 'rgt over, 
"aar ik niet rouwig om wa . Aan den voet 
werd halt gehouden. 'iet lang duurde h t 
of het vuur brandde helder op en weldra 
kookte ons potje. Daarna gingen wij \Yat 
slapen, want wij waren z er vermoeid. Dat 
duurde eh ter niet h el lang; want om 



tien uur werden Dokter en ik gewekt door 
een ordonnans van den generaal, die ons 
meldde, dat er een groot Engelsch kamp te 
Nooitgedacht ontdekt was, een kleine paar 
uur van de plaats, waar wij ons bevonden, 
en dat wij om twee uur vertrekken moes
ten. Hoewel ik in mU n schik wa , dat er 
weldra aangevallen zou worden, had ik toch 
maar liever gehad, dat ze daarmee nog een 
paar dagen gewacht hadden, tot wU wat 
uitgerust zouden zUn. Maar dat ging nu 
eenmaal niet. \Vanneer w\j nog een dag 
wachtten, zouden de Engel che spionnen ons 
waarschUnlijk ontdekken en dan ·we1·den 
wU ge napt. En in den oorlog is 't 
alt\jd heler aan te vallen dan nrmgevallen 
te worden. Zoo gezegd, zoo gedaan. Om 
twee uur trokken de Boeren op, na eerst 
gebeden te hebben. De wagens blev~>n ach
ter. Die zouden later wel komen. \Vij var
eenigden ons met De la Bt'y, die van den 
eenen kant aanvallen zou; terwijl on com
mando znlks van boven doen zou. Het 
kamp stond 11an den voet van den berg. 
Om half viet· kwamen de onzen voor het 
eerst met de Engelsehen in aanraking. Zlj 
hadden er niet op gerekend ; maar daar ze 
goed verschanst waren, bt'gonnen zij aldra 
te vuren. Er ontwikkelde zich een hevig 
gevecht ; maar de Bot'reu wisten niet van 
w~jken. Ze stormden stet'ds voonvaarts en 
vochten als leeuwen. Het eene fort na het 
nndere werd door hen ~enomen en op vijf 
uur in den morgen van den dertienden Dec. 
waren de EngelschPn uit alle forten ver
dreven. Drie honderd man waren er kr~jgs
gevangen gemaakt en drie honderd gedood 
of gewond. Toen stormden de Boeren op 
het kamp aan en openden een moorddadig 
vuur. \Vel schoten de Engel chen nog te
rug, maar z\j waren zoo in de war, dat ze 
niet wisten, waar ze heen moesten. Ze lie
pen radeloos door elkaar. Er waren ïOO 
paarden in het kamp, doch zij wat·en zoo 
ontdaan, d:~.t ze die diet·en in den steek 
lieten en te voet vluchtten. Yeel t\jd tot 
kijken bad ik echter niet, want wij badden 
het te druk met de gewonden, zoowel 
Eng~>lscben als Boeren. ...~ooit heb ik vPr
schrikkelijker gevecht bijgewoond. \Vij 
waren ''erheugd over den uitslag, maar 
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ach, wat een ellende toch ! "Wij moesten 
de gewonden weer naar beneden dt·ag-en, 
wat een geducht werk was. \Vij werden 
daarbij geholpen door de Boeren en de 
Engelscha kr!jgsgevangenen. \VU telden dien 
dag G7 gewonden en 15 dooden. liet ver
lies der Engelsehen werd op ongeveer 700 
man geschat. Dat beteekende nog al zoo 
iets. llun ambulance was in het kamp ge
bleven, maar zij kregen verlof hunne doo
den en gewonden weg te halen. 's Middag<> 
om één uur waren wU in ons kamp terug. 
Gelukkig vonden wij daar nog een dokter, 
zoodat wtj geholpen konden worden. Den 
volgenden morgen gingen wij er weer vroeg 
op uit. Er werd er nog één van ons gemist. 
Daarom gingen wij maar weer naar boven. 
Ons zoeken hielp echter niet veel. .._ a. zoo 
wat een uur rondgedwaald te hebben, 
kwamen w\j bij een kleine kloof, waaruit 
een smartel(jk gekerm opsteeg. \Vi.i gingen 
er in en wat zagen daar onze oogen '? liet 
was meer dan ver chrikkel\jk. Daar lagen 
21 Engel chen, van wie er reeds 1:3 over
leden waren. De anderen waren zwaar ge
wond. Er waren er bij, die door bloedver
lies zoo verzwakt waren, dat z!j nauwelijks 
meer spreken konden. Hoe ellendig moet 
het voor Jie arme kerels gewee t zijn uaar 
36 uur te liggen ver machten van dorst met 
de roofvogels voortum·end boven hun hoofol, 
azende op hun prooi. 

0, vervloekt zij de oorlog! 
\Vij verbonden de ge\Yonden en gaven 

ze te drinken. Nooit in mijn lPven heb ik 
Jankbaarder gezicht n gezien. Ik ging ver
volgens naar de Engelscha ambulance, om 
ze daar te verwittigen en den weg te wU
zen. Toon een en :muer bt'steld wa~, gin
gen wij weer zoeken. En einuelijk, ja, daar 
vonden wij onzen vermisten Boer. llij was 
dood. Een kogel had hem in het hoofd 
getrofft~n. Neven hem lagen nog 50 ge
sneuvelde Engelscha soldaten. \Vij bonden 
onzen man op een paard en voerden het 
lUk naar ons kamp, waat· het begmven 
werd. De lijken der Engelsehen bleven 
boven en werden daar verbrand, omuat de 
grond te hard waQ, om een kuil te spitten. 
Trouwens de Engel.·chen geven et· \HJinig 
om, wat ze met hun dooden doen. De 1)a-



lit>nten wenl1•n in t<.•nlon otHlergeLrncht. 
Dien <.lag stien· •n cr 110g l \\ N', zoodat er 
u u in 't geheel 1 ï dood en waren. Oncler 
de gewonllen was ook een zoon van gt>ne
raal .T onlJCrt, die een schot door de lon~en 
gehad had. Doordat wij er ('<:hter vlug b\i 
gewee. t waren, was 11 wonde niet meer 
gevaarlijk. Er werd tu~~chen Dr. P. en Dr. 
J., onze hulp, geloot, wie er b\i de gewon
don achterol\jven zou. Het lot vit•l op dcn 
lnntste; zood:\t wlj nog denzdf.Jo.>n dag het 
kamp moe ten verlaten. \Vij konden daar 
natuurlijk niet bl\jven. Do ver.h~en Engel
schen zouden met versterking lerugkeeren 
en <.Jan moesten w~i achter hen zijn. "n, 
zoo gebeurd het ook. ' A vontls om ï um 
Lrakl'n wij op, nn. eerst een hnrtelijk af
~cheid genomen tl' he!Jhen vnn d<>n dukll'l· 
en èe gewon don. \V ij gingen in <l richting 
van ll!auwbank, wnnt· ook een kamp van 
Engelsehen stnnd. Vijf dagen lang trokk n 
wij mnnr nl heen en weer, om den Yijand 
in do war te brengen. Dcn zesdt•n dag 
's morgens om twee uur ong-en~er Y~o"rtl"Ok
ken "·i.i, na ons mot De la Heij n>reenigrl 
to heL ben. Om vijf uur kwnm n \\ij in een 
kloof en bleven dnnr den gebcelen darr, om 
uit het gezicht Yan do Engebch n te IJ!ij
'" n. Toen het donk r was gingen wij weer 
voorwaar!!", teneinde pol'ilio in lo nem n. 's 
l\Iorgens om vier uur Legonn 11 de llo<'l"en 
liet knmp te bestormen : uoch zij mrcslen 
hanstig terug, daar de vijand to Jroed Wl"· 

schnnst was. Hij hnrl zeker op de kom t 
vn.n de Boeren ger 'kentl. De laal;,len trok
ken zich dus in hunne positie teru'"' en 
hegonnen vnn daar uit do Engel chen to 
hescl1icten. Ook onze kanonnen hielpen 
goed mee. Re d:s begon de vija11tl zich terug 
te trokken toen er opeens een legen~ tcl,Je 
heweging volrrde. Er was ver terkim~ uit 
Krug rsdorp gekomen en wel in zoo groo
t •n getale, <.lat wi.i haastig lerurrlrekken 
moesten, '' iluen wij niet gèvangcn geno· 
men worden. 
Eu toen ging het w er h•ru!!'. 0, wnt w er 
een "·il,}e vlucht. Do een liep nog hartler 
dan do atHlcr. mnnr h('t was lijd ook. En 
to<-11 kond~;n de !her n nit,[ allen ontkom n 
Er wcr<len ér ongtlve 'l" 0 afo- •su~o"rlen, die 
waar:::chijnlijk geyangt>n ~emaakt zijn. \\"ü 

trok k •n tent~ in de ric:llin~ van de z"·:u·t 
rugg-t'n. Daar kwam n z\j twee dagen later 
nan. \\"U hadden met het laat.to gcv cht 
acht licht gewonden gehad. Ik hoopte, dat 
wij hier nu mnnr een poo~je zo"den blijven 
staan. Dat was dan ook het geval; want 
er werd door tot a Januari 1901 gekam
peerd. De Zwnrlruggen zijn een vertakking 
van <lo )f;lg-elit- bergen. Zij zijn zeer teil 
<>n zeer g(' clukt om er zich in te verber~en. 
\Vij vierden dnar on ~ïeu\\jnat·. Van het 
Ou,Jo tot het ~Ie uwe Lieven wij met elkaar 
praten en redeneeren. Er wa dien avond 
in h t kamp tweemaal kerk gewee t, en 
daarna waren de mee ·ten gaan .Inpen. 

l ·chts hier en dànt· zag men nog eon 
vuul"lje lnn.nd n of hoorde men psalmge
zang. \Vij zouden dien avond eens lekker 
ten. 'Yij war n op h t oogenhlik met ons 

lie1;en n. I. vijf Holland r , 2 Duit ·cher , 
1 Frnnschman en 2 Afrikaander". 

Ieder onzer had wat voor ou maal op
ge chommeld. Zoo hadtlon wij kip1 en voor 
do nep, pnddie om koeken te hakk n, ge· 
hratlen schnpenribben, enz. Te drinken 
hádden we mai koffi zonder uiker en 
melk. Eufin, ond r elkaar was het wel ge· 
zellig-. \Vij duchten en praken natuurlijk 
over hui!', over den go den ouuen tUt! en 
natuurlijk over de ell ndo vau den oorlog. 
Om twaalf uur werd er op"e. chept en na 
eer t •!kaar veel heil en z g n g wen .. cht 
ie lwhhen, begon het fe .·tmaal. ~'u, het 
liet zich nog al go<>u . mak 11 ot;.clwon er 
wel tJen beetje to veel zand in wa~. Daar 
het di n dag nog al hnd gewaaiu, wa holzand 
"oe lig gPword n en had on aanval op 
onze pijzeng •daan. Het smaakte toch vrtj 
goed. In 't veld moet je het zoo nauw 
ma:~r ni t nemen. Om 1 uur gingen wij 
uit elkaar en ?.Ocht ieder een Jaapplaats 
op. Op den denJen Januari, '~> morrren om 

uur rukton wij weer op iu do richting 
van Dwar.font~o"in. 

liet du I was don .·poorweg te na•leren, 
om t zien of er ook treinen opgeblazen 
konden wor.len. ~'u deden wij dag aan 
darr niot ander· als he n en wc r lr k ken, 
nu ns voor- dan we r n ·hl ruit. E n 
brachten we zoll's ee11 heolen d. g in een 
kloof door. liet w zeer gev .. rl!jk do 



spoorlijn te naderen. Zij w~rd goed be
waakt en 's nachts waren de Engelsehen 
voortdurend met hun zoeklicht in de weer. 
Ze wi ten heel goed, dat de Boeren in de 
nabijlwid wa•·en, maar zij konden ze toch 
niet vinden. Den vijftienden hok een 
sterke patrouille vooru'it, om zich bij de 
lijn te verdeelen. Dat gaat dan zóó. Eer t 
worden de telegraaflijnen doorgeknipt, en 
dan kruipen ze door het hooge gras, om dicht 
bij de lijn te komen en daaronder een dy
namietmijn aan te laggen. Dat gaat echter 
maar zoo gemakkelijk niet; want elk oogen
blik kan er een Engelscha patrouille of 
hun zoeklicht komen. Hebben zi,j geen 
dynamiet, dan worut de lijn opgebroken. 
Zulks gebeurde hier nu ook. Het werd 
zoo stil mogelijk gedaan. Toen alles gereed 
was, wet·u het laager gewaarschuwd en tegen 
den morgen kwamen wij de lijn over. De 
Engelscha wachten, ons ziende komen, na
men de beenen op en wisten van loopen. 
Eenige van hen werden gedood en de re t 
wist te ontkomen. Wij hadden één doode 
en één licht aan den voet gewond. Ons 
laager trok vlug voort en weldra waren wij 
achter een bultje verdwenen. 

De Boeren namen dicht bij het stalion 
Kaalfontein stelling en wachtten op de 
dingen, die komen zouden. \Ve zullE>n zoo 
wat een uur gezeten hebbE>n, toen we den 
trein hoorden aankomen. \VU hoopten nu 
maar, dat de Engelsehen van den opgebro
ken weg niets wisten. 1faar jawel hoor, 
ze waren or mee bekend. De trein hield 
voor het station stil en de reizigers in de 
gedaante van politie, soldaten, enz. begon
nen uit te stappen. De Boeren wachtten 
niet, tot allen de wagens verlaten hadden. 

Onze kanonnen dreunden en men zag 
menig soldaat vallen. Toch mo ten wij het 
ten slotte opgeven, want van alle kanten 
kwam voor de Engelsehen versterking op
uagen. En nu ging het weer, zoo gauw 
als wij konden, terug. "Wij waren bijna 
gevangen genomen. Onz<> wagens hadden 
wij voor het oprukken uitge>;pannen en 
toen "·ij nu weer wilden in ·pannen, ont
dekten wij, dat we zeven muilen kwijt wa
ren. Doch dat hinderde niet. \Ye namen 
maar andere, waar we ze 't best konden 
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vinden. Zoo gtlat het op de vlucht. Ieder 
dt>nkt alleen aan ontkomen. E11fin, wo 
kwamen er dan ook goed en wel uit. \Yij 
hadden één duode, vijf gewonden en vit•t' 
koortspatienten te vervoeren. Men behoo::ft 
niet te vragen, hoe vooral de gewonden 
leden in zoo'n wagen. teeds te worden 
heen en weer l!eschud, als je een gebroken 
arm of been of nog iets anders hebt, is 
waarlijk geen pleizierige reis. En dan nog 
wel in zulk e~>n hitte; doch het was nn 
eenmaal noodzakelijk. Zoo ging het ovet· 
berg en dal tot in den laten avond, toen 
wU in een vallE>i kampeerden. Hoe vermoeid 
allen ook waren, toch k\vam er van slapen 
niet veel terecht, vanwege de zwermen 
muskieten. 

Eindelijk "·int de natuur het toch van 
dat lastige goedje en zoo was 't, dat ik 
zoo goed en zoo kwaad al 't ging eenigo 
rust genoot. fnar, o hemeltje, toen ik wak
ker werd, 'ms ik bijna geheel onke11haat·. 
Mijn gelaat was geheel en al opgezwollen. 
·wij bleven in den omtrek nu nog eenige 
dagen htlen en weer trekken. Tnsschen 
beide ''"erd er een weinig gevochten ; doc::h 
niet zoo heel erg. 

\Vij bevonden ons nu op 't hooge veld 
en wel bij 'teenkool pruit. Er "·erd dus 
plan gemaakt de mijnen te laten springen. 

\-VU trokken dan ook op in de richting 
van Springen. Ons commando verdeeldo 
zich in twee deelen. Generaal Beiers zou 
met .500 man op Boksburg aantrekken; ter
wijl gener:tal Kemp met de rest op nou
manskop aanrukte. 

Om ze uur'· namiuuags gingen wij op weg 
naar Nooitgedacht, waat· wU in den mor
gen van den anderen dag aankwamen. Do 
Boeren namen zoo spûedig mogelijk po i ti!'. 
Generaal Beiers was om ét-n uur over 

pringen gegaan. had twee mijnen nahij 
Boksburg opgeblazen en was nu hezig de 
hoeven te verbranoen van wat maat· En
gelsch heette. Ook het station wE>rd niet 
gespaaru. 'loen de Engelsehen zagen, dat 
ze daa•· niets konden uitvoeren, wilJPn z 1 

omtrekk<>n om Boumanskop heen. · Gen . 
raai Kemp liet zo eerst nulJijkomen en be
gon toen tl! vuren. \Vat 'Yaren de kaki s 
verrast ! Ze hadden daar volstrekt geen 



H<)eren verwacht en giugen dan ook han
dig terug om stelling te n men. Düarna 
IJ gon een gevecht van wacl1t een Le tj , 
hoor! o,·ernl zng men brandende hui-
7en, zoowd door de Boeren als door de 
Engelsehen in lichten laaie gez t. liet 
was jamer, dat de vijand ver terking 
kreeg uit Johanne;;burg: want ander wa
ren zij allen ge napt geworden. En nu 
wa het slot, dat 1cij terug moe ten. En 
danr gingen ''"U dnn ook maar w er. 

\Vij hadden b[j dit gevecht tw e gewon
den. De Engel chen chter stellig wel twee 
honderd, als het niet meer was. Wij trok
ken op ~ • ooitgedacht terug n panden daar 
\tit. Et· woonden op die pl k drie hui~ge-
7inuen, n.l. twee Boeren en ·,é., Hol
land r, een onden\ Uz<·r. De man was op 
commando, zoodat do vrouw alleen thuis 
Wa'l. 

Z\j huilde wrschrikk lijk, evennl de twee 
Boerenvrouwen. \Vat moesfen zU do n '? 
Vluchten konden ze niet, daar ze ge n ver
voermiddel hadden. 

Een d r vrouwen was een men eh 
van 3 jnar. 

\Vü zouden ze graag m egonomen heb
ben : doch onze wagens \\aren meer dan 
vol. \Vij voorzagen zo van wat mai n 
vlee eh en moesten toeu noodig verder 
gaan. Do Engel. chen trokken ze r vlug. 
liet was generani French, die ons acht rna 
zat. In do laat::.te dagen haJ l1 t veel ge
n·gend, zoodat wij sl chts heel langzaam 
vorderden. De muilen gingen vaak tot de 
knieën in d modd r. Kwam n wij op een 
hult, dan kregen de En el hen ons 
"·eer in 't zicht en dan konden ze niet 
laten ons e n parlij bomm n toe te zenden. 
Als ik hier zeg wij, dan IJedoel ik niet 
nlleen de ambula nee, maar o<•k d Boer n. 
I~en der hommen bar:;tte tu chen onze wa
g(•n n doodde twee muilén, terwijl er 
drie gewond werden. Do kogels zaten in 
de wa" ns. \Vij moe t n rijden, wat wiJ 
kondon en dat m t ezels, die den gehe len 
Jtacht al hndd n getrokken. Door den dood 
der twee muil 'n waren wij verplicht ····n 
wagen te lal·n staan. )lot ons rring n nog 
wel ï 0 w. g<·ns m t hui~g zinnon uit B t
haldislrid. Ze voerdon hun buisraad n 

hun vee meue. Het \\"aS treurig te zien, 
hoe u ie :u·me mensellen vool'uit gingen. 
Er waren een groot aantal vrouwen en 
kinJeren, die geen vervoermiddel hadden 
en te voet achter h t vee aan liepen. Er 
waren er hij, die IJloot voets gingen en 
bijna geen Ideeren m er aan 't l(jf hadden. 

Maat· het zou nog erger worden. Bij 
\Vat n-ul overviel on. een ver cbrikkelUk 
weer. Het stormde, blik emde nonweerde 
<hLt bet meer dan erg wa · Nooit heb ik 
zulk we r bijgewoond. Er vielen ha~·el
steenen, zoo groot al knikker . Ik kon 
mijn ez Is niet langer besturen. En dan 
met zooveel wagons bij elkaar! Voor de 
Eng l~cben hadd n wij op 't oogenblik niet 
te neezen. Die konden 't er voorloopigook 
wel mee doen. 

Gelukkig red n wU in n gat, zoodat wU 
niet verd r konden. \Vel braken er ve I 
tuigen, maar de muil n bleven vanzelfwel 
taan. Het was n gewriemel van alle 

door elknar: 0 en n muilen en paarden. 
All 1.0cht een chuilplaats tegen de hagel. 
Iloev el wagen er ·wel g kanteld waren 
durf ik ni t zeggen ; maar het wa r een 
groot aantal. \Vij waren vlak bij ene 
ri rier en ik za"', hoe ~én wag n op den 
kant wn omcr .,·all n. Een andere wa in 
d ri ,-ier gestort, m t het gevolg, dat hij 
met o .. en en al met den sh·oom afdreef. 
Er bevond zich ('en vrouw mot drie kin· 
deren in d n wagen. Do \Touw met het 
klein te kind werd gered. De heide an
d re kinder n v >rdronken. De llende te 
be,;chrij ven, die ik daar aan chouwde, i mij 
onmogelijk. Dit boozo we r duurde zoowat 
en uur; toen begon er een zachte re n te 

vallen. Ilo nat ik w-as, kan ieder wol 
hegrijpen ; doch dat was niet ander~. 

Gelukkig wa ons leven ge ·p. at·d ooe. 
bleven. 

L Ta de tuigen w er wat voorzi •n en ge
maakt te hebben, konden wij w r verder 
r 'izen ; maar het ging ze r moeilijk. Dik
wijl loleven wij tek ·n. To u wij einde
lUk bij een farm kwamen, panden wij dan 
ook maar uit. Het commando ging Joor; 
doch ;cij kondon niet wegen · onz patien
ten. In de fürm bevond zich ni manu. D 
dcnr wn ge loten en wij waren verplicht 



haar open te breken. Nu brachten w~i onze 
patienten onder dak. Hun dekens waren 
wel wat nat geworden; mar~r overigens 
ging het nog al. \Vij vonden in het huis 
een hoop schapenwol en daar maakten wij 
bedden van. Vervolgens moesten wij vuur 
zien te maken, om onze pap te koken. 
Daarom ging ik naar een nabijzijnde schuur, 
teneinde te zien, of ik et ook wat brand
hout vinden kon. Ik liet de deur open
staan en liep met een brandend stuk hout 
in de hand naar achter. Opeens vloog m\i 
knon·ond een groot varken voorbij. Ik 
schrikte er van, want zooiets had ik niet 
verwacht. 

Toch zette ik. mijn ontdekkingstocht voort 
en vond warempel nog zes kleinen in 
een hoek zitten. Dat was een buitenkan,je! 
Onmiddellijk ging ik mijn kameraad balen 
en nu liep bet op de varken jacht. "Wij 
kregen twee van dat kleine goedje te pakken. 
Een werd er gevild en weldra lag het in 
de pan te braden. Het duul'de wel wat 
lang YOör bet gaar was ; doch toen liet het 
zich met wat pap er bU heerlijk smaken. 
Als m •n honger heeft, smaken zelfs rauwe 
boonen zoet. Na vervolgens nog een kop 
maïskoffie genuttigd te hebben, gingen wU 
slapen, in de hoop dat tot den volgenden 
morgen te kunnen doen. Nu, dat gebeurde 
dan ook. \Vij bleven daar tot den middag 
va11 de11 volgenden dag. Toen werd het 
dan ook tijd, dat wij wegkwamen ; want 
wij wenlen door onze spionnen gewaar
schuwd. De reis ging nu ook veel beter; 
want onze dieren waren goed uitgeru t en 
wij ook. Wij trokken op in de richting 
van BetheL Het vrouwenlager was een 
anderen kant opgegaan in de richting van 
Amsterdam in Basutoland, waar zij hoop
ten veilig te zijn. Wij kwamen 2 Januari 
te Bethel, 's morgens om elf uur. De 
Engelseben zijn steeds achter ons, znodat 
WÎJ ook bier niet lang kunnen blijven. 
Intossehen hadden wij vijf patiênten ont
slagen, zoodat dit aardig oplichtte. Echter 
kregen wij er weer twee licht gewonden 
bij. D"' Boeren houden de Engelsehen 
zooveel mogelijk tegen ; want van tegen
houden is volstrekt gr~en prake. \Vii 
gingen het dorp in, om te zien, of er ook 
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nog verbandmiddelen of medicijnen te 
krijgen waren. Bij het zoeken naar een 
en ander had ik het geluk een broek te 
vinden en een koffiemolen. Dat was een 
gt·oote buit. De broek was mij wel veel te 
groot, maar dat hinderde niemendal. Ik was 
den koning te rijk ; want de mijne was 
geen fatsoenlijk kleeding tuk meer, en van 
herstellen was geen sprake, daar garen en 
naalden niet te krijgen waren. Dokter had 
het geluk een lap stof te krijgen uit een 
huis, waar vroeger een Engelschman ge
woond had. Voor het overige vonden wij 
noch eet- noch verbandmiddelen of medi
cijnen. Den volgenden dag was bet hoog 
tijd, dat wij weer voortgingen. 1\Ia..'\t' waar
heen"? Niemand wist het, daar de Engelsehen 
van alle kanten a..'\nrukten. \Vij trokken 
bijna aHUd bij nacht verder, om niet 
door hen opgemerkt te worden. Nà 
verloop van vier dagen kwamen wij op 
een plek, waar wij de generaals W. Bothn 
en L. Botha aantroffen, die ook naar hier 
toegedreven waren. 

Het was nu de vierde Februari. \Vij 
waren in de nabijheid van Corolia, waar 
generaal Botha een week geleden de En
gelschen verslagen en ver teruggedreven 
had; maar nu waren ze er weer met Yer
sterking. Ze wr~ren dicht bij het dorp ge
cam peerd. Het plan van generaal Botlm 
was het kamp aan te vallen en zoo ge
beurde het ook. De Engelsehen waren 
6000 man sterk en wij ongeveer 4000, een 
goede verhouding dus. Om negen uur 
's avonds trokken wij uit en om drie uur 
in den morgen van den vijfden zouden do 
Boeren van alle kanten aanvallen. Doch 
er kwam niemendal van. Duizend man 
Wàren een ve1·keerde richting ingeslag n, 
zoodat ze om vijf uur eerst op de afge
&proken plaats kwamen. De Engelsche 
spionnen bemerkten zulks en weg was 
alles ; eer men het wi t. Ik vond het erg 
jammer, want ik had zóó gehoopt een paar 
schoenen te vermee teren. Op de mijne 
liep ik er niet meer iu ; doch er buite,t. En 
nu was het mi·. 

De Engel chen hokken verder ; maar 
sloegen eindelijk hun kamp weer op hij 
e ~n dorp. ·wij waren hen door allerlei klooven 



gevolgd, tot op een uur af:;tand, waar wij 
ook kampeerden. Nu zou het :O? gaan: 
Vielen wij niet aan, dan zouden de Engel· 
schen het doen. Om twee uur van den 
zesden rukten wij op en om hnlf vier viel 
hel eerste chot, en gingen de Boeren aan 
het stormen. Het zou gelukt zijn het kamp 
te behouden, ware het ni t zoo mistig ge· 
,\·eest. De Boeren waren er al in en de 
Engelsehen zóó in de war, dat 1e in de 
Roodekruistenten vluchtten. De Engelscha 
generaal mits Dorriën vertelde den Dokt 1' 
r eds, dat zij gevangen waren. De Boeren 
gingen op de vlucht voor een troep paarden, 
die losg broken war~n. Doch wie wi t, 
hoe het ging? Door den dikk n mi t kon 
men geen drie pas van zich af zien, en 
men wi t niet of men op vriend dan wd 
op vijand schoot. En daar ging het dan 
weer terug! \V ij konden niet weg, omdat 
er te veel gewonden waren. 

Toea de mist optrok, waren wij omrin"'d 
door de Engel cben. \Vij kwamen e1· uit 
m t 15 gewonden en bmchten ze naar een 
plaats " choonplaats" g nn.amd. J ui:;t wa
ren wij aan het verbinden, to n er een 
bom van de heeren Engelsehen kwam, die 
op tien pas van ons af bar:;tte. D Boer n, 
die nog achtergebleven waren, vluchtten 
zoo spoedig z\i konden. En to n begon 
het spel opnieuw. \VU zaten nu tu chen 
twee vuren. De Engel cben waren aan den 
eonen kant en de B eren aan den ander n. 
\Vij wachtten dus maar af, wie van ons 
't e 'l'St geraakt zou wonleu. Dat duurde 
zoowat anderhalf uu1·. Toen trokken de 
Boer n achteruit en de Engd chen voor
waarts. De laatsten liep n op ons toe en 
namen ons met 20 gewonden g vangen. 
Ook Dr. Bierens de Haan, die vijf gewon
den op de farm had gebracht, ·w rd gepakt. 
Als gevangenen werden wU naar het En
gel che kamp gevoerd. \Vat w rden wU 
aangegaapt! En wat ze niet konden begrij
pen was, dat we er nog zoo goed uitzagen. 
Ze dachten, dat wij heel e1·g mager zouden 
zijn, en vroegen ons, waar wij van gel • fd 
hadden. Zij begrepen er niemendal van en 
he.·potten ons om onze armo dig plunje. 
Nu 't was waar, wij g leken w 1 een troep 
schooier . 

\Vij IJleven drie dagen gevangen. Het 
eten, dat wU hegen was niet veel bijzonders. 
Een onzer drijvers had het geluk van een 
soldaat een paar schoenen te kunnen koo
pen. \Vij werden zeer streng bewaukt, 
en hadden teed zes schildwa.c:ht om ons 
heen, terwUI wij in den wagen moesten 
blijven. Zoo gingen de drie dagPn voorbij. 
Den negende., Februari werden wij de· 
avond om acht uur lo.gelaten en moesten 
manr zien, dat wij w et' bij de Boeren 
kwumen. Maar, waar waren zij '? Wij gin
gen voorloopig op Mooiplaats aan en kam
peerden daar. Den volgenden morgen he 1 
vroeg trokken wij verder tot aan Klip tape!. 
Daar ontmoetten wU weer Boeren. Het 
waren spionnen. Zij vroegen on., waar 
de Engel <:hen waren. Toen dat zaakje 
afgaloop n wa., wilden wij gaarne weten, 
waar gen raal Beyers zich bevond. Zij 
vertelden ons, zoo go d als het ging, den 
weg en toen was het we r : voorwaart . 
Na vijf dagen kwamen wij bij het com
mando aan. Onmiddellijk werden wij om
ringd door een aantal Boeren, die nieuws· 
gierig wm·en, ho veel gewonden wU hadden 
en ho t rk de Engelsehen waren. Eindelijk 
kregen "·ij dan toch w er een poo.je ru t; 
maar lang duurde het niet. Al poedi? 
moe ten wij w e1· vooruit. Voor de En
gel chen hadd n wij op 't oog nblik niet 
te vre zen. Zij hadden ons poor v rloren. 
Ofschoon de mee te Bo ren er niet veel 
zin in hadden, trokken wij naar het lage 
veld. 'u het wa<~ wel n te enopzien 
waard ; want r tierven in de 1:: agte veel 
paarden en ezels. \Vij gingen over Wit
klip, Rietfontein en Groenrontein. Nu 
kwamen wU weer dicht aan de poorlijn, 
die wü in den nacht weer ov r mo .-ten, 
waarbij wij tegel[jk een trein hoopte te 
buiten. Generaal Beiers had ons met z\jn 
\V ter- en Zoutpanberg rs verlaten. Er 
be ·tond een plan om mr-t ongev er h 
duizend man een inval in de Kaapkolonie 
te doen. Eer t zouden de mannen een 
p~ar dagen naar huis n dan zou het er 
op aan gaan. \V[j zouden met onze Am
bulance mee. Als v rzamelplaats was 
Groenfontein aangewezen. \Vij bleven daar 
met ong v er vijfhond >rd man hij"' twraal 



Kemp, meest Krugerdorpers. "\V~j verlang
oen er zeer naar een bezoek aan de kolonie 
te brengen ; vooral in de hoop, om dnar 
voedsel en kieeren te krijgen; want het 
begon er bedroefd met ons uit te zien. En 
het liep tegen den wintL·r. Tegen zes uur 
van don 24 Februari kwamen we in de 
nabUheid van de spoorl\jn. Onze spionnen 
trokken voJruit om te zien, waar we ha.c'lr 
passecren konden. Het zou een gevaarlijk 
kanveitja z\jn, want de spoorw<'g werd 
goed bewaakt. liet pad was zeet· slecht 
en het was geweldig donker. Er braken 
<lan ook heel wat wagens. Ook wij hadden 
het ongeluk er een te br.,ken, die wij 
moesten laten staan. 'Vij verloren daar
door weer veel ; doch er was niemendal 
aan te doen. Er wor<lt in den oorlog 
zooveel verloren. Om lwee uur in den 
nacht kwamen wU bii de spoorlijn en trokken 
haar in de nabijheid van Pretoria over. 
Het was een brutaal stukje van de Boeren. 
Twee honderd van de be te paarden bleven 
achter. De wagens gingen vooruit. Ook 
van on bleef één wagen achter met een 
amuttitiewagen. Er werd een mijn ondet· 
den weg aangelego en 11u werd gewacht, 
tot er een trein komen zou. Af en toe 
zagen wij het zoeklicht van de Engel chen 
wel ; maat· zij schenen niets te bespeuren 
en waanden zich veilig. Eindelijk om 7 
uur daar zagen wU in de verte rook. Dat 
7.0U hem zijn. Eerst nog een patrouille 
En~elschen, toen een ploegbaas met eenige 
k:1ffers, om te zien of alles in onle wa . 
Dat scheen zoo; want de Boeren hadJen 
't zoo lim aangelegrl, dat er van de mijn 
u iets te Lespeuren viel. De rook kwam al 
JlaLler en ua<ler. 0 ja, daar kwam de trein. 
'Wij hielden elkander va t, om mnat· te 
kunnen zien. En op eens - daar ho01·en 
wij een hev'ge lag en zagen wij de stukken 
Joor de lucht vliegen. Vervolgens een ge
gons en gekerm. Ieder stormde op den 
trein aan en wij naar de gewonden, die 
zeven in getal waren. Vier waren er ge
dood. Er waren ook nog enkele soldaten; 
maar die half weg kon komen, vluchtte. 
Tegenweer bo<len zij in 't geheel niet. Veel 
te Luiten was er niet. liet was een trein, 
die van Pretoria kwam. Toch waren er 
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nog 16 paaroen -en ~0 ezels. 'Vij maakten 
7 paanJen en ezels buit. De andere wart' n 
weggeloopen of gedood. Et· werd n 2:3 
soldaten en 2 onderofficieren gevangen ge
nomen ; doch ook terstond weer losgelaten, 
nadat zij hunne wapens, hunne ja. :;en en 
2 paar schoenen hadden moeten afstaan. 

Daal'lla moest gauw de boel in hmnd ge
stoken worden, dat nog al gemakkelijk ging. 
T( en alles goed brandde werden de gev:m
genen naat· Pretoria ge tumd, maar te voet. 
Nu werd het voor de Boeren ook noodig 
tijd zich weg te pakken. 'lllij lieten de 
gewonden, na ze goed verbonden te hebben, 
ondet· de zorg v:m een paat· soltaten achter. 
Toen maar weer vooruit. Ik was niet heel 
erg tevreden. Ik had een paar schoenen 
va:~ een solJnat gekregen : maat· ze pasten 
m!i niet. 

Toch wou ik ze niet weggooien, en WPg'· 

geYen evenmin. Ik wilde zien zo te ver
ruilen tegen een ja of een broek. Om elf 
um kregen wU het laager weer in het ge-
7.Îcht, dat in een kloof uitgesr annen wa . 
's Avonds om tien uur gingen wij weer 
op marsch tot den morgen. Na een poos 
gel'Ust te hebben, ging het weet· door lot 
den avond en den volgenden morgen om 
negen uur kwamen wij te Vlakvallei. 

Dat was een goede plaats om e ns wat 
uit te rusten. liet is een klein dal, om
ringd van bergen f'n een goede schuilplaats 
voor de B•Jeron. Zij zijn et· dan ook alt[jd 
b\j kleine klompjes to vinden. Van den 
l1oogsten uergr.tn<l kan men Krugersdorp 
zien liggen. \V[j bleven er echter slechts 
twaalf tl.tgen. 'l'uen moesten w[j weg, wrgens 
de puanleziekte die er heerschte. Er stier
ven ontzellend veel dieren, zoowel paarden 
als ezels. \Vij war n al drie van onze 
beste kwijt. Als dat zoo voort ging, "·aren 
w!i spoedig zonder. 

'Vi.i moesten nu noodig op weg naar 
Groeufuntein, " ·aar op 2ö l\Iaart do verza
melplaats zou zijn. \Vij trokken 's avonds 
weg over B!au \\poort en andere plaatsen. 
'l'oen het dag begon te worden, spanden 
wij op een afgelegen plek uit, vier <lagen 
later kwamen wij op de pln.."Lts onzer he
stemming en vernamen daar tol onzen 
spijt, dat het plan om naar d Kolonie te 



~aan opgefreven was. Dat wns indenlaad 
. J:Lmm r. Doch wij hadden uiet lang den 
(\jrl om aan onzen l'pijt lucbt te geven; 
want na I wee dagen moesten wü weer ver
der, daar de Engel chen on weer bind rclen. 
Zij konden ons g<'en oogenblik met rust 
laten. \Vij namen nu onze route naar 
Tafelkop, omdat het, WHlr men zeide, daar 
veel gezonder was voor do dieren. ·wij 
wnren al vijf ezels kwijt. Nu, het was daar 
ook wel wat b ter, of:sthoon niet zoo heel 
t•rg veel. \Vii verto fden daar veertien 
dagen, en werden verdrev n door den stat k, 
waardoor 't er niet meer uit te houden 
was. 

\Vel werd alle vuiligheiu on om inheid 
steeds op epn hoop gesleept en vet· buiten 
't langer gebracht; dodt a's de 'vind van 
dien l'ant kwam, dan keerde mijn hart als 
het ware om in mi.in boduy. Daarl1\j kwam 
(lun nog het hij uitstek slechte weer, daar 
het wel acht dagen aan één stuk regende. 

Het was totaal niet uit t houden. 
Brandhout konden wij haast niet meer 

krijgen en droge klee1·en in het geheel niet. 
\Vij liepen zoo maar voort en de arme 
Boeren de. gel\jks. l\Icn zag ze hier en daar 
!tij troepen zillen onder een zeil of onder 

en wagen. Pap kon men w gens de natbeid 
niet meer gaar krijgen. \V ij leefd n hoofd
:mkeli,jk van biltong (gedt·oogd vleesch). Zoo 
ging de tijd in alle ellende voorbij. G -
sproken werd er hi,jna niet meer. D lu. t 
dnartoe Yerging geheel en al. Zoo w rd 
bet eind lijk 22 ~!aart. 

liet was Goddank weer droog. Yroeg in 
den morgen was er iu het kamp al kerk. 
Ook kwam er een wagen binnen met meel, 
het velk verdeelu moest word u. ~laar het 
werd nu to<:h hoe Jan.,. r zoo minder. Ien 
kreeg zoo wat 2 ons meel per dag n per 
persoon. Zout wa er zoo min te Yinden 
als vet. Do o .. en w rden door het h n 
<'n w er trekken voortdurend magerder. 
Op dien dag was het in het langer ni t zoo 
&til als ander . Et· waren derlig eze:l aan
gekomen, die bereden moesten woruen. 

Nu, dat weru wel t\j(l: want er "·nr n 
in den tijd van eP.n mnand :wo pnarclen en 
(i0 muilezel.· g tornm, zoodal het er ellendig 
IH•gon uit le zi u. Van ons waren er nu 
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7.1'.<\ ezels dood, zonelat wij een wngen moe ten 
a<:ltterlat n, al · wi.i vooruit wilden komen . 

Er '"erd dien dng druk ger den en -
trots al onze ellende gelnthen ook. De 
ezeJ,.; waren natuurlijk nog ongele rd en 
nis iemaud er op sprong, duurde het Yaak 
ni t lang, of hij lag er naa. t. Den volgen
den dag marcheerdl.'n wij op Rietfontein 
aan, onge,- er twee uur van Tafelkop. Daar 
kwamen wij in aanraking met de generaals 
De la Reij en , 'mits. 
En nu wenl he Juten, dat men een En,.elsch 

kamp, dat vier uur r\iden daar vandaan 
la"', aan zou valleu. eneraal Kemp zou de 
Engel..ch n achter zith aan lokken. En als 
dezen hem dan nazetten, zouden de h ide 
ander<' gpneraal · het kamp . tormen. Zoo 
gezegd, zoo gedaan. Om acht uur des 
avond gingen wij op weg en om twaalf 
uur kwamen wij op de pi k, waar -,..-ij 
moesten zijn. Onmiddellijk nam n de Bo ren 
hun tellingen in en opend n in den no -
gen nwrgcn het vuur. De En"' l chen li tPn 
ni t lang op zich wacht n. Doch nu ge
beurde er iets waarop niemand ~erekend 
h"d. _.~iet JrÏj, maar • ij gingen loopen en 
dat wa vol tr ·kt d af,..praak niet. Zij 
w rden door on ver van hun kamp ge
jna d ; maar daaruoor vo rd n :1\j on in de 
richting van een ander vij, ndel\ik kamp en 
daat' was 't hun om t doen. 's Avonds 
ui\·akkeerclen wij in het gezicllt van den 
vijand, niet wetemle, dal er nol-! tw e andere 
kaml'en waren en zoo zaten wij er du~ 
tu --chen, zondc.;r het te weten. \Yd kwam 
et· nog en ordonnanc van gen •t·aal . ·mil. 
mcl hd bericht, dat Kemp terugtr ·kken 
zou, dat l10t niet gegnan was, zooal. men 
nfge proken had, en dat d En >bch n wel 
een. dezelfde plannen al wij kond n h u
ben ; mant· Kemp wilde niet lui. foren n, ar 
dien raau. En toen wij d •n ~Hst n ~!aart 
om ü uur vooruit wilden. was zulk niet 
me r noodi~: wnnt wij zaten zoo v. t al 
een muu1·. Toch kwam n r Yan de 000 
ma.n chappen nog 3 0 uit: maar al de wa
~en , zes ..Jaxim s n twe Arm. trongka
nonn n en al {le nmmunitie wt:rden n 
buit d r Engel cheu. Bov •u di 'll werd n 

r :)4 Bo ren g ·dood of g<'''·ond en 140 "'t'
vangen genonwn. liPt was voor .,. nf•raal 



Kemp een ontzetlende nederlaag. \Vij ont
kwnmen voorloopig ook en waren dus ge
lukkiger dan een 13ocrenambulance, die ge
pakt werd. 

De gewonden werden door d • Engelsehen 
verbonden en medegevoenl. DoorJat wij 
oen verkeerde richting ingeslagen waren, 
wi"len wij niet waat· wij ons bevonden, 
maar dat het niet veilig was. ervoeren wij 
al heel spoedig. In den morgen v:m den 
27steu :Ma.·ut werden wij gewekt door 
Kaffers in Engel chen dienst. ZU kwamen 
o:1s onze paarden en muilen afnemen: doch 
w\i waren maar nie~, zoo één·twee·drie be· 
reid 1e te geven. 

Doch wat moesten wij er tenslotte tegen 
doen'? 

"Wij sp:mden maar in en gingen met hen 
mee. 'l'egenweer bieden toch konden w\j 
niet, z\j waren gewapend, 11:ij niet, 'lij waren 
twnalf ma.n sterk en wij manr drie. \VU 
g:wen ons dus, toen pra.ten niet hielp, mnar 
over. Toen wij een bult over getrokken 
waren, zngen wij c:;en groot kamp. Er kwa
men van alle zijden Engelscha solua.ten op 
ons af, die ons omringden, zoodat wij spoe
dig van de Kaffers ont lagen waren. \Vij 
werden nu in het kamp voor den bevel 
voelenden officier gebrachtdie ons ondervroeg 
en onze goederen onderzocht. 

Ons persoonlijk eigenoom mochten wij 
lJehouden en van het overi •o wer,l alles 
on.;; onlnomen, omdat de Boeren vijf dagen 
geledt>n ook een :unl.mlancewa~on genomen 
ha. hlen, die van Krogersdorp kwam. \Vat 
konJen w\i er tegen zeggen of doen·? ·wel 
was onze Jokter er lang niet meo tevreden, 
mnar voor de overmacht moe ten wij '"el 
Lukken. Daar stonden wij dan, van alles 
l•eroofu. \Yaar moe ten "·ij nu heen'? En 
w.1ar zouden wij do Boeren kunnen vinden'? 
Het zat da:u· all"s vol met Engelschen. Na 
lang beraadslangd te hebben, b slo~en wU 
maar weer naar het lieve Vaderland terug 
te keeren, al er ten minste gelegenheid 
voor kwam. 

In het kamp kregen wij tamelijk goed 
e~en. Dat viel ons nog mee. Ik hau het 
geluk een pnar schoenen en een jas te be
machtigeu. 

\Vel moest ik een en andet• duur be!a· 
len, voor de schoenen - lang niet nieuw 
- tw;\alf en voor de jas, die dito wa", zo ven 
gulden : maar ik was dan toch weer wat 
opgekn:tpt. Ta drie dagen in het kamp 
doorgebracht te hebben, V·'rh·okkon w[j met 
eon convooi eerst n:t:tr Krugersdorp on van
daar uaar Jolmnnesburg. 

In eer !genoemde plaals bleven wij drie 
flagen eu weruen steeds streng bewaakt, 
Vervolgens trokken wij n:tat· Pret01·ia en 
tbar liet men ons vrij. \Vij spoedtien on 
nu naar een ho lel. \V a.t keken de menschon 
ons vreemd aan ! Niet te verwonderen 
"·uarlijk! \Vij geleken ook meer op: h·uik
roover;;, <hn op fatsoenlijke menschon. En 
toch meerulo ik nog wel een heel heer lo 
zijn met m\jn schoenen, die m\i wel te 
klein w:tren. 'poedig voorzagen wU ons van 
een stel ni uwe kieeren en toen W<Wen wij 
weer de ouden. Niemand zou ons nu meet• 
voor struikroevers houden. Vervolgens 
gingen wU reisgelegenheid zoeken 01t ua 
vier· dngen waren wij op weg naar ons 
V af] erland. 

Toch gevoelde ik mij niet gelukkig. \Vel 
W'\S ik nu van a.l do ellende af; maar ik 
was zoo gmag tot het einde gebleven. Z0o 
w:ts het ook met Dr. Pameyer en Dr. 
Bierens de Ilaun. Doch onze laak was uf
gcloopen. Te zeven uur van don vijfden 
April vertrokken wij weer uit Pretoria. Do 
trein toomde flink dool', en werd uitmun
tend bewaakt. Men onld:lkte steeds kleine 
f01·!en. liet was bUna niet te begrijpen, 
dat er nog treinen opgeblazen konden wor
den. En toch geueuruo het \·aak, blijkbaar 
nan de verbrande overblijfselen, die wij 
voorbij stoomden. \VU overnachtten te 
'!anderton en gingen den volgenden morgen 

vroeg venler. Ik kwam voorbij al de plaat
sen, wnar ik vroe~er ge wee. t was on zag ook 
ons omle ho!<pilaal te Modder ·pruit w er. 
Het deed mij aangenaam aan nl die plekken 
nog eens terug te zien. \-V nt was het daar 
nu alles rustig. Men zou niet zeg'"'en, dat 
danr duizenden den eeuwigen slaap sli pen 
en uitru tton van hun werk. \VU stoonHlen 
ook voorbij La,Jysmilh, dat écu groot kerk
hof geleek. 



Het was c n heurig gezi ·ht! 
Om negen uur 's avonds kwamen wij te 

Dur ban. 
Het is een prachtige reis door ... atal. Ik 

zal den indruk daarvan op mij gemaakt, 
nr;oit vergeten. Den negenden April waren 
wij al weer vroeg op, om ons klaar te ma· 
ken voor de zeereis. WU troffen het bij
zonder gelukkig; want hetzelfde schip, dat 
ons in Zuid Afdka gebracht bad, zou den 
dertienden der maand vertrekken. \Vij 
namen spoedig plaats en zoo staken we op ge
noemden dalum om elf uur van wal. Ons 

lijden en sh·ijden, maar ook ons genot nam 
daarmede een einde. 

~ooit had ik vooraf kunnen denken, dat 
ik het zoo lang had kunnen volhouden, 
ma:1r ook zooveel had kunnen ondervinden. 
Nooit vergeet ik, wat ik in den oorlog ge
leerd en ondervonden heb : maar nng veel 
minder den diepen indruk, dààr op het 
slagveld ontvangen. ... 'u ik weer thuis ben 
en alles nog eens nadenk, besef ik ten volle, 
welk een ramp de oorlog is. Dat hij e u
maal van den aardbodem verdwijne! Met 
dien w~nsch sluit ik mijn dagboek. 
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